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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů, výnosů a výsledků hospodaření 

ve společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s. za sledované období 2007 - 2011. 

V teoretické části diplomová práce popisuje historii a současnost společnosti, jsou zde 

představeny hlavní teoretické pojmy, které jsou relevantní pro analýzu nákladů, výnosů 

a hospodářského výsledku. V analytické části je provedena analýza nákladů, výnosů 

a hospodářského výsledku KSK, přičemž jsou použity metody, jako je vertikální 

a horizontální analýza, poměrové ukazatele. V závěru práce jsou navržena případná 

opatření vedoucí ke zlepšení hospodářské situace společnosti a je zde vyhodnoceno 

dosažení cílů diplomové práce. 

Klíčová slova:  

Horizontální analýza, náklady, poměrové ukazatele, vertikální analýza, výnosy, 

výsledek hospodaření 

Summary 

The analysis of costs, revenue and results of economic activities in the Krušnohorské 

strojírny Komořany company during the period 2007 - 2011 is the topic of this thesis. The 

first and theoretical part describes history and contemporary situation as well. The main 

theoretical chapter deals with terms important for analysis, revenue and results 

of economic activities. This is dominant chapter of thesis. The next part explores 

mentioned terms of economics. Vertical and horizontal analysis, ratio index methods are 

used. Possibly solutions, that can make economical results better are suggested in the final 

part. Evaluation of the thesis targets is in the last part too. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

CF Cash flow 

ČSN EN ISO Česká státní norma - Systém environmentálního managementu. 

DPPO Daň z příjmů právnických osob 

EAT Výsledek hospodaření po zdanění (z anglického názvu Earn after 

Tax) 

EBIT Výsledek hospodaření před odečtením úroků a daní (z anglického 

názvu Earn before Interest and Tax) 

EBITDA Výsledek hospodaření před zdaněním, úroky a odpisy (z anglického 

názvu Earn before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) 

GO generální oprava 

KSK Krušnohorské strojírny Komořany a.s. 

MUS Mostecká uhelná, a.s. 

n.p. národní podnik 

OPN ostatní přímé náklady 

ROA Rentabilita celkových aktiv (z anglického názvu Return on Assets) 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu (z anglického názvu Return on Equity) 

ROS Rentabilita tržeb (z anglického názvu Return on Sales) 

SHD Severočeské hnědouhelné doly 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SUB Slovácké strojírny, a.s. 

THZ technicko-hospodářský pracovník 

ÚDK Údržba dolů Komořany, a.s. 

VH výsledek hospodaření 

VZZ Výkaz zisku a ztrát 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů, výnosů a výsledku hospodaření 

za zvolené časové období v dané společnosti. Analyzovaným obdobím jsou roky       

2007 - 2011. Vybranou společností, která je podrobena analýze, jsou Krušnohorské 

strojírny Komořany a.s. (dále jen KSK) se sídlem v Komořanech u Mostu. Firma se zabývá 

strojírenskou činností, a to zejména v oblasti strojů a zařízení pro povrchovou těžbu uhlí 

a energetiku. Prvořadým úkolem společnosti jsou dlouhodobé opravy velkostrojů, vývoj 

a konstrukce dobývací techniky důlních společností. KSK jsou dále výrobcem 

hnědouhelných kotlů VARIMATIK, které slouží k dodávkám tepla a teplé užitkové vody. 

Rozbor jednotlivých položek nákladů, výnosů i hospodářského výsledku pomůže 

lépe poznat a pochopit ekonomickou situaci v podniku. Důkladná analýza hospodaření 

společnosti je nezbytná pro management, ale také pro potencionální investory, finanční 

instituce i zaměstnance. Management analýzu potřebuje ke správnému a kvalitnímu 

rozhodování. Zaměstnancům zase může podat např. informace o vývoji výroby. Dobře 

provedená analýza hospodaření firmy mimo jiné pomůže odhalit její silné a slabé stránky. 

Finanční analýza zkoumá data z historie firmy, ale také ze současnosti a zároveň se může 

zabývat budoucností a poskytnout podklady pro finanční plánování. Firma, která nemá 

důkladný přehled o svém hospodaření a nevytváří si pravidelné analýzy, jen těžko obstojí 

v dnešní hektické době a boji se svou konkurencí. 

Cílem diplomové práce je vytvořit finanční analýzu nákladů, výnosů 

a hospodářského výsledku společnosti KSK za období 2007 - 2011. Dále pak vyhodnotit 

získané údaje a případně navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení situace v hospodaření 

společnosti. 

Diplomová práce je rozdělena do několika hlavních kapitol a to zejména teoretické 

a analytické. Úvodní kapitola teoretické části popisuje vybranou společnost KSK. Je zde 

možné nalézt informace o jejím historickém vývoji, ale  i o současné situaci k 31. 12. 2011. 

V následující kapitole jsou představeny hlavní teoretické pojmy, které jsou relevantní pro 

analýzu nákladů, výnosů a hospodářského výsledku. Dále je práce zaměřena na popis 

vybraných metod finanční analýzy. 
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Hlavní kapitolou analytické části je provedení analýzy nákladů, výnosů 

a hospodářského výsledku KSK. Data pro tuto analýzu budou čerpána z výročních zpráv 

za období 2007 – 2011. Celkem bude analyzováno pět hospodářských období. Pro analýzu 

budou použity základní metody, jako je vertikální a horizontální analýza, poměrové 

ukazatele (rentabilita a aktivita). Získané údaje z finanční analýzy jsou následně 

vyhodnoceny a jsou navržena případná opatření vedoucí ke zlepšení hospodářské situace 

společnosti. 

V závěru práce jsou získané informace shrnuty a je zde vyhodnoceno dosažení 

stanovených cílů diplomové práce. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

KSK ve své historii prošly zajímavým vývojem a také jejich současná situace 

je velmi zajímavá. V následujícím textu bude předložen stručný souhrn charakteristik 

vybrané společnosti. 

2.1 HISTORIE SPOLEČNOSTI 

Informace o historii společnosti jsou čerpány a volně přepsány zejména 

z internetových stránek společnosti KSK [14] a podkladů, které poskytla společnost. 

KSK je tradiční česká strojírenská společnost, která se zabývá vývojem a konstrukcí 

strojů a zařízení pro povrchovou těžbu uhlí a energetiku. Společnost poskytuje komplexní 

služby od návrhu technického řešení po dodávku na klíč, včetně rozsáhlých poprodejních 

služeb. 

Historie KSK sahá až do roku 1912, kdy společnost začínala pod obchodním názvem 

BERNDT Maschinenfabrik. K propojení s těžebním průmyslem došlo v průběhu 

2. světové války začleněním do komplexu Sudetenländischer Bergbau AG Brüx. V té době 

vznikl i největší výrobní areál společnosti v Komořanech
1
 - ZENTRALWERKSTÄTTE 

KOMMERN. Rozrůstající se závody v Komořanech si vyžadovaly pro svůj provoz velké 

množství hnědého uhlí a tak byly doly v okolí Komořan přestavěny na velkolomy. 

Do lomů byly nasazovány velkostroje určené k těžbě uhlí a skrývky. Opravy a projekce 

těchto strojů měly být zajišťovány prostřednictvím ústřední dílny v Komořanech - 

Zentrallwerkstatt, později Krušnohorské strojírny Komořany. Budování tzv. závodu 01 

(Zentralwekstatt Kommen) bylo zahájeno roku 1942 a v roce 1943 byla zahájena výroba 

určená především pro válečné účely. 

V roce 1945 byl závod převzat do národní správy. V roce 1950 byl přičleněn 

k závodu provoz silnoproudé elektroniky a v roce 1952 (po reorganizaci Severočeských 

hnědouhelných dolů) byl vytvořen samostatný národní podnik - Ústřední dílny Komořany. 

                                                

1 Komořany (německy Kommern) – zaniklá obec 5 km od města Most 
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Součástí tohoto podniku se také stal závod slaboproudé elektroniky. Společnost 

zaznamenala poměrně značný rozvoj během 50. let. Souviselo to se zvýšenou poptávkou 

po hnědém uhlí. V roce 1968 byla společnost přejmenována na Krušnohorské strojírny, 

n. p. Komořany. V roce 1976 byla provedena změna organizace a národní podnik se stal 

koncernovým podnikem Krušnohorské strojírny Komořany, s podřízeností koncernu 

Severočeských hnědouhelných dolů (SHD). Po zrušení koncernu SHD v roce 1990 

se Krušnohorské strojírny staly samostatným státním podnikem. 

Krušnohorské strojírny byly v roce 1991 zařazeny do 1. vlny kupónové privatizace 

(97 % akcií) a v roce 1992 vznikla akciová společnost Krušnohorské strojírny a.s. 

Postupně však byly od společnosti odlučovány jednotlivé provozy. V roce 2002 byl 

usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem prohlášen konkurs na majetek obchodní 

společnosti Krušnohorské strojírny, a.s. Novým vlastníkem se stala v roce 2002 americká 

společnost Appian Group, která koupila část podniku Krušnohorských strojíren a.s. 

prostřednictvím společnosti VARIMATIK, a.s. Společnost VARIMATIK, a.s. byla 

následně přejmenována na Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Společnost Appian 

Group a.s. byla v roce 2005 přejmenována na Czech Coal a.s. a tak se KSK staly již v roce 

2002 součástí skupiny Czech Coal
2
. V roce 2010 se KSK spojily se společností Údržba 

dolů Komořany, a.s. (dále jen ÚDK) a posílily tak svou pozici vně i uvnitř skupiny Czech 

Coal. Důležitý byl fakt, že KSK převzaly od ÚDK její údržbářské a servisní 

činnosti a rozšířily si tak své dodavatelské možnosti i konkurenceschopnost. Stručný 

přehled vývoje akcionářské skupiny Czceh Coal je popsán v příloze č. 1 [11]. 

  

                                                

2 „Skupina Czech Coal zahrnuje obchodníka s energetickými komoditami společnost Czech Coal a.s., 
která rovněž poskytuje sdílené služby skupině. Tu dále tvoří Litvínovská uhelná a.s. spravující největší 

uhelné ložisko v ČR, Vršanská uhelná a.s. s životností zásob v rámci stávajících územních limitů až do 

období kolem roku 2055 a řada dalších obslužných společností. Společnosti skupiny Czech Coal sídlí 

v severních Čechách a patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Ústeckém kraji. Poskytují práci 

4,4 tisícům zaměstnanců, z nichž nejvíce pochází z Mostu (71 %). Zde v roce 2011 tvořili zaměstnanci 

skupiny 6,2 % všech zaměstnaných obyvatel. Skupina Czech Coal spravuje největší uhelné zásoby v České 

republice, které umožňují těžbu v rámci stávajících územních limitů až do období kolem roku 2055 a v 

případě zpřístupnění zásob za územními limity přesahují horizont roku 2100. V roce 2011 skupina dosáhla 

celkových konsolidovaných tržeb přes 13,15 miliardy korun.“ – Zdroj: Czechcoal.cz [online]. 2012 [cit. 

2013-01-07]. Dostupné z: www.czechcoal.cz. 

http://www.czechcoal.cz/
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2.2 SOUČASNOST SPOLEČNOSTI 

Jediným akcionářem KSK byla k 31. 12. 2011 společnost Czech Coal a.s. se sídlem 

v Mostě. Výpis z obchodního rejstříku KSK je přílohou č. 2 [15]. 

Dne 1. října 2012 došlo k fúzi KSK se Slováckými strojírnami a.s. (dále jen SUB) 

[12] se sídlem v Uherském Brodě. SUB nakoupily 100 % obchodní podíl, mj. stroje, 

zařízení, budovy a stavby KSK. V současné době, tj. v roce 2013, jsou KSK označovány 

jako Závod 05 – KSK a je majetkem SUB. Analýza v této diplomové práci se však zabývá 

hodnotami pouze mezi lety 2007 a 2011, tedy v době, kdy KSK byly majetkem Czech Coal 

a.s. V době zpracování diplomové práce nebyla dostupná data za rok 2012. 

Základní aktivity KSK k 31. 12. 2011 byly mimo jiné vývoj, konstrukce a projekce 

strojů, strojních celků a jejich dílů, výroba, opravy, montáže a servis strojů, strojních celků 

a jejich dílů a ocelových konstrukcí, vývoj, výroba, montáž a servis kotlů na hnědé uhlí, 

kovoobráběčství a zámečnictví. 

Schéma organizační struktury KSK k 31. 12. 2011 je zobrazeno v příloze č. 3 [10]. 

KSK měly k 31. 12. 2011 majetkové podíly v několika dalších společnostech: 

- 100 % ve společnosti Varimatik s.r.o. (vznik 1. 7. 2010 vyčleněním činností 

výroby kotlů), 

- 100 % ve společnosti VS METALL spol. s r.o. 

KSK se soustředí zejména na údržbářskou a servisní činnost pro těžební společnosti 

skupiny Czech Coal. Dále se věnuje dodávkám a opravám náhradních dílů a investičním 

akcím typu generálních oprav rýpadel, zakladačů apod. Firma se zabývá rovněž dodávkami 

zařízení do zahraničí jako do Turecka a Bosny a Hercegoviny. 

Hlavními segmenty trhu KSK jsou zejména energetika a dobývání surovin 

se zaměřením na uhelné hornictví (zejm. Czech Coal), tuzemské strojírenství, export, 

ostatní služby. Přehled skladby tržeb za vlastní výrobky a služby podle segmentů 

je zobrazen v následujícím grafu č. 1. Z něj je patrné, že hlavním odběratelem 

ve sledovaném období byla skupina Czech Coal. V roce 2008 bylo do položky „ostatní“ 

započteno 26 % dodávek pro Severočeské doly, a.s. 
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Graf 1 - Tržby za vlastní výrobky a služby KSK podle segmentů trhu v letech 2007 - 2011 

Zdroj: Výroční zpráva KSK, rok 2007, 2008, 2009, 2010, 1011 

 

Maximální pozornost je v KSK také věnována ochraně životního prostředí, zvláště 

v oblasti nakládání s odpady, ochrany vod a ovzduší a nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a přípravky. Od roku 2006 je ve společnosti zaveden systém 

environmentálního managementu v souladu s požadavky ČSN EN ISO 14001
3
 (Systém 

environmentálního managementu). 

                                                

3 „Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby 

organizaci umožnila formulovat politiku a stanovit cíle, které zahrnou zákonné požadavky a informace 

o významných environmentálních dopadech. Týká se těch environmentálních dopadů, které může organizace 

řídit, a o nichž se předpokládá, že na ně může mít nějaký vliv. Základní požadavek: zavést, dokumentovat, 

uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu (EMS) a neustále jej zlepšovat.“ – Zdroj:ISO 

14001. Eurocert.cz [online]. 2013 [cit. 2013-01-31]. Dostupné z: http://www.eurocert.cz/certifikace/cz/iso-

14001?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=certifikace. 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ VÝNOSŮ, NÁKLADŮ 

A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé teoretické pojmy, které jsou následně použity 

v praktické části práce. Jedná se o pojmy výnosy, náklady, výsledek hospodaření a některé 

termíny související s finanční analýzou. 

3.1 VÝNOSY 

Za výnosy můžeme označit finanční ohodnocení výstupu z výrobního procesu a to 

jak statků, tak služeb. 

„Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých 

činností za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu.“ [8] 

Výnosy podniku tvoří provozní, finanční a mimořádné výnosy. Provozní výnosy 

se skládají z tržeb za prodej. Finanční výnosy jsou spojené s finančními operacemi (např. 

výnosový úrok). Mimořádné výnosy souvisí s mimořádně vzniklými účetními případy.  

Největší položkou výnosů jsou většinou tržby za prodej zboží, tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb, tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a materiálu 

a tržby z prodeje cenných papírů a vkladů. 

Výnosy se účtují do období, s nímž časově souvisí a platí pro ně zákaz vyrovnávání 

(kompenzace). 

3.2 NÁKLADY 

„Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání 

výnosů.“ [8] 

Náklady představují v peněžním vyjádření spotřebu věcných prostředků a práce. 

Základní členění nákladů je na náklady z provozní, z finanční a z mimořádné činnosti. 

Náklady z provozní činnosti souvisí s běžnými účetními případy, které se vztahují 

k pravidelně se opakujícím činnostem (např. náklady na materiál, práci, energie). Náklady 
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z finanční činnosti jsou spojené s finančními operacemi (např. nákladový úrok). Náklady 

z mimořádné činnosti souvisí s mimořádně vzniklými účetními případy. 

Často je možné setkat se také s druhovým členěním nákladů, které vychází 

ze spotřeby výrobních faktorů a umožňuje vazbu na dílčí plány podniku. 

„Druhové třídění nákladů vychází z výrobních faktorů – práce (osobní náklady), 

dlouhodobý hmotný majetek (odpisy), materiál (spotřeba materiálu a energie aj.).“ [9] 

Členění nákladů podle výrobních faktorů se používá pro finanční účetnictví 

a v tomto členění se vykazuje také výkaz zisku a ztráty. Manažerské účetnictví používá 

i jiné nákladové druhy, jako jsou například náklady z vlastního kapitálu nebo 

podnikatelská mzda. Tyto nákladové druhy se nazývají kalkulační nákladové druhy. 

Druhové členění nákladů je základním členěním nákladů pro finanční a podnikové plány 

a používá se pro mnohé podnikové rozbory. [5]  

Dalším členěním nákladů je účelové členění, které se určuje podle útvaru (střediska) 

a výkonu. Sledování nákladů podle útvarů - středisek hledá odpověď na otázku, kdo 

je zodpovědný za vznik nákladu. Náklady, které je možné přímo přiřadit konkrétnímu 

středisku, se nazývají jednicové náklady. Náklady, které nelze přímo přiřadit 

odpovědnostnímu středisku, je nutné rozpočítat podle určitého klíče. Tyto náklady 

se nazývají režijní náklady. Režijní náklady se většinou dělí na náklady materiálové, 

výrobní, správní a odbytové. Třídění nákladů podle výkonů se nazývá kalkulační dělení 

nákladů a umožňuje sledování nákladů podle nositelů nákladů, tedy podle výrobků. 

Kalkulační členění nákladů používá dva druhy nákladů a to přímé a nepřímé náklady. 

Přímé náklady lze přiřadit jednotlivým druhům výrobků. Nepřímé náklady jsou společně 

vynakládány na více druhů výrobku a je nutné je rozpočítat použitím kalkulačních vzorců. 

Podle závislosti na změně objemu výroby jsou náklady označovány jako fixní nebo 

variabilní. Fixní náklady zůstávají stejné, i když se změní objem výroby, dokonce i když 

se nic nevyrábí (např. energie, platy administrativních zaměstnanců, odpisy strojů). 

Variabilní náklady mají přímou závislost na objemu výroby a jejich příkladem je jednicový 

materiál či jednicové mzdy. Variabilní náklady se mohou s objemem produkce měnit 

lineárně nebo nelineárně, progresivně nebo degresivně. [9] 
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Z daňového hlediska jsou rozlišovány náklady daňové (lze o ně snížit výsledek 

hospodaření pro účely výpočtu daně z příjmu) a nedaňové (nelze je započítat pro snížení 

daňové základu). [5] 

3.3 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Výsledek hospodaření (dále jen VH) je jednoduše řečeno vypočítán jako rozdíl 

výnosů  a nákladů. Pokud jsou výnosy vyšší než náklady, jedná se o zisk. Pokud jsou 

výnosy nižší než náklady, jedná se o ztrátu. 

Je nutné rozlišovat výpočet VH pro účely podnikové  a výpočet daňového základu. 

Daňovým základem je VH upravený o částky, které nelze podle zákona o daních z příjmů 

zahrnout do nákladů nebo jsou do nich zahrnuty v nesprávné výši, a o veškeré částky 

neoprávněně zkracující příjmy. Z takto upraveného VH se vypočte (na základě zákona 

o daních z příjmů) základ daně z příjmů, ten se zaokrouhlí na celé tisíce korun dolů 

a vypočte se výše daně z příjmu. 

Výsledek hospodaření podniku se dělí na VH z běžné činnosti a mimořádný VH. 

VH z běžné činnosti je součtem provozního a finančního VH. Mimořádný VH souvisí 

s jinou než běžnou a finanční činností podniku. [5] 

3.4 FINANČNÍ ANALÝZA 

„Finanční analýza není v žádném případě pouze aplikace několika dobře známých 

postupů, ale mnohem spíše cyklem, kdy se v každém kroku může objevit nějaká důležitá 

souvislost, která nám umožní firmu vidět poněkud jinak a donutí nás některé předchozí 

kroky přehodnotit.“ [3] 

3.4.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Údaje pro finanční analýzu jsou většinou čerpány z veřejně dostupných zdrojů. 

Základní zdroje vstupních informací pro finanční analýzu lze rozdělit do dvou skupin [2]: 

- Účetní zdroje – výkazy sestavované pro daňové účely, výkazy finančního 

účetnictví, výroční zprávy a auditorské zprávy.  

- Jiné zdroje dat o společnosti a o okolí – podklad, který najdeme na úseku 

účetním, na úseku  mezd a práce, vnitřní směrnice společnosti, statistika, 
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informace finanční z  kapitálového trhu, výhledy a zprávy budoucího vývoje 

účetní jednotky, nezávislá hodnocení a prognózy státních i nestátních institucí, 

odborné komentáře atd. 

Podle toho, kdo je uživatelem údajů vycházejících z účetnictví, lze hovořit 

o finančním, daňovém a manažerském účetnictví. Hlavním cílem manažerského účetnictví 

je poskytnout podklady pro řízení podnikání v dané organizaci. Manažerské účetnictví 

je spojováno s pojmem controlling. Controlling je nástroj řízení, jehož úkolem 

je koordinace kontroly, plánování a zajištění datové informační základny. 

3.4.2 Metody finanční analýzy 

Základní metody finanční analýzy jsou následující [7]: 

- analýza (absolutních) stavových ukazatelů – např. horizontální analýza 

 a vertikální (procentní) analýza, 

- analýza rozdílových a tokových ukazatelů - analýza čistého pracovního 

kapitálu, 

- analýza poměrových ukazatelů – ukazatelé aktivity, rentability, likvidity, 

zadluženosti a ukazatelů kapitálového trhu, 

- analýza ukazatelů soustav – Du Pont rozklad a pyramidové rozklady. 

O vybraných metodách finanční analýzy bude pojednáno v následujících kapitolách. 

Horizontální analýza rozebírá zkoumané veličiny v čase a to nejčastěji porovnáním 

k minulému období. Touto analýzou se kvantifikují meziroční změny, které lze vyčíslit 

pomocí indexů. Ty vyjadřují, o kolik procent se jednotlivé položky změnily vůči minulému 

období, nebo se vypočítávají rozdíly – diference, které udávají, o kolik se jednotlivé 

položky změnily v absolutních číslech. 

„Vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké 

smysluplné veličině (např. celková bilanční suma).“ [3] 

Tento poměr stanovuje, z kolika procent se jednotlivé položky výkazu podílejí 

na zvolené základně (jmenovateli). 
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Poměrové ukazatele, jsou ukazatelé, které by měly zajímat každou společnost. Jsou 

poměrně důležité a managementu mohou mnohé napovědět. Poměrové ukazatele jsou 

získány jako podíl dvou absolutních částek. Dále budou konkrétně popsány ukazatele 

aktivity a rentability, které jsou následně použity v praktické části práce. Tyto ukazatele 

popisují výkony podniku v závislosti na jeho nákladech a výnosech. 

Ukazatelé aktivity vyjadřují schopnost podniku „obracet peníze". Ukazatelé aktivity 

ke svému výpočtu používají položky z rozvahy i výkazu zisku a ztráty (tržby). Ukazatelé 

aktivity sledují obrat, tj. kolikrát za rok se aktivum obrátí (kolik Kč tržeb přinese jednotka 

ukazatele), a dobu obratu, tj. jak dlouho jsou drženy peníze v podobě daného aktiva nebo 

pasiva. Následující tabulka zobrazuje vzorce pro výpočet jednotlivých ukazatelů aktivity 

[16]. 

 

Tabulka 1 - Výpočet ukazatelů aktivity 

Ukazatelé aktivity 

Obrat aktiv 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obrat zásob 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Obrat krátkodobých pohledávek 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 

Doba obratu krátkodobých závazků 
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Doba obratu zásob 
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Zdroj: http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-aktivity/, vlastní zpracování 

 

Obrat zásob by měl být co nejvyšší, doba obratu co nejnižší. „Obecně platí, že pokud 

se obratovost zásob zvyšuje a doba obratu snižuje, resp. zrychluje, pak je situace podniku 

dobrá.“ [4] 

http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-aktivity/
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Doba obratu pohledávek udává, kolik dní trvá, než jsou pohledávky inkasovány. 

Při hodnocení doby obratu pohledávek je dobré zohlednit obor podnikání, ale i zvyklosti 

v dané zemi. Doba obratu závazků udává, kolik dní trvá, než jsou závazky uhrazeny. 

K výpočtu aktivity budou v diplomové práci použity tržby za prodej zboží a tržby 

za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Ukazatelé rentability - ukazatel rentability popisuje schopnost podniku dosáhnout 

výnosů v závislosti na vložených prostředcích. Rentabilitu je možné ovlivnit různými 

faktory, např. mírou zadlužení, či objemem prodeje. Ukazatelé rentability by měly být 

vyšší než je běžná úroková míra. 

Následující tabulka zobrazuje vzorce pro výpočet jednotlivých ukazatelů rentability 

[17], které budou použity v diplomové práci. 

 

Tabulka 2 - Výpočet ukazatelů rentability 

Ukazatelé rentability 

Obecně: Rentabilita 
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑣𝑦𝑛𝑎𝑙𝑜ž𝑒𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦
 

Rentabilita   tržeb (ROS) 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Zdroj: http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-rentability/, vlastní zpracování 

 

K výpočtu rentability tržeb a celkových aktiv budou v praktické části práce použity 

hodnoty EBIT. EBIT představuje výsledek hospodaření po zdanění, očištěný o finanční 

úroky a daň z příjmů. Jako výnosy budou použity výnosy z provozní činnosti (celkové 

výnosy bez finančních a mimořádných výnosů). Pro výpočet rentability vlastního kapitálu 

bude použita hodnota EAT, která reprezentuje čistý zisk po zdanění. 

http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-rentability/
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4 ANALÝZA VÝNOSŮ, NÁKLADŮ A VÝSLEDKU 

HOSPODAŘENÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ 

Pro činnost KSK je typické, že realizace velkých dodávek přesahuje rámec jednoho 

obchodního roku. Na konci roku je možné se setkat s vysokými hodnotami zejména 

rozpracované výroby pro zakázky, které byly dokončeny až v následujícím hospodářském 

období. Většinu výnosů tvoří výnosy do skupiny Czech Coal. 

4.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti KSK je provedena za období 

2007 - 2011. V analýze je sledována procentuální změna položek výnosů a nákladů vůči 

minulému období. Z provedené analýzy vyplývá, že náklady, výnosy i výsledek 

hospodaření se ve sledovaném období měnily. Vývoj celkových výnosů, nákladů 

a výsledku hospodaření je přehledně zobrazen v grafu č. 2. 

 

 

Graf 2 - Vývoj výnosů, nákladů, výsledku hospodaření KSK 2007 - 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 
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Výsledek hospodaření je reprezentován položkou EAT, což je výsledek hospodaření 

po zdanění. Náklady s výjimkou na menší odchylky kopírují vývoj výnosů. V roce 2009 

je možné sledovat značný propad výsledku hospodaření (ztráta 43 mil. Kč) v porovnání 

s ostatními roky. V tomto roce je zaznamenán výrazný pokles výkonů. Objem výroby 

i výsledek hospodaření roku 2009 byly značně ovlivněny sílícími dopady světové 

hospodářské krize. V průběhu krize výrazně poklesla poptávka po strojírenské výrobě 

a termíny realizace velkých zakázek byly často odsouvány. 

4.1.1 Horizontální analýza výnosů 

Celkové výnosy KSK za sledované období se skládají z provozních výnosů (výkony, 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, ostatní provozní výnosy) a finančních 

výnosů (výnosové úroky a ostatních finančních výnosů). 

 

Tabulka 3 - Horizontální analýza výnosů KSK 2007 - 2011 

 

Zdroj: Výroční zprávy KSK 2007 - 2011, vlastní výpočty 

 

Výkony společnosti jsou tvořeny tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, 

změnou stavu zásob vlastní činností a aktivací. Změna stavu zásob vlastní činností 

je tvořena nedokončenou výrobou, což je stavová veličina, která definuje evidovanou 

vlastní rozpracovanost včetně subdodávek a kooperací. Změna stavu nedokončené výroby 

je změna nedokončené výroby dvou po sobě jdoucích období. Eviduje se ve vlastních 

nákladech tj. materiál, mzdy, OPN, materiálová režie a výrobní režie. Není zde zahrnuta 

správní režie ani zisk. Aktivace v tomto případě znázorňuje aktivaci materiálu, 

TEXT

b 2007 2008 2009 2010 2011 2008 / 20072009 / 20082010 / 20092011 / 2010

Výkony 664 441 768 728 593 313 906 378 840 141 15,70 -22,82 52,77 -7,31

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 520 052 499 601 469 971 836 658 722 941 -3,93 -5,93 78,02 -13,59

Změna stavu zásob vlastní činností 37 702 31 564 -65 150 -16 449 43 689 -16,28 -306,41 -74,75 -365,60

Aktivace 106 687 237 563 188 492 86 169 73 511 122,67 -20,66 -54,29 -14,69

Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a mtr. 23 537 7 739 6 599 14 430 74 453 -67,12 -14,73 118,67 415,96

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 15 100 1 158 735 1 195 66 408 -92,33 -36,53 62,59 5 457,15

Tržby z prodeje materiálu 8 437 6 581 5 864 13 235 8 045 -22,00 -10,90 125,70 -39,21

Ostatní provozní výnosy 20 297 19 144 20 472 20 503 19 431 -5,68 6,94 0,15 -5,23

Výnosové úroky 820 904 59 134 11 10,24 -93,47 127,12 -91,79

Ostatní finanční výnosy 4 202 6 395 2 201 395 4 710 52,19 -65,58 -82,05 1 092,41

Výnosy celkem 713 297 802 910 622 644 941 840 938 746 12,56 -22,45 51,26 -0,33

horizontální analýza

skutečnost v účetním období (%)

(v celých tisících Kč)
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tzn. přípravu vlastních polotovarů a dílů vlastní výroby. Jedná se vždy o tzv. podřízenou 

zakázku, která prostřednictvím skladu vstupuje do nadřízené zakázky. Aktivace materiálu 

neovlivňuje výsledek, protože se účtuje v účtové třídě č. 6 jako výnos při prodeji na sklad 

a následně v účtové třídě č. 5 jako náklad při převodu do nadřízené zakázky. Aktivace je 

účtována též ve vlastních nákladech, přičemž výsledek se realizuje až při prodeji řídící 

zakázky. 

 

Rok 2007 vs. 2008: 

Celkové výkony mezi roky 2007 a 2008 stouply téměř o 16 % (o 104 mil. Kč). 

Položka tržby za prodej vlastních výrobků a služeb poklesla skoro o 4 % (o 20 mil. Kč). 

Pokles nastal také u změny stavu zásob vlastní činností a to o 16 % (o 6 mil. Kč). 

Významná změna nastala u položky aktivace a to zvýšení o 123 % (107 mil. Kč v roce 

2007 a 238 mil. Kč v 2008). Výši aktivace v roce 2008 pozitivně ovlivnily velké 

rozpracované zakázky GO rypadel pro MUS a SD, které byly realizovány až v roce 2009. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu meziročně poklesly 

o 67 % (23,5 mil. Kč v roce 2007 a 7,7 mil. Kč v roce 2008). Vysoké výnosy této položky 

v roce 2007 způsobil prodej vodorovné vyvrtávačky (prodejní cena 17,5 mil. Kč), který 

je zahrnutý do tržeb z prodeje dlouhodobého majetku (pokles o 92 %). Tržby z prodeje 

materiálu meziročně klesly o 2 mil. Kč (pokles o 22 %). Společnost prodávala zejména 

nepotřebný materiál. 

Ostatní provozní výnosy nevykázaly meziročně významnou změnu (pokles o 6 %, 

tj. 1 mil. Kč). 

Výnosové úroky stouply o 10 %, ale v absolutní hodnotě změna činila 

pouze 80 tis. Kč. 

Ostatní finanční výnosy se zvýšily o 52 %, absolutní změna o 2 mil. Kč. Do ostatních 

finančních výnosů byly zahrnuty kurzové zisky realizované a kurzové zisky nerealizované. 

Meziroční změna celkových výnosů činila nárůst téměř o 13 %, kde nejvyšší podíl 

tvořila aktivace. 
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Rok 2008 vs. 2009: 

Výkony mezi lety 2008 a 2009 poklesly o 23 % (o 175 mil. Kč). Pokles výkonů byl 

způsoben zejména vlivem sílící hospodářské krize (ztráta a odsouvání zakázek). Propad 

výnosů způsobil hospodářskou ztrátu v roce 2009, která činila zhruba 43 mil. Kč. Tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb klesly o 6 % (o 30 mil. Kč). Změna stavu zásob 

vlastní činností klesla o 306 % (o 96 mil. Kč.) a dostala se do záporné hodnoty v roce 

2009. Důvodem byla realizace a dokončení velkých zakázek (zejména GO) 

rozpracovaných v letech 2007 a 2008. Aktivace klesla o 21 % (o 39 mil. Kč). Je nutné 

zmínit, že aktivace roku 2008 byla velmi vysoká z důvodu již zmiňovaných, 

rozpracovaných velkých zakázek pro MUS a SD. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu klesly téměř o 15 % 

(o 1 mil. Kč). Na propadu této položky měl větší podíl pokles tržeb z prodeje materiálu 

v roce 2009 (materiál byl sešrotován) než pokles tržeb z prodeje dlouhodobého majetku. 

Ostatní provozní výnosy stouply o 7 % (o 1,3 mil. Kč). Do ostatních provozních 

výnosů byly zahrnuty odpisy záporného goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému 

majetku a ostatní provozní výnosy. V roce 2009 byly zahrnuty navíc smluvní pokuty 

a úroky z prodlení a výnosy z odepsaných pohledávek. 

Výnosové úroky meziročně klesly o 93 % (o 0,8 mil. Kč). Ostatní finanční výnosy 

dokonce klesly o 65 % (o 4 mil. Kč). Tyto poklesy byly způsobeny tím, že 

na rozpracované zakázky minulého roku byly poskytnuty vysoké zálohy. Zároveň byl 

v průběhu roku čerpán kontokorent u ČSOB. 

Meziroční změna celkových výnosů činila pokles o 22 % (o 180 mil. Kč), kde 

nejvyšší podíl tvořil pokles stavu zásob vlastní činností (o 97 mil. Kč) a pokles aktivace 

(o 49 mil. Kč). 

 

Rok 2009 vs. 2010: 

Výnosy roku 2010 byly pozitivně ovlivněny fúzí KSK s ÚDK. 

Výkony KSK mezi roky 2009 a 2010 vzrostly o 53 % (o 313 mil. Kč). Nejvyšší podíl 

na nárůstu výkonů měly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které meziročně 

vzrostly o 78 % (o 367 mil. Kč). Změna stavu zásob vlastní činností stoupla o 48 mil. Kč, 
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ale stále zůstala v záporných hodnotách. Aktivace poklesla o 54 % (o 102 mil. Kč). Tento 

stav byl způsoben především z důvodu změny podílu realizace dodávek z externích 

na interní, vlivem fúze KSK, resp. menším objemem výroby a větším objemem služeb, 

které realizovala bývalá ÚDK. 

Prodej dlouhodobého majetku a materiálu se meziročně zvýšil o 119 % (téměř 

o 8 mil. Kč). Velký podíl zde tvořily tržby z prodeje materiálu, které se zvýšily o 126 % 

(o 7 mil. Kč). Byl prodáván nepotřebný materiál. 

Ostatní provozní výnosy a výnosové úroky se meziročně významně nezměnily. 

Ostatní finanční výnosy poklesly o 82 % (o 1,8 mil. Kč). 

Meziroční změna celkových výnosů činila nárůst o 51 % (o 319 mil. Kč), kde 

nejvyšší podíl tvořilo navýšení tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb o 78 % 

(o 367 mil. Kč). 

 

Rok 2010 vs. 2011: 

Výkony poklesly o 7  % (o 66 mil. Kč), kde je vidět nejvyšší propad u tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb, a to o téměř 14 % (o 114 mil. Kč). Změna stavu 

zásob vlastní činností měla pozitivní vývoj a ze záporných hodnot došlo k navýšení 

o 366 % (o 60 mil. Kč). Aktivace meziročně poklesla o 14 % (o 12,6 mil. Kč). Důvodem 

pro tento pokles byla vysoká rozpracovanost velké zakázky skládkového stroje USSK 

v Bosně v celkové smluvní hodnotě 100 mil. Kč. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu vzrostly o 416 % (o 60 mil. Kč). 

Bylo to dáno hlavně prodejem nemovitého majetku, který je zaznamenán v položce tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a meziročně vzrostl o 65 mil. Kč. Naopak tržby z prodeje 

materiálu poklesly o 39 % (o 5 mil. Kč). 

Ostatní provozní výnosy klesly o 5 % (o 1 mil. Kč). Ostatní finanční výnosy vzrostly 

o 4 mil. Kč, ve kterých byly zahrnuty kurzové zisky realizované a nerealizované. 

Meziroční změna celkových výnosů byla mezi lety 2010 a 2011 nepatrná a činila 

mírný pokles o 0,3 % (o 3 mil. Kč). Propad ve výkonech byl kompenzován tržbami 

za prodej dlouhodobého majetku. 
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4.1.2 Horizontální analýza nákladů 

Celkové náklady KSK za sledované období se skládají z provozních nákladů 

(výkonová spotřeba, osobní náklady, daně a poplatky, odpisy, zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu, změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexní náklady příštích období, ostatní provozní náklady) a finančních 

nákladů (nákladové úroky, ostatní finanční náklady). Výkonová spotřeba se skládá 

ze spotřeby materiálu a energie a služeb. Osobní náklady jsou tvořeny mzdovými náklady,  

odměnami členů orgánů společnosti a družstva, náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotnictví a sociálními náklady. Výše zmiňované položky jsou zaznamenány 

v tabulce č. 4. 

 

Tabulka 4 - Horizontální analýza nákladů KSK 2007 - 2011 

 

Zdroj: Výroční zprávy KSK 2007 - 2011, vlastní výpočty 

 

Rok 2007 vs. 2008: 

Výkonová spotřeba mezi roky 2007 a 2008 vzrostla téměř o 19 % (o 93 mil. Kč). 

Nárůst spotřeby byl spojen s nárůstem výkonů (o 16 %). Nejvyšší podíl zde měl nárůst 

spotřeby materiálu a energie a to o 52 % (o 143 mil. Kč). Naopak náklady položky služby 

poklesly téměř o 23 % (o 53 mil. Kč). 

TEXT

b 2007 2008 2009 2010 2011 2008 / 2007 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010

Výkonová spotřeba 496 685 589 981 488 444 577 679 556 759 18,78 -17,21 18,27 -3,62

Spotřeba materiálu a energie 277 056 420 147 302 187 265 909 267 434 51,65 -28,08 -12,01 0,57

Služby 219 629 169 834 186 257 311 770 289 325 -22,67 9,67 67,39 -7,20

Osobní náklady 151 136 145 568 144 884 301 949 291 177 -3,68 -0,47 108,41 -3,57

Mzdové náklady 108 497 105 518 108 198 215 870 206 176 -2,75 2,54 99,51 -4,49

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 678 812 1 122 1 186 798 19,76 38,18 5,70 -32,72

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní poj. 37 736 36 829 32 877 72 481 70 801 -2,40 -10,73 120,46 -2,32

Sociální náklady 4 225 2 409 2 687 12 412 13 402 -42,98 11,54 361,93 7,98

Daně a poplatky 954 1 063 944 1 650 1 984 11,43 -11,19 74,79 20,24

Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 15 204 14 309 11 841 14 260 14 149 -5,89 -17,25 20,43 -0,78

Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 20 091 2 598 9 766 8 437 54 060 -87,07 275,90 -13,61 540,75

Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku 16 784 40 418 53 769 -100,00 0,00 945,00 12 763,40

Prodaný materiál 3 307 2 598 9 726 8 019 291 -21,44 274,36 -17,55 -96,37

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období
-1 091 -1 511 -1 951 -1 682 1 528 38,50 29,12 -13,79 -190,84

Ostatní provozní náklady 3 405 11 518 3 815 3 480 6 761 238,27 -66,88 -8,78 94,28

Nákladové úroky 287 956 781 418 857 233,10 -18,31 -46,48 105,02

Ostatní finanční náklady 5 326 9 208 7 471 2 494 4 853 72,89 -18,86 -66,62 94,59

Náklady celkem (bez DPPO) 691 997 773 690 665 995 908 685 932 128 516 155 73 656

horizontální analýza

skutečnost v účetním období (%)

(v celých tisících Kč)



Jitka Bělochová: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření společnosti KSK a.s. 

2013  19 

Osobní náklady meziročně poklesly skoro o 4 % (o 5,5 mil. Kč). Největší podíl byl 

tvořen položkou mzdové náklady pokles o 2,7 % (o 3 mil. Kč), viz tabulka č. 4. 

V následující tabulce č. 5 jsou představeny jednotlivé položky mzdových nákladů. 

 Sociální náklady poklesly o 43 % (o 1,8 mil. Kč). Pokles byl způsoben zejména 

snížením stavu zaměstnanců ze 414 na 395 a snížením příspěvku na pojištění 

u managementu. 

 

Tabulka 5 - Rozpad mzdových nákladů roku 2007 a 2008 

Mzdové náklady 
rok 2007 rok 2008 

108 497 364 105 518 142 

Tarifní mzdy - režijní KSK 42 077 266 43 352 365 

Tarifní mzdy - jednicové KSK 23 864 208 23 627 854 

Příplatky 3 064 391 3 180 875 

Náhrady mezd 16 459 855 16 462 734 

Prémie a ostatní odměny - dělníci 12 514 428 12 926 626 

Prémie a ostatní odměny - THZ 5 560 364 4 334 705 

Dohody o práci mimo pracovní poměr 168 068 1 535 185 

Autorské honoráře, zlepšující náměty 794 34 382 

Odměny za produktivní činnost žáků 1 090 1 820 

Odstupné - organizační důvody 0 61 596 

Náhrady mezd - ušlá mzda 0 0 

Náhrady mezd - pracovní neschopnost 0 0 

Nevyúčtované závazky - prémie, odměny - NÚ 4 786 900 0 

Zdroj: Interní podklady KSK, vlastní zpracování 

 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku meziročně klesly o 6 % 

(o 0,9 mil. Kč) a to hlavně díky prodeji dlouhodobého majetku. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu klesla o 87 % 

(o 17 mil. Kč). V roce 2007 byla prodána vodorovná vyvrtávačka (prodejní cena 

17,5 mil. Kč, zůstatková cena 16,7 mil. Kč).  

Zajímavá je také změna u položky ostatní provozní náklady, která mezi roky 2007 

a 2008 stoupla o 238 % (z 3,4 mil. Kč na 11,5 mil. Kč). V roce 2008 se jednalo zejména 

o smluvní pokuty firmě Prodeco, a.s. ve výši 6 mil. Kč za nedodržení termínu realizace 

zakladače ZPHD 6300. 
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Nákladové úroky stouply o 233 %, v absolutní hodnotě 0,8 mil. Kč. Společnost 

čerpala v roce 2008 kontokorentní úvěr u ČSOB ve výši 956 tis. Kč. 

Ostatní finanční náklady vzrostly v souvislosti s využitím kontokorentního úvěru 

o 73  % (o 3,8 mil. Kč). 

Celkové náklady (bez DPPO) mezi roky 2007 a 2008 vzrostly téměř o 12  % 

(o 81,7 mil. Kč). Nejvyšší podíl na nárůstu nákladů měla spotřeba materiálu a energie, 

která vzrostla o 52 % (o 143 mil. Kč). Z největší části se na tomto vzrůstu podílel velký 

objem potřebného materiálu na již dříve zmiňovanou GO rozpracovanou v roce 2008. 

 

Rok 2008 vs. 2009: 

Hospodaření roku 2009 bylo značně ovlivněno sílící hospodářskou krizí. Pro snížení 

negativních dopadů hospodářské krize byla přijata řada opatření, zejména v oblasti 

snižování režijních nákladů v rámci reorganizace. Došlo ke zrušení odboru logistiky a jeho 

začlenění do výroby a obchodního úseku, s tím bylo spojeno zrušení 52 pracovních míst. 

Výkonová spotřeba mezi roky 2008 a 2009 poklesla o 17 % (o 101,5 mil. Kč). 

Úspora byla zaznamenána hlavně v položce spotřeba materiálu a energie, a to o 28 % 

(o 118 mil. Kč). Úspora spotřeby v roce 2009 je spojená s poklesem výkonů vlivem 

hospodářské krize. Naopak služby za tato období stouply o skoro 10 % (o 16 mil. Kč), 

protože došlo k centralizaci služeb v rámci skupiny MUS. 

Osobní náklady meziročně nevykázaly velkou změnu (pokles o 0,5 %). V průběhu 

roku 2009 došlo k poklesu stavu zaměstnanců (reorganizace) z 395 na 331 zaměstnanců. 

Mzdové náklady meziročně stouply o 2,5 %, viz tabulka č. 6, přičemž náklady na sociální 

zabezpečení a sociální pojištění klesly o 11 %. Důvodem k takovýmto výkyvům bylo 

vyplacení odstupného ve výši 4,2 mil. Kč, ze kterého se neodvádí sociální pojištění. 
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Tabulka 6 - Rozpad mzdových nákladů roku 2008 a 2009 

Mzdové náklady 
rok 2008 rok 2009 

105 518 142 108 198 219 

Tarifní mzdy - režijní KSK 43 352 365 64 596 977 

Tarifní mzdy - jednicové KSK 23 627 854 0 

Příplatky 3 180 875 2 352 318 

Náhrady mezd 16 462 734 18 560 095 

Prémie a ostatní odměny - dělníci 12 926 626 8 931 028 

Prémie a ostatní odměny – THZ 4 334 705 3 769 564 

Dohody o práci mimo pracovní poměr 1 535 185 1 988 692 

Autorské honoráře, zlepšující náměty 34 382 11 951 

Odměny za produktivní činnost žáků 1 820 5 330 

Odstupné - organizační důvody 61 596 4 172 770 

Náhrady mezd - pracovní neschopnost 0 166 494 

Nevyúčtované závazky - prémie, odměny - NÚ 0 3 643 000 

Zdroj: Interní podklady KSK, vlastní zpracování 

 

Odpisy majetku dále klesaly a to o 17 % (o 2,5 mil. Kč). Pro připravovanou fúzi byl 

totiž zlikvidován (prodán, případně sešrotován) nepotřebný majetek a to jak materiál, tak 

některé stroje. 

Zůstatková cena prodaného materiálu stoupla o 274 % (o 7 mil. Kč). V roce 2009 

došlo k sešrotování nepotřebného a nevyužitelného materiálu ze skladů ve výši 8,8 mil. Kč. 

Ostatní provozní náklady klesly o 67 % (o 7,7 mil. Kč). V roce 2008 byly vyšší díky 

smluvní pokutě firmě Prodeco, a.s. 

Ostatní finanční náklady klesly o 19 % (o 1,7 mil. Kč). V roce 2008 byly vyšší 

finanční náklady spojeny s čerpáním kontokorentního úvěru. 

Celkové náklady (bez DPPO) mezi roky 2008 a 2009 klesly o 14 % (o 107 mil. Kč). 

Nejvyšší podíl na poklesu nákladů měla spotřeba materiálu a energie, která klesla o 28 % 

(o 118 mil. Kč). 

 

Rok 2009 vs. 2010: 

Náklady roku 2010 byly významně ovlivněny restrukturalizačními opatřeními 

provedenými v roce 2009 a fúzí KSK s ÚDK. Dalším významným krokem bylo vyčlenění 
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provozu výroby kotlů do samostatné 100 % dceřiné společnosti Varimatik s.r.o. a její 

samostatné fungování k 1. 7. 2010. 

Výkonová spotřeba se meziročně zvýšila o 18 % (o 89 mil. Kč). V oblasti výkonové 

spotřeby je nutné zmínit viditelný odliv nákladů z položky spotřeba materiálu (pokles 

o 12 %, o 36 mil. Kč) do položky spotřeba služeb (navýšení o 67 %, 125 mil. Kč). V roce 

2010 došlo k fúzi KSK s ÚDK a tím i navýšení v oblasti služeb zejména pro důlní 

organizace, kde bývalá ÚDK zajišťovala veškerou údržbu. 

Osobní náklady meziročně stouply o 108 % (o 157 mil. Kč) největší podíl na nárůstu 

osobních nákladů měly opět mzdové náklady. V následující tabulce č. 7 jsou jednotlivé 

položky mzdových nákladů rozepsány. Tento velký nárůst byl spojen s nárůstem 

zaměstnanců v důsledku fúze (366 zaměstnanců v 2009, 721 zaměstnanců v 2010). 

Sociální náklady vzrostly o 362 % (o 9,7 mil. Kč) vlivem platné kolektivní smlouvy bývalé 

ÚDK. 

 

Tabulka 7 - Rozpad mzdových nákladů roku 2009 a 2010 

Mzdové náklady 
rok 2009 rok 2010 

108 198 219 215 869 565 

Tarifní mzdy - režijní KSK 64 596 977 132 920 025 

Tarifní mzdy - jednicové KSK 0 0 

Příplatky 2 352 318 5 507 086 

Náhrady mezd 18 560 095 28 762 357 

Mimořádné odměny (útl. bez dotace) a věrnostní odměny 0 507 498 

Prémie a ostatní odměny - dělníci 8 931 028 27 416 227 

Prémie a ostatní odměny - THZ 3 769 564 12 806 894 

Dohody o práci mimo pracovní poměr 1 988 692 2 667 011 

Autorské honoráře, zlepšující náměty 11 951 903 

Odměny za produktivní činnost žáků 5 330 0 

Odstupné - organizační důvody 4 172 770 830 439 

Náhrady mezd - pracovní neschopnost 166 494 312 273 

Nevyúčtované závazky - prémie, odměny - NÚ 3 643 000 4 138 852 

Zdroj: Interní podklady KSK, vlastní zpracování 

 

Odpisy majetku meziročně stouply o 20 % (o 2,4 mil. Kč). V roce 2010 byl pořízen 

dlouhodobý hmotný majetek (stroje a zařízení) za 30 mil. Kč. 
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Zůstatková cena prodaného materiálu klesla skoro o 18 % (o 1,7 mil. Kč). V roce 

2009 byl sešrotován materiál v poměrně vysoké hodnotě (8,8 mil. Kč). K tak velké 

hodnotě sešrotování v roce 2010 již nedošlo. 

Ostatní finanční náklady meziročně klesly o 67 % (5 mil. Kč). Největší podíl tohoto 

poklesu byl způsoben kurzovými ztrátami realizovanými i nerealizovanými. 

Celkové náklady (bez DPPO) mezi roky 2009 a 2010 stouply o 36 % 

(o 243 mil. Kč). Nejvyšší podíl na nárůstu nákladů měla zvýšená výkonová spotřeba 

o 18 % (o 89 mil. Kč) a osobní náklady o 108 % (o 159 mil. Kč). Obě tyto položky 

se zvýšily v důsledku fúze KSK s ÚDK, což bylo spojeno s převzetím zakázek 

a zaměstnanců od ÚDK. 

 

Rok 2010 vs. 2011: 

Výkonová spotřeba mezi roky 2010 a 2011 nepatrně klesla, a to o 3,6 % 

(o 21 mil. Kč). Největší podíl na poklesu této položky měla spotřeba materiálu, která klesla 

o 7 % (o 22 mil. Kč). 

Také osobní náklady vykazovaly meziročně úsporu a to o 3,5 % (o 11 mil. Kč). 

Největší podíl na úspoře byl ve mzdových nákladech, které jsou rozepsány v tabulce č. 8. 

Průměrný počet zaměstnanců poklesl ze 721 na 702. 
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Tabulka 8 - Rozpad mzdových nákladů roku 2010 a 2011 

Mzdové náklady 
rok 2010 rok 2011 

215 869 565 206 175 571 

Tarifní mzdy - režijní KSK 132 920 025 133 187 261 

Tarifní mzdy - jednicové KSK 0 0 

Příplatky 5 507 086 6 286 183 

Náhrady mezd 28 762 357 27 754 264 

Mimořádné odměny (útl. bez dotace) a věrnostní odměny 507 498 0 

Prémie a ostatní odměny - dělníci 27 416 227 24 797 582 

Prémie a ostatní odměny - THZ 12 806 894 10 625 844 

Dohody o práci mimo pracovní poměr 2 667 011 2 131 731 

Autorské honoráře, zlepšující náměty 903 0 

Odměny za produktivní činnost žáků 0 0 

Odstupné - organizační důvody 830 439 585 598 

Náhrady mezd - pracovní neschopnost 312 273 807 108 

Nevyúčtované závazky - prémie, odměny - NÚ 4 138 852 0 

Zdroj: Interní podklady KSK, vlastní zpracování 

 

Sociální náklady se naopak zvýšily o 8 % (o 1 mil. Kč). „V rámci sociálního 

programu byly zaměstnavatelem poskytovány příspěvky v oblasti stravování, penzijního 

připojištění zaměstnanců a v oblasti preventivní lékařské péče či nákupu vitamínových 

preparátů a ochranných nápojů. Dále byly poskytovány odměny při příležitosti životních 

a pracovních jubileí, dárcům krve, příspěvky na letní dětskou rekreaci a Flexipassy 

SODEXO v rámci Programu AKTIV.“ [10] 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu narostla o 540 % 

(o 46 mil. Kč). Hlavní příčinou byl prodej dlouhodobého majetku (nárůst o 53 mil. Kč)
4
 

v souvislosti s přípravou na prodej KSK novému majiteli. Jednalo se o prodej majetku 

mateřské společnosti jako např. pozemků, nemovitostí a know-how. Naopak zůstatková 

                                                

4
V roce 2011 bylo z evidence společnosti vyřazeno 186 položek dlouhodobého majetku a 33 položek 

pozemků. Bylo prodáno 98 položek dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 21 009 313,- Kč 

a 38 980 668,- Kč v zůstatkové ceně za 7 519 253,- Kč a 33 položek pozemků v pořizovací a zůstatkové ceně 

14 788 177,87 za 18 697 556,- Kč. Z části se jednalo o prodej nemovitého majetku Litvínovské uhelné a.s. 

a z části o nepotřebný a nevyužívaný majetek (soustruhy, vrtačky, vyvrtávačky, frézky). Sešrotováno bylo 

88 položek dlouhodobého majetku v pořizovací ceně 1 618 408,- Kč a 293 682,-Kč zůstatkové ceny. Cena 

získaného šrotu činila 162 366,- Kč.“ – Zdroj: Výroční zpráva KSK 2011 
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cena prodaného materiálu meziročně klesla o 8 mil. Kč, což bylo způsobeno tím, že nebylo 

sešrotováno tolik materiálu jako v roce 2009. 

Celkové náklady (bez DPPO) mezi roky 2009 a 2010 nepatrně stouply a to o 2,6 % 

(o 23 mil. Kč). Nejvyšší podíl na nárůstu nákladů roku 2011 měla zůstatková cena 

prodaného dlouhodobého majetku, zejména nemovitostí. 

 

4.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát KSK je provedena za období 2007 - 2011. 

V analýze je sledována procentuální změna každé dílčí položky výnosů vůči celkovým 

výnosům a každé dílčí položky nákladů vůči celkovým nákladům daného období. 

 

4.2.1 Vertikální analýza výnosů 

Nejvýznamnější položkou celkových výnosů byly výkony, do kterých byly počítány 

tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, změna stavu zásob vlastní činností a aktivace. 

V letech 2007 - 2010 se výkony pohybovaly v rozmezí 93 % - 96 % z celkových výnosů. 

V roce 2011 však nastal jejich propad a to na necelých 90 %. 

 

Tabulka 9 - Vertikální analýza výnosů KSK 2007 - 2011 

 

Zdroj: Výroční zprávy KSK 2007 - 2011, vlastní výpočty 

 

TEXT

b 2007 2008 2009 2010 2011 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011

Výkony 664 441 768 728 593 313 906 378 840 141 93,15 95,74 95,29 96,23 89,50

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 520 052 499 601 469 971 836 658 722 941 72,91 62,22 75,48 88,83 77,01

Změna stavu zásob vlastní činností 37 702 31 564 -65 150 -16 449 43 689 5,29 3,93 -10,46 -1,75 4,65

Aktivace 106 687 237 563 188 492 86 169 73 511 14,96 29,59 30,27 9,15 7,83

Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a mtr. 23 537 7 739 6 599 14 430 74 453 3,30 0,96 1,06 1,53 7,93

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 15 100 1 158 735 1 195 66 408 2,12 0,14 0,12 0,13 7,07

Tržby z prodeje materiálu 8 437 6 581 5 864 13 235 8 045 1,18 0,82 0,94 1,41 0,86

Ostatní provozní výnosy 20 297 19 144 20 472 20 503 19 431 2,85 2,38 3,29 2,18 2,07

Výnosové úroky 820 904 59 134 11 0,11 0,11 0,01 0,01 0,00

Ostatní finanční výnosy 4 202 6 395 2 201 395 4 710 0,59 0,80 0,35 0,04 0,50

Výnosy celkem 713 297 802 910 622 644 941 840 938 746 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

vertikální analýza

skutečnost v účetním období (%)

(v celých tisících Kč)
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Podíl tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu činil v roce 2007 3 %, 

v roce 2008 to bylo 1 %, v roce 2009 1 %, v roce 2010 1,5 % a v roce 2011 dokonce 8 %, 

což bylo způsobeno prodejem nemovitého majetku. 

Ostatní položky výnosů nevykazují významné procento podílu vzhledem k celkovým 

výnosům. 

Podíl jednotlivých položek výnosů na celkových výnosech je zobrazen v grafu č. 3. 
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 Graf 3 – Podíl jednotlivých položek výnosů na celkových výnosech KSK 2007 - 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty
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4.2.2 Vertikální analýza nákladů 

Nejvýznamnější položkou nákladů je výkonová spotřeba. Výkonová spotřeba byla 

vyrovnaná v letech 2007 - 2009 (71 % - 76 % z celkových nákladů). Snížení podílu 

na celkových nákladech však nastalo již v roce 2010, kdy výkonová spotřeba činila 64 % 

z celkových nákladů a v roce 2011 dokonce pouze 60 %. V těchto letech nastal přesun 

nákladů z položky spotřeba materiálu a energie do položky spotřeba služeb (v roce 2010 

v důsledku fúze KSK a ÚDK). 

 

Tabulka 10 - Vertikální analýza nákladů KSK 2007 - 2011 

 

Zdroj: Výroční zprávy KSK 2007 - 2011, vlastní výpočty 

 

Podíl osobních nákladů na celkových nákladech činil v letech 2007 - 2009  

cca 22 % - 19 %. V roce 2010 to ale bylo již 33 % (nárůst počtu zaměstnanců o cca 370 

po fúzi společností KSK a ÚDK v roce 2010) a 31 % v roce 2011. 

Podíl zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku a materiálu činil 3 % v roce 

2007, 0,3 % v roce 2008, 1,5 % v roce 2009, 1 % v roce 2010 a v roce 2011 téměř 6 % 

z celkových nákladů. 

Ostatní položky nákladů nevykazují významné procento vzhledem k celkovým 

nákladům.

TEXT

b 2007 2008 2009 2010 2011 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011

Výkonová spotřeba 496 685 589 981 488 444 577 679 556 759 71,78 76,26 73,34 63,57 59,73

Spotřeba materiálu a energie 277 056 420 147 302 187 265 909 267 434 40,04 54,30 45,37 29,26 28,69

Služby 219 629 169 834 186 257 311 770 289 325 31,74 21,95 27,97 34,31 31,04

Osobní náklady 151 136 145 568 144 884 301 949 291 177 21,84 18,81 21,75 33,23 31,24

Mzdové náklady 108 497 105 518 108 198 215 870 206 176 15,68 13,64 16,25 23,76 22,12

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 678 812 1 122 1 186 798 0,10 0,10 0,17 0,13 0,09

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní poj. 37 736 36 829 32 877 72 481 70 801 5,45 4,76 4,94 7,98 7,60

Sociální náklady 4 225 2 409 2 687 12 412 13 402 0,61 0,31 0,40 1,37 1,44

Daně a poplatky 954 1 063 944 1 650 1 984 0,14 0,14 0,14 0,18 0,21

Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 15 204 14 309 11 841 14 260 14 149 2,20 1,85 1,78 1,57 1,52

Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 20 091 2 598 9 766 8 437 54 060 2,90 0,34 1,47 0,93 5,80

Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku 16 784 40 418 53 769 2,43 0,00 0,01 0,05 5,77

Prodaný materiál 3 307 2 598 9 726 8 019 291 0,48 0,34 1,46 0,88 0,03

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období

-1 091 -1 511 -1 951 -1 682 1 528 -0,16 -0,20 -0,29 -0,19 0,16

Ostatní provozní náklady 3 405 11 518 3 815 3 480 6 761 0,49 1,49 0,57 0,38 0,73

Nákladové úroky 287 956 781 418 857 0,04 0,12 0,12 0,05 0,09

Ostatní finanční náklady 5 326 9 208 7 471 2 494 4 853 0,77 1,19 1,12 0,27 0,52

Náklady celkem (bez DPPO) 691 997 773 690 665 995 908 685 932 128 100 100 100 100 100

vertikální analýza

skutečnost v účetním období (%)

(v celých tisících Kč)
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Graf 4 - Podíl jednotlivých položek výnosů na celkových nákladech KSK 2007 - 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 



Jitka Bělochová: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření společnosti KSK a.s. 

2013  30 

4.3 POMĚROVÉ UKAZATELE 

V následujícím textu jsou popsány vypočtené poměrové ukazatele pro KSK za roky 

2007 - 2011. Jedná se o ukazatele aktivity (obrat a doba obratu) a rentability. 

4.3.1 Aktivita 

Ukazatel aktivity KSK je vypočítán pro období 2007 - 2011. Je zjištěna hodnota 

ukazatele obratu aktiv, krátkodobých pohledávek, zásob a krátkodobých závazků. Dále 

je vypočítána doba obratu krátkodobých pohledávek, zásob a krátkodobých závazků. 

Jednotlivé hodnoty ukazatelů jsou zobrazeny v následujících grafech. Do položky tržby 

jsou započítány tržby za prodej zboží (pro KSK jsou nulové za celé sledované období) 

a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

 

 

Graf 5 - Obrat aktiv KSK 2007 - 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 
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Obrat aktiv je vypočítán jako podíl tržeb a celkových aktiv. Z grafu je vidět, že se 

obrat aktiv mezi roky 2007 - 2011 významně měnil. Maximální hodnoty 2,98 bylo 

dosaženo v roce 2010, v tomto roce byly vysoké tržby 837 mil. Kč. Naopak minimální 

hodnota obratu aktiv 1,95 nastala v roce 2011, kdy byla vysoká aktiva 371 mil. Kč, z nichž 

zejména zásoby 136 mil. Kč a krátkodobé pohledávky 192 mil. Kč. Celková aktiva v KSK 

se tedy v letech 2007 - 2011 obrátila cca 2 - 3 krát za rok. 

 

 

Graf 6 - Obrat krátkodobých pohledávek KSK 2007 - 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 

 

Obrat krátkodobých pohledávek je vypočítán jako podíl tržeb a krátkodobých 

pohledávek. Nejvyšší hodnoty obratu je dosaženo v roce 2009 (10,65), kdy jsou také 

vykázány nejnižší tržby (470 mil. Kč) i krátkodobé pohledávky (44 mil. Kč). Naopak 

nejnižší hodnota ukazatele je vypočítána pro rok 2011 (3,77), kdy je vykázána poměrně 

vysoká hodnota krátkodobých pohledávek (192 mil. Kč, z toho 185 mil. Kč pohledávky 

z obchodních vztahů). Pohledávky v roce 2011 stouply díky vyšší fakturaci v oblasti 

údržby v rámci skupiny Czech Coal. 

 

9,78

6,10

10,65

6,30

3,77

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2007 2008 2009 2010 2011

T
r
ž
b

y
, 
K

r
á

tk
. p

o
h

le
d

á
v
k

y
  

[t
is

. 
K

č
]

O
b

r
a

t 
k

r
. 
p

o
h

le
d

á
v
e
k

Čas [roky]

Tržby Krátkodobé pohledávky Obrat krátkodobých pohledávek



Jitka Bělochová: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření společnosti KSK a.s. 

2013  32 

 

Graf 7 - Obrat zásob KSK 2007 - 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 

 

Obrat zásob je vypočítán jako podíl tržeb a zásob. Obrat zásob by měl být 

co nejvyšší. Nejvyšší hodnoty dosáhl ukazatel v roce 2010 (10,46). V tomto roce byly 

vytvořeny také nejvyšší tržby (837 mil. Kč) a vykázán nejnižší stav zásob ke konci roku 

(80 mil. Kč). Naopak nejnižší hodnotu měl obrat zásob v roce 2008, kdy činil 3,03. Vysoká 

hodnota zásob v roce 2008, zejména rozpracovanost nedokončené výroby, byla z důvodu 

dvou velkých nedokončených zakázek (skládkový stroj do Bosny - Hercegoviny a GO 

kolesového rypadla pro Vršanskou uhelnou, a.s.). 
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Graf 8 - Obrat krátkodobých závazků KSK 2007 - 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 

 

Obrat krátkodobých závazků je vypočítán jako podíl tržeb a krátkodobých závazků 

(krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci). Maxima ukazatele 

bylo dosaženo v roce 2010 (6,23), kdy byly vykázány vysoké tržby. Ukazatel dosáhl svého 

minima v roce 2011 (2,97), kdy byl vykázán poměrně vysoký stav krátkodobých závazků 

(243 mil. Kč, z toho 80 mil. Kč přijaté zálohy od společnosti Vršanská uhelná a.s. 

na pokrytí nákladů spojených s konkrétní zakázkou a 45 mil. Kč krátkodobé finanční 

výpomoci od Vršanské uhelné a.s. na pokrytí nedostatku finančních prostředků). 
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Graf 9 - Doba obratu zásob KSK 2007 – 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 

 

Doba obratu zásob je vypočítána jako podíl zásob a tržeb, vynásobený 360. 

Je doporučováno, aby doba obratu zásob byla co nejnižší. Je opět vidět, že se doba obratu 

v letech 2007 - 2011 výrazně měnila. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2008, kdy činila 

119 dní, což bylo způsobeno vysokými zásobami 165 mil. Kč, z toho 97 mil. Kč 

nedokončená výroba a polotovary. Vysoká hodnota zásob v roce 2008, zejména 

rozpracovanost nedokončené výroby, byla z důvodu dvou velkých nedokončených 

zakázek. Naopak nejnižší hodnoty ukazatel dosáhl v roce 2010, kdy činil 34 dní, kdy byly 

nízké zásoby a vysoké tržby. Společnost měla v oblasti zásob velmi nevyrovnaný vývoj. 

Stavy zásob byly z velké části ovlivněny povahou činnosti, a to kompletací a dodáním 

velkých zakázek, které většinou přesahují hospodářský rok. 
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Graf 10 - Doba obratu krátkodobých pohledávek KSK 2007 – 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek je vypočítána jako podíl krátkodobých 

pohledávek a ročních tržeb, vynásobený 360. Doba obratu pohledávek se v letech 2007 - 

2011 značně měnila. Poměrně uspokojivých hodnot dosahovala v letech 2007 a 2009. 

V tomto období byl stav pohledávek poměrně nízký a doba obratu činila 37 a 34 dní. 

V ostatních letech byla doba obratu pohledávek již horší, a to 59 dní v roce 2008 

(pohledávky mírně vzrostly) a 57 dní v roce 2010. Velmi vysoké hodnoty dosahuje 

ukazatel v roce 2011, kdy vzrostl na 95 dní (klesly tržby a stouply pohledávky). 

Významnou část pohledávek roku 2011 tvořily pohledávky, které byly splatné v lednu a 

únoru roku 2012 (pohledávky za Vršanskou uhelnou a.s. 13 mil. Kč, za Litvínovskou 

uhelnou a.s. 36 mil. Kč a za Vítkovice Gearworks a.s. 17 mil. Kč). 
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Graf 11 - Doba obratu krátkodobých závazků KSK 2007 – 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 

 

Doba obratu krátkodobých závazků je vypočítána jako podíl krátkodobých závazků 

(krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci) a tržeb, 

vynásobený 360. Nejvyšší hodnota ukazatele je vykázána v roce 2011, kdy doba obratu 

závazků činila 121 dní. V tomto roce byl vysoký stav závazků 243 mil. Kč, z toho 80 mil. 

Kč přijaté zálohy a  45 mil. Kč krátkodobé finanční výpomoci. V roce 2011 společnost 

KSK přijala zálohy ve výši 80 mil. Kč od společnosti Vršanská uhelná a.s. na pokrytí 

nákladů spojených s konkrétní zakázkou. Zálohy byly odečteny při fakturaci v průběhu 

roku 2012. Krátkodobou finanční výpomoc ve výši 45 mil. Kč poskytla společnost 

Vršanská uhelná a.s. na pokrytí nedostatku finančních prostředků. Tato výpomoc byla 

vrácena v červnu roku 2012. 

Naopak minima ukazatel dosáhl v roce 2010, kdy byly vykázány vysoké tržby, 

ke kterým se vztahovaly relativně nízké závazky. 

V následující tabulce č. 11 jsou přehledně rozepsány veškeré krátkodobé pohledávky 

a závazky včetně výpočtů jejich doby obratu. 
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Tabulka 11 - Přehled krátkodobých pohledávek a závazků včetně výpočtů 

 
v tis. Kč 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Krátkodobé pohledávky  53 192 81 863 44 138 132 838 191 715 

Pohledávky z obchodních vztahů 53 078 80 825 18 181 126 132 184 770 

Pohledávky -  ovládající a řídící osoba           

Pohledávky - podstatný vliv           

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení           

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

Stát - daňové pohledávky     2 635 6 581 5 572 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 79 997 23 280 15 1 346 

Dohadné účty aktivní       1   

Jiné pohledávky 35 41 42 109 27 

Krátkodobé závazky  95 448 119 964 102 445 116 189 182 576 

Závazky z obchodních vztahů 37 108 66 742 30 215 54 795 76 738 

Závazky - ovládající a řídící osoba           

Závazky - podstatný vliv           

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení           

Závazky k zaměstnancům 6 539 7 267 6 026 13 804 13 430 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 3 761 3 694 2 976 7 677 7 660 

Stát - daňové závazky a dotace 13 757 9 963 528 1 817 1 910 

Krátkodobé přijaté zálohy 29 317 32 092 54 080 28 544 80 292 

Vydané dluhopisy           

Dohadné účty pasivní 4 803 41 3 655 4 923 335 

Jiné závazky 163 165 4 965 4 629 2 211 

Krátkodobé bankovní úvěry       18 128 15 625 

Krátkodobé finanční výpomoci         45 000 

Tržby za prodej zboží           

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 520 052 499 601 469 971 836 658 722 941 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 
36,82  58,99 33,81 57,16 95,47 

krátkodobé pohledávky/ tržby x 360 

 
          

Doba obratu krátkodobých závazků 
66,07 86,44 78,47 57,79 121,11 

krátkodobé závazky/ tržby x 360 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 

 

Ze shora uvedených údajů je patrné, že společnost KSK měla zadrženo nejvíce 

finančních prostředků v pohledávkách z obchodních vztahů, kde nejvyšších hodnot bylo 

dosaženo v roce 2011. Ve všech letech kromě roku 2009 se podíl pohledávek z obchodních 

vztahů společnosti na celkových krátkodobých pohledávkách pohyboval v rozmezí          
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95 % - 99 %. V roce 2009 byl sice podíl pohledávek z obchodních vztahů nižší (41 %), ale 

vzrostly naopak krátkodobé poskytnuté zálohy v podílu k celkovým krátkodobým 

pohledávkám na 53 %.  

Výpočet doby obratu pohledávek určuje, kolik dní má firma své finanční prostředky 

vázané v pohledávkách, tedy jak dlouho firma nemá peníze k dispozici. Zvyšující se doba 

obratu pohledávek má pro společnost negativní vliv. 

Z tabulky č. 11 lze dále vidět, že na celkových krátkodobých závazcích měly 

nejvyšší podíl závazky z obchodních vztahů a krátkodobé přijaté zálohy, které souhrnně 

představovaly v jednotlivých letech rozpětí 70 % - 86 %. Doba obratu krátkodobých 

závazků ve sledovaných letech kolísala, v roce 2011 vzrostla na 121 dnů. Kolísání doby 

obratu závazků je z důvodu specifičnosti KSK v zakázkách přesahujících jeden rok a ve 

velkých finančních objemech. V roce 2011 byly přijaty vysoké zálohy, které byly 

zúčtovány v následujícím roce.  

Doba obratu krátkodobých závazků představuje počet dní mezi nákupem a úhradou. 

Vysoké hodnoty opět mají negativní vliv na společnost, zejména pak na její dodavatele. 

 

4.3.2 Rentabilita 

Ukazatele rentability se zabývají rozborem výsledku hospodaření. K výpočtu jsou 

použity zejména hodnoty EAT a EBIT. Následující tabulka přehledně zobrazuje jejich 

výpočet a úpravu výsledku hospodaření za účetní období (EAT) o položky úroků a daní, 

čímž získáme EBIT. 
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Tabulka 12 - Výpočet EAT a EBIT KSK 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

  

2007 2008 2009 2010 2011 

čistý zisk EAT   15 962 22 398 -43 441 32 514 6 961 

 + daň z příjmu za mimořádnou činnost   0 0 0 0 0 

 + daň z příjmu za běžnou činnost    5 338 6 822 90 641 -343 

 = zisk před zdaněním (EBT)   21 300 29 220 -43 351 33 155 6 618 

 + nákladové úroky    287 956 781 418 857 

 = zisk před zdaněním a úroky (EBIT)   21 587 30 176 -42 570 33 573 7 475 

 + odpisy    15 204 14 309 11 841 14 260 14 149 

 = zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA)   36 791 44 485 -30 729 47 833 21 624 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 

 

 

Graf 12 - Rentabilita vlastního kapitálu KSK 2007 - 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 

 

ROE je vypočítána jako podíl EAT a vlastního kapitálu. ROE se kromě roku 2009 

a 2011 pohybuje ve velmi dobrých a vysokých hodnotách (15 % - 27 %). V roce 2009 

je však hodnota ROE záporná -64 %, kdy byla vykázána ztráta a v roce 2011 dosahuje 

15%
20%

-64%

27%

6%

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

2007 2008 2009 2010 2011

E
A

T
, 
V

la
st

n
í 
k

a
p

it
á

l 
 [

ti
s.

 K
č
]

R
O

E
[%

]

Čas [roky]

Čistý zisk (EAT ) Vlastní kapitál Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)



Jitka Bělochová: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření společnosti KSK a.s. 

2013  40 

nízkého zisku, který činil pouze 6 %. Kromě roku 2009 se vlastní kapitál udržoval 

na poměrně stálé hodnotě. Společnosti se dokonce podařilo dohnat propad výsledku 

hospodaření z roku 2009 a v roce 2010 již byl vlastní kapitál opět na hodnotě nad 100 mil. 

Kč. Bylo to způsobeno zejména díky kapitálovým fondům 21 mil. Kč – při fúzi KSK 

a ÚDK byl převeden vlastní kapitál zanikající společnosti ÚDK do ostatních kapitálových 

fondů nástupnické organizace. Pro ROE je významný stav EAT, který byl ovlivněn 

zejména vývojem tržeb (viz horizontální a vertikální analýza). 

 

 

Graf 13 - Rentabilita aktiv KSK 2007 - 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 

 

Rentabilita aktiv je vypočítána jako podíl EBIT a celkových aktiv. ROA je poměrně 

vyrovnaná v letech 2007, 2008 a 2010, kdy dosahuje 11 % - 12 %. Toto jsou opět poměrně 

uspokojivé hodnoty. Propad ukazatele nastal v roce 2009, kdy byl spojen se ztrátou 

a v roce 2011, kdy byl vykázán velmi nízký EBIT. 
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Graf 14 – Rentabilita tržeb KSK 2007 - 2011 

Zdroj: Podklady KSK a vlastní výpočty 

 

Rentabilita tržeb je zjištěna jako podíl EBIT a ročních tržeb. Do položky tržby jsou 

započítány tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Ukazatel je opět poměrně vyrovnaný v letech 2007, 2008 a 2010, kdy 

dosahuje  4 % - 6 %. Negativní hodnotu lze zaznamenat v roce 2009, a to opět díky ztrátě. 

Velmi nízká hodnota ROS je vykázána v roce 2011, a to pouze 1 %. 

Souhrnně je možné říci, že ukazatelé rentability jsou závislé na výsledku 

hospodaření. Vzhledem k tomu, že společnost v roce 2009 vykázala ztrátu 43 mil. Kč 

a v roce 2011 velmi nízký výsledek hospodaření, a to necelých 7 mil. Kč, jsou ukazatelé 

rentability v těchto letech velmi nízké. 
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5 NÁVRHY PŘÍPADNÝCH OPATŘENÍ 

V případě společnosti KSK jsou meziroční srovnání velmi problematická, a sice 

ve smyslu jejich vyhodnocení, nikoli ve smyslu matematických výpočtů. 

Společnost v průběhu srovnávaných let 2007 - 2011 prošla četnými změnami ať již 

z pohledu vnitřní organizace (outsourcing služeb, fúze s ÚDK) tak v celkovém pohledu 

(prodej KSK společnosti SUB). V podstatě se dá říci, že během celého sledovaného období 

nelze ani dvě bezprostředně za sebou následující období nazvat jako srovnatelná, 

co do vstupních podmínek. A to navíc s přihlédnutím k faktu, že se jedná o společnost, 

která produkuje kusovou výrobu, jejíž zakázky běžně překračují období jednoho roku 

a jejichž poptávka primárně kopíruje potřeby ve skupině Czech Coal. 

K posouzení situace ve společnosti KSK je tedy smysluplnější používat poměrové 

roční ukazatele. I tak jsou ale viditelné dopady realizovaných změn. Rok 2009 je krizovým 

ve smyslu dosažených HV, čemuž také odpovídají hodnoty vypočtených ukazatelů 

rentability. Z pohledů nakládání s aktivy společnosti (ukazatele aktivity) je však patrné, 

že negativní HV nezpůsobilo špatné hospodaření společnosti, ale jiný vnější faktor – 

konkrétně dokončení velkých zakázek generálních oprav velkostrojů realizovaných 

v letech předchozích (pokles stavu zásob nedokončené výroby).  V roce 2011 se projevuje 

znatelný pokles „aktivity“ společnosti a celkový útlum. Dá se předpokládat, že se jedná 

o umělé zpomalení podnikatelské činnosti s cílem přípravy společnosti KSK na prodej 

v následujícím roce společnosti SUB. 

Jak již bylo uvedeno, hospodaření v KSK díky těmto měnícím se vstupním 

podmínkám v analyzovaném období značně kolísá a z výsledků nelze společnost 

vyhodnotit průběžně v čase. Proto, i s ohledem na specifickou výrobu, jakou provozuje 

KSK, je nutné analyzovat nikoli společnost jako celek, ale jednotlivé zakázky samostatně 

(míněno zakázky většího rozsahu nikoli běžnou údržbu, která se přidružila ke KSK v roce 

2010), jako by se jednalo o samostatné účetní jednotky. Tedy sledovat rentabilitu 

jednotlivých zakázek.  

Z pohledu celkového hospodaření podniku je pak potřeba velmi citlivě pracovat 

v oblasti logistiky (zásobování). V roce 2009 došlo ke zrušení odboru logistiky a jeho 
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začlenění do výroby a obchodního úseku. Na základě výsledků mé práce navrhuji, aby 

oddělení logistiky bylo opět zařazeno jako samostatný celek společnosti. Lépe by bylo 

organizováno plánování zásob a samotné zásobování na specifických velkoobjemných 

zakázkách přesahují dobu jednoho roku. 

Z výsledků kapitoly 4.3.1, zejména pak na základě výpočtů doby obratu pohledávek 

a závazků doporučuji snížení zejména doby obratu krátkodobých pohledávek. Toho lze 

docílit např. nastavením kratších lhůt splatnosti pohledávek u mateřské společnosti (méně 

než současných 120 dní). Zejména pak ale ošetřením v uzavíraných smlouvách mezi 

dodavatelem (KSK) a odběrateli, kde by byla stanovena kratší doba splatnosti. Na základě 

snížení této doby společnost dosáhne rychleji na držené finance v pohledávkách a bude 

případně schopna rychleji splácet své závazky. Dlouhé prodlevy v placení jak pohledávek, 

tak závazků s sebou mohou přinášet riziko zadluženosti.  

Společnost KSK v průběhu roku 2011 zajišťovala velký rozsah činností spojených 

s výrobou, opravami a servisem pro důlní společnosti. Většinu těchto činností 

zabezpečovala vlastními silami. Na tyto činnosti měla vytvořeny jak technické (stroje) tak 

pracovní kapacity. Tím, že zabezpečovala i poruchy a havárie, nebyly některé uvedené 

kapacity vždy využity na 100 %. Z tohoto pohledu by na základě analýzy bylo možné 

uvažovat o vyčlenění některých činností mimo KSK a ušetřené kapacity využít pro hlavní 

činnost. Tím by se zvýšila produktivita práce, snížily neproduktivní časy a zvýšily výkony. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na analýzu výnosů, nákladů a výsledku hospodaření 

společnosti KSK. V úvodní kapitole diplomové práce je popsáno, čím se daná diplomová 

práce zabývá a její cíle. Ve druhé kapitole této práce je společnost představena od historie 

jejího vzniku po současnost. Dále je práce zaměřena na teoretické vymezení výnosů, 

nákladů a výsledku hospodaření, kde jsou detailněji popsány teoretické pojmy a následně 

použity v praktické části diplomové práce. 

V praktické části je diplomová práce zaměřena na horizontální analýzu 

ve sledovaném období 2007 - 20011, kde jsou nejprve analyzovány výnosy s detailnějším 

popisem jednotlivých období a následně jsou obdobným způsobem analyzovány náklady. 

Následuje vertikální analýza výnosů a vertikální analýza nákladů, kde jsou jednotlivé 

nárůsty a poklesy ukazatelů okomentovány. V této kapitole jsou také vypočítány poměrové 

ukazatele jako je obrat aktiv, obrat krátkodobých pohledávek, obrat zásob nebo obrat 

krátkodobých závazků, dále je zde vypočítána rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita 

tržeb a aktiv. Veškeré výše uvedené analýzy a výpočty jsou podkladem pro vyhodnocení 

vývoje společnosti. 

Finanční analýza, jako nástroj pro vyhodnocení vývoje fungování společnosti a jejího 

následného řízení, může mít velký význam jak pro společnost, tak pro budoucí investory. 

Rozhodujícím faktorem pro významnost výstupů této analýzy je však celková stabilita 

prostředí, ve kterém daná společnost podniká a výsledný produkt, který nabízí. Jedná-li 

se o společnost, která je autonomní, má možnost pružně reagovat na případné výkyvy na 

trhu a současně, je-li charakter výroby či služeb spíše sériový či hromadný, pak podávají 

meziroční ukazatele a analýzy hodnotné výstupy, na základě kterých lze poměrně snadno 

vyhodnotit celkový vývoj podniku. 

Analyzovaná společnost KSK však do shora uvedeného „vzorce“ příliš nezapadá, 

a to ani z pohledu stability prostředí, ve kterém podniká, ani z pohledu sortimentu, který 

produkuje. 

Nicméně i tak lze s určitostí říci, že finanční analýza může vedení společnosti 

napovědět, jaký je dopad jednotlivých změn a zásahů do fungování KSK především 
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prostřednictvím ukazatelů rentability a aktivity. Dává zpětnou vazbu, jak se ve společnosti 

pracuje se zásobami, jak se využívají finanční zdroje, kapitál a aktiva. 

Skutečný obraz toho, jak si KSK stojí na trhu v porovnání s konkurencí, však 

z výstupů nelze získat. Je to dáno především tím, že u všech dceřiných společnosti 

ve skupině Czech Coal jsou požadavky řízeny zejména mateřskou společností. KSK tedy 

na jednu stranu musí bezpodmínečně zajistit požadavky mateřské společnosti a na druhou 

stranu musí být konkurenceschopná na externích a zahraničních trzích. 
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