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Summary 

This thesis treats of an overview of analysis of the Joint-Stock Company, Dakia 

Česká republika, a.s. In the first part this is of the performance targets to be achieved in the 

work. Subsequently is characterized by the company and its services subsidiary. The next 

part is incorporated theoretical treatise. The conect of this essay is an explanation and a list 

of indicators of financial analysis. Another part is a practical, They are indicators of 

financial analysis calculations,  comment the resets of individual indicators and the 

subsequent image processing. In the end this work is the suggestion of the results obtained. 

Keywords: financial analysis, subsidiary, cash flow, ratio indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace 

V předložené práci je zpracována finanční analýza společnosti Dalkia Česká 

republika, a.s. V první části je představení cílů, které mají být v práci dosaženy. Následně 

je charakterizována společnost, její služby a dceřiné společnosti. V další části je 

zpracováno teoretické pojednání. Obsahem tohoto pojednání je vysvětlení a výčet 

ukazatelů finanční analýzy. Další část je praktická, jedná se o propočty ukazatelů finanční 

analýzy, okomentování výsledků jednotlivých ukazatelů a následné grafické zpracování. 

Na závěr práce je vyjádřen názor na získané výsledky. 

Klíčová slova: finanční analýza, dceřiné společnosti, peněžní tok, poměroví ukazatelé  
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1.   Úvod 

 

 Společnost Dalkia Česká republika, a.s., dříve známá jako Moravskoslezské 

teplárny, a.s., působí na našem trhu od roku 1992. Původní název této společnosti zanikl 

roku 2002, kdy došlo k rozšíření společnosti a následnému přejmenování na Dalkia 

Morava, a.s. Aktuální název, společnost nese od roku 2004, tudíž skoro 12 let od založení.  

 V dnešní době se na českém trhu objevuje celá řada představitelů vyrábějící  

a obchodující s tepelnou a elektrickou energií. Mezi další nejvýznamnější hráče s teplem  

a elektřinou v České republice patří např. Skupina ČEZ, E.ON, PRE a.s. 

 a jiné. 

 Společnost Dalkia Česká republika, a.s. jsem si vybrala proto, že je jednou 

z největších a dobře prosperujících firem. Nepatří pouze mezi výrobce a distributory tepla 

a elektřiny, ale snaží se pomáhat regionům, kde působí pomocí tří nadačních fondů: 

Nadační fond Dalkia Česká republika přispívá ke snižování nezaměstnanosti, formou 

vytvářením nových pracovních míst, Nadační fond Dalkia Humani pomáhá zaměstnancům, 

kteří se ocitnou v těžké životní situaci a Nadační fond Dalkia pro životní prostředí 

podporuje projekty, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí. 

 Na začátku práce se zabývám charakteristikou společnosti, seznamováním 

s předmětem podnikání a okrajovým představením všech dceřiných společností Skupiny 

Dalkia, které působí u nás. Další fází je praktické pojednání. V něm nastiňuji co je 

podstatou finanční analýzy a jaké jsou ukazatelé této analýzy. Výpočty jsem znázornila do 

tabule, pod kterými jsou okomentované výsledky a připojené grafy. Práce je ukončená 

závěrem, ve kterém jsem shrnula získané informace.  

 Cílem bakalářské práce, je analyzovat finanční hospodaření společnosti  

a „zdraví“ podniku (likviditu, rentabilitu, aktivitu a zadluženost). 
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2.    Charakteristika firmy 

      

  Sídlo společnosti se nachází ve 3. největší metropoli České republiky, v Ostravě. 

Město s dlouholetou hornickou tradicí se rozkládá na rozhraní Moravy a Slezska, poblíž 

hranice se sousední zemí Polskem.  

 

 Pomocí dceřiných společností, které sídlí v regionech na Moravě a v Čechách, firma 

zaměstnává okolo 2 500 zaměstnanců a vytápí více jak 250 000 domácností  

po celé republice. Mezi významné městské aglomerace, kterým dodává skupina Dalkia 

tepelnou energii patří Ostrava, Frýdek – Místek, Havířov, Nový Jičín, Přerov, Krnov, 

Karviná, Olomouc, Kolín, Praha, Mariánské lázně, Roudnice nad Labem a jiné. Dalkia 

Česká republika, a.s. není distributorem tepla pouze pro domácnosti, ale i pro průmyslové 

podniky, veřejné instituce, zdravotnická a školská zařízení, administrativní a obchodní 

centra. Níže přikládám mapu, na níž jsou znárodněné vybrané městské aglomerace, kterým 

Skupina Dalkia dodává teplo. 

 

 

Obrázek 1  Mapa vybraných městských aglomerací, kterým je dodávána tepelná energie společností Dalkia 

Česká republika, a.s. (zdroj: internet, www.dalika.cz) 
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 Firma, jejímž patronem je francouzská nadnárodní společnost Veolia Environnement, 

není jen výrobcem tepelné energie, ale také vyrábí a dodává elektrickou energii způsobem 

šetrným k životnímu prostředí. Odběrateli jsou obchodníci nabízející elektřinu na českém 

trhu, velké průmyslové podniky, malé a střední firmy a další organizace. Prodej této 

komodity vytváří polovinu tržeb celé společnosti.   

 

 Dodávka chladu je nedílnou součástí činností poskytovaných skupinou Dalkia. Tato 

služba je určená průmyslovým podnikům, veřejným institucím, zdravotnickým  

a sportovním centrům, administrativním budovám, kancelářím, ale i domácnostem. 

Nejčastěji je využívána jako zdroj do klimatizací. Tudíž můžeme v obecném pojetí říci, že 

se dodávání chladu používá v prostředích, kde dochází k regulaci vnitřní teploty. 

 

 Součástí nabídky Dalkie jsou tzv. dodávky utilit pro průmysl (multitechnické služby 

pro průmyslové podniky). Obsahem jsou dodávky energií (elektřina, teplo, chlad, voda, 

pára a stlačený vzduch) potřebné k provozu a pro výrobu u jednotlivých klientů. Na konci 

roku 2011 se hlásilo k využívání této komodity 216 průmyslových závodů. Dalkia Česká 

republika nabízí průmyslovým zákazníkům: 

- vyhodnocení způsobu využívání výroby a distribuce energií u zákazníka z pohledu 

efektivnosti, nákladovosti a spolehlivosti, 

- vypracování technických a ekonomických podkladů vedoucích k optimalizaci 

stávajícího způsobu zajištění energií, 

- převzetí správy, výroby a rozvodu energií, včetně zajištění údržby, revizí a dalších 

služeb nutných pro bezproblémovou funkčnost zařízení, 

- přehled o spotřebě energií a finanční nákladovosti, 

- personální a technické poradenství. 
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2.1. Dceřiné společnosti 

 

 Skupinu Dalkia tvoří osm dceřiných společností, které jsou rozmístěny po celé České 

republice. Přiložený obrázek číslo 3, znázorňuje strukturu společnosti (dceřiné společnosti 

a vnitřní organizační jednotky). 

 

 

 

Obrázek 2  Struktura společnosti Dalkia Česká republika, a.s. (zdroj: internet, www.dalkia.cz) 
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  Olterm & TD Olomouc 

 Podnik Olterm & TD Olomouc vznikl v roce 1994. Tehdy byla společnost v úplném 

vlastnictví zastupitelstva města Olomouc a starala se o veškeré tepelné hospodářství ve 

městě. Od roku 1997 bylo svěřeno této instituci do správy Plavecký bazén Olomouc.  

O dva roky později nastupuje do firmy Olterm & TD Olomouc jako majoritní vlastník 

Dalkia Česká republika, a.s. (66%).  V témže roce se Daklia začíná podílet na opravách  

a rekonstrukci plaveckého stadionu Olomouc, který byl zasažen povodněmi. V průběhu 

několika dalších let ve spolupráci s městem vznikají nové a nové atrakce. Nejvýznamnější 

atrakcí je rodinné aquacentrum Delfíne, které vzniklo v roce 2003.  

 V Olomouci stále dochází k modernizacím tepelného hospodářství a k výstavbám 

nových objektových stanic. Nyní Olterm & TD Olomouc zásobuje teplem okolo 26 000 

domácností, školy a podniky z terciální a komerční sféry.   

 

  AmpluServis 

 Firma byla založená roku 1996. Hlavní náplní této společnosti jsou služby spojené 

s kompletním servisem energetických zařízení (např. kotle, ventilátory, čerpadla, parní 

turbíny, generátory, horkovody, parovody apod.) v elektrárnách a teplárnách a v některých 

odvětvích průmyslu (např. chemickém, petrochemickém, hutnickém atd.) a službami 

vibrační diagnostiky, termovize, rentgenů svárů atd.  

 

   Dalkia Industry CZ 

 Od června 2010 je Dalkia Industry CZ nejnovějším členem skupiny Dalkia v ČR. 

Společnost tvoří dvě dceřiné společnosti Dalkia Powerline a Dalkia Commodities CZ. 

 

   Dalkia Powerline 

 Firma byla založena v roce 2007. Distribuci a prodej elektrické energie zahájila v roce 

2009, tehdy ještě pod názvem NWR Energy. Dalkia Powerline působí především na 

polském trhu.  

 

  Dalkia Commodities CZ 

 Společnost vstoupila na český trh v roce 1999, tehdejší obchodní jméno společnosti 

bylo CZECH-KARBON. K přejmenování obchodního názvu došlo až v loňském roce. 
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Dalkia Commodities CZ patří k nejvýznamnějším nezávislým distributorům elektřiny na 

českém trhu. Vedle výroby elektrické energie firma poskytuje i komplexní služby s ní 

spojené.  

 

  Dalkia Kolín 

 Historie Elektrárny Kolín sahá až do roku 1911, kdy byla zřízena parní elektrárna. 

V roce 1930 se začalo s vybudováním nové elektrárny. O dva roky byla nová Elektrárna 

Kolín v provozu a začal druhý vývoj, který v roce 1944 přinesl nový kotel K4, který složil 

po dobu dalších 60ti let. Roku 1948 došlo k znárodnění elektrárny a stala se součástí 

Českých energetických závodů - Teplárenských závodů Praha – Holešovice. Elektrárna 

nicméně přestála velký útlum svého vývoje a činností zapříčiněných úvahou o jejím 

zrušení. Díky kuponové privatizaci v roce 1992 se stala Elektrárna Kolín akciovou 

společností, v roce 1997 byal plně ekologizována a v roce 2007 se stává jednou 

z dceřiných společností skupiny Dalika. O rok později mění Elektrárna Kolín svůj název na 

Dalkia Kolín. Dochází k vybudování dvou čistíren odpadních vod (jednu na splaškové 

vody, druhá slouží pro vody technoloigické). Před dvěma lety Dalkia Kolín vybudovala 

uzavřený sklad paliva a novou vykládku paliva. Přispěla tak k eliminaci prašnosti a hluku 

ze skladování uhlí. V rámci zkulturnění města vyhlásila společnost soutěž pro místní 

základní školy. Vítězka této školy navrhla motiv s barevnými motýly, který byl aplikován 

na komín elektrárny. Pro představu, jak komín vypadá, jsem přiložila následující obrázek. 

 

 

Obrázek 3  Komín společnosti Dalkia Kolín (zdroj: internet, www.dalkia.cz) 
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 Dalkia Mariánské Lázně  

 Společnost se stala členem skupiny Dalkia od roku 2008. Je výrobcem a dodavatelem pro 

více jak 3 300 domácností a pro subjekty z lázeňského, zdravotnického a hotelového 

sektoru ve městě Mariánské Lázně. Firma provozuje primární a sekundární rozvody a stará 

se o celý tepelný systém ve městě. Mezi významné odběratelé patří známý hotel 

Falkensteiner Grand Spa Hotel Merienbad, Hotel Bohemia, Cristal Palace, Hotel Excelsior 

nebo Nemocnice Mariánské Lázně.  
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3.    Teoretická východiska 

 

Hlavním úkolem finanční analýzy je poskytování informací o finančním 

hospodaření daného podniku. 

Výkazy obsažené v účetní závěrce tvoří podklad pro výpočet finanční analýzy. Poskytují 

celkový přehled o majetku společnosti, zdrojích jeho krytí a o hospodářském výsledku. 

Závěrka resp. výkazy, které ji tvoří, plní dvě funkce informační a průkazní. Informační 

funkce podává věrné, úplné, pravdivé, spolehlivé a objektivní informace  

o hospodaření podniku. Funkce průkazní prokazuje tvorbu a rozdělení hospodářského 

výsledku a uchování majetkové podstaty účetnictví. Podle zákona o účetnictví tvoří účetní 

závěrku: 

- rozvaha, kdysi nazývána jako bilance, 

- výkaz zisků a ztrát, známá jako výsledovka, 

- příloha. 

 

      Aby společnost měla jistotu, že údaje ve finančních výkazech jsou správné  

a nezkreslené, provádí se tzv. audit. Audit vykonává auditor, který se řídí zákonem  

č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR. Akciové společnosti, společnosti 

s ručením omezeným a družstva, která musí povinně nechat ověřit účetní závěrku 

auditorem, zveřejňují údaje z účetní závěrky na vlastní náklady v Obchodním věstníků. 

Zveřejňované údaje podniky předávají nejpozději do jednoho měsíce od konání valné 

hromady, která schválila účetní závěrku za vykazované účetní období.[1] 

 

 

 

 

 



Lucie Niedermeierová:  Analýza společnosti Dalkia Česká republika 
 

9 
 

     3.1. Rozvaha  

 Poskytuje údaje o majetku (AKTIVA) společnosti a o finanční situaci podniku, neboli 

o zdrojích krytí majetku (PASIVA). Rozvaha se sestavuje vždy k určitému dni tzv. 

rozvahový den. Důležitý pravidlem je, že aktiva se musí rovnat pasivům. V následující 

tabulce je znázorněná základní struktura rozvahy.[5] 

Tabulka 1  Struktura rozvahy (zdroj: RŮČKOVÁ, Petra.  Finanční analýza) 

Rozvaha k 31. 12. 20XX 

Aktiva (majetková struktura) Pasiva (finanční struktura) 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Krátkodobý majetek Cizí kapitál 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

  

   3.1.1. Aktiva  

 Aktivy rozumíme celkovou výši ekonomických zdrojů, jimiž podnik disponuje 

v určitém čase. Bývají označovány jako majetek podniku. Základním hlediskem členěním 

aktiv je doba jejich upotřebitelnosti, tedy členění podle likvidity. Aktiva dělíme do tří 

kategorií:  

- Dlouhodobý majetek – jeho doba přeměny na hotové prostředky je delší než jeden 

rok, nespotřebovává se najednou, ale postupně ve formě odpisů. Tento dlouhodobý 

majetek můžeme rozdělit na dlouhodobý nehmotný majetek (nemá fyzickou 

podstatu např. patenty, licence atd.), dlouhodobý hmotný majetek (má fyzickou 

podstatu, odepisuje se, slouží k běžné činnosti podniku např. budovy, pozemky 

atd.) a finanční investice (nejsou pořizovány pro hospodářskou činnost, ale pro 

získání přiměřeného výnosu, neodepisujeme je). 

- Krátkodobý majetek – peněžní prostředky a věcné položky majetku (suroviny, 

materiál apod.). U tohoto majetku předpokládáme, že se přemění na peněžní 

prostředky během jednoho roku. Můžeme ho rozdělit na zásoby, dlouhodobé  

a krátkodobé pohledávky a finanční majetek.  

- Ostatní aktiva – zachycují zůstatek účtu časového rozlišení, nákladů a příjmů 

příštích období.  
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  3.1.2. Pasiva 

        Jsou zdrojem financování firmy. Finanční struktura podniku představuje strukturu 

podnikového kapitálu, ze kterého je financován majetek podniku. Pasiva nejsou členěna 

podle hlediska času jako u aktiv, ale z hlediska vlastnictví zdrojů financování. Pasiva 

můžeme rozdělit, na: 

- Vlastní kapitál – zde patří základní kapitál (ten představuje peněžní vyjádření 

vkladů společníků do společnosti a jeho výše se zapisuje do Obchodního rejstříku). 

Dále zde patří kapitálové fondy (které obsahují emisní ážio, dary, dotace apod.), 

fondy ze zisku (obsahující zákonný rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy), 

výsledek hospodaření minulých let (což je nerozdělený zisk nebo ztráta z minulých 

období) a výsledek hospodaření běžného období (vykázaný zisk nebo ztráta 

uzavíraného účetního období). 

- Cizí kapitál – představuje dluh společnosti, který musí být uhrazen. Je zřejmé, že za 

něj firma platí úroky a ostatní výdaje spojené se získáváním tohoto kapitálu. Cizí 

kapitál se skládá z rezervy (zákonné a ostatní), dlouhodobé závazky (delší než 

jeden rok), krátkodobé závazky (kratší než jeden rok) a bankovní úvěry  

a výpomoci. 

- Ostatní pasiva – představují časové rozlišení – výdaje a výnosy příštích období.[5]   
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3.2. Výkaz zisku a ztráty 

Je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité 

období. Tento účetní výkaz se sestavuje pravidelně v ročních či kratších intervalech. 

Výsledek hospodaření můžeme členit na: 

- provoní, 

- z finančních operací, 

- za běžnou činnost, 

- mimořádný, 

- za účetní období, 

- před zdaněním.  

Nejdůležitější položkou je výsledek hospodaření z provozní činnosti, který je složen 

z několika dílčích výsledků: 

- výsledek z prodeje zboží, 

- výsledek z prodeje investičního majetku a materiálu, 

- výsledek z ostatní provozní činnosti. 

 

3.3. Cash flow 

 Účetní výkaz, který srovnává zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) z jejich 

užitím (výdaje). Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti, na účtu a na cestě. 

Cash flow je možné rozdělit na tři části: 

- CF z provozní činnosti – jsou příjmy z prodeje a ze zprostředkovatelské činnosti. 

Výdaje na pořízení materiálu, na výplatu mezd a na nákup externích služeb.  

- CF z investiční činnosti – týká se pořízení a prodeje investičního majetku. 

- CF z finanční činnosti – zachycuje pohyb dlouhodobého kapitálu.  

Sestavení výkazu cash flow se provádí přímou metodou (pomocí sledování příjmů  

a výdajů podniku za dané období) a nepřímou metodou (pomocí transformace zisku do 

pohybu peněžních prostředků). 
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 3.4. Poměroví ukazatelé 

 Poměrové ukazatelé vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů. Dělíme je do 

čtyř skupin ukazatelé likvidity, ukazatelé aktivity, ukazatelé rentability a ukazatelé 

zadluženosti. Finanční analytik při analýze podniku musí přihlížet i k ekonomickému okolí 

podniku, především k tomu, na jakém typu trhu působí (zda má monopolní postavení, nebo 

působí v silně konkurenčním prostředí), zda dodává na místní trh nebo zda své výrobky 

vyváří, zda jeho výroba a prodej je sezónní, zda jde o podnik s vysokým podílem stálých 

aktiv apod.[2] Poměroví ukazatele také umožňují získat rychlý a nenákladný obraz  

o základních finančních charakteristikách podniku. Často upozorní na významné 

souvislosti a lze je proto chápat jako určité „síto“, které zachytí oblasti, jež vyžadují hlubší 

analýzu. Důležitým faktem je, že vytváří analýzu časového vývoje finanční situace firmy. 

 

 3.4.1. Ukazatelé likvidity  

 Měří schopnost firmy vyrovnat své splatné závazky. Tyto ukazatelé odpovídají na 

otázku, zda firma bude schopna vyrovnat své dluhy, když nastane doba jejich splatnosti.  

V podstatě poměřují to, čím je možno platit a co je nutno zaplatit. Podle toho, jakou 

míru jistoty požadujeme od tohoto měření, dosazujeme do čitatele jednotlivé složky 

majetku s různou dobou likvidnosti. 

1. Celková (běžná) likvidita – měří platební schopnost podniku z hlediska kratšího 

období (měsíčně). Vyjadřuje se jako poměr oběžných aktiv a krátkodobých 

závazků. Za přijatelnou hodnotu ukazatele se považují hodnoty v intervalu 1,5 – 

2,5. Čím je hodnota vyšší, tím menší je riziko platební schopnosti.  

                    
             

                  
 

 

2. Rychlá (pohotová) likvidita – nejpoužívanější ukazatel. Je měřítkem okamžité 

solventnosti. Při výpočtu ukazatele se z oběžných aktiv vyloučí nejméně likvidní 
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část (zásoby – nejhůře se proměňují na hotové peníze). Doporučená hodnota je 

v rozmezí 1 – 1,5. 

                     
                    

                 
 

3. Peněžní (hotovostní) likvidita – peněžními prostředky se rozumí všechny pohotové 

platební prostředky uvedené v rozvaze (peníze, účty v bankách apod.). Doporučená 

hodnota je co nejmenší 0,1 – 0,2. Hodnota znamená, kolikrát podnik zaplatí své 

závazky hotovými penězi.  

                    
                  

                  
 

 

3.4.2. Ukazatelé aktivity 

 Ukazatelé sledují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, 

než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím nízký zisk. Má-li jich naopak málo, 

přichází o tržby, které by mohl získat.[1] Jedná se o oborový ukazatel, kde hodnoty 

ukazatelů závisí na oboru, ve kterém společnost podniká - je rozdíl mezi čistě obchodní 

společností a společností v oblasti např. těžkého průmyslu. 

 

1. Obrat aktiv - měří, jak efektivně podnik využívá aktiva, tedy kolikrát se stálá aktiva 

obrátí za rok. Hraje ve finanční analýze klíčovou roli, spojuje rozvahu s výkazem 

zisků  

a ztrát. Platí obecné pravidlo, každý ukazatel má byt větší jak 1. 

              
     

      
 

2. Obrat zásob – ukazatel udává počet obrátek zásob za sledované období (obvykle 

rok). 
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3. Doba obratu aktiv – udává průměrný počet dní, ve kterých má podnik tyto aktiva 

v držení, než dojede k jejich spotřebě.  

                    
       

            
 

4. Doba obratu zásob – tento ukazatel znázorňuje intenzitu využití zásob. Čím vyšší 

rychlost obratu a kratší doba obratu, tím lépe. Standardní hodnota je 40 dní.  

                    
       

            
 

5. Doba inkasa pohledávek – ukazuje průměrnou dobu obratu pohledávek, jež podnik 

musí v průměru čekat, než obdrží platby za prodané zboží. Standardní hodnota se 

pohybuje kolem 48 dní.  

                         
           

            
 

6. Doba úhrady krátkodobých závazků – tento ukazatel by měl být v rovnováze 

s ukazatelem doby inkasa pohledávek, ideálně delší. 

                                       
                  

            
 

   

 3.4.3. Ukazatelé rentability (výnosnosti) 

Rentabilita vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje, dosahovat zisku. Čím jsou jeho hodnoty vyšší, tím lépe podnik zhodnocuje své 

zdroje.  

1. Rentabilita aktiv – ukazatel vyjadřuje výnosnost aktiv. Klíčová veličina při 

posuzování úspěšnosti podnikáni. Čím je hodnota větší, tím to je podnik 

výhodnější.  

    (                           )   
                   (    )
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2. Rentabilita kapitálu – v tomto případě ve jmenovateli se rozumí zpoplatněný 

kapitál v účetních hodnotách. 

     (                    )    
                  

                           
 

3. Rentabilita vlastního kapitálu – měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál 

vlastníků. Podle tohoto ukazatelé mohou akcionáři zjistit procentuální zhodnocení 

svého vkladu.[2]  

    (                              )   
          

               
 

4. Rentabilita tržeb – ukazatel udává podíl čistého zisku připadající na jednu korunu 

tržeb.  

    (                 )   
          

     
 

 

 3.4.4. Ukazatelé zadluženosti  

 Udávají rozsah, v jakém podnik užívá k financování dluh. Finanční zatížení firmy je 

do určité míry žádoucí, ale nesmí vyvolat příliš velké finanční náklady. Výše zadluženosti 

je závislá na výši rentability. 

 Ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, jak vysoká je 

samostatnost podniku. Čím jsou hodnoty vyšší, tím je firma stabilnější. Ovšem neúměrně 

vysoké hodnoty ukazatele mohou vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků. 

Extrémní hodnoty znamenají překapitalizování nebo podkapitalizování. Je vhodné krýt 

vlastním kapitálem: dlouhodobý majetek, finanční majetek dlouhodobé povahy. 

 Součet poměrů ukazatelů I a II je 100%, optimální míra mezi těmito ukazateli závisí 

na oboru podnikání ( může být 30% a 70% ale stejně dobře u jiné společnosti může být 

hodnocení 20% a 80%). 
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1. Zadluženost I – čím vyšší vlastního kapitálu, tím lepší možnost profinancování. 

     Z časového pohledu odráží výdělečnou sílu podniku.  

                         
               

      
 

2. Zadluženost II – celkový dluh zahrnuje dlouhodobé a krátkodobé dluhy. Věřitelé 

podniku preferují nižší zadlužení, neboť to pro ně představuje nižší riziko. Za 

předlužený podnik lze považovat ten, který má dluhy větší než hodnota majetku.  

                          
            

      
 

3. Zadluženost III – vyjadřuje se jako poměr dluhů k vlastnímu kapitálu. Zde platí 

zlaté bilanční pravidlo 1:1. Liší se podle odvětví.  
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4.   Výpočet finanční analýzy podniku 

 

 Pro výpočty ukazatelů finanční analýzy podniku jsem používala výsledky účetních 

závěrek z let 2008 až 2010. Vycházela jsem ze vzorečků, které uvádím v teoretické části. 

Při propočtů jednotlivých ukazatelů jsem vycházela z rozvahy, cash flow a výkazu zisku  

a ztráty jednotlivých let. 

  

4.1. Propočty ukazatelů rentability (výnosnosti) 

. Výsledky jsem pro lepší názornost uvedla do tabulky. Níže přiložená tabulka 

zobrazuje výsledky propočtů ukazatelů rentability.  

Tabulka 2  Propočty ukazatelů rentability (výnosnosti) (zdroj: vlastní tvorba) 

Ukazatelé 

rentability 

Roky 

2010 2009 2008 

Rentabilita 

celkových aktiv 

(ROA) 

32,08 % 17,06 % 18,22 % 

Rentabilita  

kapitálu       

(ROCE) 

39,53 % 25,73 % 22,83 % 

Rentabilita 

vlastního kapitálu 

(ROE) 

29,07 % 13,48 % 14,53 % 

Rentabilita  

Tržeb             

(ROS) 

37,32 % 18,93 % 21,07 % 

 

Ukazatel ROA je velmi zajímavý především pro akcionáře. Konkrétně společnosti, 

které se zabývají energiemi, jsou spíše pro investory, kteří hodlají investovat do 

budoucnosti. Firma se nemůže živit jen vlastním majetkem, je třeba využít i krátkodobé  

a dlouhodobé zdroje. 

Z tabulky můžeme vyčíst, že rentabilita celkových aktiv, kapitálu, vlastního 

kapitálu a tržeb se zvyšuje. Tudíž můžeme říci, že společnost využívá svých zdrojů lépe 
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než dříve. Rentabilita tržeb se odráží, dle oborových ukazatelů. Vývoj je u zkoumané firmy 

příznivý.  

 Pro názornost jsem níže vložila obrázek, ve kterém je graficky znázorněn průběh 

jednotlivých ukazatelů rentability za sledované období. 

 

 

 

Obrázek 4 Grafické znázornění ukazatelů rentability (výnosnosti) (zdroj: vlastní tvorba) 
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4.2. Propočty ukazatelů likvidity 

Dosažené výsledky jsem znázornila v tabulce pod textem.  

Tabulka 3  Propočty ukazatelů likvidity (zdroj: vlastní tvorba) 

Ukazatelé likvidity 
Roky 

2010 2009 2008 

 

Celková likvidita 

 

1,534 1,420 0,908 

 

Pohotová likvidita 

 

1,334 1,301 0,906 

 

Peněžní likvidita 

 

0,119 0,542 0,007 

 

Celková likvidita se u Dalkia Česká republika, a.s. pomalu zlepšuje. V roce 2008 

hodnota celkové likvidity činila 0,908 což vymezená hranice 1,5 – 2,5 neodpovídá. Ale 

v roce 2010 hodnota dosáhla minimální hranice 1,5, což je pozitivum.  

Pohotová likvidita, která je měřítkem okamžité likvidity, dosáhla příznivých hodnot 

(1 – 1,5) již v roce 2009. Z tabulky můžeme vyčíst i to, že pohotová likvidita se za 

poslední dva roky ve sledovaném období o moc nezměnila.  

Peněžní likvidita firmy, která má doporučené hodnoty 0,1 – 0,2 odpovídá 

poslednímu roku ve sledovaném období, kdy dosáhla hodnoty 0,119.    

 Vývoj ukazatelů likvidity, z hlediska grafického vyjádření, je znázorněn 

v přiloženém obrázku na další straně.  
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Obrázek 5  Grafické znázornění ukazatelů likvidity (zdroj: vlastní tvorba) 
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4.3. Propočty ukazatelů aktivity 

Výsledky, kterých jsem dosáhla, jsou znázorněny v tabulce níže.  

Tabulka 4  Propočty ukazatelů aktivity (zdroj: vlastní tvorba) 

Ukazatelé aktivity 
Roky 

2010 2009 2008 

 

Obrat aktiv 

 

0,779 0,712 0,690 

 

Obrat zásob 

 

20,631 17,689 13,055 

 

Doba obratu aktiv 

 

462,169 505,660 522,036 

 

Doba obratu zásob 

 

17,449 20,352 27,576 

Doba inkasa 

pohledávek 
64,946 41,314 51,840 

Doba splatnosti 

krátkodobých 

závazků 

87,04 170,32 105,40 

 

Růst energetické společnosti je velmi příznivý, neboť znamená přírůst odběratelů,  

a tím vyšší využití uložených prostředků. Což platí i u využití zásob. Doba obratu zásob, 

závazků a pohledávek plně odpovídá oboru činností společnosti – souvisí s hlídáním 

odběrů dobou splatnosti, která se liší pro domácnosti (měsíční zálohy – zúčtování 1x 

ročně) a pro firmy (zúčtování 1x kvartálně).  

Výpočty jsem znázornila i graficky v následujícím obrázku, který je přiložen na 

další straně.  
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Obrázek 6  Grafické znázornění ukazatelů aktivity (zdroj: vlastní tvorba) 
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(T/360))
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4.4. Propočet ukazatelů zadluženosti 

Hodnoty, ke kterým jsem dospěla, jsem znázornila v tabulce přiložené pod textem. 

Tabulka 5  Propočty ukazatelů zadluženosti (zdroj: vlastní tvorba) 

Ukazatelé 

zadluženosti 

Rok 

2010 2009 2008 

Ukazatel 

zadluženosti I 
0,714 0,543 0,624 

Ukazatel 

zadluženosti II 
0,286 0,457 0,376 

Ukazatel 

zadluženosti III 
0,401 0,841 0,603 

 

U této firmy vychází ukazatel zadluženosti naprosto správně vzhledem k tomu, že 

společnost vůči svým klientům prosperuje, je zřejmé, že společnost dokázala zvládnout 

základní přísun cizích zdrojů. 

 V následujícím obrázku jsme graficky znázornila vývoj hodnot ukazatelů 

zadluženosti za jednotlivé roky.  
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Obrázek 7  Grafické znázornění ukazatelů zadluženosti (zdroj: vlastní tvorba) 
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5.    Závěr 

  

 V této bakalářské práci jsem se snažila provést finanční analýzu společnosti Dalkia 

Česká republika, a.s. 

 V úvodu jsem si stanovila cíle, které jsem se snažila ve všech kapitolách své práce 

dodržet. Po úvodu jsem plynule navázala na charakteristiku společnosti, kde jsem nastínila 

služby poskytované společností a okrajové charakteristiky jednotlivých dceřiných 

společností působících v České republice. V další části jsem se zabývala teoretickým 

pojednáním, ve kterém jsem popisovala, co znamená finanční analýza podniku. Jaké jsou 

její ukazatelé a z jakých materiálů se čerpá pro výpočet těchto ukazatelů. V poslední 

kapitole jsem došla k samostatným výpočtům. Přesněji řečeno, k výsledkům jednotlivých 

ukazatelů. Tyto výsledky jsem poté znázornila i graficky.  

 Došla jsem k názoru, že zkoumaná společnost využívá svých zdrojů lépe, než dříve. 

Celková likvidita se stále zlepšuje a růst společnosti je velmi příznivý, neboť znamená 

přírůst odběratelů, a tím vyšší využití vložených prostředků. Díky výsledkům zadluženosti 

můžu říct, že společnost dokázala zvládnout přísun cizích zdrojů. Dle mého názoru 

výsledky firmy budou ještě lepší, pokud společnost bude i nadále pokračovat v nastaveném 

trendu. 
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