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ANOTACE 

 Ekonomická analýza vychází z detailní finanční analýzy, která patří mezi základní 

metody hodnocení finanční vitality podniku. Na výsledcích analýzy je založeno řízení 

majetkové i finanční struktury společnosti, investiční a cenová politika, řízení zásob atd. 

Jejím hlavním cílem je poskytnutí informací o finančním zdraví dané společnosti, a to 

na základě zhodnocení minulosti a současnosti. Hlavní náplní této práce je provedení 

finanční analýzy těžební společnosti, následné zhodnocení výsledků a navržení 

opravných opatření. 

Klíčová slova:   finanční analýza, likvidita, rentabilita, aktivita, stabilita, poměrové      

ukazatele, horizontální a vertikální analýza 

 

 

 

ANNOTATION  

 Economics analysis comes out from financial analysis, which belongs to 

fundamental methods evaluation of financial vitality of each company. Property 

management and financial company structure is based on result of analysis as well as 

investment and price policy, supply control etc. Main goal of my thesis is to provide 

information about financial health given company respectively base on last and present 

classification. Main contents of my writing are to put together financial analysis of 

mining company, to continue by consequential result evaluation and to propose 

correction steps. 

Keywords:  financial analysis, liquidity, profitability, activity, stability, ratio indicators, 

 horizontal and vertical analysis 
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1 Úvod  

 Cílem mé diplomové práce bylo provedení ekonomické analýzy společnosti 

Severočeské doly a. s.,  která se zabývá povrchovou těžbou hnědého uhlí v severočeské 

pánvi. Jako zdroj informací mně poslouží výroční zprávy za období 2005 - 2009, které 

jsou volně dostupné na webových stránkách společnosti. Na základě této analýzy, 

následně provedu hodnocení finanční situace společnosti a případně navrhnu opatření 

ke zlepšení dosavadního stavu.  

 Ekonomická analýza společnosti vychází z její detailní finanční analýzy a navíc 

posuzuje socio-ekonomické aspekty s ní spojené. Vzhledem k rozsáhlosti daného 

tématu, jsem se rozhodl, že se v oblasti finanční analýzy zaměřím pouze na základní 

metody a ukazatele, mezi které patří horizontální, vertikální analýza a vybrané 

poměrové ukazatele. Praktickou část potom zakončím posouzením socio-ekonomických 

aspektů souvisejících s touto společností. 

 Práci jsem rozdělil do šesti hlavních kapitol. Po tomto krátkém úvodu následuje 

druhá kapitola, ve které stručně charakterizuji analyzovanou společnost. V mém případě 

se jedná o akciovou společnost Severočeské doly,  která má v současnosti kolem 5 tisíc 

zaměstnanců a patří mezi největší těžební společnosti v České republice.  

 Ve třetí kapitole se snažím o teoretické vymezení ekonomické analýzy. Zmiňuji 

zde externí a interní uživatele finanční analýzy, zdroje informací potřebných pro 

zpracování finanční analýzy, sem patří zejména rozvaha a výkaz zisku a ztráty, nastiňuji 

zde principy základních metod finanční analýzy,  případně jejich optimální hodnoty. 

 Čtvrtá, praktická část je nejobsáhlejší, zpracoval jsem zde data získaná 

z výročních zpráv společnosti. Nejdříve jsem provedl horizontální a vertikální analýzu, 

dále následovala analýza poměrových ukazatelů. Veškeré zjištěné výsledky jsem zde 

okomentoval a zobrazil v grafech, z důvodu lepší interpretace. V závěru této kapitoly 

pak rozebírám socio-ekonomické aspekty důlní těžby v oblasti severočeské pánve. 

 V páté kapitole jsem pak následně zhodnotil výsledky praktické části, vyzvedl 

jsem zde nadprůměrné a podprůměrné výsledky analýzy a v některých případech jsem 

navrhl opatření ke zlepšení dosavadního stavu. 

 Práce končí šestou kapitolou, zde jsem shrnul zjištěné výsledky analýzy a provedl 

jsem zhodnocení naplnění cíle práce. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

 Společnost Severočeské doly a.s. vznikla dne 1. ledna 1994 rozhodnutím o 

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

Doly Bílina, se sídlem v Chomutově. Byla založena dle obchodního zákoníku               

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

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

odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. Údaje o společnosti jsou zapsány v 

obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem [7].  

 K 1. lednu 2005 vlastnil ČEZ, a. s., ve společnosti Severočeské doly a.s. podíl 

37,20 %, který byl v červnu 2005 zvýšen na 37,31 % nákupem akcií od obce Březno. 

Vláda České republiky rozhodla dne 29. září 2005 o privatizaci majetkového podílu 

státu ve společnosti Severočeské doly přímým prodejem společnosti ČEZ, a. s. V 

návaznosti na toto usnesení a v souladu se smlouvou o koupi akcií podepsanou mezi 

Fondem národního majetku České republiky jako prodávajícím a ČEZ, a. s., jako 

kupujícím dne 20. října 2005 získal ČEZ, a. s., dalších 55,79 % akcií (za 9,068 mld. Kč 

včetně souvisejících nákladů) a navýšil tak svůj podíl na 93,1 % [6]. 

 Na žádost hlavního akcionáře ČEZ, a. s., se uskutečnila dne 27. března 2006 valná 

hromada společnosti Severočeské doly a.s., která rozhodla o přechodu všech ostatních 

účastnických cenných papírů (akcií) na ČEZ, a. s. Po zápisu rozhodnutí valné hromady 

do obchodního rejstříku a naplnění kroků požadovaných obchodním zákoníkem se stal 

ČEZ, a. s., vlastníkem 100 % akcií společnosti [7].  

 Severočeské Doly a.s. svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné 

pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem 

nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují 

především energetické uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a 

různorodá je i struktura odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu a standardy 

produkovaného uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 20 mil. tun uhlí, čímž zaujímá 

vedoucí pozici na trhu [6].   

 Posláním společnosti není pouze těžba uhlí, plně si uvědomuje nutnost 

odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů v podobě zahlazování 

následků důlní činnosti. Důsledná příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické 

stability území po těžbě hnědého uhlí je jednou ze základních součástí činnosti 
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společnosti. Za tímto účelem společnost vytváří finanční rezervy na sanace a rekultivace 

a rezervy na vypořádání důlních škod. Prostředky z rezerv zhodnocuje prostřednictvím 

finančních instrumentů v souladu s přiměřeně konzervativní rizikovou politikou [7]. 

 V tabulce č. 1 jsou vypsány pro představu vybrané ekonomické, provozní a 

finanční ukazatele. Z tabulky je zřejmé, že i přes pokles těžby po roce 2007, čistý zisk 

nadále stoupá, toto je dáno neustále se zvyšující cenou uhlí, která daný pokles v těžbě 

vyrovnává. 

Tabulka č. 1:  Vybrané souhrnné ukazatele 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl na trhu [%] 44,8 45,9 47,8 46,9 48,6 

Hrubá těžba uhlí [tis. tun]  22241 22841 23803 22453 22364 

Čistý zisk [mil. Kč] 2091 2737 3046 3164 5770 

Výdaje na ekologii [mil. Kč] 389,5 163,8 268,9 308,6 178,4 

Počet zaměstnanců [osob] 4859 4843 4878 4965 5037 

Zdroj:  Dostupné na WWW:  http://www.sdas.cz 

 Orgány společnosti jsou - valná hromada, která je nejvyšším orgánem, dále pak 

představenstvo a dozorčí rada.  

 Dozorčí rada společnosti Severočeské doly a.s. je dvanáctičlenná. Dohlíží na 

výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti, o výsledcích 

své kontrolní činnosti informuje valnou hromadu. Složení, působnost a pravomoci 

dozorčí rady vymezují obchodní zákoník a Stanovy společnosti. Rada volí ze svého 

středu předsedu a dva místopředsedy. Dozorčí rada se schází zpravidla jednou za dva 

měsíce. 

 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, 

jedná jejím jménem a zavazuje společnost způsobem upraveným stanovami společnosti. 

Zajišťuje obchodní vedení společnosti a rozhoduje ve všech záležitostech, jež nejsou 

vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady, podle platných právních 

předpisů a stanov společnosti. Do konce roku 2007 bylo představenstvo pětičlenné, od 

ledna 2008 má představenstvo v souvislosti s přechodem na procesní způsob řízení 

výroby šest členů a je totožné s výkonným vedením společnosti. 

 Organizační schéma, ze kterého je patrná struktura celé společnosti je uvedeno 

v příloze č. 1.  
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3 Teoretické vymezení ekonomické analýzy 

 Ekonomická analýza vychází z detailní finanční analýzy a navíc posuzuje socio-

ekonomické dopady a užitky pro danou oblast. Vzhledem k rozsahu této práce, se 

nejdříve zaměříme na finanční analýzu, ekonomickými aspekty se budeme zabývat 

v závěru čtvrté části této práce.   

  Každé finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejíž 

výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury společnosti, cenová a 

investiční politika, řízení zásob atd. Hlavním úkolem analýzy je poskytnout informace o 

finančním zdraví společnosti, které závisí na její výkonnosti, finanční pozici a vyjadřuje 

míru odolnosti financí podniku vůči interním a externím rizikům za dané situace. 

 Finanční analýza je východisko a nezbytná součást finančního řízení, jež 

umožňuje vytěžit z výkazů a dalších zdrojů informace, na jejichž, základě lze provést 

posouzení finančního zdraví podniku, určit jeho slabiny a připravit podklady pro 

potřebná řídicí rozhodnutí, jenž podpoří pozitivní vývoj a změní negativní výsledky. 

Poskytuje zpětnou vazbu o plnění strategických cílů především vrcholovému vedení. 

Finanční analýza představuje hodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví firmy, 

identifikovat slabiny, které by v budoucnosti mohly vést k problémům, a determinovat 

silné stránky, které by bylo vhodné využít. Umožňuje odhalit příčiny pozitivního a 

negativního vývoje, neboť samotný výpočet ukazatelů nabízí pouze jeho symptomy
1
. 

Tři hlavní úkoly finanční analýzy: 

 zajišťovat pozitivní a negativní trendy, poskytovat zpětnou vazbu plnění 

strategických cílů,  

 odhalovat příčiny pozitivního i negativního vývoje, 

 stanovit aktivity, které podporují pozitivní vývoj a zvrátí negativní vývoj. 

3.1 Uživatelé finanční analýzy 

 Výsledky finanční analýzy jsou velmi důležité  pro podnikové manažery, stejně 

tak i pro akcionáře, věřitele (např. banky) a další externí uživatele. Každá z těchto 

skupin má své zvláštní zájmy a požadavky, z toho je zřejmé, že postup finanční analýzy 

a její zaměření se liší dle cílové skupiny, pro kterou je vypracována. Podle toho, kdo 

                                            
1
  BLAHA, Z. a JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví podniku.2. vyd. Praha: Management 

press, 1996. 159 s. ISBN 80-85603-80-2. 
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finanční analýzu provádí a používá, se dělí na externí a interní. 

 Externí finanční analýza se provádí z vnějšku, vychází z údajů, které jsou běžně 

dostupné (finanční výkazy) a slouží externím uživatelům, kteří na jejím základě 

posuzují finanční důvěryhodnost podniku. Mezi těmito uživateli jsou : 

 BANKY A VĚŘITELÉ, tyto subjekty požadují co největší množství informací 

o svém potenciálním dlužníkovi, potřebují znát finanční stav společnosti, 

sledují likviditu, zadluženost a solventnost a na základě těchto údajů se pak 

rozhodují, zda poskytnout úvěr, případně za jakých podmínek, 

 INVESTOŘI, kteří do společnosti vkládají svůj kapitál, patří mezi ně 

především akcionáři. Investoři se soustředí především na výnosnost investice 

a míru rizika s ní spojenou, 

 KONKURENTI z podobných společností (odvětví), za účelem porovnání 

výsledků hospodaření, 

 STÁT A JEHO ORGÁNY se zajímají převážně o finančně-účetní informace, 

pro kontrolu plnění daňových povinností, kontroly podniků se státní 

majetkovou účastí, rozdělování dotací a jiných finančních výpomocí. 

 Interní finanční analýzu coby součást řízení podniku provádí finanční manažeři 

a často celé vrcholové vedení podniku. Vychází ze stejných údajů jako externí finanční 

analýza a navíc z údajů interních, které nejsou běžně dostupné. Mezi uživatele interní 

analýzy patří : 

 VLASTNÍCI PODNIKU, které zajímá především vývoj ukazatelů ziskovosti, 

kapitálových výnosů a tržních ukazatelů. Současně si ověřují, zda jsou jejich 

vložené prostředky v podniku zhodnocovány a řádně využívány,  

 MANAŢEŘI, znalost finanční situace jim umožňuje správně se rozhodovat 

při zajišťování optimální majetkové struktury a vhodných způsobů 

financování. Výsledky finanční analýzy využívají pro dlouhodobé 

strategické i operativní řízení podniku, 

 ZAMĚSTNANCI A ODBORY, které sledují prosperitu podniku, z důvodu 

zachování pracovních míst a zlepšování mzdových perspektiv, často bývají 

také motivováni dosaženými hospodářskými výsledky. 
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3.2 Zdroje vstupních dat  pro finanční analýzu 

 Zásadním krokem finanční analýzy je výběr, hodnocení a interpretace dat z 

různých zdrojů a různé povahy tak, aby mohly být použity ke zjištění pozitivních nebo 

negativních trendů hospodaření ve společnosti. Nejdůležitějším zdrojem dat, ze kterých 

se finanční analýza zpracovává, jsou účetní výkazy -  rozvaha, výkaz zisku a ztráty a 

cash flow. Nejsou však jediným zdrojem informací.  

Zdroje dat lze rozdělit do tří skupin:  

1. Finanční informace - účetní data podniku čerpaná z účetních výkazů finančního 

účetnictví, vnitropodnikového účetnictví, příloh k účetní závěrce, výročních zpráv. 

2. Kvantifikované nefinanční informace - ostatní data z podniku čerpaná zejména z 

podnikové statistiky, podkladů úseků práce a mezd, vnitřních směrnic, pravidel a 

norem, odborných odhadů.  

3. Nekvantifikované informace - data získaná mimo vlastní podnik čerpaná převážně 

ze státní statistiky, zveřejňovaných údajů z účetních závěrek jiných účetních 

jednotek, především konkurence, komentáře manažerů, publikace odborných 

materiálů v tisku (na internetu), z burzovního zpravodajství atd. 

3.2.1 Rozvaha 

 Rozvaha (bilance) je stavovým účetním výkazem, podává písemný přehled o 

majetku podniku a jeho zdrojích k určitému datu. Každá  hospodářská operace vyvolává 

změny v položkách rozvahy. Obvykle se sestavuje ve tvaru bilance T,  jejíž levá, 

majetková strana se označuje „AKTIVA“, pravá, kapitálová strana pak jako 

„PASIVA“
2
. Aktiva se rozdělují zejména na dlouhodobá (stálá) a krátkodobá (oběžná). 

Stálá aktiva jsou vázána v majetku podniku déle než 1 rok, nespotřebovávají se 

najednou, tvoří je dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek.  Oběžná aktiva 

jsou vázána v majetku podniku po dobu kratší než jeden rok, tvoří je zásoby, 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek, viz tabulka č. 2. Bilanční rovnice říká, že 

„součet aktiv se vždy musí rovnat součtu pasiv“, respektive matematicky vyjádřeno 

„∑aktiva = ∑dluhy + ∑vlastní jmění“.   

 

 

                                            
2
 Pasiva (z lat.) znamená „trpěné“, tj. takové, které vyjadřují závazky podniku vůči vlastníkům 

(akcionářům), dodavatelům, vlastním zaměstnancům a bankám. V praxi se obvykle za pasiva považují jen 

„vnější“ závazky, tj. dluhy [4]. 
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Tabulka č. 2:   Struktura rozvahy (orig. barevné provedení) 

AKTIVA CELKEM  PASIVA CELKEM 

A.  Pohledávky za upsaný vlastní kapitál A.  Vlastní kapitál 

B.  Dlouhodobý majetek A. I.  Základní kapitál 

B. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek A. II.  Kapitálové fondy 

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek A. III.  Rezervní fondy, ostatní fondy ze zisku 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV.  Výsledek hospodaření minulých let 

C.  Krátkodobý majetek A. V.  Výsledek hospodaření běžného období 

C. I.  Zásoby B.  Cizí zdroje 

C. II.  Dlouhodobé pohledávky B. I.  Rezervy 

C. III.  Krátkodobé pohledávky B. II.  Dlouhodobé závazky 

C. IV.  Krátkodobý finanční majetek B. III.  Krátkodobé závazky 

  B. IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 

D.  Časové rozlišení C.  Časové rozlišení 

 Porovnání dvou rozvah za dva po sobě jdoucí roky umožňuje zjistit, jak se 

finanční situace vyvíjí, a lze pak následně učinit potřebná dlouhodobá či krátkodobá 

opatření k efektivnímu rozvoji podniku.  

3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) ukazuje, jakého hospodářského výsledku 

společnost dosáhla za sledované a minulé období. Obsahuje přehled o výnosech a 

nákladech společnosti, jedná se o tokový výkaz, který podává informace o operacích za 

určitý časový interval při uplatnění tzv. akruálního principu
3
. Zpravidla se sestavuje 

k poslednímu dni kalendářního roku a dle zákona o účetnictví je společně s rozvahou 

povinnou součástí účetní uzávěrky.  

 Finančně zdravá společnost by měla být schopna generovat zisk, který se projeví 

ve formě přírůstku aktiv nebo snížením závazků. Finanční analýza sleduje zejména 

strukturu a dynamiku jednotlivých položek výkazu. 

Výkaz je veden stupňovitou formou, která zvlášť zachycuje: 

 Provozní výsledek hospodaření -  přestavuje rozdíl mezi provozními náklady 

a výnosy, které jsou tvořeny obchodní a výrobní činností podniku, 

 Finanční výsledek hospodaření - představuje rozdíl mezi finančními výnosy 

a náklady, 

 Výsledek hospodaření za běţnou činnost - součet provozního a finančního 

výsledku hospodaření sníženého o daň z příjmů za běžnou činnost, 

                                            
3
 Transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, jehož se věcně a časově týkají 
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 Mimořádný výsledek hospodaření - rozdíl  nepředvídaných výnosů a nákladů 

snížený o daň z mimořádné činnosti, 

  Výstupem je pak výpočet výsledku hospodaření za účetní období (EAT), který je 

součtem výsledku hospodaření za běžnou činnost a výsledku hospodaření 

mimořádného. 

3.3 Základní metody finanční analýzy 

 Počet používaných metod finanční analýzy je značný, za základní se většinou 

považuje dělení na metody deterministické (analyzují vývoj a odchylky při menším 

počtu období) a matematicko-stochastické (vycházejí z údajů delších časových řad, 

posuzují činitele vývoje a určují vazby), viz následující obrázek č. 1. Výchozím bodem 

rozboru účetních výkazů nejčastěji bývá horizontální a vertikální analýza. 

Obrázek č. 1:  Členění metod finanční analýzy 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ D.,  Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 194 s.                              

ISBN 80-86119-58-0. 
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3.3.1 Analýza trendů (horizontální analýza) 

 Analýza trendů, častěji označována jako horizontální analýza, zkoumá změny 

absolutních ukazatelů v čase, vyjadřuje změnu v určité položce v procentech nebo 

indexem (buď řetězovým nebo bazickým), nejčastěji ve vztahu k minulému období, je 

tedy nutné mít k dispozici údaje za minimálně dvě po sobě jdoucí období. Porovnání 

jednotlivých položek výkazů v čase se provádí po řádcích, horizontálně.  

Technika rozboru je následující: 

1. Vypočte se rozdíl hodnot z obou po sobě jdoucích let (absolutní výše změny) 

 ∆Babs = Bt – Bt – 1              (1) 

2. Vyjádří se procentem k hodnotě výchozího roku (relativní výše změny) 

 100
1





t

abs

rel
B

B
B  (2)  

přičemž Bt je hodnota ukazatele v běžném období a Bt-1 je hodnota ukazatele ve 

výchozím období  (zpravidla předcházející rok).  

 Cílem horizontální analýzy je změřit pohyby jednotlivých veličin a to absolutně a 

relativně a změřit jejich intenzitu. Interpretace změn ukazatelů musí být provedena 

obezřetně a komplexně včetně vlivu inflace, která může výsledky výrazně zkreslit. 

3.3.2 Analýza struktury (vertikální analýza) 

 Tato metoda rozboru se často označuje jako vertikální analýza, vzhledem k tomu, 

že pracuje s údaji ve výkazech umístěných shora dolů. Metoda analýzy spočívá v tom, 

že se údaje z účetních výkazů v absolutní hodnotě převedou na relativní procentní 

vyjádření. Takto vyjádřené údaje mají vyšší vypovídací schopnost, umožňují srovnání 

v časové řadě, lze pomocí nich například porovnávat společnosti ze stejného oboru bez 

ohledu na jejich velikost apod. Základem, k němuž jsou jednotlivé položky vztahovány, 

je v případě rozvahy součet celkových aktiv, v případě výkazu zisku a ztráty lze použít 

objem celkových výnosů, respektive čistých tržeb u obchodních organizací [1].  

Výpočet se provádí dle vztahu: 

 100*
i

i

i
B

B
P


  (3) 
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kde Pi je podíl na stanoveném základu, Bi je hodnota dílčího ukazatele a ∑Bi je hodnota 

absolutního ukazatele (základ). 

3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 Finanční poměrové ukazatele jsou nejpočetnější skupinou ukazatelů a základním 

metodickým nástrojem finanční analýzy. Vznikají jako podíl dvou absolutních 

ukazatelů mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti, umožňují srovnání 

určitého podniku s jinými podniky (mezipodnikové srovnávání) nebo s odvětvovým 

průměrem. Při analýze společnosti je nutné přihlížet i k ekonomickému okolí podniku, 

především k tomu, na jakém typu trhu podnik působí. Postupem času se vyvinulo  

značné množství poměrových ukazatelů, které finanční situaci podniku ukazují 

v různých souvislostech. Základní členění poměrových ukazatelů dle zaměření je vidět 

na obrázku č. 2. 

Obrázek č. 2:  Členění poměrových ukazatelů finanční analýzy 

 

Zdroj:  RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, vyuţití v praxi.   

a) Ukazatele rentability 

 Ukazatelé rentability, zachycují schopnost podniku produkovat zisk a 

zhodnocovat tím kapitál do podniku vložený, vzhledem k těmto skutečnostem patří 

mezi nejsledovanější ukazatele. Zjednodušeně řečeno „ukazatele rentability měří čistý 

výsledek podnikového snažení“. 

 Obecně lze rentabilitu vyjádřit jako podíl zisku a vloženého kapitálu. Tyto 

ukazatele pracují se třemi druhy zisku : 

 EBIT  (Earnings Before Interest and Tax) - zisk před úroky a zdaněním 

 EBT   (Earnings Before Tax ) - zisk před zdaněním 

 EAT   (Earnings After Tax) - zisk po odečtení daní (čistý zisk) 
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 Použití EBIT při výpočtu umožňuje objektivně porovnat ukazatele podniků 

s různou kapitálovou strukturou.  

 Rentabilita celkových aktiv - ROA (Return on Assets) 

 Tento ukazatel bývá často považován za rozhodující míru rentability, vzhledem 

k tomu, že srovnává  zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání, bez ohledu na to, 

zda byly k financování použity zdroje vlastní nebo cizí. Hodnota tohoto ukazatele by 

měla mít vzestupný trend. 

 
celkem aktiva

EBIT
=ROA  (4) 

 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (Return on Equity) 

 Tento ukazatel bývá rozhodujícím, protože měří efektivnost, s níž podnik využívá 

kapitál vlastníků. Udává kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč investovanou do 

podniku jeho vlastníky. Investoři tak mohou zjistit, zda byl jejich kapitál přeměněn 

v zisk s efektivitou odpovídající rizikovosti investice. Pokud bude hodnota ukazatele 

trvale nižší než výnosnost bezrizikové investice (např. státní dluhopis), investoři 

nebudou ochotni do podniku vkládat své peníze  a podnik bude odsouzen k zániku. 

 
kapitál vlastní

EAT
=ROE  (5) 

 Rentabilita tržeb - ROS (Return on Sales) 

 Ukazatel charakterizuje úspěšnost podniku na trhu, závisí především na cenách 

prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, na zisku zakalkulovaném do těchto 

cen, ale také na hospodárnosti podnikové činnosti [1]. Udává, podíl čistého zisku na       

1 Kč tržeb, z toho vyplývá, že je požadována co nejvyšší hodnota tohoto ukazatele. 

Nízká hodnota tohoto ukazatele vypovídá o špatném řízení firmy, vysoká naopak značí 

nadprůměrnou úroveň.  

 
tržby

EAT
=ROS  (6) 
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 Rentabilita investovaného kapitálu - ROCE (Return on Capital 

Employed) 

 Tento ukazatel měří výnosnost veškerého investovaného kapitálu tak, že vyjadřuje 

míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných dlouhodobým kapitálem, bez 

ohledu na jeho finanční strukturu. Hodnota tohoto ukazatele by měla mít rostoucí trend.  

 
dluhy dlouhodobé  kapitál vlastní

sazba) daňová- (1EBIT*

+
=ROCE  (7) 

 Ve všech případech lze ukazatele rentability vynásobit stem a rentabilitu tak 

vykazovat v procentech, toto je vhodné především pro pyramidální rozklad. 

b)  Ukazatele aktivity 

 Ukazatelé aktivity vyjadřují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy, a to 

tak, že měří dobu vázanosti kapitálu v určitých formách aktiv, na základě jejich doby 

obratu. Není účelné, aby měl podnik více aktiv než je potřebné, vznikají mu tím 

zbytečné náklady a následkem je nižší zisk. Má-li naopak aktiv málo, přichází tak o 

eventuelní tržby. Ukazatele je možno vyjádřit jako: 

 Dobu obratu - měří dobu ve dnech, po kterou je majetek v určité formě vázán. 

 Rychlost obratu - udává, kolikrát se obrátí určitý druh majetku za časový interval
4
. 

Platí vztah: 

 
obratu doba

360
=obratu rychlost  (8) 

 Doba obratu celkových aktiv 

 Ukazatel doby obratu celkových aktiv vyjadřuje, jak dlouho trvá (ve dnech) obrat 

celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Příliš vysoká hodnota ukazatele ve srovnání 

s odvětvovým průměrem svědčí o tom, že aktivita podniku je nízká a že je třeba zvýšit 

tržby v kombinaci s případným prodejem části majetku. Obecně platí, že čím menší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím větší je efektivita využití aktiv podniku. 

 360*
tržby

aktiva celková
=aktivobratu  doba  (9) 

                                            
4
 Zpravidla 360 dní. 
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 Doba obratu zásob 

 Ukazatel udává dobu ve dnech, po kterou jsou oběžná aktiva vázána v určité 

formě zásob. Tyto zásoby lze rozdělit např. na zásoby zboží, výrobků, nedokončené 

výroby atd. a do jmenovatele zlomku je pak možné dosazovat přímo spotřebu 

sledovaných zásob. Zájem podniku je zkracovat dobu obratu, což obvykle vede ke 

zvyšování zisku, respektive snižování potřebného kapitálu při dosažení stejného zisku. 

 360*
tržby

yzásob
=zásobobratu  doba  (10) 

 Doba obratu pohledávek 

 Ukazatel udává počet dnů, který průměrně uplyne mezi prodejem  na obchodní 

úvěr a přijetím peněz, tuto dobu odběratelé podniku zůstávají dlužni za zakoupené 

zboží. Hodnota tohoto ukazatele se vztahuje k politice podniku v oblasti prodeje, je 

závislá na dohodnutých platebních podmínkách a měla by v čase klesat. 

 360*
tržby

styku obchodního z pohledávky
=pohledávekobratu  doba  (11) 

 Doba obratu závazků 

 Ukazatel udává průměrnou dobu mezi nákupem zásob a jejich úhradou. Tato doba 

je z hlediska finančního řízení velmi významná, protože podnik coby „dlužník“ po tuto 

dobu používá dlužnou částku pro své potřeby. Hodnota tohoto ukazatele by měla být 

vyšší nežli hodnota ukazatele doby obratu pohledávek. 

 360*
tržby

styku obchodního z závazky
=závazkůobratu  doba  (12) 

 Hodnoty uváděných ukazatelů je moţno porovnat s oborovými průměry, případně 

s hodnotami z minulých období a hledat tak cesty k dosaţení lepších výsledků. 

c)  Ukazatele likvidity 

 Ukazatele měří schopnost podniku vyrovnat své splatné závazky. Mají odpovědět 

na otázku, zda podnik bude schopen vyrovnat své dluhy v okamžiku splatnosti. 
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  Likvidita je z hlediska finančního řízení obecně chápána jako schopnost 

jednotlivých aktiv podniku přeměnit se na peníze, které  zajistí solventnost podniku. 

Podmínka solventnosti patří k základním požadavkům a závisí na tom,  jak rychle je 

podnik schopen inkasovat své pohledávky a zda je schopen v případě potřeby prodat 

svůj majetek. Vysoké hodnoty těchto ukazatelů svědčí o špatné alokaci finančních 

prostředků, nízké hodnoty o  neschopnosti podniku dostát svým závazkům, což ve 

výsledku může vyústit v platební neschopnost. 

 Likvidnost jednotlivých složek aktiv podniku, udává dobu (obtížnost) jejich 

přeměny na peníze. Nejlikvidnější jsou samotné peníze, naopak nejméně likvidní jsou 

stálá aktiva, z tohoto důvodu se v ukazatelích likvidity neuvažují. 

 Okamžitá likvidita (Cash Ratio)  

 Tento ukazatel je nazýván likviditou 1. stupně a vyjadřuje schopnost společnosti 

hradit své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků  může být použit finanční 

majetek (hotovost v pokladnách, na běžných účtech  atd.). Hodnota tohoto ukazatele by 

se měla pohybovat v rozmezí 0,9 - 1,1. 

 
závazky krátkodobé

majetek) .(fin prostředky platební pohotové
=likvidita okamžitá  (13) 

 Pohotová likvidita (Quick Ratio) 

 Při výpočtu pohotové likvidity,  se z výpočtu vylučují zásoby, vzhledem k tomu, 

že jsou méně likvidní, jejich prodej je obvykle ztrátový, může ohrozit výrobu a 

v krajním případě může zapříčinit bankrot firmy. U společností, které podnikají 

v oblasti služeb, je vzhledem k absenci většího množství zásob, pohotová likvidita 

téměř identická jako běžná likvidita. U výrobních podniků  by se měla pohybovat 

hodnota tohoto ukazatele mezi 1 - 1,5, kritická hodnota je 1. 

 
závazky krátkodobé

zásoby-  aktiva oběžná
=likvidita pohotová  (14) 

 Celková likvidita (Current Ratio) 

 Ukazatel celkové likvidity, neboli likvidita 3. stupně poměřuje oběžná aktiva 

s objemem krátkodobých závazků. Pro svou jednoduchost je v praxi velmi rozšířený, 
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bohužel má poměrně malou vypovídací schopnost, vzhledem k tomu, že oběžná aktiva 

mohou obsahovat velké procento položek s velmi nízkou likviditou (např. zásoby 

zastaralých výrobků). Někteří autoři uvádí jako optimum hodnotu ukazatele 1,8 - 2,5, 

jiní ještě akceptují hodnotu 1,5, kritická hodnota je pak 1. Platí, že čím je hodnota 

ukazatele vyšší, tím menší je riziko platební neschopnosti vyvolané tím, že podnik své 

výrobky neprodá, nebo že odběratelé nezaplatí všechny pohledávky [4]. 

 
závazky krátkodobé

aktiva oběžná
=likvidita celková  (15) 

 Čistý pracovní kapitál (Net working capital) 

 Tento ukazatel, přestože spadá do skupiny rozdílových ukazatelů, úzce souvisí 

s analýzou likvidity. Jedná se o přebytek oběžného majetku nad krátkodobým cizím 

kapitálem, který se během roku přemění na peněžní prostředky. Představuje tedy částku, 

která zůstane podniku k dispozici po úhradě všech běžných závazků. Uspokojivá výše 

pracovního kapitálu je jedním ze znaků dobré finanční situace podniku. 

 závazky krátkodobé-  aktiva oběžná=ČPK  (16) 

d)  Ukazatele zadluženosti a finanční stability 

 Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém podnik užívá k financování cizí 

zdroje, přičemž cena těchto zdrojů úzce souvisí s rizikem. Hlavní motiv k tomu, aby 

podnik při financování své činnosti využíval i cizí zdroje, vyplývá z jejich relativně 

nižší ceny ve srovnání se zdroji vlastními. 

 Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

 Ukazatel udává finanční samostatnost podniku, to znamená, do jaké míry je 

podnik schopen krýt své hospodářské prostředky vlastními zdroji. Hodnota tohoto 

ukazatele závisí na oboru podnikání, dostupnosti a podmínkách úvěru a dalších 

okolnostech, měla by však v čase růst, což je známkou zvyšování stability podniku. 

 100*
celkem aktiva

kapitál vlastní
=aktivech nakapitálu  vlastního podíl  (17) 
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 Stupeň krytí stálých aktiv 

 Ukazatel udává do jaké míry jsou stálá aktiva kryta dlouhodobými zdroji, bez 

ohledu na jejich původ. Zlaté bilanční pravidlo říká, že každé aktivum by mělo být 

financováno ze zdroje se stejnou dobou splatnosti, což znamená, že dlouhodobá aktiva 

by měla být financována dlouhodobými zdroji. Stupeň krytí dlouhodobých aktiv by 

v ideálním stavu neměl být nižší nežli 100 %. 

 100*
aktiva stálá

kapitál dlouhodobý
=aktiv  stálýchkrytí stupeň  (18) 

 Ukazatel celkové zadluženosti (Debt Ratio) 

 Ukazatel celkové zadluženosti bývá též označován jako ukazatel věřitelského 

rizika. Podává informace o tom, jaká část majetku podniku je financována cizími zdroji. 

Vypočítá se jako podíl cizího kapitálu
5
 a celkových aktiv. Obecně platí, že čím vyšší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost celkového majetku, a tím vyšší je 

riziko věřitelů, že jejich dluh nebude splacen.  

 100*
aktiva celková

kapitál cizí
=tizadluženos celkové ukazatel  (19) 

 Zadluženost vlastního kapitálu (Debt Equity Ratio)  

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu informuje o podílu cizího a vlastního 

kapitálu ve finanční struktuře podniku. Zadluženost přímo souvisí s platební schopností 

podniku, čím vyšší je objem závazků ve finanční struktuře, tím vyšší pozornost je třeba 

věnovat tvorbě prostředků na jejich splácení. U stabilních společností by se hodnota 

tohoto ukazatele měla pohybovat mezi 80 - 120 %. 

 100*
kapitál vlastní

kapitál cizí
=kapitálu vlastního tzadluženos  (20) 

 

                                            
5
 Zahrnuje závazky krátkodobé i dlouhodobé, včetně bankovních úvěrů, které jsou v účetním výkazu  

rozvaha sledovány odděleně od ostatních závazků. 
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4 Ekonomická analýza 

 V této kapitole přistoupím k praktickému výpočtu vybraných ukazatelů finanční 

analýzy, závěr této kapitoly pak věnuji hodnocení socio-ekonomických aspektů 

spojených s činností podniku. Jako zdroj informací pro výpočty  poslouží účetní výkazy 

(viz přílohy) pro rok 2004 - 2009, a to výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výkaz cash flow. 

Účetní informace pro rok 2010, i přes pokročilé datum, bohužel nejsou stále k dispozici, 

z tohoto důvodu nebudou v této diplomové práci zapracovány. 

4.1 Horizontální analýza 

 Pro následující výpočty ukazatelů horizontální analýzy byly použity vzorce (1) a 

(2). Jako výchozí období je ve výpočtech uvažován vždy předešlý rok k danému 

aktuálnímu roku. 

 Při čtení grafů horizontální analýzy je nutné si uvědomit, že kladná hodnota 

procentní změny znamená meziroční nárůst absolutní hodnoty sledované veličiny, 

v případě, že má graf klesající tendenci, neznamená to tedy, že došlo k poklesu 

absolutní hodnoty veličiny, ale došlo pouze ke zpomalení jejího růstu oproti 

předchozímu období. Teprve záporná hodnota procentní změny znamená meziroční 

pokles sledované veličiny. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

4.1.1.1 Horizontální analýza aktiv 

 V této kapitole je zpracována horizontální analýza celkových aktiv,  která je dále 

z důvodu lepší interpretace doplněna horizontální analýzou stálých a oběžných aktiv. 

Tabulka č. 3:  Vývoj aktiv v absolutních hodnotách a jejich  relativní %  změna v letech 2004 - 2009 

[v mil. Kč] 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stálá aktiva  17040.13 15939,04 16004,23 17340,12 21465,16 22419,39 

Oběžná aktiva 5207,34 6219,09 8167,15 13228,17 10461,06 6954,37 

Ostatní aktiva 24,45 26,57 28,44 42,62 37,46 45,86 

[% změna] Relativní změna v daném roce 

Stálá aktiva   -6,46 0,41 8,35 23,79 4,45 

Oběžná aktiva   19,43 31,32 61,97 -20,92 -33,52 

Ostatní aktiva   8,67 7,04 49,87 -12,10 22,42 
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Graf č. 1: Vývoj aktiv v letech 2005 - 2009 
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Graf č. 2: Vývoj stálých aktiv v letech 2005 - 2009 
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Graf č. 3: Vývoj oběţných aktiv v letech 2005 - 2009 
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 Z tabulky č. 3 je patrné, že vývoj celkových aktiv ve sledovaném období byl 

nejvíce ovlivněn změnami objemu stálých a oběžných aktiv, vliv ostatních aktiv byl 

vzhledem k jejich objemu zanedbatelný. Z této tabulky lze také vyčíst, že největší podíl 

na aktivech mají stálá aktiva, což je u společnosti daného typu logické, vzhledem 

k potřebnému vybavení.  

 Z grafu č. 1 lze vysledovat, že stálá aktiva v prvním roce sledovaného období 

vykazují mírný pokles, v dalších letech mají rostoucí tendenci, která je nejvýraznější 

v roce 2008, kdy byl zaznamenán prudký procentní nárůst o cca 24 %,  což 

v absolutních číslech představuje nárůst o více jak 4 miliardy Kč. Největší podíl na 

tomto nárůstu, jak je vidět z grafu č. 2, měl dlouhodobý hmotný majetek společně 

s dlouhodobým finančním majetkem. Z výroční zprávy společnosti 2008 bylo zjištěno, 

že tento prudký nárůst dlouhodobého hmotného majetku je ovlivněn odlišným 

přístupem k oceňování a odpisování těžební technologie, společnost totiž v tomto roce 

uplatnila komponentní přístup při výpočtu odpisů z dlouhodobého hmotného majetku a 

zároveň aktivovala do ceny tohoto majetku významné generální a ostatní opravy 

ovlivňující jeho životnost. Prudký nárůst dlouhodobého finančního majetku, byl dle této 

zprávy způsoben vývojem na finančním trhu v souladu s investiční politikou při správě 

portfolia finančního majetku. 

 Vývoj oběžných aktiv má v prvních třech letech sledovaného období silně rostoucí 

tendenci, k nejvyššímu procentnímu nárůstu dochází třetím rokem cca o 62 %, což 

v absolutních číslech představuje zhruba 5 miliard Kč. Šetřením bylo zjištěno, že hlavní 

podíl na tomto nárůstu má, jak je vidět z grafu č. 3, krátkodobý finanční majetek, který 

narostl díky nákupu korporátních směnek, depozitních instrumentů vybraných 

finančních institucí, dluhopisů, podílových listů a pokladničních poukázek. V tomto 

roce také dochází ke zlomu a v následujících 2 letech naopak oběžná aktiva 

zaznamenají silný pokles díky úbytku dříve nakoupených cenných papírů, zhruba o 6 

miliard Kč. 

 Vývoj ostatních aktiv se zdá být oproti vývoji stálých a oběžných aktiv 

zanedbatelný, vzhledem k jejich výši, která nedosahuje ani jednoho procenta zmíněných 

aktiv. Za povšimnutí stojí především rok 2007, v tomto roce hodnota ostatních aktiv 

vzrostla o necelých 50 %,  a  to díky navýšení nákladů příštích období. I přes velký 

procentní nárůst byla změna ostatních aktiv v sumě celkových aktiv zanedbatelná, činila 

v absolutních číslech pouhých 14 mil. Kč.  
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4.1.1.2 Horizontální analýza pasiv 

 V této kapitole je zpracována horizontální analýza celkových pasiv,  která je dále 

z důvodu lepší interpretace doplněna horizontální analýzou vlastního a cizího kapitálu. 

Tabulka č. 4:  Vývoj pasiv v absolutních hodnotách a jejich  relativní %  změna v letech 2004 - 2009 

[v mil. Kč] 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vlastní kapitál  16339,39 15972,14 17527,07 18963,64 20258,15 19014,83 

Cizí zdroje 5932,44 6212,43 6672,67 11640,98 11700,85 10401,52 

Ostatní pasiva 0,08 0,13 0,08 6,29 4,69 3,27 

[% změna] Relativní změna v daném roce 

Vlastní kapitál   -2,25 9,74 8,20 6,83 -6,14 

Cizí zdroje  4,72 7,41 74,46 0,51 -11,10 

Ostatní pasiva  51,19 -36,22 7674,07 -25,57 -30,34 

Graf č. 4: Vývoj pasiv v letech 2005 - 2009 
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Graf č. 5: Vývoj vlastního kapitálu v letech 2005 - 2009 
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Graf č. 6: Vývoj cizích zdrojů  aktiv v letech 2005 - 2009 
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 Z tabulky č. 4 je patrné, že největší měrou přispěly k danému vývoji celkových 

pasiv změny vlastního a cizího kapitálu, změny ostatních pasiv jsou v tomto případě 

zanedbatelné. Největší podíl z celkových pasiv pak tvoří vlastní kapitál, což je velmi 

důležité pro vlastníky, protože tak mají plnou kontrolu nad svou společností. 

 V grafu č. 4  je vidět, že vlastní kapitál ve sledovaném období rostl a zaznamenal 

pouze menší výkyvy. K menšímu poklesu hodnoty vlastního kapitálu došlo v prvním a 

posledním roce sledovaného období, v ostatních letech vykazoval meziroční růst 

minimálně 7 %. Ke zmiňovanému poklesu v prvním roce, viz graf č. 5, došlo vlivem 

meziročního snížení statutárních a ostatních fondů o cca 850 mil. Kč, toto nevyrovnal 

ani fakt, že došlo k růstu VH běžného účetního období. V následujícím roce však došlo 

k zásadnímu obratu, velký nárůst VH minulých let a VH běžného účetního období, 

znamenal růst vlastního kapitálu a tento vzestupný trend z velké míry díky kumulaci 

nerozděleného zisku pokračoval další 2 roky, pak došlo opět k poklesu, vlivem 50 % 

meziročnímu snížení VH minulých let, kdy došlo k rozdělení poloviny zisku 

kumulovaného v předchozích letech. Základní kapitál se na změnách vlastního kapitálu 

nepodílel, jak bylo vysledováno, u této společnosti dochází k jeho snížení či navýšení 

pouze výjimečně a během sledovaného období byl na stabilní úrovni. 

 Vývoj cizích zdrojů má v prvních čtyřech letech sledovaného období vzestupnou 

tendenci, posledním rokem však dochází k poklesu. V prvním roce cizí zdroje rostou, i 

přes fakt, že dochází k poklesu rezerv a krátkodobých závazků, viz graf č. 6, důvodem 

je meziroční procentní nárůst dlouhodobých závazků ve formě odložení daňových 

plateb o 546 %, což je v absolutních hodnotách přibližně 310 mil. Kč. V roce 2007 cizí 
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zdroje dále narůstají, i přestože dochází ke snížení rezerv a dlouhodobých i 

krátkodobých závazků. Do „hry“ prvně vstupují velmi významně krátkodobé bankovní 

úvěry v hodnotě cca 6 mil. Kč, které mají za úkol vyrovnat výpadek ostatních cizích 

zdrojů, ty byly do tohoto roku prozatím nulové, z tohoto důvodu je také jejich křivka 

v grafu č. 6 neúplná. Tento trend pokračuje až do roku 2009, v tomto roce však dochází 

ke snížení krátkodobých bankovních úvěrů meziročně zhruba o 33%, což činí 

v absolutní hodnotě cca 1900 mil. Kč, následkem je pak meziroční procentní pokles 

cizích zdrojů o 11 %.  

  Jak bylo již zmíněno, hodnoty ostatních pasiv jsou zanedbatelné vzhledem 

k jejich výši. Do roku 2006 se hodnoty těchto aktiv pohybují v řádech tisíců, teprve 

v roce 2007 dochází k jejich navýšení na zhruba 6 mil. Kč, důvodem jsou výdaje 

příštích období. Po tomto roce začínají opět meziročně klesat zhruba o 26 %. 

4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 V této kapitole je zpracována horizontální analýza vybraných ukazatelů výkazu 

zisku a ztráty. Mezi vybrané ukazatele patří tržby a všechny hlavní složky výsledku 

hospodaření - provozní, finanční a celkový výsledek hospodaření. Mimořádný výsledek 

hospodaření nebyl vybrán, z důvodu nulových hodnot ve sledovaném období. 

Tabulka č. 5: Vývoj vybraných ukazatelů VZZ  v absolutních hodnotách a jejich  relativní %  změna 

v letech  2004 - 2009 

[v mil. Kč] 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby celkem 7801,41 7998,27 8932,01 10031,43 10278,04 10965,46 

Provozní VH 1438,99 2120,93 3174,71 3446,49 3198,12 3566,09 

Finanční VH 389,52 356,90 314,39 322,90 635,51 365,96 

Celkový VH 1364,80 1884,93 2655,81 3071,14 3052,23 3144,88 

[% změna] Relativní změna v daném roce 

Tržby celkem  2,52 11,67 12,31 2,46 6,69 

Provozní VH  47,39 49,68 8,56 -7,21 11,51 

Finanční VH  -8,37 -11,91 2,71 96,81 -42,41 

Celkový VH  38,11 40,90 15,64 -0,62 3,04 
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Graf č. 7: Vývoj meziročních procentních změn  vybraných ukazatelů VZZ  v letech 2005 - 2009 
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 Hrubá těžba ve sledovaném období až do roku 2007 stabilně rostla, po tomto roce 

však začala díky těžebním limitům klesat, viz tabulka č. 1. Ačkoli by tržby logicky měly 

kopírovat tento vývoj, není tomu tak, tržby nezaznamenaly ve sledovaném období 

pokles, naopak rostly viz tabulka č. 5. Toto bylo způsobeno vysokou poptávkou, 

následkem čehož rostla i prodejní cena, která pokryla výpadek těžby.  

 Z grafu č. 7 je patrné, že výsledek hospodaření v prvních dvou letech zaznamenal 

prudký meziroční růst cca 40 %, na tuto skutečnost měl během těchto dvou let nejvyšší 

vliv prudký meziroční růst provozního výsledku hospodaření, který se pohyboval kolem 

48 %. Z výročních zpráv bylo zjištěno, že prudký růst provozního výsledku hospodaření 

v prvním sledovaném roce byl způsoben odlišným přístupem k oceňování a odpisování 

těžební technologie, v druhém roce pak velmi kladně na jeho vývoj zapůsobil prudký 

meziroční nárůst tržeb o 11,5 %, což v absolutních číslech činilo 1 mld. Kč. Provozní 

výsledek hospodaření zaznamenal dočasný pokles v letech 2007 a 2008, což se 

okamžitě projevilo také na poklesu výsledku hospodaření, který tento vývoj kopíruje, 

poklesu nezabránil ani fakt, že v roce 2008 zaznamenal finanční výsledek hospodaření 

meziroční růst cca 97 %, což činilo v absolutních číslech nárůst o zhruba 310 mil. Kč. 

Ke konci sledovaného období nastal obrat a výsledek hospodaření meziročně vzrostl o  

3 %, kopíroval tak opět růst provozního výsledku hospodaření, ten dle výroční zprávy 

rostl díky vyšším tržbám z prodeje a vyšší efektivitě provozu. Nepříznivě se v roce 2009 

vyvíjel jen finanční výsledek hospodaření, který poklesl o 42 %, což představuje 

absolutní pokles o 270 mil. Kč. 
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4.2 Vertikální analýza 

 Pro následující výpočty ukazatelů vertikální analýzy byl použit vzorec (1). 

Vertikální analýza byla zpracována pro období  2005 - 2006. 

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

4.2.1.1 Analýza struktury aktiv 

 V této kapitole je zpracována vertikální analýza celkových aktiv,  která je dále 

z důvodu lepší interpretace doplněna vertikální analýzou dlouhodobého majetku a 

oběžných aktiv. Jelikož společnost nemá žádné pohledávky za upsaný vlastní kapitál, 

není tato položka z tohoto důvodu zařazena do struktury celkových aktiv. 

Tabulka č. 6:   Vývoj aktiv v absolutních hodnotách a jejich %  podíl na celkových aktivech 

     v letech 2005 - 2009 

[v mil. Kč] 2005 2006 2007 2008 2009 

Stálá aktiva  15939,04 16004,23 17340,12 21465,16 22419,39 

Oběžná aktiva 6219,09 8167,15 13228,17 10461,06 6954,37 

Ostatní aktiva 26,57 28,44 42,62 37,46 45,86 

[podíl v % ] Podíl na celkových aktivech v daném roce 

Stálá aktiva  71,85 66,13 56,65 67,15 76,21 

Oběžná aktiva  28,03 33,75 43,21 32,73 23,64 

Ostatní aktiva  0,12 0,12 0,14 0,12 0,16 

Graf č. 8: Vývoj struktury celkových aktiv v letech 2005 - 2009 
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Graf č. 9: Vývoj struktury stálých aktiv v letech 2005 - 2009 
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Graf č. 10: Vývoj struktury oběţných aktiv v letech 2005 - 2009 
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 Z grafu č. 8 je patrné, že ve sledovaném období mají největší podíl na aktivech 

dlouhodobě stálá aktiva, a to průměrně 68 % (viz tabulka č. 6). Tento vysoký podíl 

stálých aktiv tvoří především dlouhodobý hmotný majetek (viz graf č. 9), který 

společnost potřebuje ke svému provozu a dále pak finanční majetek, který je tvořen 

dluhopisy a majetkovými účastmi strategického charakteru.  

 Podíl oběžných aktiv v prvních třech letech prudce rostl, v roce 2007 dosáhl 43 % 

podílu na celkových aktivech, což bylo způsobeno nákupem krátkodobých cenných 

papírů, a z menší části také růstem krátkodobých pohledávek (viz graf č. 10). V dalších 

letech naopak společnost postupně snižuje objem cenných papírů a pohledávky pouze 
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mírně kolísají, následkem toho klesá podíl oběžných aktiv  na celkových aktivech až na 

cca 24 %. 

 Podíl ostatních aktiv na celkových aktivech byl ve sledovaném období 

zanedbatelný, nedosáhl ani 1 % a jeho hodnota v tomto období byla stabilní. 

4.2.1.2 Analýza struktury pasiv 

 V této kapitole je zpracována vertikální analýza celkových pasiv,  která je dále 

z důvodu lepší interpretace doplněna vertikální analýzou vlastního a cizího kapitálu. 

Tabulka č. 7:   Vývoj pasiv v absolutních hodnotách a jejich %  podíl na celkových pasivech 

    v letech 2005 - 2009 

[v mil. Kč] 2005 2006 2007 2008 2009 

Vlastní kapitál  15972,14 17527,07 18963,64 20258,15 19014,83 

Cizí zdroje 6212,43 6672,67 11640,98 11700,85 10401,52 

Ostatní pasiva 0,13 0,08 6,29 4,69 3,27 

[podíl v % ] Podíl na celkových pasivech v daném roce 

Vlastní kapitál  72,00 72,43 61,95 63,38 64,63 

Cizí zdroje 28,00 27,57 38,03 36,61 35,36 

Ostatní pasiva 0,0006 0,0003 0,0206 0,0147 0,0111 

Graf č. 11: Vývoj struktury celkových pasiv v letech 2005 - 2009 
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Graf č. 12: Vývoj struktury vlastního kapitálu v letech 2005 - 2009 
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Graf č. 13: Vývoj struktury cizích zdrojů  v letech 2005 - 2009 
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 Z grafu č. 11 je patrné, že ve sledovaném období má největší podíl na celkových 

pasivech vlastní kapitál, a to průměrně 67 % (viz tabulka č. 7). Vlastní kapitál byl 

tvořen především základním kapitálem, průměrně z 50 %,  dále pak rezervními fondy, 

průměrně z 28 % a zbylou část tvořily výsledky hospodaření (viz graf č. 12).  

 Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech v prvních dvou letech stagnuje na 28 %, 

v následujících letech však roste a pohybuje se na průměrné hodnotě 37 %. Tento 

vzestup byl způsoben prudkým poklesem podílu rezerv na 32 % (viz graf č. 13), 

z důvodu financování rekultivační činnosti + náhrady důlní škody a  současným 

prudkým růstem bankovních úvěrů, které se pohybovaly v absolutních hodnotách kolem 
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5 mld. Kč. Podíl dlouhodobých a krátkodobých závazků na cizích zdrojích 

nezaznamenal větších výkyvů a pohyboval se celkově v průměru do 20 %. 

 Podíl ostatních pasiv na celkových pasivech byl ve sledovaném období 

zanedbatelný, nedosáhl ani 0,1 % i přesto, že ve druhé polovině sledovaného období 

zaznamenaly prudký  meziroční růst. 

4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

4.2.2.1 Analýza struktury výnosů 

 V této kapitole je zpracována vertikální analýza celkových výnosů. Některé 

výnosové položky nebyly do analýzy zahrnuty, vzhledem k tomu, že jejich hodnota byla 

nulová. 

Tabulka č. 8:    Vývoj výnosů v absolutních hodnotách a jejich %  podíl na celkových nákladech 

     v letech 2005 - 2009 

[v mil. Kč] 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby za prodej zboží 17,59 19,65 21,79 25,83 29,59 

Výkony 8047,07 8939,57 10014,54 10266,33 11001,82 

Tržby z prodeje DM a materiálu 252,57 286,47 352,14 363,73 395,48 

Ostatní provozní výnosy 31,44 15,59 27,78 29,86 198,51 

Tržby z prodeje cenných papírů 0,00 150,07 0,00 473,91 1853,93 

Výnosy z dlouhodobého FM 305,62 270,18 244,94 328,04 358,83 

Výnosy z krátkodobého FM 51,21 28,05 23,61 8,03 3,42 

Výnosové úroky 52,92 73,14 192,27 329,33 79,18 

Ostatní finanční výnosy 0,61 1,92 1,36 3,32 1,41 

[podíl v % ] Podíl na celkových výnosech v daném roce 

Tržby za prodej zboží 0,20 0,20 0,20 0,22 0,21 

Výkony 91,87 91,36 92,06 86,79 79,02 

Tržby z prodeje DM a materiálu 2,88 2,93 3,24 3,08 2,84 

Ostatní provozní výnosy 0,36 0,16 0,26 0,25 1,43 

Tržby z prodeje cenných papírů 0,00 1,53 0,00 4,01 13,32 

Výnosy z dlouhodobého FM 3,49 2,76 2,25 2,77 2,58 

Výnosy z krátkodobého FM 0,58 0,29 0,22 0,07 0,02 

Výnosové úroky 0,60 0,75 1,77 2,78 0,57 

Ostatní finanční výnosy 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 
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Graf č. 14: Vývoj struktury celkových výnosů  v letech 2005 - 2009 
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 Největší podíl na výnosech ve sledovaném období měly nesporně výkony, pro 

zpřesnění tržby z prodeje vlastních výrobků a tržeb, které dosahovaly průměrně 88 % 

z celkových výnosů (viz tabulka č. 8 a graf č. 13). 

  Zanedbatelné nebyly ani tržby z prodeje cenných papírů, které byly zpočátku 

nevýrazné (i nulové), ale ke konci sledovaného období dosáhly 13 % podílu na 

celkových výnosech. Pravidelně se ve výnosech také objevovaly tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu, které dosahovaly stabilního podílu průměrně kolem 

3 % a výnosy z dlouhodobého finančního majetku, které dosahovaly podílu 2,8 %. 

Ostatní položky byly vzhledem k podílu výkonů spíše zanedbatelné, tvořily maximálně 

několik desetin procent celkových výnosů. Nejméně výraznou položkou pak byly 

ostatní finanční výnosy, které dosahovaly stabilně nejnižšího podílu na výnosech kolem 

0.02 %. 
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4.2.2.2 Analýza struktury nákladů 

 V této kapitole je zpracována vertikální analýza celkových nákladů. Některé 

nákladové položky nebyly do analýzy  zahrnuty, vzhledem k tomu, že jejich hodnota 

byla nulová. 

Tabulka č. 9:    Vývoj nákladů v absolutních hodnotách a jejich % podíl na celkových nákladech 

     v letech 2005 - 2009 

[v mil. Kč] 2005 2006 2007 2008 2009 

Náklady na prodané zboží 15,30 17,12 19,25 23,27 27,03 

Výkonová spotřeba 3588,03 3664,92 4850,85 4205,44 4477,12 

Osobní náklady 1397,46 1452,51 1537,65 1619,19 1644,70 

Daně a poplatky 181,11 168,31 191,65 198,70 225,97 

Odpisy DNM a DHM 800,56 833,68 878,33 928,71 1047,06 

ZC prodaného DM 208,94 234,14 345,75 315,99 385,16 

Změna stavu rezerv v PO -6,26 -382,47 -964,17 59,95 90,43 

Ostatní provozní náklady 42,60 98,36 110,46 136,39 161,84 

Prodané cenné papíry a podíly 0,00 150,04 0,00 314,03 1840,74 

Náklady z finančního majetku 49,86 67,32 24,52 28,25 42,42 

Změna stavu rezerv ve FO 0,00 -11,99 0,00 -49,27 0,00 

Nákladové úroky 0,01 0,00 70,16 193,12 42,92 

Ostatní finanční náklady 3,59 3,59 3,06 12,67 4,72 

Daň z příjmu za běžnou činnost 592,91 833,29 698,25 781,40 787,18 

[podíl v % ] Podíl na celkových nákladech v daném roce 

Výkonová spotřeba 52,20 51,41 62,46 47,96 41,54 

Osobní náklady 20,33 20,38 19,80 18,47 15,26 

Odpisy DNM a DHM 11,65 11,69 11,31 10,59 9,72 

ZC prodaného DM 3,04 3,28 4,45 3,60 3,57 

Změna stavu rezerv v PO -0,09 -5,37 -12,42 0,68 0,84 

Prodané cenné papíry a podíly 0,00 2,10 0,00 3,58 17,08 

Ostatní náklady 4,25 4,81 5,40 6,19 4,68 

Daň z příjmu za běžnou činnost 8,63 11,69 8,99 8,91 7,30 

 Nákladové položky s nízkou absolutní hodnotou byly pro výpočet podílu na 

nákladech zahrnuty pod jedinou položku  ostatní náklady (viz tabulka č. 9).  

Jedná se o tyto nákladové položky - náklady na prodané zboţí, daně a poplatky, ostatní 

provozní náklady, náklady z finančního majetku, 

změna stavu rezerv ve finanční oblasti, nákladové 

úroky, ostatní finanční náklady. 
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Graf č. 15: Vývoj struktury celkových nákladů  v letech 2005 - 2009 
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 Struktura celkových nákladů  je oproti struktuře celkových výnosů výrazně 

pestřejší (viz graf č. 15). Dominantní podíl na celkových nákladech měla výkonová 

spotřeba, která ve sledovaném období dosahovala průměrně 51 %. Druhou významnou 

nákladovou položkou potom byly osobní náklady, které dosahovaly v prvních dvou 

letech 20 % podílu, v dalších letech pak mírně klesaly a ke konci sledovaného období se 

jejich podíl pohyboval kolem 15 %. V letech 2006 a 2007 se položka změna stavu 

rezerv v provozní oblasti pohybovala v záporných číslech, tím došlo k celkovému 

snížení nákladů v těchto letech zhruba o 5 a 12 %. Velký význam u této společnosti 

výrobního typu má také položka odpisy DNM a DHM, společnost díky ní odepisuje 

zastaralé zařízení a modernizuje. Podíl této položky na nákladech se ve sledovaném 

období pohyboval stabilně na 10 %, velmi podobný byl i podíl položky daň z příjmu za 

běžnou činnost, její hodnota se pohybovala průměrně kolem 8 %. Poslední položkou, 

která dosáhla většího podílu na celkových nákladech byly prodané cenné papíry a 

podíly, které dosáhly v roce 2009 podílu 17 %. Ostatní nákladové položky (uvedené 

výše), vzhledem ke svým malým podílům na celkových nákladech byly zařazeny pod 

položku ostatní náklady, tyto náklady pak každoročně tvořily cca 5 % podíl na 

celkových nákladech. 
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4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 Pro následující výpočty ukazatelů poměrové analýzy byly použity vzorce (4 - 21). 

Poměrová  analýza byla zpracována pro období  2005 - 2006. 

4.3.1 Analýza rentability 

 V této kapitole je zpracována analýza rentability za pomoci zvolených ukazatelů, 

které jsou uvedeny v následující tabulce č. 10. Obecně platí, že čím vyšší hodnota 

daného ukazatele, tím lépe. Pro výpočet byly použity vzorce (4 - 7).  

Tabulka č. 10: Vývoj ukazatelů rentability v letech  2005 - 2009 

Ukazatel   [ % ] 2005 2006 2007 2008 2009 

ROA 8,50 10,97 10,26 10,15 10,84 

ROE 11,80 15,15 16,19 15,07 16,54 

ROS 23,57 29,73 30,62 29,70 28,68 

ROCE 8,88 11,66 13,50 13,11 13,40 

Graf č. 16:  Vývoj ukazatelů rentability v letech 2005 - 2009 
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a) Rentabilita aktiv - ROA 

 Ukazatel rentability aktiv se mimo roku 2005, kdy jeho hodnota dosáhla 8,5 %, 

pohyboval s minimálními výkyvy na hodnotách kolem 10 % (viz graf. č 16). V grafu je 

také vidět malý pokles ROA v letech 2007 a 2009, což bylo způsobeno tím, že v těchto 

letech rostl EBIT o něco pomaleji nežli celková aktiva. 
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b) Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu měl ve sledovaném období sice minimální, 

ale přesto vzestupnou tendenci, mimo roku 2008, kdy zaznamenal pokles o 1 % (viz 

graf č. 16). Tento pokles byl způsoben meziročním růstem vlastního kapitálu, který rostl 

díky kumulaci výsledku hospodaření minulých let. Naopak nejvyšší růst byl 

zaznamenán v roce 2006, kdy ROE vzrostl o celé 3 % proti roku 2005.  Na tomto růstu 

měl podíl především růst výroby v kombinaci s navýšení obchodních marží. 

c) Rentabilita tržeb - ROS 

 Ukazatel rentability tržeb v prvních třech letech sledovaného období rostl, vůbec 

nejvýše však prvním rokem, kdy zaznamenal růst o více jak 6 % (viz graf č. 6), tento 

velmi pozitivní vývoj v prvním roce byl stejně jako u ROE způsoben růstem tržeb 

z prodeje vlastních výrobků a služeb a současným navýšením obchodních marží. 

V letech 2008 a 2009 ROS zaznamenala roční poklesy kolem 1 %, tento vývoj byl 

způsoben především poklesem těžby, následkem čehož se zastavil i růst tržeb. 

d) Rentabilita investovaného kapitálu - ROCE 

 Ukazatel rentability investovaného kapitálu se vyvíjel podobně jako ostatní 

ukazatele, nejvyšší nárůst zaznamenal také v roce 2006 a to skoro 3 %. Na tomto vývoji 

měl nejvyšší podíl podobně jako u předchozích ukazatelů především nárůst tržeb a 

obchodní marže. V dalších sledovaných letech následovaly pouze minimální výkyvy. 

4.3.2 Analýza aktivity 

 V této kapitole je zpracována analýza aktivity za pomoci zvolených ukazatelů, 

které jsou uvedeny v následující tabulce č.11.  Pro výpočet byly použity vzorce (8 - 12). 

Tabulka č. 11: Vývoj vybraných ukazatelů aktivity v letech  2005 - 2009 

Ukazatel    2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu aktiv  [dny] 998,53 975,36 1098,54 1119,56 965,86 

Doba obratu zásob  [dny] 9,90 10,94 11,76 13,93 16,32 

Doba obratu pohledávek  [dny] 38,27 62,94 49,50 42,74 46,08 

Doba obratu závazků  [dny] 43,43 57,59 263,08 252,01 184,88 

Obrat aktiv 0,36 0,37 0,33 0,32 0,37 

Obrat zásob 36,36 32,90 30,60 25,85 22,05 

Obrat krátkodobých pohledávek 9,41 5,72 7,27 8,42 7,81 

Obraz krátkodobých závazků 8,29 6,25 1,37 1,43 1,95 
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Graf č. 17:  Vývoj doby obratu  v letech 2005 - 2009 
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a) Doba obratu aktiv 

 Tento ukazatel vyjadřuje ve dnech, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv 

na tržby. Tato doba se u sledované společnosti pohybuje ve velkých číslech, vzhledem 

k drahému provoznímu vybavení. Nejlepšího vývoje bylo dosaženo v posledním roce 

(viz graf č.17), kdy doba obratu klesla až na cca 965 dní, naopak nejdelší dobu obratu 

podnik vykazoval v letech 2007 a 2008, v těchto letech došlo k velkému nárůstu 

dlouhodobého majetku oproti nízkému růstu tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb.  

b) Doba obratu zásob 

 Tento ukazatel vyjadřuje dobu ve dnech, během které jsou oběžná aktiva vázána 

ve společnosti ve formě zásob. Tato hodnota by tedy měla být co nejnižší. Z grafu č. 17 

lze vyčíst, že hodnota ukazatele měla ve sledovaném období trvale vzestupný trend, což 

není moc pozitivní. Šetřením bylo zjištěno, že tento negativní vývoj byl způsoben 

především nárůstem skladových zásob náhradních dílů a také cenovým nárůstem 

materiálových vstupů (ocel a ropné produkty) . 

c) Doba obratu krátkodobých pohledávek 

 Tento ukazatel informuje o tom, jak dlouho jsou aktiva vázána ve formě 

pohledávek, tedy o průměrné době úhrady vystavených faktur. Hodnota tohoto 

ukazatele by měla mít klesající tendenci, u sledované společnosti je tomu bohužel 

naopak. Nejlepší průměrné doby úhrady 38 dní dosáhla společnost  v roce 2005, naopak 

nejhorší byl pro společnost hned následující rok 2007, kdy doba úhrady dosahovala 63 

dní, díky poskytnutým krátkodobým zálohám (viz graf č. 17). V následujících 2 letech 
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pak doba obratu  pohledávek klesla až na 43 dní, díky poklesu poskytnutých 

krátkodobých záloh a v posledním roce opět stoupla na 46 dní. 

d) Doba obratu krátkodobých závazků 

 Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli společnosti 

obchodní úvěr. Porovnáním s dobou obratu pohledávek byla doba obratu závazků 

několikanásobně vyšší zejména v letech 2007 - 2008 (viz graf č.17), což bylo pro 

společnost výhodné. Tyto vysoké hodnoty ukazatele byly způsobené krátkodobými 

bankovními úvěry, které podnik čerpal v posledních 3 letech sledovaného období. 

Graf č. 18:  Rychlost  obratu  v letech 2005 - 2009 
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e) Obrat aktiv 

 Tento ukazatel nám říká, kolik korun tržeb je firma ročně schopna generovat ze 

zdrojů, které má k dispozici, přičemž platí pravidlo, že čím větší je hodnota ukazatele,  

tím lépe podnik hospodaří se svými aktivy. Obrat aktiv u této společnosti se v celém 

sledovaném období stabilně držel na hodnotě kolem 0,35 a vykazoval pouze minimální 

výkyvy. I přestože, by se tato hodnota měla u většiny odvětví pohybovat minimálně 

kolem 1, byla tato nízká hodnota u tohoto typu společnosti zřejmě v normálu, vzhledem 

k vysokému objemu provozního majetku. O výjimce v tomto odvětvovém průměru také 

svědčí fakt, že společnost OKD Ostrava vykazovala podobné hodnoty ukazatele cca 0,5. 

f) Obrat zásob 

 Tento ukazatel nám říká, kolikrát za rok se obmění naše zásoby, respektive 

kolikrát za rok jsme schopni přeměnit zásoby v tržby.  Obrat zásob ve sledovaném 
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období stále klesal (viz graf č. 18) z počáteční hodnoty 36 obrátek až na pouhých 22 

ročně. Tento negativní vývoj byl způsoben především nárůstem skladových zásob 

náhradních dílů a také cenovým nárůstem materiálových vstupů. 

g) Obrat krátkodobých pohledávek 

 Obrat krátkodobých pohledávek ve sledovaném období nepravidelně kolísal (viz 

graf č. 18). Nejlepší hodnoty bylo dosaženo v roce 2006 a to 9,41, nejhorší naopak 

v roce následujícím 5,72, tento pokles, jak bylo zjištěno z výročních zpráv, byl 

způsoben poskytnutím krátkodobých záloh. V následujících třech letech se pak hodnota 

obratu pohybovala kolem 8 obrátek, tento nárůst oproti roku 2007, byl naopak způsoben 

poklesem zmiňovaných poskytnutých krátkodobých záloh. 

h) Obrat krátkodobých závazků 

 Obrat krátkodobých závazků ve sledovaném období zaznamenal v roce 2007, po 

mírném sestupu v druhém roce, skokový pokles až na hodnotu 1,37. Tento stav vydržel 

s mírným nárůstem až do konce sledovaného období, což bylo pro společnost velmi 

výhodné. Tyto nízké hodnoty ukazatele byly způsobené krátkodobými bankovními 

úvěry, které podnik čerpal v posledních 3 letech sledovaného období. 

4.3.3 Analýza likvidity 

 V této kapitole je zpracována analýza likvidity za pomoci zvolených ukazatelů, 

které jsou uvedeny v následující tabulce č. 12. Pro výpočet byly použity vzorce (13-16). 

Tabulka č. 12: Vývoj ukazatelů likvidity v letech  2005 - 2009 

Ukazatel    2005 2006 2007 2008 2009 

Celková likvidita 6,45 5,72 1,81 1,45 1,24 

Pohotová likvidita 6,22 5,53 1,76 1,40 1,15 

Okamžitá likvidita 5,34 4,43 1,57 1,23 0,90 

Čistý pracovní kapitál [mil. Kč] 5254,29 6738,16 5897,46 3266,02 1323,11 
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Graf č. 19:  Vývoj likvidity v letech 2005 - 2009 
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a) Celková likvidita 

 Ukazatel říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit pohledávky 

věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky. 

Doporučená hodnota (ještě akceptovatelná) by se měla pohybovat v rozmezí 1,0 - 2,5. 

V prvních dvou letech sledovaného období se hodnota ukazatele pohybovala v rozmezí 

6,4 - 5,7, což svědčí o špatné alokaci finančních prostředků. V roce 2007 pak hodnota 

skokově poklesla a po zbytek sledovaného období se pohybovala v optimálním rozmezí. 

Prudký pokles hodnoty ukazatele, byl vyvolán především krátkodobými bankovními 

úvěry, které podnik čerpal v těchto letech a také trvalým růstem krátkodobých závazků. 

b) Pohotová likvidita 

 Tento ukazatel z výpočtu vylučuje zásoby, protože jsou nezbytné pro zachování 

chodu firmy a není často možná jejich pohotová přeměna na peněžní prostředky. 

Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,0 - 1,5, což tato společnost 

splňovala zhruba v posledních třech letech (viz graf č. 19). Díky podobnosti 

s předchozím ukazatelem je i jeho vývoj podobný (stejný), vliv odečtu zásob díky jejich 

hodnotě byl minimální, lze tedy říci, že trvalý skokový pokles tohoto ukazatele 

zapříčinil stejný fakt, a to především krátkodobé bankovní úvěry, které podnik čerpal 

v těchto letech a také trvalý růst krátkodobých závazků. 

c) Okamžitá likvidita  

 Tento ukazatel značí schopnost podniku dostát svým právě splatným závazkům, 

je-li jeho hodnota v rozmezí 0,2 a výše, měl by mít podnik zaručenu okamžitou 
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likviditu. Této doporučené hodnoty podnik dosáhl ve všech letech sledovaného období 

(viz graf č. 19),  v prvních dvou letech se hodnoty pohybovaly dokonce v rozmezí      

5,3 - 4,4, což bylo způsobeno vysokým stavem finančních prostředků na účtech a 

nakoupenými krátkodobými cennými papíry a podíly. V posledních třech letech došlo 

k výraznému poklesu ukazatele, pohyboval se v rozmezí 1,5 - 0,9, tento vývoj byl 

zapříčiněn podobně jako u předchozích ukazatelů, především krátkodobými bankovními 

úvěry, které podnik čerpal v těchto letech a také trvalým růstem krátkodobých závazků. 

Graf č. 20:  Vývoj čistého pracovního kapitálu v letech 2005 - 2009 
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d)  Čistý pracovní kapitál 

 Tento rozdílový ukazatel úzce souvisí s analýzou likvidity, jelikož představuje 

částku, která zůstane podniku k dispozici po úhradě všech běžných krátkodobých 

závazků. Jak je vidět v grafu č. 20, výše čistého pracovního kapitálu se ve sledovaném 

období udržuje v kladných číslech, což je jak pro manažery, tak i pro vlastníky podniku 

pozitivní vývoj. Z manažerského hlediska zaznamenal čistý pracovní kapitál nejlepších 

hodnot v letech 2005 - 2007, v této době se pohyboval na průměrné hodnotě kolem 6 

mld. Kč, v následujících letech postupně klesal až na pouhé 1,3 mld. Kč v roce 2009, 

což naopak upřednostňují vlastníci společnosti. Pokles hodnoty pracovního kapitálu 

v druhé polovině sledovaného období byl způsoben, stejně jako u ostatních ukazatelů 

především krátkodobými bankovními úvěry, které podnik čerpal v těchto letech a také 

trvalým růstem krátkodobých závazků. 
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4.3.4 Analýza finanční stability a zadluženosti 

 V této kapitole je zpracována analýza finanční stability a zadluženosti za pomoci 

zvolených ukazatelů, které jsou uvedeny v následující tabulce č.13. Pro výpočet byly 

použity vzorce (17 - 20). 

Tabulka č. 13: Vývoj ukazatelů stability a zadluţenosti v letech  2005 - 2009 

Ukazatel  [ % ]  2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl VK na aktivech 72,00 72,43 61,95 63,38 64,63 

Stupeň krytí stálých aktiv 133,13 142,28 134,22 115,37 106,09 

Zadluženost VK 38,90 38,07 61,39 57,76 54,70 

Ukazatel celkové zadluženosti 28,00 27,57 38,03 36,61 35,36 

Graf č. 21:  Vývoj ukazatelů stability a zadluţenosti v letech  2005 - 2009 
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a) Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 Udává, do jaké míry je podnik schopen krýt své hospodářské prostředky vlastními 

zdroji. Trend tohoto ukazatele ve sledovaném období byl až na výjimku v roce 2007 

rostoucí (viz graf č. 21), což byl jistě pozitivní fakt pro vlastníky.  Náhlý pokles podílu 

vlastního kapitálu na aktivech v roce 2007 zhruba o 10 %, byl způsoben navýšením 

krátkodobých cenných papírů a podílů, čímž došlo k podstatnému navýšení celkových 

aktiv. Celkově však lze říci, že podnik je finančně stabilní a pokrývá většinu svých  

aktiv vlastními zdroji. 
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b) Stupeň krytí stálých aktiv  

 Tento ukazatel udává do jaké míry jsou stálá aktiva kryta dlouhodobými zdroji. 

Z grafu č. 21 je patrné, že stupeň krytí aktiv měl v prvních dvou letech vzestupnou 

tendenci, po zbytek sledovaného období pak jeho hodnota naopak klesala z důvodu 

vzestupného trendu stálých aktiv. Důležité je, že společnost dodržuje zlaté bilanční 

pravidlo a stálá aktiva kryje minimálně ze 100 % dlouhodobými zdroji, což je 

předpoklad finanční stability. 

c) Zadluženost vlastního kapitálu 

 Tento ukazatel udává podíl cizích zdrojů na vlastním kapitálu. Z grafu č. 21 je 

patrné, že v prvních dvou letech sledovaného období se zadluženost VK pohybovala 

kolem 39 %,  v roce 2007 pak skokově dosáhla hodnoty 61 % a v následujících dvou 

letech opět pomalu klesala. Skoková změna hodnoty ukazatele v roce 2007 a její 

následný vývoj byl způsoben především krátkodobými bankovními úvěry, které podnik 

čerpal v těchto letech a také trvalým růstem krátkodobých závazků. 

d) Ukazatel celkové zadluženosti 

 Tento ukazatel informuje o tom, jaká část majetku společnosti je financována 

cizími zdroji. Celková zadluženost se v prvních dvou letech sledovaného období 

pohybovala kolem 28 %, v následujícím roce 2007 pak dosáhla své maximální hodnoty 

38 % a začala opět pozvolna klesat (viz graf č. 21). Skokový nárůst ukazatele celkové 

zadluženosti v roce 2007 a jeho pozvolný pokles v následujících letech, byl způsoben  

podobně jako u předchozího ukazatele především krátkodobými bankovními úvěry, 

které podnik čerpal v těchto letech a také trvalým růstem krátkodobých závazků. Tento 

vývoj pouze mírnil fakt, že celková aktiva v roce 2007 vzrostla o 6,4 mld. Kč, díky 

nákupu krátkodobých cenných papírů a podílů.  

4.4 Socio-ekonomické aspekty důlní těžby 

 V této podkapitole bych chtěl stručně rozebrat socio-ekonomické aspekty spojené 

s činností společnosti Severočeské doly a. s., tzn. negativa a pozitiva její činnosti.   

4.4.1 Negativa 

 Nejdůležitějším aspektem je nesporně tvorba pracovních míst, což umocňuje fakt, 

že Ústecký kraj patří dlouhodobě mezi region s největší nezaměstnaností, ta se zde 



Vítězslav Švec:  Ekonomická analýza společnosti Severočeské doly  a. s. 

2011 41 

v posledních letech pohybuje cca 13,5 %. Společnost Severočeské doly a. s. patří ke 

čtyřem největším zaměstnavatelům v Ústeckém kraji, zaměstnává několik tisíc obyvatel 

a tudíž významně ovlivňuje nezaměstnanost. Z krátkodobého hlediska lze říci, že 

společnost nezaměstnanost v kraji snižuje, podíváme-li se na problém nezaměstnanosti 

z dlouhodobého hlediska je tomu však naopak, protože společnost již od svého vzniku 

neustále snižovala počet zaměstnanců až na dnešních cca 5 tis. (viz graf č. 22), čímž 

nezaměstnanost naopak rostla. Z dostupných údajů bohužel nelze přesně určit vliv 

snižování počtu zaměstnanců na vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v kraji, vzhledem 

k tomu, že řada zaměstnanců odešla do důchodu a někteří odešli za prací do jiného 

kraje.  

Graf č. 22:  Vývoj počtu zaměstnanců společnosti Severočeské doly a. s. v letech 1994 - 2009 
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 Abychom pochopili, jak velký vliv měla činnost společnosti (těžba) na nynější 

stav Ústeckého kraje, je nutné vycházet z faktu, že společnost sice vznikla privatizací 

v roce 1994, ale povrchové doly jako státní podnik fungovaly desítky let předtím. To 

znamená, že „nová“ společnost privatizací morálně převzala i dlouhodobá negativa 

způsobená předchozím vlastníkem. Pokud se s totožníme s tímto faktem, lze říci, že vliv 

těžby byl jeden ze zásadních faktorů při vývoji Ústeckého kraje, který měl vliv na 

sociální složení obyvatelstva a z toho plynoucí dnešní nezaměstnanost. Tento fakt 

vysvětlím stručně v následujícím odstavci.  

  Historický vývoj tohoto regionu tak jak ho známe začal po 2. světové válce, 

v této době byl také hlavní tlak zaměřen na prioritní rozvoj tradičního odvětví, jakým 

zde byla od poloviny 19. století průmyslová těžba hnědého uhlí, na základě níž se pak 
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začala realizovat koncepce rozvoje severních Čech jako palivoenergetické a 

petrochemické základny republiky a těžba uhlí neustále rostla. Díky tomuto vývoji se v 

období 1960-1990 přistěhovalo do Ústeckého kraje zhruba 250 tisíc obyvatel s cílem 

zvýšit si svůj sociální status. Bohužel stejný počet osob, zejména s vysokoškolským 

vzděláním, odešel z důvodu lepšího profesního uplatnění a nespokojenosti s životním 

prostředím. V této době dochází k prohlubování anonymity, nižší sounáležitosti a 

výskytu nežádoucích společenských jevů. Dalším charakteristickým znakem je pak 

vyšší podíl národnostních  a etnických menšin, který dosahuje 10 - 15 % z celkového 

počtu obyvatel. Zvlášť problémovou skupinou jsou obyvatelé romské národnosti, 

jejichž počet zde dosahuje trojnásobku průměru ČR. Tento mimořádný podíl romského 

obyvatelstva, vyvolává výbušný potenciál v řadě městských aglomerací a  tvoří 

rizikovou skupinu z hlediska nezaměstnanosti, vzhledem k tomu, že jsou špatně 

adaptabilní, mají potíže v komunikaci a ve většině případů nedokončí ani základní 

vzdělání. Z těchto důvodů jsou často propouštěni ze zaměstnání, nebo jsou přímo 

odmítáni při ucházení se o práci, s čímž také úzce souvisí dnešní stav regionu, v němž je 

vysoká kriminalita a nejvyšší nezaměstnanost v ČR. 

 Dalším negativním aspektem povrchové těžby hnědého uhlí je likvidace obcí. 

Z mapy jich bylo vymazáno zhruba 30, mezi ně patří např. Třískoplupy, Polerady a 

další. Některé obce byly vlivem těžby pouze přesunuty, jedná se například o starý Most 

a Litvínov. Všechny dotčené obce zanikly ještě před rokem 1994, než byly doly 

privatizovány a vznikly Severočeské doly a. s. Současný stav nenapovídá, že by měla 

těžbě ustoupit další obec. 

 Těžba má také velmi negativní vliv na životní prostředí. Vlivem těžby dochází 

k uvolňování velkého množství prachových částic, které jsou následně vdechovány 

obyvateli, dochází tím u nich k respiračním problémům a dalším závažným 

onemocněním. Provoz dálkových pásových dopravníků a velkostrojů způsobuje v okolí 

dolů vysokou hladinu hluku, která negativně působí na psychický stav obyvatel a ruší 

zvěř. Těžba také výrazně narušuje hydrogeologický a hydrologický režim podzemních i 

povrchových vod, spádové obce zasažené nedostatkem vody jsou potom nuceny hledat 

jiné zdroje.  

 Mezi další negativní vlivy těžby patří zejména zábory zemědělského a lesního 

půdního fondu, narušování stability horninových masivů a svahů, snížení hodnoty 
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nemovitostí, změny infrastruktury a v neposlední řadě také omezení rekreačního a 

cestovního ruchu z důvodu zmiňovaných negativních vlivů. 

4.4.2 Pozitiva 

 Jako jednoznačné pozitivum bych označil to, že společnost věnuje velkou 

pozornost personální politice. Zaměstnancům jsou poskytovány výhody a plnění, jež 

přesahují zákonný rámec. Významné prostředky směřují do příspěvků na rekreaci a 

ozdravné pobyty, penzijní připojištění či životní pojištění, na bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců a do oblasti vzdělávání. Rozvoji zaměstnanců společnost věnuje 

velkou pozornost. Samozřejmostí je organizování povinných školení nutných k 

obnovení, udržení či prohloubení kvalifikace, zejména u zaměstnanců v dělnických 

profesích. Značná pozornost je věnována rozvoji jazykových dovedností a práci na PC. 

Nemalé prostředky jsou také vynakládány na zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

studujících při zaměstnání na středních odborných učilištích, středních a vysokých 

školách. Díky motivaci zaměstnanců a dalším opatřením se daří společnosti postupně 

zvyšovat produktivitu práce (viz graf č. 23). Z grafu je patrné, že produktivita práce 

stabilně roste vlivem několika faktorů, mezi které patří zejména výzkum (aplikace 

v praxi), kvalifikace, motivace pracovníků a růst ceny uhlí. 

Graf č. 23:  Vývoj průměrného výdělku a produktivity práce z přidané hodnoty v letech 1999 - 2009 
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 Negativní aspekty na životním prostředí, které byly zmíněny, se snaží Severočeské 

doly a. s. kompenzovat především náhradou důlních škod a rekultivační činností, na 

kterou vyčleňuje společnost každoročně nemalé finanční prostředky. Jedná se 

především o rekultivace lesnické, zemědělské, vodní a ostatní (viz graf č. 24). Cílem 

těchto rekultivací je především zahlazení stop po důlní činnosti a zmírnění následků 

těžbou způsobených.  

Graf č. 24:   Objem jednotlivých rekultivací z celkově provedených 
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 Společnost se také snaží kompenzovat negativní vlivy dárcovstvím a partnerskými 

reklamními programy. Finanční dary směřují především na podporu infrastruktury obcí, 

do zdravotnictví a charity, na podporu školství, kultury a sportu. Mezi partnerské 

programy pak patří např. projekt „Pomáháme dětem“, který je zaměřený na předškolní 

děti a dále projekt „Kraj s lepší vyhlídkou“, který pomocí inzerce a různých akcí 

přesvědčuje obyvatele z okolí dolů o kvalitě rekultivací a péči o životní prostředí. 

 Společnost také investuje  do výzkumu,  vlastní 44,58 % podíl na základním 

kapitálu společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., která se zabývá aplikací 

výzkumu a vývoje v uhelném průmyslu. 

 Mezi hlavní činnosti výzkumu patří:   

 vývoj a výzkum využití uhlí v nových produktech a jejich testování, 

 vývoj nových typů paliv s využitím odpadních látek včetně aditivace, 

 diagnostika, měření a revize ocelových konstrukcí a elektroenerg. zařízení, 

 další práce spojené s využitím paliv a provozem lomů. 

 Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oblasti lomového dobývání uhlí má 

pozitivní vliv zejména na zkvalitnění dobývací technologie, zlepšení podmínek 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zlepšení ochrany životního prostředí a snížení 

nákladů na těžbu.  

4.4.3 Priority socio-ekonomického vývoje 

 Socio-ekonomickou studií MasterCard česká centra rozvoje 2008, na které 

několik měsíců pracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze pod 

záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, bylo zjištěno, že socio-ekonomická úroveň 

Ústeckého kraje je nejnižší v celé České republice a to 51,06 %. Dle nezávislých 

expertů má největší podíl na tomto stavu především rozvoj průmyslu a těžby v 60-tých  

letech 20. století.  

 Na základě výzkumu byly v Ústeckém kraji stanoveny priority socio-

ekonomického rozvoje mezi které patří zejména: 

 Dopravní infrastruktura     

 Rozvoj lidských zdrojů  

 Ţivotní prostředí a zemědělství 

 Podpora ekonomického rozvoje 

 Cestovní ruch a kultura 

 Podpora regionálního rozvoje a absorpční kapacity 
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5 Zhodnocení výsledků analýzy, návrhy a doporučení 

 V této kapitole bych chtěl stručně shrnout výsledky ekonomické analýzy 

společnosti Severočeské doly a. s. ve sledovaném období 2005 - 2009, podrobné 

hodnocení výsledků na základě vypočtených ukazatelů jsem provedl již v praktické 

části. 

 Horizontální a vertikální analýza aktiv ukázala, že největší podíl na celkových 

aktivech mají dlouhodobě stálá aktiva průměrně cca 68 %. Ty v roce 2005 zaznamenaly 

meziroční pokles, v dalších letech však rostla. Oběžná aktiva se na celkových aktivech 

podílela průměrně 32 %, v prvních třech letech stabilně rostla, v letech 2008 a 2009 pak 

zaznamenaly velký propad. Ostatní aktiva vzhledem ke svému objemu měla na vývoj 

aktiv minimální vliv.  

 Horizontální a vertikální analýza pasiv upozornila na to, že podíl vlastního 

kapitálu na cizích pasivech byl ve sledovaném období až „nezdravě“ vysoký, průměrně 

67 %. Jeho hodnota ve sledovaném období zaznamenala pouze menší výkyvy 

meziročně do 10 %. Cizí zdroje mají průměrně 33 % podíl na celkových pasivech, ve 

sledovaném období převážně rostly, nejvíce v roce 2007, v posledním roce pak byl 

zaznamenán meziroční pokles 11 %. Ostatní pasiva vzhledem ke svému objemu měla na 

vývoj aktiv minimální vliv.  

 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty ukázala, že nejvyšší podíl 

na celkových výnosech v průměru 88 % mají výkony, přesněji tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb, které ve sledovaném období stále rostly. Za zmíňku stojí dále výnosy 

z dlouhodobého finančního majetku a tržby prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, 

které se podílí každoročně na celkových výnosech společně cca 6 % a jejich vývoj byl 

poměrně stabilní. Ostatní výnosy do vývoje nijak výrazně nezasáhly. Struktura nákladů 

je o něco pestřejší, nejvyšší každoroční podíl v celkových nákladech zaujímá výkonová 

spotřeba v průměru 51 %, dále jsou zde osobní náklady s cca 19 % podílem, odpisy 

DNM a DHM s cca 11 % podílem a daň z příjmu s cca 9% podílem. Zbylé náklady 

dosahovaly každoročního maximálního podílu do 4 % . 

 Analýza poměrových ukazatelů ukázala, že rentabilita podniku ve sledovaném 

období stále roste, což je velmi pozitivní jev, nejvyšší je stabilně rentabilita tržeb, která 

se pohybovala mezi 23 - 31 %, nejnižší je pak rentabilita aktiv, zhruba mezi 8 - 11 %. 
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 Aktivita společnosti ve sledovaném období byla uspokojivá, doba obratu aktiv se 

pohybovala na vysoké hodnotě, což je způsobeno drahým provozním vybavením. 

Negativním jevem pak byl růst doby obratu zásob z 10 až na 16 dní , což bylo 

způsobeno především růstem skladových zásob a materiálových vstupů. Pozitivním 

faktem je naopak to, že klesá dobu obratu pohledávek a dobu obratu závazků stoupá. 

 Ukazatelé likvidity se v roce 2005 a 2006 pohybovaly na příliš vysokých 

hodnotách, což svědčí o špatné alokaci finančních prostředků. V následujících letech 

2007 - 2008 došlo k obratu a ukazatelé likvidity dosáhly optimálních stavů. 

 Analýza finanční stability a zadluženosti upozornila opět na fakt, že podíl 

vlastního kapitálu vůči cizím zdrojům, není optimální. Celková zadluženost roste, což 

sice není pozitivní jev, ale vzhledem k tomu, že se pohybuje maximálně do 38 %, je 

vidět, že společnost má vše pod kontrolou. 

 Díky použitým metodám analýzy, jsem zjistil, že společnost ve sledovaném 

období 2005 - 2009 vykazovala velmi dobré hospodářské výsledky a to i přesto, že 

v roce 2008 vypukla celosvětová hospodářská krize, což svědčí o její finanční stabilitě. 

 Vzhledem k celkovému finančnímu stavu společnosti, který byl ve sledovaném 

období velmi dobrý, bych doporučil managementu společnosti pokračovat 

v nastoupeném trendu. Měl by však více sledovat optimální alokaci finančních 

prostředků, aby nedocházelo ke stavům, kdy bude likvidita několikrát vyšší něž je 

nutné, jak tomu bylo v roce 2005 a 2006. Dále bych doporučil vyšší využití výrobních 

kapacit, případně jejich modernizaci v kombinaci s optimalizací nákladů, což by mělo 

vést k navýšení zisku, vzhledem k tomu, že převážná část výnosů plyne z výrobní 

činnosti. Posledním, zásadním doporučením, by potom byla optimalizace finanční 

struktury, podíl vlastního kapitálu je příliš vysoký, společnost by měla více využívat 

cizí kapitál, díky tomu by mohla například diverzifikovat činnosti do dalších aktivit, 

došlo by tím k navýšení externích tržeb a rostl by celkový zisk společnosti. 
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Závěr 

 Cílem mé diplomové práce bylo provedení ekonomické analýzy společnosti 

Severočeské doly a. s., která se zabývá povrchovou těžbou hnědého uhlí v severočeské 

pánvi. Analýzu jsem provedl na základě účetních výkazů za období 2004 - 2009, které 

jsou volně dostupné na webových stránkách společnosti. 

 Vzhledem k tomu, že ekonomická analýza vychází z detailní finanční analýzy, 

rozhodl jsem se v této práci věnovat převážně této analýze. Finanční analýza, jako 

taková, je významnou součástí finančního řízení podniku. Jejím hlavním úkolem je na 

základě hodnocení současnosti a minulosti, informovat management podniku o 

případném nežádoucím vývoji či finančních problémech podniku. Dalším, neméně 

důležitým úkolem  je pak vymezení silných a slabých stránek, které mají také 

významný vliv na hospodaření podniku. 

 Pro stanovení finanční situace společnosti jsem použil několik základních metod. 

Nejdříve jsem provedl horizontální a vertikální analýzu, tyto metody mně posloužily 

k prvotní orientaci a upozornily na problémové oblasti, které je potřeba podrobit 

důkladnější analýze. Následně jsem provedl analýzu vybraných poměrových ukazatelů, 

které jsou základem finanční analýzy, na základě nich jsem pak provedl finanční 

hodnocení podniku. 

 Další částí ekonomické analýzy jsou socio-ekonomické aspekty spojené s činností 

společnosti, těm jsem vzhledem k rozsahu práce, věnoval podstatně méně prostoru a 

stručně jsem je analyzoval v závěru praktické části.  Zde jsem rozebral převážně hlavní 

negativa a pozitiva spojené s těžbou, jakožto hlavní činností analyzované těžební 

společnosti. 

 V poslední páté kapitole, jsem stručně zhodnotil výsledky provedené ekonomické 

analýzy. Díky dobrému stavu společnosti, jsem nebyl nucen navrhnout žádné razantní 

změny, doporučil jsem managementu pouze opatření, které by mělo vést ke zlepšení 

dosavadního stavu v společnosti. 

 Závěrem bych konstatoval, že práce splnila mé očekávání, zpracovaná 

ekonomická analýza ukázala, že společnost Severočeské doly a. s. byla ve sledovaném 

období 2005 – 2009 stabilní a dosahovala velmi dobrých hospodářských výsledků, což 

jsem předpokládal, vzhledem k tomu, že jí vlastní společnost ČEZ  a. s.  
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 Zjištěný fakt, že společnost dosahuje velmi dobrých finančních výsledků, jistě 

nebude novinkou ani pro management společnosti, vzhledem k tomu, že sám 

zpracovává interní analýzy. Významným přínosem pro management, by však mohly být 

mé návrhy a doporučení uvedené v páté kapitole, které by dle mého mohly vést ke 

zlepšení dosavadního stavu společnosti a navýšení zisku, což bude pro management 

jistě zajímavé. Přínos pro ostatní uživatele pak spočívá v tom, že jsem provedl nezávislé 

zhodnocení ekonomického stavu společnosti, které je postaveno na reálných výsledcích 

hospodaření firmy a na rozdíl od interních analýz je volně dostupné k prostudování. 
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Příloha č.  1:  

Základní organizační schéma 
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Příloha č.  2:  

Rozvaha společnosti Severočeské doly a. s.  za období 2004-2009 

[ tis. Kč.] 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM 22 271 916 22 184 698 24 199 817 30 610 910 31 963 679 29 419 613 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál             

Dlouhodobý majetek 17 040 130 15 939 041 16 004 236 17 340 121 21 465 158 22 419 388 

Dlouhodobý nehmotný majetek 150 157 169 604 194 720 173 225 176 245 138 110 

Software 80 395 100 119 77 541 66 578 44 338 18 820 

Ocenitelná práva 66 378 67 043 96 161 94 368 117 659 117 103 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 129           

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 143 2 442 21 018 12 279 14 248 2 187 

Poskytnuté zálohy na DNM 3 112           

Dlouhodobý hmotný majetek 9 651 983 9 607 956 10 226 819 10 733 242 12 608 809 14 775 309 

Pozemky 853 701 870 468 959 188 1 004 604 1 116 981 1 494 243 

Stavby 3 412 961 3 280 718 3 295 558 3 478 962 3 759 693 3 942 536 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 705 506 4 543 402 5 615 182 5 806 081 6 241 664 7 242 907 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 358 2 358 2 358 2 358 2 358 2 537 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 27 377 102 882 236 162 170 667 192 741 388 434 

Poskytnuté zálohy na DHM 650 080 808 128 118 371 270 570 1 295 372 1 704 652 

Dlouhodobý finanční majetek 7 237 990 6 161 481 5 582 697 6 433 654 8 680 104 7 505 969 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 657 213 642 367 605 391 639 656 811 694 764 876 

Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem 37 005 37 005 51 180 51 180 36 368 229 869 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 988 887 916 413 704 645 765 112 453 141 110 002 

Půjčky a úvěry - ovl. a říd. osoba, podstatný vliv             

Jiný dlouhodobý finanční majetek 5 554 885 4 565 696 4 221 481 4 977 706 7 378 901 6 401 222 

Oběžná aktiva 5 207 340 6 219 092 8 167 146 13 228 173 10 461 063 6 954 369 

Zásoby 144 056 219 946 271 523 327 795 397 611 497 206 

Materiál 127 565 159 477 190 065 272 792 338 920 376 408 

Nedokončená výroba a polotovary 7 003 32 701 45 705 37 060 48 326 79 359 

Výrobky 9 044 27 180 21 583 17 413 8 710 29 724 

Zboží 444 588 484 530 466 527 

Poskytnuté zálohy na zásoby     13 686   1 189 11 188 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 969 952 850 265 1 561 562 1 379 368 1 220 132 1 403 544 

Pohledávky z obchodních vztahů 951 985 765 860 841 648 863 059 941 312 912 689 

pohledávky - ovládající a řídící osoba       246 995 139 232 240 001 

Stát - daňové pohledávky 199       10 187 87 891 

Krátkodobé poskytnuté zálohy   66 670 701 456 247 409 118 004 46 150 

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 2 858 2 862 3 651 11 330 2 696 108 818 

Jiné pohledávky 14 910 14 873 14 807 10 575 8 701 7 995 

Krátkodobý finanční majetek 4 093 332 5 148 881 6 334 061 11 521 010 8 843 320 5 053 619 

Peníze 621 647 658 608 551 638 

Účty v bankách 80 765 1 025 340 1 777 688 1 428 713 801 016 472 964 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 011 946 4 122 894 4 555 715 10 091 689 8 041 753 4 580 017 

Časové rozlišení 24 446 26 565 28 435 42 616 37 458 45 856 

Náklady příštích období 24 364 25 309 27 589 42 060 37 069 45 514 

Příjmy příštích období 82 1 256 846 556 389 342 
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[ tis. Kč ] 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PASIVA CELKEM 22 271 916 22 184 698 24 199 817 30 610 910 31 963 679 29 419 613 

Vlastní kapitál 16 339 397 15 972 138 17 527 070 18 963 636 20 258 147 19 014 828 

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

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

Změny základního kapitálu 80 576           

Kapitálové fondy 553 -13 748 -25 137 -82 936 19 870 132 693 

Ostatní kapitálové fondy 2 133 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 

Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků -1 580 -16 273 -27 662 -85 461 17 345 130 168 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 5 892 817 5 020 330 5 133 271 5 274 259 5 276 475 5 277 264 

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

Statutární a ostatní fondy 4 368 572 3 427 845 3 440 264 3 448 461 3 450 677 3 451 466 

Výsledek hospodaření minulých let 598 0 682 492 1 620 539 2 828 939 1 379 358 

Nerozdělený zisk minulých let 598   682 492 1 620 539 2 828 939 1 379 358 

Výsledek hosp. běžného účetního období 1 364 798 1 884 925 2 655 813 3 071 143 3 052 232 3 144 882 

Cizí zdroje 5 932 435 6 212 433 6 672 666 11 640 977 11 700 845 10 401 520 

Rezervy  4 886 486 4 873 570 4 536 611 3 647 027 3 716 959 3 853 258 

Rezerva podle zvláštních předpisů 4 033 586 4 275 370 4 360 722 3 612 591 3 680 635 3 824 739 

Rezerva na důchody a podobné závazky     19 689 21 236 23 124 28 519 

Ostatní rezervy 852 900 598 200 156 200 13 200 13 200   

Dlouhodobé závazky 57 886 374 060 707 068 663 233 788 839 916 998 

Odložený daňový závazek 57 886 374 060 707 068 663 233 788 839 916 998 

Krátkodobé závazky 988 063 964 803 1 428 987 1 447 891 1 504 832 1 829 708 

Závazky z obchodní vztahů 504 271 496 596 668 285 844 637 940 250 1 167 862 

Závazky - ovládající a řídící osoba         76 000 263 000 

Závazky ke spol. a k účastníkům sdružení 2 967 14 013 2 859 2 362 1 204   

Závazky k zaměstnancům 59 580 58 929 62 676 63 289 77 934 76 335 

Závazky ze sociálního zabez. a zdravotního poj. 37 421 37 481 42 111 42 910 49 353 49 309 

Stát - daňové závazky a dotace 277 448 200 521 467 855 282 525 175 946 128 118 

Krátkodobé přijaté zálohy   57 289 48 878 51 052 60 428 47 444 

Dohadné účty pasivní 91 602 87 769 122 002 100 006 108 325 82 819 

Jiné závazky 14 774 12 205 14 321 61 110 15 392 14 821 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 5 882 826 5 690 215 3 801 556 

Krátkodobé bankovní úvěry       5 882 826 5 690 215 3 801 556 

Časové rozlišení 84 127 81 6 297 4 687 3 265 

Výdaje příštích období   26   6 254 4 643 3 127 

Výnosy příštích období 84 101 81 43 44 138 
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Výkaz zisku a ztráty společnosti Severočeské doly a. s.  za období 2004-2009 

[ tis. Kč ] 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby za prodej zboží 16 389 17 592 19 653 21 785 25 826 29 589 

Náklady vynaložené na prodané zboží 14 369 15 296 17 120 19 247 23 265 27 033 

(+) obchodní marže 2 020 2 296 2 533 2 538 2 561 2 556 

Výroba (Výkony) 7 788 602 8 047 067 8 939 574 10 014 540 10 266 331 11 001 818 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 7 785 023 7 980 680 8 912 356 10 009 649 10 252 214 10 935 875 

Změna stavu zásob vlastní výroby -8 384 43 834 7 408 -12 815 2 562 52 047 

Aktivace 11 963 22 553 19 810 17 706 11 555 13 896 

Výkonová spotřeba 3 511 785 3 588 026 3 664 920 4 850 854 4 205 440 4 477 117 

Spotřeba materiálu a energie 1 262 737 1 279 418 1 360 335 1 803 827 1 751 543 2 040 979 

Služby 2 249 048 2 308 608 2 304 585 3 047 027 2 453 897 2 436 138 

(+)Přidaná hodnota 4 278 837 4 461 337 5 277 187 5 166 224 6 063 452 6 527 257 

Osobní náklady 1 334 573 1 397 463 1 452 511 1 537 646 1 619 186 1 644 699 

Mzdové náklady 944 386 993 357 1 028 152 1 086 183 1 156 718 1 185 593 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 4 770 5 279 7 032 8 245 9 360 9 418 

Náklady na sociální zabez. a zdravotní pojištění 339 531 355 396 376 897 404 350 416 504 413 276 

Sociální náklady 45 886 43 431 40 430 38 868 36 604 36 412 

Daně a poplatky 180 241 181 112 168 305 191 648 198 696 225 967 

Odpisy DNM a DHM 1 313 893 800 564 833 678 878 327 928 713 1 047 059 

Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu 212 687 252 570 286 468 352 143 363 730 395 476 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   30 578 24 208 33 245 58 978 33 741 65 644 

Tržby z prodeje materiálu 182 109 228 362 253 223 293 165 329 989 329 832 

ZC prodaného dlouh. majetku a materiálu 151 690 208 940 234 144 345 751 315 986 385 162 

ZC prodaného dlouhodobého majetku 5 750 6 627 9 802 71 618 8 936 76 757 

Prodaný materiál 145 940 202 313 224 342 274 133 307 050 308 405 

Změna stavu rezerv a oprav. položek v 
provoz. Oblasti 

63 795 -6 264 -382 468 -964 174 59 948 90 427 

Ostatní provozní výnosy 66 062 31 438 15 586 27 783 29 857 198 514 

Ostatní provozní náklady 74 401 42 600 98 361 110 464 136 386 161 839 

Provozní výsledek hospodaření 1 438 993 2 120 930 3 174 710 3 446 488 3 198 124 3 566 094 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 614 372   150 071   473 910 1 853 931 

Prodané cenné papíry a podíly 593 467   150 035   314 027 1 840 741 

Výnosy z dlouh. finančního majetku 321 478 305 618 270 176 244 941 328 038 358 833 

Výnosy z ostatního dlouh. finančního majetku 321 478 305 618 270 176 244 941 328 038 358 833 

Výnosy z krátkod. finančního majetku 69 510 51 208 28 045 23 613 8 030 3 416 

Náklady z finančního majetku 69 558 49 855 67 320 24 521 28 248 42 417 

Výnosy z přecenění cen. papírů a derivátů       3 427 1 566   

Náklady z přecenění cen. papírů a derivátů       44 968 9 889   

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti (+/-) 

    -11 986   -49 274   

Výnosové úroky 50 891 52 917 73 137 192 273 329 325 79 178 

Nákladové úroky 3 5   70 158 193 120 42 923 

Ostatní finanční výnosy 634 606 1 918 1 356 3 324 1 406 

Ostatní finanční náklady 4 337 3 589 3 584 3 060 12 672 4 720 

Finanční výsledek hospodaření 389 520 356 900 314 394 322 903 635 511 365 963 
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Daň z příjmu za běžnou činnost 463 715 592 905 833 291 698 248 781 403 787 175 

splatná   358 091 272 147 505 422 719 365 682 851 685 214 

Odložená 105 624 320 758 327 869 -21 117 98 552 101 961 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 364 798 1 884 925 2 655 813 3 071 143 3 052 232 3 144 882 

Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1 364 798 1 884 925 2 655 813 3 071 143 3 052 232 3 144 882 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 1 828 513 2 477 830 3 489 104 3 769 391 3 833 635 3 932 057 


