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Summary 

          In the dissertation, entitled " Solvency and Bankruptcy Modelling in the Joint-Stock 

Company, Severočeské doly, a.s. " is first theoretically described the issue of economic 

analysis. Subsequently, the definition of what is covered and the result of economic 

analysis. A description of each solvency and bankruptcy models, the method of calculating 

and evaluating the outcomes of the results. Subsequently, the company evaluated briefly 

characterized the Severočeské doly a.s., company. This thesis continues the passages in 

which we become acquainted with the calculated results of individual solvency and 

bankruptcy models. Followed by their evaluation, proposals and measures. 

 

Keywords: solvency models, bankruptcy models, analysis, solvency, bankruptcy 

 

 

 

Anotace 

          V předloţené diplomové práci s názvem „Aplikace bonitních a bankrotních modelů 

v podmínkách podniku Severočeské doly a.s.“ je nejprve teoreticky popsána problematika 

ekonomické analýzy. Následně je definováno, co je předmětem a výsledkem ekonomické 

analýzy. Následuje popis jednotlivých bonitních a bankrotních modelů, způsob jejich 

výpočtu a hodnocení vzešlých výsledků. Následně je krátce charakterizován hodnocený 

podnik Severočeské doly, a.s. Diplomová práce pokračuje částí, ve které se seznámíme 

s vypočítanými výsledky jednotlivých bonitních a bankrotních modelů. Následuje jejich 

vyhodnocení, návrhy a opatření. 

 

Klíčová slova: bonitní model, bankrotní model, analýza, bonita, bankrot 
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

DOKP – Doba obratu krátkodobých pohledávek 

EVA – Ukazatel ekonomického zisku 

KBÚ – Krátkodobé bankovní úvěry 

OKP – Obrat krátkodobých pohledávek 

 

Cizojazyčné zkratky 

EAT – Earnings after Taxes (Zisk po zdanění) 

EBIT – Earnings before Interest and Taxes (Zisk před úhradou nákladových úroků a 

zdaněním) 

EBITDA – Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Zisk před 

úhradou nákladových úroků, zdaněním, odpisy a amortizací) 

EBT – Earnings before Taxes (Zisk před zdaněním) 

OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj) 

ROA – Return on Assets (Rentabilita celkových aktiv) 

ROCE – Return on Capital Employed (Rentabilita investovaného kapitálu) 

ROE – Return on Equity (Rentabilita vlastního kapitálu) 

ROS – Return on Sales (Rentabilita trţeb) 
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1.   ÚVOD 

          Funkcí podniku je přeměňovat vstupy ve výstupy. Vstupy z vnějšího prostředí tvoří 

lidé, kapitál, manaţerské dovednosti, technické znalosti a technické dovednosti. Při tom 

však jde i o zájmy lidí: např. zaměstnanci chtějí vyšší mzdy, více dalších poţitku a větší 

bezpečnost práce, vlastníci podniku (akcionáři) patřičné zhodnocení vloţené kapitálu, 

odběratelé kvalitní výrobky za přijatelnou cenu, stát a orgány státní správy daně a 

ekologické fungování atd. Poţadavky jsou často protichůdné a je úkolem manaţerů je 

integrovat do vhodných cílů a potom zajistit jejich plnění. Manaţeři vykonávají řadu 

funkcí – plánování, organizování, personalistiku, vedení, kontrolování a koordinování. 

Analýza je nedílnou součástí všech těchto funkcí (fází řídícího procesu), podstatnou část 

však tvoří plánování a kontrolování.
1
 

          V této diplomové práci se seznámíme s oblastí ekonomické analýzy, která se zabývá 

komplexním hodnocením finanční situace podniku. K tomuto ekonomická analýza vyuţívá  

soustavy ukazatelů. Jednotlivé ukazatele jsou vybírány účelově na bázi komparativně-

analytických nebo matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové výběry 

ukazatelů, které by dokázaly kvalitně diagnostikovat finanční situaci firmy (finanční 

zdraví), resp. predikovat její krizový vývoj (finanční tíseň). Podle účelu jejich pouţití se 

výběry člení na tzv. Bankrotní modely, které indikují případné ohroţení finančního zdraví 

firmy a tzv. Bonitní modely, které vyjadřují finanční situaci firmy. V této diplomové práci 

je předmětem takovéto analýzy podnik Severočeské doly, a.s., který patří 

mezi nejvýznamnější firmy v České republice, které se zabývají těţbou a zpracováním 

hnědého uhlí.
2
  

          V odborné literatuře existuje velké mnoţství bonitních a bankrotních modelů, resp. 

indexů. Pro účely této diplomové práce byly zvoleny následující modely a indexy: 

Altmanův model, Index IN01, Index bonity, Tafflerův model a Kralickův test bonity. 

Kaţdý z těchto modelů resp. indexů nahlíţí na problematiku bonity či bankrotu z trochu 

jiného úhlu pohledu.  

                                                           
1
 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 

 
2
 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 
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          Na následujících stránkách jsou nejprve popsána teoretická východiska této 

problematiky, po kterých následuje charakteristika zkoumané společnosti Severočeské 

doly, a.s. Dále následuje praktická část, ve které se seznámíme s vypočítanými hodnotami 

jednotlivých modelů, indexů a hodnot jednotlivých poměrových ukazatelů rentability, 

likvidity a aktivity. V další části se seznámíme s výsledky tzv. „Spider“ analýzy a 

s navrhovanými změnami a opatřeními, které by mohli přispět k lepšímu finančnímu 

zdraví společnosti. Následuje závěr, který shrnuje a hodnotí celkovou finanční situaci a 

zdraví podniku. 

          Cílem této práce je zhodnocení ekonomického zdraví společnosti Severočeské doly, 

a.s. z hlediska bonitních a bankrotních modelů a navrţení opatření ke zlepšení 

ekonomického stavu a zdraví tohoto podniku. 
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2.    TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2. 1.  Analýza a ekonomická analýza 

          Pod slovem analýza (rozbor) rozumíme všeobecnou metodu zkoumání jednotlivých 

sloţek a vlastností nějakého předmětu, jevu, činnosti; myšlenkové nebo faktické rozkládání 

jednoho na mnohé, celku na části. V ekonomii se jedná o zkoumání stavu a vývoje určitého 

ekonomického systému, jeho částí, okolí nebo určitého ekonomického jevu. Vidíme, ţe 

toto pojetí nečiní rozdíl mezi rozborem a analýzou. Někteří autoři
 

hovoří o rozboru v uţším 

a širším pojetí: v uţším pojetí jej označují slovem analýza, v širším pojetí jako rozbor, 

který zahrnuje i činnosti přesahující vlastní analýzu ve smyslu rozkladu dílčích jevů a 

procesů.
3
  

            Ekonomickou analýzu budeme chápat jako sledování určitého ekonomického 

celku (jevu, procesu), jeho rozklad na dílčí sloţky a jejich podrobnější zkoumání a 

hodnocení za účelem stanovení způsobů jejich zlepšení, a jejich opětovnou skladbu do 

upraveného celku, a to s cílem zlepšení jeho fungování a zvýšení výkonnosti; tento postup 

zahrnuje další činnosti vč. syntézy, specifických matematicko-statistických metod, metod 

hodnocení aj. Ekonomická analýza v tomto pojetí se můţe týkat podniku (ať velkého, nebo 

malého), závodu i dalších vnitropodnikových útvarů, můţe zahrnovat všechny podstatné 

jevy a činnosti v těchto jednotkách, jejím předmětem můţe být nejen finanční činnost (na 

to se obvykle zuţuje), ale i ostatní činnosti. Často přejde do „technického“ rozboru a bude 

pouţívat i neekonomické ukazatele. Podstatnou součástí takto pojaté ekonomické analýzy 

je hodnocení a návrhy na zlepšení současného stavu.
4
 

 

2. 2.  Předmět ekonomické analýzy 

          Předmětem analýzy můţe být celý podnik, jeho výsledky a všechny jeho činnosti, 

nebo části podniku a pouze některé jeho činnosti nebo procesy. Analýzu souhrnných 

                                                           
3 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 

 
4 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 

 



Bc. Jan Šerý: Aplikace bonitních a bankrotních modelů 

12 
2011 

výsledků označujeme jako první okruh analýzy, který by měl být předmětem zájmu 

vrcholového managementu. Druhým okruhem jsou parciální výsledky, jeţ by měly být v 

centru zájmu příslušných odborných útvarů. Tyto rozbory někteří autoři nazývají rozbory 

výběrové, dílčí, tematické, zatímco rozbory prvního okruhu označují jako komplexní. 

Podle pravidelnosti provádění lze rozbory klasifikovat jako pravidelné (periodické) a 

nepravidelné (neperiodické), podle doby, které se týkají, jako rozbory dlouhodobé a 

krátkodobé (operativní).
5
 

 

2. 3.  Výsledky analýzy 

          Výchozí otázkou kaţdého hodnocení (rozboru) je určení, komu a jakému účelu 

hodnocení slouţí. Typickými subjekty, které hodnocení vyţadují jsou management 

podniku, statutární orgány, akcionáři, zaměstnanci a odbory, finanční úřad, orgány 

statistiky, banky, investiční společnosti, věřitelé, aj.
6
  

 

2. 4.  Hodnotící kritéria a ukazatele 

          Poţadavky na hodnotící kritéria a v jejich rámci na potřebné ukazatele budou u 

jednotlivých skupin interesantů (stakeholderů) různé. Pokud jde o hodnotící kritéria, lze za 

základní typy povaţovat standardy, resp. plánované hodnoty (srovnávání skutečnosti s 

normou, plánem). Jsou vyjádřeny v různých jednotkách od fyzikálních aţ po peněţní, 

časová srovnání, konkurenční srovnání, obecné poţadavky na chování a jednání 

pracovníků, uspořádání pracovních elementů aj.
7
  

             Hodnotící kritéria jsou jednak ekonomická, většinou ve formě monetárních 

ukazatelů, která potřebám některých zájmových skupin, především drobným akcionářům. 

Nejvíce vyhovují mimoekonomická (ve formě nemonetárních ukazatelů), která v 

posledních letech zvlášť nabývají na významu. O ekonomických kritériích (ukazatelích) 

                                                           
5 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 

 
6 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 

 
7 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 
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budeme podrobněji jednat v dalších kapitolách. Nyní předešleme, ţe k nim počítáme 

především finanční ukazatele (výše a struktura aktiv, struktura zdrojů, zhodnocení kapitálu, 

ukazatelé likvidity, cashflow a řada dalších). K mimoekonomickým ukazatelům můţeme 

počítat podíl výrobku na trhu, kvalitu managementu, image výrobku, inovační schopnost 

podniku, spokojenost zákazníka a další. Je ovšem otázkou, zda některé mimoekonomické 

ukazatele nejsou jen transformací ekonomických ukazatelů do věcné (naturální) podoby. 

Nutno konstatovat, ţe tradiční ukazatele, pouţívané především ve finanční analýze (někteří 

autoři je nazývají monetární ukazatele), modernímu řízení podniku nepostačují a byly 

proto rozšířeny o nefinanční (nemonetární) ukazatele.
8
  

 

2. 5.  Soustavy ukazatelů 

          Ekonomickou situaci firmy můţeme analyzovat několika způsoby. Nejrozšířenější 

metodou jsou poměrové ukazatele, které charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo 

více absolutními ukazateli, získaných z výkazu zisku a ztát, rozvahy, pomocí jejich podílu. 

Poměrové ukazatele umoţňují získat rychlý přehled o finančních charakteristikách firmy. 

Nevýhodou je však jejich omezená vypovídající schopnost. Charakterizují totiţ jen 

vybraný úsek činnosti firmy. Proto se pro komplexní hodnocení finanční situace podniku 

pouţívají soustavy ukazatelů. 

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – příkladem jsou 

pyramidové soustavy, slouţící k identifikaci logických a ekonomických 

vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem 

2. Účelové výběry ukazatelů – jsou sestavované na bázi komparativně-

analytických nebo matematicko-statistických metod. Jejich cílem je sestavit 

takové výběry ukazatelů, které by dokázaly kvalitně diagnostikovat finanční 

situaci firmy (finanční zdraví), resp. predikovat její krizový vývoj (finanční 

tíseň). Podle účelu jejich pouţití se výběry clení na : 

                                                           
8 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 
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 Bonitní modely – snaţí se pomocí jednoho syntetického ukazatele, který 

nahrazuje jednotlivé analytické ukazatele různých vypovídacích schopností, 

vyjádřit finanční situaci firmy 

 Bankrotní modely (predikční) – podle chování vybraných ukazatelů indikují 

případné ohroţení finančního zdraví firmy
9
 

 

Podle způsobu jejich tvorby se dělí na : 

 Jednorozměrné modely – snaţí se najít jednoduchou charakteristiku, jeţ by 

souhrnně vyjadřovala finančně-ekonomickou situaci firmy a dokázala by relativně 

spolehlivě rozlišit prosperující a neprosperující firmy. Tato charakteristika se 

zpravidla vytváří tak, ţe se vyberou určité typické poměrové ukazatele, jejichţ 

vyčíslená hodnota se transformuje na body, ze kterých se potom vypočítá 

jednoduchý, resp. váţený součet. Body se přitom přiřazují pomocí bodových 

stupnic, které se obvykle sestavují expertními metodami. Z jednorozměrných 

modelu jsou to modely, jejichţ autory jsou Kralicek, Beaver a Tamari. 

 Vícerozměrné modely - U tohoto typu modelu je výběr poměrových ukazatelů (i 

jejich váhy) stanoven pomocí sloţitějších matematicko-statistických metod. 

Nejčastěji se při jejich konstrukci pouţívá diskriminační analýza.
10

 

 

2.6.  Diskriminační analýza 

          Jejím výsledkem je rovnice, do které se dosazují hodnoty finančních ukazatelů a na 

základe výsledku se dá předpovídat, zda se jedná o do budoucna prosperující firmu, či o 

adepta na bankrot. Techniku diskriminační analýzy můţeme zjednodušeně demonstrovat  

na jednoduchém příkladě. Shromáţdili jsme následující informace o jednotlivých firmách: 

úrokové krytí, rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) a zda v nějakém následném období 

došlo k bankrotu firmy. Zobrazme si výsledky na grafu č. 1.  

 

                                                           
9 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 

 
10 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 
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Graf č. 1: Diskriminační analýza 

 

Zdroj: [ DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 1. 

vyd. Praha: EKOPRESS, 2006. str. 79. ISBN 80-86119-58-0 ] 

 

          Kříţky jsou zobrazeny firmy, které nezbankrotovaly, a kolečky pak ty firmy, které 

zbankrotovaly. Jedním rozměrem dvourozměrného prostoru je ROE, druhým pak úrokové 

krytí. Diskriminační analýza hledá takovou přímku, která dokáţe obě skupiny firem od 

sebe nejlépe odlišit – diskriminovat. Přímka na obrázku je dána rovnicí, jejíţ parametry 

byly spočteny právě diskriminační analýzou.
11

 

 

2. 7.  Bonitní a bankrotní modely 

           Jsou souhrnné indexy hodnocení podniku, které představují celkovou 

charakteristiku finančně ekonomické situace podniku a jeho výkonnosti vyjádřené jedním 

číslem (je nepřesně nazýván souhrnný index). Tím měly překonat určitou subjektivnost 

výběru ukazatelů v paralelních soustavách a vytvořit agregovanou charakteristiku 

výkonnosti podniku a jeho celkového hodnocení. Tak zvané bonitní indikátory mají 

odráţet kvalitu firmy podle její výkonnosti (firma je strojem na výrobu peněz), jsou 

orientovány na vlastníky a investory, kteří nemají podklady a informace pro ocenění firmy 

běţnými metodami oceňování. Bankrotní indikátory charakterizují schopnost firmy dostát 

svým závazkům a jsou důleţité zejména pro věřitele. V naší praxi se pouţívá několik 

                                                           
11 [ DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 1. vyd. 

Praha: EKOPRESS, 2006. str. 79. ISBN 80-86119-58-0 ] 
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modelů. Nejznámější jsou Altmanovy modely, Hodnocení vitality podniku dle J. Pollaka, 

IN Indexy, Spider analýza, aj.
12

  

 

2. 7. 1.  Altmanovy modely 

          Vznik Altmanových modelů sahá aţ do 60. let minulého století. První model vznikl 

v roce 1968. Během následujících let profesor Altman dále na modelech pracoval a 

průběţně je aktualizoval. Při tvorbě a stanovení teoretických základů svých modelů 

postupoval následujícím způsobem. Nejprve vybral dvě skupiny firem. Jednu skupinu 

tvořily firmy, které byly ve výborné ekonomické situaci. Druhou skupinu tvořily firmy 

před krachem. Dále vyuţil vícenásobnou diskriminační analýzu, na základě které vytvořil 

váhy jednotlivých ukazatelů a stanovil hodnoty pro zařazení podniků do tří skupin.
13

  

          Poslední verze Altmanových modelů se nazývá ZETA (Z – skóre), která vychází 

z následujících 5 ukazatelů. 

 

Ukazatele ZETA: 

X
1 

– čistý pracovní kapitál / aktiva celkem  

X
2 

– nerozdělený zisk minulých let / aktiva celkem  

X
3 

- EBIT (zisk před úroky a zdaněním) / aktiva celkem  

X
4 

– trţní hodnota vlastního jmění / účetní hodnota celkových závazků ( u podniků, které 

nejsou obchodovány na burze nahrazuje trţní hodnotu účetní hodnota) 

X
5 

– trţby / aktiva celkem
14

  

          Altman stanovil diskriminační funkci vedoucí k výpočtu Z-skóre diferencovaně pro 

podniky s akciemi veřejně obchodovatelnými na burze a zvlášť pro předvídání finančního 

vývoje jiných firem. Různě stanovil i hranice pásem pro predikci finančního vývoje firmy. 

                                                           
12 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 

 
13 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 

 
14 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 
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          Z-skóre pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi se vypočítá pomocí 

následujícího vzorce: 

  

Z = 1,2 X 
1 

+ 1,4X
2 

+ 3,3 X
3 

+ 0,6 X
4 
+ 1,0X5 

15
                                                                 (1)                                        

Z empirických údajů byla odvozena hodnota koeficientu Z pro zatřídění podniků do tří 

skupin:  

Tabulka č. 1: Kriteria hodnocení Altmanova modelu 

 

Hodnota Z Hodnocení 

Z < 1,81 velmi silné finanční problémy; moţný bankrot firmy 

1,81 < Z < 2,98 podnik se nachází v pásmu zvaném šedá zóna 

Z > 2,99 můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci firmy 

 
Zdroj: [ BLAHA, Z. S.; JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. vyd. Praha: Management 

Press, 2006. str. 88. ISBN 80-7261-145-3 ] 

 

 

Postup výpočtu a hodnocení Altmanova modelu ZETA 

         Na základě ekonomických výsledků podniku se vypočtou ukazatele X
1
- X 

5,
 vypočte 

se hodnota Z a porovná se s kriteriálními hodnotami charakterizujícími jednotlivé skupiny 

podniků. Podniky, které spadají do první skupiny (tj. Z < 1,81), jsou váţnými kandidáty na 

bankrot. Podniky, které spadají do třetí skupiny (tj. Z > 2,99), jsou bezproblémové. 

Podniky, které se nacházejí ve druhé skupině (tj. 1,81 < Z < 2,98), se mohou vyvíjet oběma 

směry. Je potřeba takové podniky pečlivě sledovat a podrobit je opakovaným 

ekonomickým analýzám. Altmanův model ZETA velmi dobře předpovídá bankrot podniku 

na dva roky dopředu, s pravděpodobností cca 70% na dobu následujících pěti let.
16

 

 

 

 

                                                           
15 [ BLAHA, Z. S.; JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. vyd. Praha: Management 

Press, 2006. str. 88. ISBN 80-7261-145-3 ] 

 
16 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 
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2. 7. 2.  Hodnocení vitality podniku dle J. Pollaka 

          Základem hodnocení vitality (ţivotaschopnosti) firem dle Ing. J. Pollaka je 

bodování deseti význačných charakteristik podniku. 

1. má dostatečný finanční výnos, kterým je vlastní jmění víc neţ potřebně zúročeno,  

2. uspokojuje zákazníky, akcionáře a věřitele, zaměstnance, dodavatele a okolí ve kterém 

účinkuje,  

3. má ustálený okruh spokojených zákazníků,  

4. jeho výrobky a sluţby odpovídají poţadavkům trhu (cena, kvalita, sluţba),  

5. věnuje se nepřetrţitě výzkumu trhu a výsledky tohoto výzkumu pouţívá k uvádění na trh 

nových a dalším poţadavkům přizpůsobených výrobků a sluţeb,  

6. má kvalifikované a dále se školící motivované zaměstnance,  

7. pracuje s optimální kapitálovou strukturou,  

8. má výkonné a spolehlivé dodavatele surovin, polotovarů a sluţeb,  

9. nalézá se na výhodném stanovišti,  

10. má dobrý poměr k ţivotnímu prostředí.  

          Z tohoto pojetí zdravého podniku odvodil autor metody 10 ukazatelů, jimţ na 

základě dlouholeté zkušenosti přidělil tyto maximální počty bodů:
17

 

Tabulka č. 2: Ukazatele vitality podniku dle J. Pollaka 

 

 Charakteristika Cílový počet bodů 

1 finanční výsledek 8 

2 uspokojení finančních účastníků 11 

3 spokojení zákazníci 11 

4 výrobky odpovídající trhu 12 

5 výzkum trhu cílený na pokrok 13 

6 školený a motivovaný personál 8 

7 kapitálová základna 10 

8 schopní dodavatelé 7 

9 výhodné stanoviště 9 

10 poměr k ţivotnímu prostředí 11 

 Celkem 100 
 

Zdroj: [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 
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Při hodnocení jednotlivých ukazatelů se přihlíţí k těmto dílčím aspektům a přiděluje se jim 

poměrný počet bodů z maximálně dosaţitelného počtu. Dále uvádíme některé dílčí 

charakteristiky v pořadí pro plný počet bodů aţ pro nulové hodnocení. 

Finanční výsledek: plný počet bodů získá podnik, který pracuje 15 % nad bodem zvratu, 

minimum podnik insolventní. 

Uspokojení finančních účastníků: dodatečné výhody akcionářům, veškeré pohledávky 

zaplaceny, všechny závazky zaplaceny, vyuţití úvěru od dodavatelů, úvěr na překlenutí 

likvidity, factoring, leasing.  

Spokojení zákazníci: nepřetrţitý růst obratu, ţádné reklamace, intenzívní činnost 

marketingu, nedostatečný styk se zákazníky, ustrnulý prodejní program, časté reklamace.  

Výrobky odpovídající trhu: iniciativní výzkum trhu, flexibilita nabídky, opakované 

zakázky, vyuţití patentů a licencí, ustrnutí na starém. 

Výzkum trhu cílený na pokrok: sledování výzkumu v pokročilých zemích, ocenění 

zralosti výrobků a sluţeb, výzkum a sledování alternativ pro zralé výrobky a sluţby, 

ustrnutí na starém.  

Školený a motivovaný personál: stanovení funkční zodpovědnosti a pravomoci podle 

funkčních popisů, ostrá selekce personálu, školení personálu, odměny za dobrý výkon, 

fluktuace.  

Kapitálová základna: ţádné dluhy, zdravý poměr vlastního ku cizímu kapitálu, 

dostatečné provozní rezervy, skryté rezervy, velkorysá amortizace, zdravé investice. 

Schopní dodavatelé: zodpovědnost za kvalitu, dodávky včas a v pořádku, spolehlivost a 

záruka dodávek do budoucna, selekce dodavatelů.   

Výhodné stanoviště: blízko k trhu, blízko k hlavním dodavatelům, dobré a spolehlivé 

silniční, ţelezniční a letecké spojení, sociální klid, dobrá spolupráce s místními úřady a 

odbory, daňové a jiné výhody, zanedbatelná konkurence o zaměstnance.  

Poměr k životnímu prostředí: ţádné restriktivní předpisy proti vlastní činnosti, účast v 

místních institucích, účast v ekologických programech, ochota pomoci sousedům, 

koncentrace na vlastní činnost.
18
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Postup hodnocení: 

          Hodnocenému podniku se přidělí poměrný počet bodů z moţného maxima. Součet 

bodů se vyjádří jako procentní podíl a z tabulky se zjistí ukazatel vitality podniku 

 

Tabulka č. 3: Kriteria hodnocení dle J. Pollaka 

Ukazatel vitality v % Hodnocení 

81 – 100  vitalita je zaručena 

61 – 80 vitalita je velmi pravděpodobná 

41 – 60  vitalita bez zásahu není zaručena 

21 – 40  podnik je nemocný 

0 – 20  podnik je v krizi 

 
Zdroj: [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 

 

2. 7. 3.  IN Indexy 

          IN indexy vycházejí z významných bankrotních indikátorů a vyuţívají ukazatelů, 

které jiné modely povaţují za nejvýznamnější a které se v nich objevují nejčastěji. Tak v 

roce 1995 vznikl první model nazvaný IN95. Měl šest poměrových ukazatelů, z nichţ 

poslední „závazky po lhůtě splatnosti dělené celkovými výnosy“ postihoval v té době slabé 

místo ekonomiky – platební neschopnost podniků. Všechny ukazatele byly vytvořeny na 

bázi účetních výkazů, nikoli na trţních hodnotách, coţ v období málo likvidního 

kapitálového trhu bylo výhodou. Váhy jednotlivých ukazatelů byly vytvořeny pro 

jednotlivá odvětví (OKEČ), coţ umoţnilo postihnout odvětvová specifika. Jak uvádějí 

autoři, ověření indexu na tisících českých firem ukázalo dobrou vypovídací schopnost pro 

odhad finanční tísně, a to s úspěšností více neţ 70 %.
19

  

          Dalším indexem, tentokrát zaměřeným na pohled vlastníka, je index IN99. Tento 

index zahrnuje čtyři dílčí ukazatele a vyuţívá ukazatele ekonomického zisku (EVA). Jeho 

spojením s indexem IN95 vznikl index pro průmysl nazvaný IN01, který vypovídá o 

schopnosti podniku tvořit hodnotu.
20

  

                                                                                                                                                                                
 
19 [ DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 1. vyd. 

Praha: EKOPRESS, 2006. str. 79. ISBN 80-86119-58-0 ] 

 
20 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 
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Index IN01       

          Tentokrát autoři vzali 1915 podniků z průmyslu a rozdělili je na skupinu 583 

podniků tvořících hodnotu (tj. s kladným ekonomickým ziskem), skupinu 503 podniků 

v bankrotu nebo těsně před bankrotem a 829 ostatních podniků. Pomocí diskriminační 

analýzy dospěli k indexu IN01 pro průmysl: 

 

IN01 = 0,13 x A/CZ + 0,04 x EBIT/Ú + 3,92 x EBIT/A + 0,21 x VÝN/A + 0,09 x OA/(KZ + 

KBÚ)                                                                                                                                                (2) 

 

A – aktiva, CZ – cizí zdroje, EBIT – zisk před úroky a zdaněním, Ú – nákladové úroky, 

VÝN – výnosy, OA – oběţná aktiva, KZ – krátkodobé závazky, KBÚ – krátkodobé 

bankovní úvěry a výpomoci, ZPL – závazky po lhůtě splatnosti přičemţ: A/CZ – finanční 

páka, EBIT/Ú – úrokové krytí, EBIT/A – produkční síla, VÝN/A – obrat aktiv, OA/(KZ + 

KBÚ) – běţná likvidita (likvidita třetího stupně), ZPL/VÝN – doba obratu závazků po lhůtě 

splatnosti21 

Po zařazení do skupin platí: 

č. 4: Kriteria hodnocení IN01 indexu 

Hodnota IN01 Hodnocení 

IN01 > 1,77 podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67 %) 

0,75 < IN01 < 1,77 šedá zóna 

IN01< 0,75 podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 86 %) 

 

Zdroj: [ DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 1. 

vyd. Praha: EKOPRESS, 2006. str. 79. ISBN 80-86119-58-0 ] 

 

2. 7. 4.  Index bonity 

          Indikátor bonity postupuje zcela analogicky jako Altmanův model ZETA či indexy 

IN obecně. Je zaloţen na multivariační diskriminační analýze podle zjednodušené metody. 

                                                                                                                                                                                
 
21 [ DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 1. vyd. 

Praha: EKOPRESS, 2006. str. 79. ISBN 80-86119-58-0 ] 
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Nabízí několik poměrových ukazatelů, které jsou v součtovém vzorci váţeny pevně 

stanovenými koeficienty. Tento model byl sestaven a pouţívá se zejména v německy 

mluvících zemích. Proto mohou hodnoty indexu u firem v České republice nabývat hodnot, 

které nebudou přesně korespondovat se situací dané firmy na českém trhu.
22 

 

B = 1,5x1 + 0,08x2 + 10x3 + 5x4 + 0,3x5 + 0,1x6                                                                 (3)                                                                                   

 

 
Tabulka č. 5: Poměrové ukazatele indexu bonity 

 

Hodnoty - X Poměrový ukazatel 

x1 (EBT+odpisy)/cizí kapitál 

x2 aktiva/cizí kap. 

x3 EBT/aktiva 

x4 EBT/výkony 

x5 zásoby/výkony 

x6 výkony/aktiva 

 Index bonity 

 

Zdroj: [ SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2. vydání, Praha: Grada Publishing, 2001. st. 374. ISBN 

80-247-9069-6 ] 

 

          Čím větší hodnotu indexu bonity dostaneme, tím je finančně – ekonomická situace 

firmy lepší.  

Tabulka č. 6: Kriteria hodnocení indexu bonity 

 

Extrémně  

špatná 

Velmi 

špatná 

Špatná Určité  

problémy 

Dobrá Velmi  

dobrá 

Extrémně  

dobrá 

-3 až -2 -2 aţ -1 -1 aţ 0 0 aţ +1 +1 aţ +2 +2 aţ +3 +3 a více 
 

Zdroj: [ SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2. vydání, Praha: Grada Publishing, 2001. st. 374. ISBN 

80-247-9069-6 ] 
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2. 7. 5.  Tafflerův model 

          Podobně jako v případě Altmanovy metody ZETA se jedná o váţený součet čtyř 

podílových ukazatelů. Index byl publikován v roce 1977.
23

 

 

TBM (T) = 0,53x1 + 0,13x2 + 0,18x3 + 0,16x4                                                                   (4) 

 

Tabulka č. 7: Poměrové ukazatele Tafflerova modelu 

 

Hodnoty - X Poměrový ukazatel 

x1 EBT/krátkodobé závazky 

x2 oběţná aktiva/cizí kap. 

x3 krátkodobé závazky/aktiva 

x4 trţby/aktiva 

 Tafflerův Index 

 
Zdroj: [ SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2. vydání, Praha: Grada Publishing, 2001. st. 374. ISBN 

80-247-9069-6 ] 

 

 

Po zařazení do skupin platí: 

 

Tabulka č. 8: Kriteria hodnocení Tafflerova modelu 

 

Hodnota TBM Hodnocení 

TBM > 0,3 firma s malou pravděpodobností bankrotu 

TBM < 0,2 vysoké riziko bankrotu 

  
Zdroj: [ SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2. vydání, Praha: Grada Publishing, 2001. st. 374. ISBN 

80-247-9069-6 ] 

 

 

          Tafflerův bankrotní model má v porovnání s ostatními modely poměrně vysokou 

úspěšnost blíţící se k hodnotě 80 procent.  
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2. 7. 6 Kralickův test bonity 

          Pravděpodobně nejpouţívanější zahraniční model, který sestavil v roce 1990 Peter 

Kralicek. S jeho vyuţitím získáme rychlý výsledek s velmi dobrou vypovídající 

schopností. Metoda postihuje všechny strategické oblasti finanční analýzy – stabilita, 

likvidita, rentabilita a výsledek hospodaření a tím i vyváţenost analýzy. 

 (5)

  

         Tato kvóta vyjadřuje kapitálovou sílu, samostatnost a finanční stabilitu. Vyjadřuje 

míru, jakou je firma schopna krýt svoje potřeby z vlastních zdrojů. Není efektivní vše 

pokrývat vlastním kapitálem z důvodu moţnosti vyuţití daňového štítu a finanční páky. 

Rozumná míra vyuţití cizího kapitálu se liší dle odvětví v průmyslu cca 50%, sluţby 80%, 

obchodní společnosti 70%. Statistika zemí OECD uvádí podíl cizích zdrojů průměrně 

35%.
24

 

                   (6) 

 

 (7) 

 

Tab. 9: Hodnocení Kralickova testu bonity 

  Výborný 

(1) 

Velmi 

dobrý (2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohrožený 

(5) 

Kvóta vlastního kapitálu > 30% > 20% >10% >0% Negativní 

Doba splácení dluhu <3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cashflow v % tržeb > 10 % > 8% > 5% > 0% Negativní 

Rentabilita celkového 

kapitálu 

> 15% > 12% > 8% > 0% Negativní 

 

Zdroj: [ SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2001. str.126. ISBN 

80-7226-562-8 ] 

                                                           
24 [ SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2001. str.126. ISBN 80-

7226-562-8 ] 
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2. 8 Poměrové ukazatele 

          Poměrové ukazatelé pokrývají veškeré sloţky výkonnosti podniku. Obvykle se 

setkáme s ukazateli: 

 Rentabilita 

 Likvidita 

 Aktivita 

 Zadluţenost 

 

 

2. 8. 1 Ukazatelé rentability
25

 

 Ukazatelé rentability jsou někdy označovány jako ukazatelé výkonnosti, návratnosti 

a profitability. Jsou konstruovány jako poměr konečného efektu dosaţeného 

podnikatelskou činností k nějaké srovnávací základně, která můţe být jak na straně aktiv, 

tak na straně pasiv, nebo k jiné bázi. 

V praxi nejčastějši pouţívané ukazatelé: 

 Rentabilita aktiv (ROA)                                                                               (8) 

                  
                            

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)                                                           (9) 

                                                                                                       

 Rentabilita trţeb (ROS) 

                     (10) 

 

2. 8. 2 Ukazatelé likvidity
26

 

 K tomu, aby podnik mohl dlouhodobě existovat, musí být nejen přiměřeně 

rentabilitní, výnosný, ale musí být současně schopen uhradit své potřeby. Likvidita je 

nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku. 

                                                           
25

 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 1. vyd. 

Praha: EKOPRESS, 2006. str. 79. ISBN 80-86119-58-0  

 
26

 [ VALACH, J a kol. Finanční řízení podniku. 2. aktualizované vydání., Praha: EKOPRESS, 1999. str. 109. 

ISBN 80-86119-21-1 ] 
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 Běţná likvidita 

 

                                                            (11)   

 

 Pohotová likvidita 

 

                                                   (12) 

 

 

2. 8. 3 Vybrané ukazatele aktivity
27

 

 

 Obrat aktiv 

 

                                                                                (13) 

 

  

2. 9 Spider analýza 

           Je v podstatě paralelní ukazatelovou soustavou dovedenou do grafické podoby 

pomocí grafu (pavučinového grafu, grafu tvaru pavouka – angl. pavouk spider). Soustava 

obsahuje čtyři skupiny ukazatelů (v grafické podobě čtyři kvadranty), z nichţ první 

obsahuje ukazatele rentability, druhá likvidity, třetí struktury finančních zdrojů a čtvrtá 

strukturu majetku. 

          Grafickým základem spider grafu jsou soustředné kruţnice, z jejichţ středu vybíhá 

l6 paprsků, z nichţ kaţdý představuje jednoho ukazatele. Kaţdý kvadrant má čtyři 

ukazatele, celkem tedy 16 ukazatelů. Můţeme si však zvolit i jiný počet ukazatelů a tím i 

jiný počet paprsků. Soustředné kruţnice vyjadřují v procentech hodnotu jednotlivých 

ukazatelů vztaţenou k základu srovnávání, a to buď k odvětvovému průměru, 

konkurenčnímu podniku nebo k nejlepšímu srovnávanému podniku. Základní kruţnicí je 

tedy ta, která vyjadřuje 100 % označující hodnotu podniku vzatého za základ srovnávání.
28

 

                                                           
27 [ VALACH, J a kol. Finanční řízení podniku. 2. aktualizované vydání., Praha: EKOPRESS, 1999. str. 109. 

ISBN 80-86119-21-1 ] 

 
28 [SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 76 s.] 
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3.  CHARAKTERISTIKA PODNIKU SEVEROČESKÉ DOLY A.S. 

          Skupinu Severočeské doly tvoří mateřská společnost, osm dceřiných a čtyři 

přidruţené společnosti. Mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., které mají 100% 

podíl na základním kapitálu dceřiných společností SD - Vrtné a trhací práce, a.s., SD - 

Autodoprava, a.s., SD - 1.strojírenská, a.s., SD - Kolejová doprava, a.s., SD - Humatex, 

a.s., SD Rekultivace, a.s., dále 98% podíl na základním kapitálu společnosti Skládka 

Tušimice, a.s., a 50,5% podíl ve společnosti Prodeco, a.s. Přidruţenými společnostmi jsou 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., SHD - Komes a.s., Coal Energy, a.s., a Enetech a.s. 

          Mateřská 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. Společnost byla zaloţena 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 těţba, úprava a odbyt 

hnědého uhlí a doprovodných surovin. Údaje o společnosti se zapisují do obchodního 

rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vloţce 495. Jediným 

akcionářem je energetická společnost ČEZ, a. s., která je mateřskou společností Skupiny 

ČEZ, jejíţ jsou Severočeské doly součástí. 

          Mateřská společnost, Severočeské doly, je členem mnoha mezinárodních i národních 

organizací, například EURACOAL (Evropská asociace pro černé a hnědé uhlí), kde 

prosazuje na úrovni Evropské unie své zájmy v rámci Zaměstnavatelského svazu důlního a 

naftového průmyslu. Dále je členem České společnosti pro ţivotní prostředí, IOC WMC 

(Přípravný výbor Mezinárodního hornického kongresu) a České manaţerské společnosti. 

Zapojuje se díky své odborné expertize do práce UNECE (Evropská hospodářská komise 

OSN) v Ţenevě.
29

 

 

 

 

                                                           
29 [ Severočeské doly, a. s. [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. Profil společnosti. Dostupné z WWW: 

<sdas.cz>. ] 
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3. 1. Vybrané ekonomické, provozní a finanční ukazatele 

          Svou těţební činnost provozují Severočeské doly a.s. v Severočeské hnědouhelné 

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

nízko- sirnatého tříděného a energetického uhlí.  

 

Graf č. 2: Hrubá těžba uhlí 

 

 

Zdroj: [ Severočeské doly, a. s. [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. Výroční zprávy. Dostupné z WWW: 

<sdas.cz>. ] 

 

          Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí. Přestoţe se obě 

lokality od sebe liší přírodními i historicky danými odlišnostmi, jiţ v počátcích čtrnáctileté 

koexistence se společnosti podařila jejich úspěšná integrace. Důkazem toho je vedoucí 

pozice společnosti na trhu s hnědým uhlím. Její trţní podíl se zvýšil z 44,8% v roce 2005 

na 48,6% v roce 2009.
30

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 [ Severočeské doly, a. s. [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. Výroční zprávy. Dostupné z WWW: <sdas.cz>. ] 
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Graf č. 3: Podíl na trhu v těžbě hnědého uhlí 

 

Zdroj: [ Severočeské doly, a. s. [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. Výroční zprávy. Dostupné z WWW: 

<sdas.cz>. ] 

 

          Významnými konkurenty společnosti nadále zůstávají Mostecká uhelná a.s. a 

Sokolovská uhelná, a.s. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i 

struktura odběratelů. Majoritním odběratelem společnosti je společnost ČEZ, a. s. I přes 

poměrně silnou konkurenci v regionu, jednotlivé ekonomické ukazatele poukazují na velmi 

dobrou finanční situaci podniku.
31

 

 

Graf č. 4: Vývoj celkových tržeb 

 

Zdroj: [ Severočeské doly, a. s. [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. Výroční zprávy. Dostupné z WWW: 

<sdas.cz>. ] 

                                                           
31 [ Severočeské doly, a. s. [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. Výroční zprávy. Dostupné z WWW: <sdas.cz>. ] 
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4.  APLIKACE BONITNÍCH A BANKROTNÍCH MODELŮ 

V PODNIKU SEVEROČESKÉ DOLY A.S.  

          V následující části se seznámíme s výpočty jednotlivých bonitních a bankrotních 

modelů ve sledovaných obdobích. Vstupní ekonomické informace byly zpracovány 

v programu Microsoft Office Excel 2007, pomocí kterého byly zjištěny výsledky 

jednotlivých modelů a jejich grafické znázornění.  

          V následující tabulce jsou znázorněny vybrané ekonomické hodnoty ve sledovaných 

obdobích (2005-2009). Tyto hodnoty byly pouţity k výpočtu jednotlivých bonitních a 

bankrotních modelů resp. indexů. 

 

Tabulka č. 10: Vybrané ekonomické hodnoty v obdobích 2005 - 2009 

 

Zdroj: [ Severočeské doly, a. s. [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. Výroční zprávy. Dostupné z WWW: 

<sdas.cz>. ] 

  

 

 

 



Bc. Jan Šerý: Aplikace bonitních a bankrotních modelů 

31 
2011 

4. 1. Altmanovy modely  

          Výsledky Altmanova modelu byly získány dosazením vybraných ekonomických 

hodnot do rovnice č. (1).  

Graf č. 5: Grafické vyjádření výsledků Altmanova modelu 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

Tabulka č. 1: Kritéria hodnocení Altmanova modelu 

Hodnota Z Hodnocení 

Z < 1,81 velmi silné finanční problémy; moţný bankrot firmy 

1,81 < Z < 2,98 podnik se nachází v pásmu zvaném šedá zóna 

Z > 2,99 můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci firmy 

  

 Zdroj: [ BLAHA, Z. S.; JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. vyd. Praha: 

Management Press, 2006. str. 88. ISBN 80-7261-145-3 ] 

 

          Na základě zjištěných výsledků konstatuji, ţe podle kritérií Altmanova modelu se 

podnik nachází v tzv. „šedé zóně“. Všechny zjištěné hodnoty Altmanova modelu „Z“ ve 

sledovaném období spadají do intervalu: 1,81 < Z < 2,98. Nejvíce se podnik k hranici 

prosperity blíţil v letech 2005 a 2006. V následujících dvou letech přišel mírný pokles. 

Poslední sledovaný rok se vyznačuje opětovným zvýšením hodnot Altmanova modelu. Při 

pohledu na vybrané ekonomické a finanční ukazatele se dá usuzovat, ţe hodnota tohoto 

modelu bude i nadále růst a podnik bude tedy v následujících letech v poměrně dobré 

finanční situaci.  
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4. 2.  Index IN01 

       Hodnoty indexu IN01 byly získány dosazením vybraných ekonomických hodnot do 

rovnice č. (2).  

Graf č. 6: Grafické vyjádření výsledků indexu IN01 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

Tabulka č. 4: Kriteria hodnocení IN01 indexu 

Hodnota IN01 Hodnocení 

IN01 > 1,77 podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67 %) 

0,75 < IN01 < 1,77 šedá zóna 

IN01< 0,75 podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 86 %) 

  

Zdroj: [ DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 1. 

vyd. Praha: EKOPRESS, 2006. str. 79. ISBN 80-86119-58-0 ] 

 

          Na základě vypočítaných výsledků indexu IN01 byly stanoveny následující závěry. 

V letech 2005 a 2006 se podnik nacházel v tzv. šedé zóně. Hospodářské výsledky v roce 

2007 podnik posunuly do zóny, která s pravděpodobností 67 %, vypovídá o tom, ţe podnik 

tvoří hodnotu. V následujícím roce 2008 se podnik opět vrací k hodnotám, které ho 

posunují do šedé zóny. Z pohledu indexu IN01 se stává nejúspěšnější obdobím rok 2009, 

kdy hodnota indexu velmi výrazně proniká do zóny, kdy podnik vytváří hodnotu. Na 

základě ekonomických a finančních ukazatelů, se dá předpokládat, ţe v následujících 

letech podnik zůstane v zóně, kdy podnik tvoří hodnotu.  
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4. 3.  Index bonity 

          Hodnoty indexu bonity byly získány dosazením vybraných ekonomických hodnot 

do rovnice č. (3).  

Graf č. 7: Grafické vyjádření výsledků indexu bonity 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

Tabulka č. 6: Kriteria hodnocení indexu bonity 

Extrémně  

špatná 

Velmi 

špatná 

Špatná Určité  

problémy 

Dobrá Velmi  

dobrá 

Extrémně  

dobrá 

-3 až -2 -2 aţ -1 -1 aţ 0 0 aţ +1 +1 aţ +2 +2 aţ +3 +3 a více 

 

Zdroj: [ SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2. vydání, Praha: Grada Publishing, 2001. st. 374. ISBN 

80-247-9069-6 ] 

 

          Na základě zjištěných výsledků indexu bonity lze konstatovat, ţe situace podniku je 

ve všech sledovaných obdobích (tj. 2005 – 2009) „ extrémně dobrá“. Hodnoty indexu ve 

všech sledovaných obdobích převyšují hodnotu  3, která je mezní hodnotou nutnou pro toto 

hodnocení. Na grafickém znázornění si můţeme všimnout poklesu hodnot indexu bonity 

ve sledovaných letech 2007 resp. 2008 a následný nárůst indexu v roce 2009. Na základě 

příznivých finančních a ekonomických ukazatelů lze i v tomto případě předpokládat, ţe 

bonita podniku bude i v následujících obdobích „extrémně dobrá“.  
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4. 4. Tafflerův model 

                    Hodnoty Tafflerova modelu byly získány dosazením vybraných 

ekonomických hodnot do rovnice č. (4).  

  

Graf č. 8: Grafické vyjádření výsledků Tafflerova modelu 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

Tabulka č. 8: Kriteria hodnocení Tafflerova modelu 

Hodnota TBM Hodnocení 

TBM > 0,3 firma s malou pravděpodobností bankrotu 

TBM < 0,2 vysoké riziko bankrotu 

 

Zdroj: [ SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2. vydání, Praha: Grada Publishing, 2001. st. 374. ISBN 

80-247-9069-6 ] 

 

 

          Na základě zjištěných informací lze konstatovat, ţe podnik ve všech sledovaných 

obdobích velice významně převyšuje kritickou hodnotu 0,3. Coţ na základě Tafflerova 

modelu znamená, ţe sledovaná firma Severočeské doly, a.s. je podnikem s malou 

pravděpodobností bankrotu. Je vysoce pravděpodobné, ţe i v následujících obdobích bude 

pravděpodobnost bankrotu velmi nízká.  
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4. 5 Kralickův test bonity 

          Výsledky Kralickova testu byly získány dosazením vybraných ekonomických veličin 

do programu Microsoft Excel 97.  

Tabulka č. 11: Výsledky Kralicova testu bonity 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

        Na základě výsledků Kralickova testu lze konstatovat, ţe z hlediska bonity 

vykazovala společnost Severočeské doly, a. s. výborné výsledky v letech 2005 a 2006 a 

velmi dobré výsledky v následujících třech letech. Mírné zhoršení bonity v letech 2007 aţ 

2009 bylo zřejmě způsobeno niţší hodnotou rentability celkového kapitálu v těchto letech. 

Jedním z důvodů sníţených hodnot této rentability mohou být velmi vysoké hodnoty všech 

druhů likvidit v letech 2005 a 2006. Příliš vysoké hodnoty likvidit mohou způsobovat 

zhoršení hodnot rentability kapitálu.  
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4. 6 Analýza vybraných poměrových ukazatelů 

          Jako zdroj ekonomických informací o podniku Severočeské doly, a.s. vyuţijeme 

výroční zprávy a v nich obsaţené ekonomické informace z jednotlivých let (2005 -2009). 

          Na základě údajů získaných z výročních zpráv společnosti Severočeské doly, a.s. 

jsem vypočítal poměrové ukazatele rentability, likvidity a aktivity, které by mohli 

napomoci k lepšímu pochopení a vyhodnocení ekonomického stavu a finančního zdraví 

společnosti. Výsledky jednotlivých poměrových ukazatelů, byly zpracovány v programu 

Microsoft Excel 2007. Poměrové ukazatele jsem rozdělil do tří skupin. 

 

4. 6. 1 Ukazatele rentability 

a) ROA (rentabilita aktiv) = EBIT/Celková aktiva 

 

Graf č. 9: Grafické vyjádření výsledků ukazatele ROA 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

b) ROE (rentabilita vlastního kapitálu) = EAT / Vlastní kapitál 
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Graf č. 10: Grafické vyjádření výsledků ukazatele ROE 

 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

c) ROS (rentabilita tržeb) = EAT / Tržby z prodeje 

 

Graf č. 11: Grafické vyjádření výsledků ukazatele ROS 

 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jan Šerý: Aplikace bonitních a bankrotních modelů 

38 
2011 

d) ROCE (rentabilita investovaného kapitálu) = EBIT / vlastní kapitál + dlouhodobé 

závazky 

 

Graf č. 12: Grafické vyjádření výsledků ukazatele ROCE 

 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

          Prvním z ukazatelů, který byl spočítán, byla rentabilita aktiv (ROA). Tento ukazatel 

vykazuje pozitivní vývoj. Na grafickém znázornění je sice patrný mírný negativní trend 

v letech 2007 a 2008. V následujícím roce 2009 má však ukazatel ROA opět rostoucí 

tendenci, coţ je jednoznačně pozitivní vývoj. Následující ukazatel ROE vyjadřuje 

rentabilitu vlastního kapitálu. Jeho vývoj v jednotlivých letech je téměř totoţný 

s předchozím ukazatelem ROA. Můţeme tedy konstatovat i v tomto případě, se jedná o 

uspokojivý stav rentability vlastního kapitálu. Dalším ukazatelem je rentabilita trţeb 

(ROS). Zde můţeme konstatovat negativní vývoj tohoto ukazatele. Dochází k trvalému 

poklesu rentability trţeb od roku 2006 i přes to, ţe dochází k trvalému nárůstu trţeb od 

roku 2005. Důvodem můţe být trvale klesající poptávka po hnědém uhlí, coţ způsobuje 

sniţování prodejních cen a tedy i celkových zisků. Faktorem, který můţe ovlivnit pozitivně 

prodejní ceny, je zvýšení poptávky po hnědém uhlí. Příčinou zvýšení poptávky můţe být 

například přerušení činnosti několika jaderných elektráren ve Spolkové republice 

Německo. Poslední ukazatel investovaného kapitálu (ROCE) dosáhl svého vrcholu v roce 

2007, kdy nabýval hodnoty 21,88%. Poté dochází k poklesu hodnot. V roce 2009 se tento 

pokles zastavil na hodnotě 19,68%. Ačkoli se jedná stále o velmi dobrou hodnotu 
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rentability kapitálu, tak v zájmu podniku by mělo být rentabilitu zvyšovat, nikoliv 

sniţovat.  

 

4. 6. 2 Ukazatele likvidity 

a) běžná likvidita = Oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

doporučená hodnota: 1,6 – 2,5 

Graf č. 13: Grafické vyjádření ukazatele běžné likvidity ve sledovaném období 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

b) pohotová likvidita = Oběžná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky 

doporučené hodnoty: 1,0 – 1,5 

Graf č. 14: Grafické vyjádření ukazatele pohotové likvidity ve sledovaném období 

 

Zdroj: Vlastní práce 
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c) Okamžitá likvidita = Krátkodobý finanční majetek / krátkodobé závazky 

doporučené hodnoty: 0,5 -0,7 

Graf č. 15: Grafické vyjádření ukazatele okamžité likvidity  

 

         Zdroj: Vlastní práce 

 

          Předem je potřeba podotknout, ţe u všech třech druhů likvidity došlo k prudkému 

poklesu hodnot v letech 2007 aţ 2009 oproti hodnotám z let 2005 a 2006. Tento jev lze 

přisuzovat faktu, ţe do konce roku 2006 společnost Severočeské doly, a.s. měla zcela 

zanedbatelnou hodnotu krátkodobých závazků. Ze zjištěných výsledků vyplývá, ţe v letech 

2005 a 2006 byly hodnoty likvidit extrémně vysoké a situace zcela jistě volala po lepším 

vyuţití oběţných aktiv, jako zdroje finančního majetku. V případě běţné likvidity je vývoj 

trendu klesající. Hodnoty běţné likvidity spadají do intervalu doporučených hodnot jen 

v roce 2007. O tohoto roku hodnota běţné likvidity neustále klesá. Ukazatel pohotové 

likvidity vykazuje obdobný trend jako v předešlém případě s tím rozdílem, ţe naměřené 

hodnoty sice neustále klesají, ale spadají v letech 2008 a 2009 do intervalu doporučených 

hodnot. I ukazatel okamţité likvidity má klesající trend, avšak zde se hodnoty ve všech 

sledovaných letech pohybují nad intervalem doporučených hodnot. Ze zjištěných výsledků 

je patrné, ţe podnik má dobrou likviditu, ale je potřeba velmi pečlivě pozorovat a 

analyzovat vývoj běţné a pohotové likvidity.  
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4. 6. 3 Vybrané poměrové ukazatele ekonomické analýzy 

a) Obrat krátkodobých pohledávek (OKP) = Tržby / krátkodobé pohledávky 

 

Graf č. 16: Grafické vyjádření obratu krátk. pohledávek  

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

b) Doba obratu krátk. pohledávek (DOKP) = Krátkodobé pohledávky / tržby *360 

 

Graf č. 17: Grafické vyjádření DOKP 

 

Zdroj: Vlastní práce 
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c) Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů 

výpočet: Cizí kapitál /  Vlastní kapitál 

 

Graf č. 18: Grafické vyjádření ukazatele zadluženosti vlastních zdrojů 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

          Z naměřených výsledků je patrné, ţe dobu za kterou dojde k uhrazení pohledávek 

odběrateli se daří v roce 2009 sníţit. Je to velmi pozitivní trend, ve kterém by měla 

společnost pokračovat i nadále. Dochází tedy k poklesu doby, konkrétně tato doba činí 

v roce 2009 42 dní. V následujících letech by se měla doba obratu krátkodobých 

pohledávek dále sniţovat. Ukazatel zadluţenosti vlastních zdrojů má téţ od roku 2007 

klesající charakter, coţ je ţádoucí stav. Podnik by měl pokračovat i nadále v dalším 

sniţování zadluţenosti vlastních zdrojů.  
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5. NÁVRHY A OPATŘENÍ 

          Na základě zjištěných výsledků bonitních a bankrotních modelů se v následující 

kapitole zaměřím na jejich interpretaci a na definování moţných návrhů a opatření, které 

budou vycházet z aktuálního ekonomického stavu podniku a mají vést ke zlepšení 

ekonomického stavu podniku resp. k lepší finanční politice.   

        Míra finančního zdraví podniku byla zjišťována především s pomocí jiţ zmiňovaných 

bankrotních a bonitních modelů, poměrových ukazatelů rentability, likvidity a aktivity a 

pomocí tzv. „Spider“ analýzy. Vstupní data pro výpočet „Spider“ analýzy byly opět 

zjištěny z výročních zpráv a účetních uzávěrek společnosti Severočeské doly, a.s. Veškerá 

data byla poté zpracována programem Microsoft Excel 97, s jehoţ výstupy se v této 

kapitole podrobně seznámíme.  

          

5. 1 Spider analýza pro rok 2008 a 2009 

 

Tabulka č.12 : Data pro výpočet Spider analýzy 

 

Zdroj: Vlastní práce 
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a) Spider analýza pro rok 2008 

  

 Graf č. 19 : Spider graf pro rok 2008 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

Hodnocení roku 2008: 

         Ze „Spider“ grafu roku 2008 je zcela patrné, ţe sledovaný podnik neměl ţádné 

problémy se všemi sledovanými typy rentabilit. Velmi dobrých hodnot dosahují zejména 

rentability investovaného kapitálu. Ukazatel pohotové likvidity vykazuje téměř ideální 

hodnotu. Peněţní likvidita vykazuje velmi vysokou hodnotu, coţ není příliš ideální stav 

z hlediska řízení finančních prostředků v podniku. Z grafu je dále patrné, ţe podnik má 

mírné problémy s obratem celkových aktiv, dobou obratu pohledávek i závazků. Ostatní 

ukazatele vykazují průměrné hodnoty.  
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b) Spider analýza pro rok 2009 

 

Graf č. 20 : Spider graf pro rok 2009 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

Hodnocení roku 2009 

          Z grafu roku 2009 je patrné, ţe podnik nemá  opět problémy z hodnotami všech typů 

rentabilit. Jako menší problémy se opět jeví zbytečně vysoká hodnota peněţní likvidity, 

niţší hodnota běţné likvidity a obrat celkových aktiv. Ostatní měřené ukazatele vykazují 

průměrné hodnoty. 
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c) Porovnání let 2008 a 2009 z hlediska Spider analýzy 

 

Graf č.21 : Porovnání let 2008 a 2009 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

Porovnání let 2008 a 2009 

        Na předchozím grafu je patrný vývoj zkoumaných ukazatelů v meziročním srovnání 

let 2008 a 2009. Nejvýraznější rozdíly jsou pozorovány zejména u hodnot běţné, 

pohotovostní a peněţní likvidity, které vykazují oproti roku 2008 v roce 2009 lepší 

hodnoty. Hodnoty sledovaných rentabilit se vyvijejí různě. Zatím co rentability ROA a 

ROE nabývají v roce 2009 vyšších hodnot, tak  hodnoty rentabilit ROS a ROCE v roce 

2009 klesaly. Mírně horší se v roce 2009 také ukazují hodnoty zadluţenosti. Ostatní 

ukazatele jsou téměř na stejné úrovni. 

5. 2 Analýza trendů 

          Pro lepší přehlednost jsou data „Spider“ analýzy z let 2008 a 2009 seřazeny do 

následující tabulky, ve které jsou jasně vyjádřeny trendy, kterými se podnik ubíral ve 

sledovaných letech 2008 a 2009 



Bc. Jan Šerý: Aplikace bonitních a bankrotních modelů 

47 
2011 

Tabulka č. 13: Analýza trendů 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

          Na základě předešlé tabulky analýzy trendů bylo přesně zjištěno, které ukazatele se 

meziročně vyvíjeli pozitivně a které negativně. Celkově lze konstatovat, ţe 7 sledovaných 

ukazatelů z 16 se meziročně zhoršilo a 9 ukazatelů se meziročně zlepšilo. Poměrově lze 

tedy vyjádřit, ţe vývoj trendu se ve sledované společnosti vyvíjel pozitivně s hodnotou       

+ 13 %.  

 

5.3 Návrhy a opatření 

1. Rentabilita 

a) ROA – Z hlediska efektivnosti vyuţití celkového majetku se podnik pohybuje na úrovni 

poměrně dobrých hodnot. Nejlepšího výsledku dosáhl v roce 2006, kdy hodnota ROA byla 

14 %. V následujícíhc dvou letech došlo k mírnému poklesu na 10 %. V posledním 

sledovaném roce se tento ukazatel vrátil opět k růstu, konkrétně 11%.  
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Návrhy opatření: Hodnoty ROA vykazují velmi dobré hodnoty. Téţ v posledním 

sledovaném roce došlo ke zvýšení rentability ROA. Ke zlepšení stavu tohoto ukazatele 

jistě i v budoucnosti přispěje zvyšování zisku před zdaněním a úroky (EBIT) a ustálení 

stavu celkových aktiv.  

b) ROE – Podnik u v tomto případě vykazuje velmi dobré výsledky. Nejlepším rokem 

z hlediska efektivnosti vyuţití vlastního kapitálu byl rok 2009, kdy hodnota této rentability 

nabývala hodnoty 17%. Vliv na růst tohoto ukazatele měl zejména růst zisku po zdanění. 

Návrhy opatření: Setrvat ve způsobu finanční politiky. Ještě více zvyšovat zisk po 

zdanění, čehoţ můţe být dosaţeno buď sniţováním provozních nákladů nebo téţ zvýšením 

prodiktivity práce.  

c) ROS – Nejlepších hodnot tento ukazatel nabýval v roce 2006, kdy se jeho hodnota 

pohybovala ve výši 29%. V následujících třech letech dochází k jeho poklesu aţ na úroveň 

23% v roce 2009. Dochází tedy ke sniţování rentability trţeb a to i za situace zvyšování 

zisku po zdanění a hodnoty celkových trţeb. 

Návrhy opatření: Z hlediska finanční politiky podniku je třeba tento nepříznivý vývoj 

zastavit. Hodnota rentability 23% v posledním sledovaném roce je stále velmi dobrá, avšak 

z hlediska další perspektivy je třeba tento klesající trend zastavit. Ze zjištěných výsledků je 

patrné, ţe je zapotřebí docílit zvyšení čistého zisku. Lze ho dosáhnout sníţením 

provozních, či výrobních nákladů, případně zvýšením prodejní marţe. Podniku by jistě 

prospěla zvýšená poptávka po hnědém uhlí a to zejména ze zahraničí.  

d) ROCE – Tento ukazatel vykazoval nejlepší hodnoty v roce 2007, kdy míra rentability 

investovaného kapitálu byla více neţ 21%. V následujících dvou letech dochází k poklesu 

hodnot této rentabillity. Hodnota ROCE v roce 2009 klesla aţ na hodnotu 19,68%.  

Návrhy opatření: Opět je moţno konstatovat, ţe hodnoty v posledních dvou letech jsou 

velmi donbré. Avšak jelikoţ se jedná opět o klesající trend, tak je třeba rychle zareagovat a 

trend vývoje hodnot otočit. Nepříliš příznivý vývoj můţe být způsoben především nepříliš 

výrazným růstem zisku před zdaněním, který má na tento ukazatel významný vliv. Pokud 

se tedy podaří nastavit hospodaření společnosti tak, ţe ukazatel zisku před zdaněním bude 

v následujích letech výrazněji růst, poroste i ukazatel rentability investovaného kapitálu.  
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2. Likvidita 

a) Běžná likvidita – Hodnoty běţné likvidity prošly od roku 2005 do roku 2009 poměrně 

bouřlivým vývojem. Běţná likvidita, hlavně v letech 2005 a 2006 vykazovala příliš vysoké 

hodnoty. V roce 2005 se její hodnota pohybovala na úrovni 6,44, coţ znamená, ţe 

převyšuje doporučené hodnoty přibliţně třikrát. V roce 2007 došlo k prudkému poklesu na 

hodnotu 1,8. Rok 2007 byl jediným rokem, kdy hodnota této likvidity spadala do intervalu 

doporučených hodnot. V následujících dvou letech došlo k opětovnému poklesu aţ na 

hodnotu 1,23 v roce 2009.  

Návrhy opatření: Management podniku by měl pečlivě sledovat vývoj ukazatele běţné 

likvidity. Návrat jejích hodnot do intervalu těch doporučených by byl určitě pozitivním 

signálem z hlediska dobrého finančního zdraví podniku. Výrazný pokles hodnot mezi roky 

2006 a 2007 byl jednoznačně způsoben prudkým nárůstem krátkodobých závazků. Právě 

jejich sniţování bude jedním z rozhodujích vlivů na vývoj tohoto ukazatele v následujích 

letech. Pokud se tedy bude dařit podniku splácet své krátkodobé závazky, tak se i hodnota 

tohoto ukazatele bude neustále zlepšovat. 

b) Pohotová likvidita - Hodnoty pohotové likvidity v letech 2005 a 2006 byly opět příliš 

vysoké. V následném roce došlo, jako v předešlém případě běţné likvidity, k prudkému 

poklesu hodnot na úroveň 1,76  roce 2007. Tato hodnota byla ale stále příliš vysoká. Do 

intervalu doporučených hodnot se tak ukazatel pohotové likvidity dostává aţ v letech 2008 

a 2009, kdy nabývá hodnot 1,4 respektive 1,15.  

Návrhy opatření: Po vyloučení zásob, tedy nejméně likvidní části oběţných aktiv, se 

hodnoty pohotové likvidity ke konci sledovaného období pohybují v intervalu 

doporučených hodnot. Je třeba tento ukazatel pečliv sledovat. Momentálně tedy jeho 

hodnoty nabývají ideálních hodnot, avšak úkolem managementu by mělo být pravidelně 

analyzovat a udrţet hodnotu této likvidity ve stavu, ve kterém se nyní nachází.  

c) Okamžitá likvidita – Je nejpřísnější ukazatel likvidity. Hodnoty ve všech sledovaných 

letech výrazně převyšují doporučené hodnoty. Podnik tedy nemá problém platit závazky ze 

svých peněţních prostředků, avšak jejich výše není z hlediska finanční politiky podniku 

nejvhodnější. Hodnota v posledním sledovném roce byla ze všech sledovaných let nejniţší, 

ale i tak nabývala hodnot 0,82.  
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Návrhy opatření: Cílem managementu podniku by mělo být sníţení hodnoty okamţité 

likvidity a tak docílit lepší vyuţitelnosti volných finančních prostředků. Tyto finanční 

prostředky se dají vyuţít pro účely rozvoje výroby a nebo investic. Toto můţe mít 

pozitivní vliv téţ na hodnoty vybraných druhů rentabilit.  

3. Aktivita  

a) Doba obratu zásob – Na základě zjištěných hodnot lze konstatovat, ţe doba obratu 

zásob je ve sledovaných letech velmi nízká. Konkrétně v roce 2008 se počet dnů, kdy jsou 

zásoby vázány v podniku pohyboval na hodnotě 14 dnů. V následujím roce došlo 

k mírnému nárůstu na hodnotu 16 dnů.  

Návrhy opatření: Relativně malý počet dnů kdy jsou zásoby vázány v podniku se jeví 

jako pozitivní fakt. Velmi malá doba obratu zásob určitě svědčí o dobrém ekonomické 

stavu podniku (podnik vyrábí, má odbyt). Snahou vedení společnosti tedy i v budoucnu 

bude udrţet tento ukazatel na podobné úrovni. Negativním důsledkem příliš malé doby 

obratu zásob však můţe být sníţení ukazetel běţné likvidity.  

b) Doba obratu pohledávek – Na základě výpočtu bylo zjištěno, ţe doba po kterou jsou 

trţby vázány v pohledávkách neţ dojde k jejich inkasu byla největší v roce 2006, kdy se 

počet dní vyšplhal aţ na hodnotu 61,41 dnů. V následujících letech docházelo k celkovému 

poklesu dnů aţ na hodnotu 42,69 v roce 2009.  

Návrhy opatření: Jednoznačně se tedy jeví zkracování doby obratu pohledávek jako 

pozitivní vývoj. Pokud podnik inkasuje své pohledávky včas, tak je schopen tyto peněţní 

prostředky pouţít například na úhradu závazků, rozvoj výroby či investic. Zejména 

v dnešní době je velmi důleţité, aby doba obratu pohledávek byla co nejmenší. Aby se 

předešlo případným problémům s dobou splatnosti pohledávek, je třeba počlivě rozvaţovat 

s jakými odběrateli bude společnost obchodovat. Přinejmenším by si měla společnost 

ověřit, jaká je solventnost daného potenciálního odběratele. 

c) Doba obratu závazků – Na základě výsledků bylo zjištěno, ţe doba obratu 

krátkodobých pohledávek se v posledních dvou sledovaných letech zvýšila z 51 dnů v roce 

2008 na 60 dnů v roce 2009.  

Návrhy a opatření: Ačkoliv fakt, ţe se doba splatnosti závazků prodluţuje, coţ je 

z hlediska oddálení plateb přínosem pro podnik, hodnotím zvýšení doby z 51 na 60 dnů 
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jako negativní trend, který můţe některé potenciální nové zákazníky odratit od budoucí 

spolupráce. Zároveň nevidím důvod pro zvyšování doby obratu krátkodobých závazků 

v situaci, kdy má podnik velké mnoţství volných finančních prostředků. Podnik by tedy 

měl setrvat na pro nej optimální hodnotě doby obratu krátkodobých pohledávek, tak aby 

nebyla ohroţena jeho solventnost. Rozhodně by se měl vyvarovat bezdůvodnému 

zvyšování doby splácení svých krátkodobých závazků i z důvodu toho, aby se nedostal do 

konfliktu s Insolvenčním zákonem.  
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6. Závěr 

        Cílem této práce bylo zhodnocení ekonomického zdraví společnosti Severočeské 

doly, a.s. z hlediska bonitních a bankrotních modelů a navrţení opatření ke zlepšení 

ekonomického stavu tohoto podniku.  

        Ze získaných ekonomických informací byly vypočteny jednotlivé bonitní a bankrotní 

modely. Prvním modelem byl Altmanům model, jehoţ výsledky přinesly průměrné 

hodnocení společnosti. Podle tohoto modelu se podnik nachází v tzv. šedé zóně. Nejvíce se 

k tzv. pásmu prosperity přiblíţil v letech 2005 a 2006. Dalším z modelů byl index IN01. I 

zde je nutné konstatovat, ţe se podnik nacházel v letech 2005 a 2006 v tzv. šedé zóně. 

V následujícím roce 2007 se dostal do zóny, která vypovídá o dobré finanční situaci. Rok 

2008 byl opět rokem, kdy se podnik nacházel v šedé zóně. Z hlediska indexu IN01 byl 

nejúspěšnější rok 2009, kdy tento index nabýval nejvyšších hodnot a podnik se nacházel 

oblasti prosperity. Dalším ukazatelem finančního zdraví byl Index bonity. Ten ve všech 

sledovaných letech zařazuje podnik do skupiny s „extrémně dobrou“ ekonomickou situací. 

Předposledním způsobem zjišťování finanční stability byl Tafflerův model. Na základě 

výpočtu i zde je moţné konstatovat, ţe se podnik nachází v dobré ekonomické situaci. 

Hodnoty Tafflerova indexu výrazně převyšují kritickou hodnotu, coţ v tom to případě 

znamená velmi nízké riziko bankrotu. Je i vysoce pravděpodobné, ţe i v následujích 

obdobích bude pravděpodobnost bankrotu velmi nízká. Posledním zvoleným způsobem 

vyšetření míry bonity podniku byl Kralickův test bonity. I tento model hodnotí zkoumaný 

podnik jako velmi bonitní, a to zejména v letech 2005 a 2006. V následujících třech letech 

hodnoty mírně klesají, avšak stále se dá hovořit a velmi vysoké bonitě podniku.  

          Následné byly vypočítány poměrové ukazatele ekonomické analýzy. Konkrétně se 

jednalo o ukazatele rentability, likvidity a aktivity. Právě tyto ukazatele, ve spojení s tzv. 

„Spider“ analýzou, napomohli k hlubšímu poznání skutečného ekonomického stavu 

podniku, k identifikaci vzniklých či moţných rizik a k definování moţných návrhů a 

způsobů řešení. 

          Lze tedy konstatovat, ţe společnost Severočeské doly, a. s. se nachází v dnešní době 

v dobré ekonomické situaci. Většina bankrotních a bonitních modelů hodnotí tento podnik 

jako velmi bonitní s velmi malou pravděpodobností bankrotu. Hlubším rozborem 

ekonomických poměrových ukazatelů byly však zjištěny oblasti, ve kterých by se měl 
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podnik v dalších letech zlepšit. Je zcela zřejmé, ţe by mělo dojít ke zvyšování hodnoty 

zisku před zdaněním a úroky (EBIT) a zisku po zdanění (EAT). Právě tyto dvě veličiny 

mají rozhodující vliv na míru vybraných druhů rentability. Dále by se měl podnik pokusit 

v následujících letech o sniţování svých krátkodobých závazků, coţ bude mít pozitivní 

vliv na míru likvidity. Dále by měla být zlepšena vyuţitelnost volných finančních 

prostředků, jejichţ mnoţství je v dnešní době zbytečně vysoké. Vhodnou variantou se jeví 

jejich vhodné investování do inovací ve výrobním procesu, či investování do 

dlouhodobého majetku. V oblasti doby obratu pohledávek a závazků je téţ prostor pro 

zlepšení.  

          Celkově lze hodnotit společnost Severočeské doly, a. s. jako stabilní podnik, 

ekonomicky zdravý, velmi bonitní, s nízkou pravděpodobností bankrotu. Pokud by podnik 

vylepšil některé ze zmíněných mírně problematických ukazatelů, tak by se jistě jeho pozice 

na českém trhu ještě více upevnila, stal by se dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších 

podniků v daném odvětví v České republice a zároveň by se toto zlepšení stavu jistě 

promítlo do zlepšení hodnocení podniku z hlediska bonitních a bankrotních modelů. 
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Příloha č. 1 

Charakteristika vybraných dceřiných a přidružených společností 

Dceřiné společnosti: 

Skládka Tušimice - byla nejstarší dceřinou společností Severočeských dolů. Byla 

zaloţena dne 1. 8. 1996. Hlavním předmětem činnosti je ukládání odpadů tak, jak jsou 

vymezeny v katalogu odpadů Ministerstva ţivotního prostředí České republiky. 

Severočeské doly vlastnily 98% podíl na základním kapitálu společnosti, který má hodnotu 

103 711 tis. Kč. Menšinovými akcionáři byla města Chomutov, Kadaň a Klášterec nad 

Ohří s celkovým podílem 2 %. Společnost ke své činnosti vyuţívá vytěţených prostor 

Dolů Nástup Tušimice. Počátkem roku 2010 realizovaly Severočeské doly a.s. prodej 

celého většinového podílu v této společnosti. 

SD – Autodoprava, a.s. - vznikla v rámci restrukturalizace Severočeských dolů v roce 

1997 vyčleněním samostatného provozu Autodoprava z Dolů Bílina. V rámci druhé etapy 

restrukturalizace došlo k nepeněţitému vkladu majetku mateřské společnosti. Jednalo se o 

prostředky osobní a nákladní dopravy Dolů Nástup Tušimice, které se staly součástí 

mateřské společnosti včetně převedených zaměstnanců od 1. 1. 2002. Předmětem činnosti 

je provozování silniční motorové dopravy a pronájem motorových vozidel. Společnost 

zajišťuje z velké části dopravní obsluţnost důlní technologie mateřské společnosti. 

Nedochází sice k expanzi na externím trhu, ale rozšiřuje se uplatnění společnosti v rámci 

skupiny SD. V roce 2009 rozhodly Severočeské doly o prodeji akcií společnosti SD - 

Vrtné a trhací práce, a.s., dceřiné společnosti SD - Autodoprava, a.s.,  a o následné fúzi 

těchto dvou společností. Společnost SD - Vrtné a trhací práce, a.s., byla zaloţena 

Severočeskými doly jako jediným akcionářem se 100% podílem na základním kapitálu a 

hlasovacích právech v roce 1997. Hlavním předmětem činnosti je provádění trhacích prací, 

výzkum, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. 

SD – 1. strojírenská, a.s. - byla zaloţena na základě rozhodnutí představenstva 

Severočeských dolů dne 18. 9. 2001. Společnost vznikla vyčleněním vybraných středisek a 

činností ze závodu dílen Dolů Bílina a závodu důlně-technického provozu Dolů Nástup 

Tušimice. rozhodující míře se podílí na údrţbě a opravách těţební technologie mateřské 
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společnosti. Realizuje také generální dodavatelství investiční výstavby pro Doly Bílina a 

Doly Nástup Tušimice, novovýrobu a opravy náhradních dílů pro těţební technologii.  

SD – Kolejová doprava, a.s. - byla zaloţena Severočeskými doly na základě rozhodnutí 

představenstva a zapsána do obchodního rejstříku v roce 2001. Hlavním předmětem 

podnikání je provozování dráţní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu vydaných 

licencí a provozování dráhy podle stejného zákona v rozsahu vydaných úředních povolení. 

Součástí předmětu podnikání podle zápisu v obchodním rejstříku jsou některé další 

činnosti pomocného a obsluţného charakteru (zámečnictví, montáţe a opravy některých 

zařízení, provádění staveb). SD – Kolejová doprava, a. s. zabezpečuje manipulaci a 

přepravu uhlí z mateřské společnosti. 

SD – Rekultivace, a.s. - yla zapsána do obchodního rejstříku 23. 7. 2007. Severočeské 

doly, a. s. tak zaloţily dceřinou společnost, která bude provádět rekultivaci krajiny dotčené 

těţbou. Na těchto územích budou realizovány veškeré rekultivační práce, např. uvolnění 

předpolí, skrývka ornice, rekultivace zemědělská, lesní, vodní a ostatní. Základní kapitál 

společnosti činí 48 mil. Kč a je rozvrţen na 48 kusů kmenových akcií na jméno o 

jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Akcie mají listinnou podobu. Celý vklad byl splacen a 

mateřská společnost má stoprocentní podíl na hlasovacích právech a majetku společnosti. 

PRODECO, a.s. - byla zapsána pod názvem VÍTKOVICE - PRODECO, a.s., do 

obchodního rejstříku v roce 1997 jako právní nástupce společnosti VÍTKOVICE - 

PRODECO, spol. s r.o. V květnu roku 2002 získaly Severočeské doly na základě smlouvy 

o úplatném převodu akcií 49,5% podíl na základním kapitálu. Stejný podíl získala 

společnost Sokolovská uhelná, a.s., a 1 % zůstalo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Dne 18. 6. 

2003 došlo k navýšení podílu Severočeských dolů ve společnosti PRODECO, a.s., na 

50,50 % nákupem 199 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč od společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. Společnost PRODECO, a.s., se tak stala dceřinou společností 

Severočeských dolů. V září roku 2008 došlo k navýšení podílu Severočeských dolů ve 

společnosti PRODECO, a.s., na 100,00% nákupem 27 158 kusů akcií o jmenovité hodnotě 

1 000 Kč od společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.  Předmětem činnosti je 

realizace velkých zakázek při obnově důlní technologie uhelných společností. Společnost 

vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu od roku 1945 více neţ 30 typů kolesových 
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rypadel a zakladačů v celkovém počtu převyšujícím 140 strojů. Největším odběratelem 

jsou v současné době Severočeské doly. 

SD – Komes, a.s. - vznikla rozdělením společnosti SHD-KOMES, a.s., z důvodu jejího 

zrušení bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost. Je jedním z hlavních 

dodavatelů materiálu pro výrobní spotřebu společnosti. 

 

Přidružené společnosti: 

Společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. je klíčovou institucí pro aplikovaný 

výzkum v oborech nezbytných pro rozvoj hnědouhelného hornictví. Majetková účast 

umoţňuje Severočeským dolům podílet se na řízení a kontrole činnosti ústavu. 

Společnost ENETECH a.s. je jediným vlastníkem práv k projektové dokumentaci 

společnosti TRANSPORTA a.s. pro Českou republiku a vlastní know – how k dobývacím 

strojům vyrobených v Krušnohorských strojírnách, a.s. pro těţební společnosti. 

ENETECH, a. s. spolupracuje s výrobci celých technologických celků a náhradních dílů 

pro těţební technologie, kterým zajišťuje technickou podporu a poskytuje projektovou 

dokumentaci. 

V červnu 2009 nabyla Skupina ČEZ prostřednictvím Severočeských dolů a.s. 50% podíl ve 

společnosti JTSD - Braunkohlebergbau GmbH, a došlo tak k vytvoření společného 

podniku s druhým vlastníkem, kterým je společnost Lignite Investments 1 Ltd. Tato 

společnost se stane součástí Energetického a průmyslového holdingu a.s. JTSD - 

Braunkohlebergbau GmbH sídlí v Zeitzu v Německu a zakoupila 100 % akcií nizozemské 

společnosti Mibrag B.V. Následně byl zahájen proces fúze mezi společnostmi Mibrag B.V. 

a JTSD - Braunkohlebergbau GmbH. V lednu 2010 proběhla její fúze se společností JTSD 

- Braunkohlebergbau GmbH, a společnost tak zanikla. Právním nástupcem je společnost 

JTSD - Braunkohlebergbau GmbH. Tím se společnost JTSD - Braunkohlebergbau GmbH 

stala přímým 100% vlastníkem německé společnosti Mitteldeutsche 

Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG). Společnost MIBRAG vlastní a provozuje dva 
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povrchové hnědouhelné doly (Profen a United Schleenhain) ve středním Německu a 

disponuje rezervami uhlí na dalších 25 let.
32

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 [ Severočeské doly, a. s. [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. Profil společnosti. Dostupné z WWW: 

<sdas.cz>. ] 

 


