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ZÁKLADĚ FINANČNÍ ANALÝZY 

PRŮMĚRNÉHO PODNIKU V LETECH 

2011-2015 
 

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT AND FORECAST OF THE FUTURE 

DEVELOPMENT OF THE ELECTRICITY PRODUCTION SECTOR IN THE CZECH 

REPUBLIC BASED ON THE FINANCIAL ANALYSIS OF THE AVERAGE 

ENTERPRISE IN 2011-2015 
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artificial neural networks, financial analysis and prediction of the future development of the 
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Abstract 

Financial analysis is an effective way to characterize the financial health of a company and to 

analyze the potential risks that arise from the company's financial statements. The aim of this 

paper is to, using basic methods, process the financial analysis of the average company 

operating in the electricity production sector and to predict its future potential on the basis of 

the obtained facts. The data set includes balance sheets, profit and loss statements and cash 

flow statements of all companies involved in electricity generation in the Czech Republic for 

the years 2011 to 2015. Based on the financial analysis, an overview of the financial situation 

of the average enterprise is obtained. At the beginning and end of the observed period, the 

company recorded relatively positive development. We could designate 2014 as being a year 

of crisis. At the same time, the future development of the electricity production sector is 
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predicted, with evidence suggesting that the sector's development will be rather positive in the 

coming years. 

Key words: financial analysis, prediction, future development, assessment, electricity 

production, analysis of absolute indicators, analysis of ratio indicators 

 

Abstrakt 

Finanční analýza je efektivním způsobem, jak charakterizovat finanční zdraví podniku a 

analyzovat potenciální rizika, která vyplývají z dat účetní závěrky podniku. Cílem tohoto 

příspěvku je, za použití základních metod, zpracovat finanční analýzu průměrného podniku 

působícího v oblasti výroby elektřiny a na základě zjištěných skutečností predikovat jeho 

budoucí potenciál. Datový soubor obsahuje rozvahy, výkazy zisků a ztrát a výkazy o 

peněžních tocích všech podniků zabývajících se výrobou elektřiny v ČR pro roky 2011 až 

2015. Na základě provedené finanční analýzy je získán přehled o finanční situaci průměrného 

podniku. Podnik zaznamenal na začátku a konci sledovaného období poměrně pozitivní 

vývoj. Za krizový bychom mohli označit rok 2014. Zároveň je predikován budoucí vývoj 

odvětví výroby elektřiny, kdy skutečnosti napovídají, že v dalších letech bude vývoj tohoto 

odvětví spíše pozitivní. 

Klíčová slova: finanční analýza, predikce, budoucí vývoj, zhodnocení, výroba elektřiny, 

analýza absolutních ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů 

 

Úvod 

Cílem článku je stanovit finanční charakteristiky průměrného podniku zabývajícího se 

výrobou elektřiny v ČR a na základě zjištěných údajů provést, za použití základních metod, 

finanční analýzu průměrného podniku, přičemž také odhadnout budoucí potenciál odvětví 

výroby elektřiny v ČR. 

 

Finanční analýza 

Jedním ze způsobů, jak kontrolovat finanční zdraví společnosti a analyzovat potenciální 

rizika, vyplývající z finančních dat společnosti, je finanční analýza (Gazdíková a Šusteková, 

2009). Finanční analýza má v zemích s vyspělou tržní ekonomikou dlouholetou tradici. V 

České republice je však situace odlišná (Vojteková a Bartošová, 2009) Častější využívání 

finanční analýzy začalo až po roce 1989, kdy se plánovaná ekonomika změnila na tržní 

hospodářství (Skalický a Puchýř, 2016). Finanční analýza je založena na datech získaných z 

účetní závěrky. Zahrnuje řadu finančních ukazatelů, které jsou základními nástroji pro 

vytvoření finanční analýzy podniku. Tyto ukazatele jsou důležité nejen pro samotný podnik, 

ale také pro bankovní instituce, které poskytují požadované úvěry podnikatelům (Frajtová-

Michaliková, Klieštik a Hussam, 2015). Výsledky finanční analýzy jsou velmi cenné, jelikož 

představují firmu a její obchodní úspěch svým stávajícím i potencionálním obchodním 

partnerům (Kicová a Kramářová, 2013). 

 Dle Andekiny a Rakhmetové (2013) umožňuje finanční analýza posuzovat ziskovost, 

životaschopnost a stabilitu podniku. Na vytvoření finanční analýzy se podílejí odborníci, kteří 

připravují reporty prostřednictvím finančních výkazů či jiných zpráv vztahující se k finanční 

situaci podniku. Vyhotovená data jsou poté předány vrcholovému managementu podniku. 
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Finanční analýza může určit, zda podnik bude nadále pokračovat ve své činnosti, zda bude 

stále vlastnit stroje a zařízení pro výrobu svých výrobků, apod. (Vochozka, Rowland a Vrbka, 

2016). Na základě finanční analýzy se může podnik rozhodovat o investicích či půjčkách a o 

efektivnosti řízení celé společnosti. 

 Mnohá data, která souvisí s finančním stavem podniku, poskytuje účetní závěrka 

(Váchal et al., 2013). Tyto údaje jsou poté zjednodušeny dle analýzy finančních ukazatelů. 

Cílem je pochopit a analyzovat výkon a skutečnou finanční situaci podniku (Emin et al., 

2007). V této práci se zaměříme konkrétně na absolutní a poměrové ukazatele finanční 

analýzy a na nástroje či metody, jež hodnotí stav podniku. 

 Dle Vimrové (2015) je možné absolutní ukazatele, nebo-li stavové ukazatele, využít 

zejména k analýze trendů (horizontální) či k procentní analýze (vertikální). Tyto ukazatele 

vycházejí z hodnocení dat individuálních složek účetních výkazů, avšak tato metoda nelze 

matematický zpracovat. Dle autorů lze absolutní ukazatele členit na stavové a tokové 

ukazatele. Stavové umožňují poskytovat informace o stavu k určitému datu a tokové ukazatele 

vyjadřují objem za určité časové období. 

 Dle Pura, Jáčové a Horáka (2015) je jednou z nejvíce užívaných technik finanční 

analýzy analýza poměrových ukazatelů. Tyto ukazatele vychází zejména z údajů, které 

poskytují účetní výkazy podniku. Mezi poměrové ukazatele můžeme zařadit ukazatele 

aktivity (umožňuje zjistit, jak efektivní je hospodaření společnosti), ziskovosti (se užívá jako 

oceňovací technika, která má za cíl posoudit schopnost společnosti generovat výnosy), 

likvidity (užívá se k posouzení schopnosti společnosti splácet své krátkodobé dluhy), 

kapitálového trhu (umožňuje posoudit cenu podniku) a zadluženosti (zjišťuje rozsah cizích 

zdrojů k financování činnosti podniku). 

 

Energetický průmysl 

Článek se zabývá budoucím vývojem odvětví výroby elektřiny na základě finanční analýzy 

průměrného podniku, a proto je důležité se o energetickém průmyslu v této části práci zmínit. 

Podle Janoškové a Krále (2012) je energie druh prostředku, který lze přímo využít nebo 

nabídnout lidem. Je to fyzikální veličina s jednotkou joule (J). Využití energie je klíčem k 

rozvoji lidské společnosti tím, že jí pomáhá řídit a přizpůsobit se životnímu prostředí. Řízení 

spotřeby energie je nevyhnutelné v jakékoli funkční společnosti. Rozvoj energie je tedy 

hnacím motorem hospodářského růstu (Mammano a Rosino, 2012). 

 Energetický průmysl je souhrn všech průmyslových odvětví zabývajících se výrobou a 

prodejem energie, včetně těžby paliva, výroby, rafinace a distribuce (Makridou et al., 2016). 

Moderní společnost spotřebovává velké množství paliva a energetický průmysl je klíčovou 

součástí infrastruktury a udržování společnosti ve většině zemí (He a Wang, 2017). 

 Podle většiny studií je zlepšení energetické účinnosti považováno za nejlepší způsob, 

jak splnit rostoucí požadavky na spotřebu energie a minimalizovat zhoršování životního 

prostředí. Mnoho ukazatelů energetické účinnosti a přístupů k energetickému srovnávání bylo 

provedeno na celém světě, aby bylo možné analyzovat využití energie a potenciál energetické 

účinnosti v průmyslu (Saygin et al., 2011). V mnoha studiích byly použity vhodné ukazatele 

energetické účinnosti pro odhad účinnosti energetické účinnosti v různých sektorech. Takové 

ukazatele mohou být také použity v průmyslových odvětvích, aby získaly ponaučení, jak 
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zlepšit jejich spolehlivost a flexibilitu. Energetické benchmarking je také důležitým 

nástrojem, který byl použit mnoha výzkumníky k odhadu potenciálu pro zvyšování 

energetické účinnosti v jednotlivých odvětvích (Boyd, Dutrow a Tunnessen, 2008). 

 

Metodika 

Data pro analýzu budou pocházet z databáze Albertina, přičemž se jedná o informace o 

podnicích působících v oblasti výroby elektřiny, tedy sekce „D“ (Výroba a rozvod elektřiny, 

plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu) odvětvové klasifikace ekonomických činností CZ 

NACE. Konkrétně budou využita data z podskupiny 35.1 – Výroba, přenos a rozvod 

elektřiny, resp. 35.11 – Výroba elektřiny. 

 Dále je pro analýzu zapotřebí časová řada pěti po sobě jdoucích hospodářských roků. 

Počet podniků tak bude pro jednotlivé roky analýzy následující: 

 rok 2011: 1059 podniků, 

 rok 2012: 1061 podniků, 

 rok 2013: 1048 podniků, 

 rok 2014: 993 podniků, 

 rok 2015: 800 podniků. 

Analýza vyžaduje potřebu výkazů finanční závěrky, konkrétně tedy rozvahy a výkazy zisků a 

ztrát všech uvedených podniků ve zmiňovaných 5 po sobě jdoucích letech. Finanční 

charakteristiky průměrných podniků určíme průměrem hodnot uvedených v jednotlivých 

položkách všech zkoumaných podniků v daném roce. Samozřejmě, průměrná hodnota se 

může jevit jako nevhodná. Dáno je to tím, že obecně mohou extrémní hodnoty na obou pólech 

škály vychýlit výsledek na jednu či druhou stranu. Díky tomu se pak často používá buďto 

některá z modifikací průměru (např. průměr harmonizovaný) nebo dále modus či medián. 

V tomto případě to ale není zcela nutné. Soubor vykazuje dostatečné množství dat, díky 

čemuž lze předpokládat, že extrémní hodnoty budou existovat na obou stranách škály a že 

jejich četnost významně neovlivní výsledek. Po získání finančních výkazů průměrného 

podniku věnujícího se výrobě elektřiny v ČR, bude provedena analýza s cílem zhodnotit 

finanční zdraví tohoto podniku a určit tak jeho potenciál do příštích let. 

 Bude provedena analýza absolutních ukazatelů s analýza poměrových ukazatelů. 

Analýza absolutních ukazatelů bude zkoumat vývoj vybraných veličin v čase a strukturu 

v čase. Co se týká rozvahy, zde bude podrobena analýze hlavně bilanční suma, kdy zásadní 

bude její pohyb nahoru či dolů a konečný trend. Dále pak bude zkoumána struktura aktiv a 

pasiv v časovém úseku let 2011-2015. Výkaz zisků a ztrát bude analyzován z pohledu vývoje 

přidané hodnoty v čase. Vhodný bude dále i průzkum struktury zisku podniku, tedy jak je 

tvořen provozní, finanční a mimořádný výsledek hospodaření. V rámci poměrových ukazatelů 

se bude jednat o následující: 

1. Ukazatele rentability: 

a. ROA (Rentabilita celkových aktiv = Zisk před zdaněním a úroky / Aktiva), 

b. ROS 1 (Rentabilita tržeb = Zisk před zdaněním a úroky / Tržby), 

c. ROCE (Rentabilita investovaného kapitálu = Zisk před úroky a zdaněním / 

Vlastní kapitál + Dlouhodobý dluh), 
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d. ROE (Rentabilita vlastního kapitálu = Zisk po zdanění / Vlastní kapitál), 

e. ROS 2 (Rentabilita tržeb = Zisk po zdanění / Tržby), 

f. Rentabilita z vlastních finančních zdrojů = Cash flow / Vlastní kapitál, 

g. Mzdová náročnost tržeb I = Mzdy / Tržby, 

h. Mzdová náročnost tržeb II = Osobní náklady / Tržby. 

2. Ukazatele aktivity: 

a. Obrat aktiv = Tržby / Aktiva, 

b. Obrat zásob = Tržby / Zásoby, 

c. Doba obratu aktiv = Aktiva / (Tržby / 360), 

d. Doba obratu zásob = Zásoby / (Tržby / 360), 

e. Doba inkasa pohledávek = Pohledávky / (Tržby / 360), 

f. Doba splatnosti krátkodobé závazků = krátkodobé závazky / (Tržby / 360), 

3. Ukazatele zadluženosti: 

a. Equity Ratio = Vlastní kapitál / Aktiva, 

b. Debt Ratio I. = Závazky / Aktiva, 

c. Debt Ratio II. = ((Závazky + Ostatní pasiva) / Aktiva, 

d. Debt Equity Ratio = Závazky / Vlastní kapitál, 

e. Úrokové krytí I. = Zisk před úroky a zdaněním / Úroky), 

f. Úrokové krytí II. = ((Zisk před úroky a zdaněním + Odpisy) / Úroky), 

g. Cash Flow / ((Cizí zdroje - Rezervy) / 360), 

4. Ukazatele likvidity:  

a. Čistý pracovní kapitál = (Oběžná aktiva - Krátkodobé závazky), 

b. Pracovní kapitál na aktiva = ((Oběžná aktiva - Krátkodobé závazky) / Aktiva), 

c. Ukazatel kapitalizace = (Dlouhodobý majetek / Dlouhodobý kapitál), 

d. Celková likvidita = (Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky), 

e. Běžná likvidita = ((Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek) / Krátkodobé 

závazky), 

f. Peněžní likvidita = (Finanční majetek / Krátkodobé závazky), 

g. Doba splatnosti krátkodobých závazků = (Krátkodobé závazky / (Tržby / 360)). 

 

Výsledky 

Jako první byla provedena analýza absolutních ukazatelů, konkrétně jednotlivých položek 

rozvahy. Zkrácenou verzi rozvahy (aktiv) průměrného podniku nabízí tabulka č. 1. Všechny 

finanční údaje jsou v příspěvku uvedeny v tis. Kč. 
 

AKTIVA 2011 2012 2013 2014 2015 

  AKTIVA CELKEM 218 776 250 774 307 403 336 092 412 722 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ 

VLASTNÍ KAPITÁL 

33 34 35 36 37 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 173 583 193 476 221 569 224 141 263 086 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 897 1 603 617 3 496 6 014 
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B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 169 615 187 119 216 504 209 332 244 651 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 3 071 4 755 4 448 11 312 12 421 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 329 54 428 83 151 109 893 147 134 

C.I. Zásoby 2 178 3 200 7 179 10 259 13 774 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 11 271 8 769 26 547 30 966 37 626 

C.III. Krátkodobé pohledávky 18 393 26 651 30 973 51 877 76 008 

C.IV. Finanční majetek 10 487 15 808 18 452 16 791 19 726 

D. OSTATNÍ AKTIVA – přechodné účty 

aktiv 

2 831 2 836 2 648 2 022 2 465 

D.I. Časové rozlišení 2 831 2 836 2 648 2 022 2 465 

Tabulka 1: Zkrácená verze rozvahy průměrného podniku – aktiva 

Zdroj: Autor 

 

Zkrácená verze rozvahy, konkrétně zdroje krytí – pasiva průměrného podniku, je uvedena 

v tabulce č. 2. 

 

PASIVA 2011 2012 2013 2014 2015 

  PASIVA CELKEM 218 776 250 774 307 403 336 091 412 722 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 90 274 95 152 113 895 109 680 138 311 

A.I. Základní kapitál 27 584 33 749 42 743 38 395 46 098 

A.II. Kapitálové fondy 8 862 11 563 10 944 18 933 29 239 

A.III

. 
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 

2 393 2 929 3 404 2 807 3 073 

A.I

V. 
Hospodářský výsledek minulých let 

12 035 14 136 22 603 23 531 27 268 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 
39 400 32 774 34 201 26 013 32 634 

B. CIZÍ ZDROJE 128 137 154 899 192 603 225 498 273 091 

B.I. Rezervy 1 812 4 103 6 126 5 205 7 919 

B.II. Dlouhodobé závazky 58 978 65 449 79 230 102 022 144 109 

B.III

. 
Krátkodobé závazky 

27 466 36 778 63 936 55 027 62 395 

B.IV

. 
Bankovní úvěry a výpomoci 

39 881 48 569 43 311 63 245 58 668 

C. OSTATNÍ PASIVA – přechodné účty 

pasiv 365 723 905 914 1 320 
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C.I. Časové rozlišení 365 723 905 914 1 320 

Tabulka 2: Zkrácená verze rozvahy průměrného podniku – pasiva 

Zdroj: Autor 

 

Analýza absolutních ukazatelů – zkrácené výkazy – charakterizují analyzovaný podnik. Jedná 

se o poměrně velký podnik s dlouhodobým majetkem přesahujícím v roce 2015 263 mil. Kč. 

Oběžná aktiva tvoří ve stejném roce 147 mil. Kč, z toho pak pohledávky tvoří necelých 114 

mil. Kč. Podíváme-li se na zdroje financování, zjistíme, že vlastní kapitál v roce 2015 

převyšuje 138 mil. Kč. Cizí zdroje pak poměrně výrazně převyšují nad vlastním kapitálem. Ze 

získaných dat je patrné, že se objem aktiv a pasiv průměrného podniku výrazně zvětšil. Tuto 

skutečnost demonstruje vývoj bilanční sumy podniku, který je znázorněn na obrázku č. 1. 

 

 
Obrázek 1: Vývoj bilanční sumy průměrného podniku 

Zdroj: Autor 

 

Bilanční suma nabývala v roce 2011 hodnoty atakující částku 219 mil. Kč. V dalším roce 

vzrostla již na necelých 251 mil. Kč, přičemž podobné tempo růstu si udržela i v roce 2013, 

kdy suma činila 307 mil. Kč. I v roce 2014 bilanční suma vzrostla, tentokráte na 336 mil. Kč. 

V roce 2015 vzrostla bilanční suma poměrně značně až na necelých 413 mil. Kč. Je tak patrný 

konstantní růst bilanční sumy průměrného podniku. Meziroční růst je vlastně zaznamenán 

v jednotlivých letech u většiny položek rozvahy. Pohyb aktiv je znázorněn na obrázku č. 2. 
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Obrázek 2: Pohyb aktiv průměrného podniku v jednotlivých letech 

Zdroj: Autor 

 

Ostatní aktiva jsou v celkovém součtu aktiv zastoupena minimálně. Obrázek dokládá 

konstantní růst oběžných aktiv i dlouhodobého majetku. Především oběžná aktiva rostla 

znatelně, když během pěti sledovaných let jejich hodnota vzrostla až o 350 %. Z dostupných 

informací můžeme indikovat pozitivní vývoj průměrného podniku. Právě růst objemu 

krátkodobého finančního majetku indikuje snahu eliminovat díky rostoucím krátkodobým 

pohledávkám pokles likvidity podniku ve všech třech stupních. 

 

 

Obrázek 3: Struktura pasiv průměrného podniku v jednotlivých letech 

Zdroj: Autor 

 

Jak již bylo uvedeno výše, celková suma pasiv je vyšší v průběhu času díky růstu 

hospodářského výsledku a díky růstu objemu cizích zdrojů. V letech 2012 a 2014 výsledek 

hospodaření podniku lehce klesl, aby pak opět v letech 2013 a 2015 vzrostl až na hodnotu 
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32,633 mil. Kč (v roce 2015). Objem cizího kapitálu roste, hlavně díky tomu, že podniky 

zabývající se výrobou elektřiny očekávají v rámci odvětví další růst. Cizími zdroji podniky 

sanují dosud chybějící zakázky. Krátkodobé závazky ve sledovaném období, až na mírný 

pokles v roce 2014, rostly – tedy rostla stálá pasiva jako bezúplatný zdroj financování. 

Celkově je z obrázku patrný (až na mírný pokles vlastního kapitálu v roce 2014) stabilní růst 

cizích zdrojů, vlastního kapitálu i ostatních pasiv. 

Zkrácený výkaz zisků a ztrát průměrného podniku je uveden v tabulce č. 3. 

 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Tržby za prodej zboží 3 237 5 350 4 838 13 700 58 110 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 2 461 4 334 3 225 12 483 59 672 

+ OBCHODNÍ MARŽE 764 1 035 1 646 1 595 2 219 

II.  Výkony 41 175 46 606 69 338 58 756 65 275 

B.  Výkonová spotřeba 77 081 80 678 100 948 85 144 216 864 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 25 147 27 459 34 097 29 334 30 023 

C. Osobní náklady 7 989 12 596 10 517 12 200 38 143 

D. Daně a poplatky 4 030 4 030 3 493 1 402 1 610 

E. Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 20 272 21 053 23 781 23 809 58 227 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 44 954 45 956 35 816 27 689 49 891 

X. Výnosové úroky 314 233 260 361 397 

N. Nákladové úroky 4 845 4 897 5 232 5 189 5 371 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -8 915 -5 783 3 737 -9 635 -9 444 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 7 533 8 483 6 196 3 613 11 863 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU 

ČINNOST 39 405 32 670 34 209 26 153 32 837 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 16 72 6 0 -7 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 

62 100 157 512 796 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  39 400 32 774 34 201 26 013 32 634 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  46 971 49 339 37 519 29 206 41 840 

Tabulka 3: Vybrané položky výkazu zisků a ztrát 

Zdroj: Autor 

 

Výkony průměrného podniku vzrostly z více jak 41 mil. Kč v roce 2011 na více jak 65 mil. 

Kč v roce 2015. Jde tak o poměrně značný nárůst, kdy pouze v roce 2014 byl zaznamenán 

určitý pokles výkonů. Jako zajímavé se, kromě jiných, jeví především dvě proměnné, a to 
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vývoj přidané hodnoty (viz obrázek č. 4) a vývoj provozního výsledku hospodaření (viz 

obrázek č. 5). 

 

 

Obrázek 4: Vývoj přidané hodnoty průměrného podniku 

Zdroj: Autor 

 

Přidaná hodnota poměrně výrazně od roku 2011 rostla, avšak v roce 2014 nastal propad o cca 

14 % oproti roku 2013. V roce 2015 přidaná hodnota opět mírně stoupla. 

 Pro podnik a jeho budoucí perspektivu je pak nejdůležitější složkou hospodářského 

výsledku určitě provozní hospodářský výsledek. Ten vychází z hlavní činnosti podniku. Jde o 

veličinu, kterou podnik plánuje a pro kterou vlastně existuje. 

 

Obrázek 5: Vývoj struktury hospodářského výsledku průměrného podniku 

Zdroj: Autor 

 

V roce 2011 činil provozní hospodářský výsledek téměř 45 mil. Kč. V roce 2012 dokonce 

dosahoval hodnoty téměř 46 mil. Kč, avšak v roce 2013 nastal poměrně prudký pokles na 
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hodnotu necelých 36 mil. Kč. Pokles provozního výsledku hospodaření pokračoval i 

v nadcházejícím roce, kdy hodnota činila pouze necelých 28 mil. Kč. Výrazná změna nastala 

v posledním sledovaném období, kdy položka provozního hospodářského výsledku vzrostla o 

180 % na téměř 50 mil. Kč. Dle těchto hodnot je jasné, že podnik zaznamenal v letech 2013-

2014 ne zcela optimální vývoj, avšak hodnota v roce 2015 určitě předznamenává zdravý 

vývoj průměrného podniku. 

 Poměrně pozitivní výsledky se musí nutně projevit i ve výsledcích poměrových 

ukazatelů. Tabulka č. 4 představuje výsledky ukazatelů rentability. 

 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

ROA – Rentabilita celkových aktiv (EBIT / 

AKT) 23,68 % 21,63 % 13,91 % 10,23 % 11,44 % 

ROS 1 – Rentabilita tržeb (EBIT/T) 24,57 % 24,39 % 17,90 % 15,57 % 8,77 % 

ROCE - Rentabilita kapitálu (EBIT / 

(VK+Dl.K)) 29,13 % 27,20 % 18,52 % 13,74 % 14,12 % 

ROE – Rentabilita vlastních kapitálu (ČZ / VK) 43,64 % 34,44 % 30,03 % 23,72 % 23,59 % 

ROS 2 – Rentabilita tržeb (ČZ/T) 18,68 % 14,74 % 14,32 % 11,77 % 6,06 % 

Rentabilita z vlastních finančních zdrojů (CF / 

VK) 35,31 % 25,42 % 24,60 % 20,55 % 15,16 % 

Mzdová náročnost tržeb I 1,08 % 1,25 % 1,50 % 1,83 % 0,98 % 

Mzdová náročnost tržeb II (z celkových osobních 

nákladů) 
3,79 % 5,66 % 4,40 % 5,52 % 7,09 % 

Tabulka 4: Ukazatele rentability 

Zdroj: Autor 

 

Ukazatele vycházejí ve sledovaném období poměrně pozitivně. Přesto však můžeme sledovat 

mírné zhoršení – rentabilita postupně klesá, zatímco mzdová náročnost tržeb roste (až na 

pokles mzdové náročnosti tržeb I. v roce 2015). Takový vývoj indikuje spíše nižší efektivitu 

odváděné práce. 

 Obrázek č. 6 dokumentuje vývoj vybraných druhů rentability, konkrétně rentability 

aktiv, rentability vlastního kapitálu a rentability investovaného kapitálu. 

 

Obrázek 6: Vývoj ROE, ROCE a ROA 

Zdroj: Autor 
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Pro majitele podniku je nejdůležitějším údajem ROE – rentabilita vlastního kapitálu. Říká, jak 

moc či naopak málo zhodnotil podnik jím vložený kapitál. Obecně porovnáváme výsledek 

s obdobnými investičními příležitostmi na trhu – tedy investičními příležitostmi při stejné 

míře rizika. V případě průměrného podniku působícího v oblasti výroby elektřiny v roce 2011 

získává majitel podniku „úrok“ ze svého vkladu ve výši 43,64 %. Bohužel v dalších letech 

tento „úrok“ klesá. Takový vývoj není vůbec dobrý. Z pohledu majitele, a v tomto případě 

navíc i věřitele, je zajímavý určitě i ukazatel ROCE – rentabilita investovaného kapitálu. 

Tento ukazatel bere v úvahu pouze investované prostředky, tedy prostředky poskytnuté 

podniku za úplatu. Z pohledu investorů se tak jedná o zhodnocení v daném konkrétním roce. 

Na základě výsledků ROCE mohou uvažovat o použití spekulativního kapitálu. V tomto 

případě by se jim taková investice v letech 2011 a 2012 investice vyplatila. V roce 2013 a 

2014 ROCE poměrně výrazně poklesla a investice by se tak vyplatit nemusela. Mírný růst 

v roce 2015 značí opět možnost efektivnějších investic. Ukazatel ROA vypočítává poměr 

aktiv podniku a zisku. Na jeho vývoji můžeme naznačit efektivnost použití majetku podniku. 

V roce 2011 činil 23,68 %, avšak v následujících letech klesal až na hodnotu 10,23 % v roce 

2014. V roce 2015 vzrostla hodnota ROA na 11,44 %. Celkový vývoj tedy také není ideální. 

Výsledná hodnota však není až tak špatná. Jedná se pravděpodobně o důsledek rostoucího 

objemu dlouhodobého majetku podniku. Pokud se naplní předpoklad dalšího růstu podniku, je 

logické, že i ukazatel ROA poroste a podnik tak bude připraven do další fáze svého života. 

Tabulka č. 5 nabízí vývoj ukazatelů aktivity průměrného podniku. 

 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat aktiv (T / AKT) 0,96 0,89 0,78 0,66 1,30 

Obrat zásob (T / zásoby) 96,82 69,48 33,26 21,54 39,08 

Doba obratu aktiv (AKT / (T/360)) 373,46 405,96 463,44 547,55 276,04 

Doba obratu zásob (ZÁS. / (T/360)) 3,72 5,18 10,82 16,71 9,21 

Doba inkasa pohledávek (POHL / (T/360)) 3 299,27 2 383,58 4 280,24 2 176,96 703,99 

Doba splatnosti krátkodobé závazků (KZ / 

(T/360)) 46,89 59,54 96,39 89,65 41,73 

Tabulka 5: Ukazatele aktivity 

Zdroj: Autor 

 

Ukazatele aktivity obecně hodnotí zapojení jednotlivých položek majetku a krátkodobé 

závazky do hlavního procesu podniku, výroby. Nedílnou součástí každého z ukazatelů jsou 

tržby, které obecně definujeme jako peněžní vyjádření výkonů podniku. Obrat aktiv udává, 

kolikrát se za rok dokáží aktiva přeměnit na tržby. Ve sledovaném období se ukazatel 

pohybuje v rozmezí 0,66 až 1,30. Obrat zásob je velmi podobným ukazatelem, přičemž uvádí, 

kolikrát se dokáží zásoby přeměnit na tržby. Hodnota se pohybuje od 21,54 do 96,82. 

V případě ukazatelů obratu uvažujeme nejvyšší hodnotu, jako nejpřijatelnější hodnotu pro 

podnik. Čím vyšší jsou ukazatele obratu, tím efektivněji podnik využívá majetek ke svému 

hlavnímu procesu, výrobě. Následují ukazatele doby obratu, konkrétně aktiv a zásob. Oba 

ukazatele nabízejí informaci o tom, kolik je zapotřebí dnů proto, abychom přeměnili celá 

aktiva, resp. zásoby na tržby. Čím menší je hodnota tohoto ukazatele, tím je situace lepší. 

Doba obratu zásob průměrného podniku byla ideální v roce 2011, eventuálně ještě v roce 

2012. V roce 2013 a 2014 ovšem poměrně výrazně rostla. V roce 2015 podnik ale dobu 
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obratu zásob významně snížil na 9,21 dne. Doba obratu aktiv měla podobný průběh. Neustálé 

zvyšování až do roku 2014, následně v roce 2015 snížení doby o cca 50 % oproti roku 2014. 

Při vzrůstajícím tempu tohoto ukazatele by měl podnik zvážit, zda je veškerý dlouhodobý 

majetek provozně nutným majetkem, tedy aktivem, které nutné potřebuje pro svou činnost. 

Dále zbývají ukazatele doba inkasa pohledávek a doba splatnosti závazků. V prvním případě 

požadujeme co nejnižší hodnotu, v případě druhém naopak co největší. Díky optimální situaci 

uchováváme v podniku disponibilní peněžní prostředky, aniž bychom za jejich použití platili 

úrok či jiný náklad (pomáháme tím sponzorovat vlastní peněžní cyklus). Doba inkasa 

pohledávek byla v každém ze sledovaných období značně rozdílná. V roce 2011 činila doba 

3 299 dní. V roce 2012 hodnota klesla, avšak v roce 2013 byla doba inkasa pohledávek 4 280 

dní, což je obrovské číslo, načež v roce 2014 doba opět poklesla. Pokles o 300 % byl pak 

zaznamenán v roce 2015. Podniku se tak podařilo významně snížit dobu inkasa pohledávek. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků zaznamenala v letech 2011 až 2013 pozitivní vývoj 

(doba rostla), avšak v roce 2014 byl zaznamenán mírný pokles, přičemž v roce 2015 byl 

pokles již o více než 50 %. Tento jev není pro podnik dobrý. Je naprosto jasné, že existuje 

velký podíl pohledávek, které jsou nedobytné. 

 Výsledky ukazatelů zadluženosti prezentuje tabulka č. 6. Již výše bylo konstatováno, 

že zadluženost průměrného podniku je poměrně vysoká, resp. v průběhu sledovaného období 

stále rostla. 

 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Equity Ratio (VK / AKT) 41,26 % 37,94 % 37,05 % 32,63 % 33,51 % 

Debt Ratio I. (CZ / AKT) 58,57 % 61,77 % 62,65 % 67,09 % 66,17 % 

Debt Ratio II. ((CZ+OP) / AKT) 58,74 % 62,06 % 62,95 % 67,37 % 66,49 % 

Debt Equity Ratio (CZ / VK) 1,42 1,63 1,69 2,06 1,97 

Úrokové krytí I. (EBIT / úroky) 10,69 11,07 8,17 6,63 8,79 

Úrokové krytí II. ((EBIT+odpisy) / úroky) 14,88 15,37 12,72 11,22 19,63 

Cash Flow / ((Cizí zdroje-Rezervy)/360) 90,83 57,74 54,08 36,83 28,47 

Tabulka 6: Ukazatele zadluženosti 

Zdroj: Autor 

 

Ukazatel Equity Ratio hodnotí poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv. Podíl byl v roce 

2011 více než 41 %, postupně klesal až do roku 2014 (na hodnotu 32,63 %), avšak v roce 

2015 mírně vzrostl na 33,51 %. Takový vývoj je dán růstem zisku a objemu dlouhodobého 

majetku podniku. V případě výrobního podniku se jedná o ne zcela dostatečný podíl vlastního 

kapitálu a celkových aktiv – ideálně by se měl pohybovat okolo 50 %. Ukazatel Debt Ratio II 

postupně rostl až na hodnotu 67,37 % v roce 2014. O rok později ukazatel zaznamenal mírný 

pokles. Vzhledem k tomu, že se jedná o inverzní ukazatel k Equity Ratio, je i výsledná 

hodnota rozdílem 100 % a ukazatele Equity Ratio. Velmi důležitými ukazateli jsou také 

ukazatele úrokového krytí. Úrokové krytí I je podílem zisku před úroky a zdaněním a 

nákladovými úroky. Ukazatel sleduje, jak je schopen podnik hradit úroky věřitelům 

z generovaného zisku. V případě, že je hodnota dlouhodobě nižší než 1, přistoupí věřitel 

k uplatnění záruky. V případě, že hodnota je 1 a vyšší, znamená to, že podnik je schopen 

splácet alespoň úrok a banka může dál čekat i s případnými splátkami jistiny (pokud ví, že se 

podnik z případných problémů dostane). Pro podnik je však stav, kdy ukazatel je vyšší o 
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nemnoho než jedna, likvidační. Úrokové krytí II již předpokládá, že podnik musí nadále 

fungovat. Proto zapojuje do výpočtu odpisy tak, aby byla zajištěna reprodukce výrobních 

zdrojů. V případě průměrného podniku jsou hodnoty obou ukazatelů úrokového krytí na 

poměrně dobré úrovni. Tabulka č. 7 nabízí analýzu likvidity průměrného podniku. 

 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Pracovní kapitál, Working Capital (OAKT - KD) -9 490 -4 957 -19 065 -5 946 32 355 

Pracovní kapitál na aktiva ((OAKT-KD) / AKT) -4,34 % -1,98 % -6,20 % -1,77 % 7,84 % 

Ukazatel kapitalizace (DM / Dl.K) 0,98 0,97 0,96 0,90 0,79 

Celková likvidita (OAKT / KD) 1,04 1,08 1,10 1,29 1,91 

Běžná likvidita ((KrP+FM) / KD) 0,71 0,84 0,65 0,81 1,24 

Peněžní likvidita FM / KD) 0,26 0,31 0,24 0,20 0,26 

Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/360)) 46,89 59,54 96,39 89,65 41,73 

Tabulka 7: Ukazatele likvidity 

Zdroj: Autor 

 

Za nejdůležitější ukazatele jsou považovány celková likvidita, běžná likvidita a peněžní 

likvidita. Jejich vývoj je předmětem obrázku č. 8. 

 

Obrázek 7: Vybrané ukazatele likvidity 

Zdroj: Autor 

 

Celková likvidita a běžná likvidita se od sebe liší poměrně značně (i o 0,67). Znamená to, že 

průměrný podnik vykazuje poměrně vysoké zásoby. Hodnota obou druhů likvidity se od roku 

2011 do roku 2015 poměrně značně zvýšila. Průměrný podnik vykazuje vyšší stupeň peněžní 

likvidity. Management takového podniku by měl spíše averzi k riziku. 

 

Shrnutí 

Podle provedené analýzy je průměrný podnik působící v oblasti výroby elektřiny poměrně 

stabilním velkým podnikem, ovšem s celou řadou negativních známek. Ze získaných dat je 

patrné, že se objem aktiv i pasiv podniku výrazně zvětšil. Rostou oběžná aktiva i dlouhodobý 

majetek, na druhé straně také cizí zdroje, vlastní kapitál či ostatní pasiva. Patrný je konstantní 
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růst bilanční sumy průměrného podniku. Známkou stabilního podniku je i růst výkonů 

podniku (pouze v roce 2014 byl zaznamenán mírný pokles). Přidaná hodnota výrazně rostla (v 

roce 2014 nastal propad, v roce 2015 opět mírně roste). Provozní hospodářský výsledek 

zaznamenal podobný trend, v roce 2015 ovšem tato položka významně vzrostla. Z dostupných 

informací můžeme indikovat, že podnik zaznamenal na počátku a na konci sledovaného 

období (rok 2011 a 2015) velmi pozitivní vývoj. V letech 2012-2014 vývoj nebyl zcela 

optimální, přičemž rok 2014 byl pro odvětví výroby elektřiny poměrně kritický. Výrazně 

zlepšené hodnoty v roce 2015 ovšem předznamenávají zdravý vývoj podniku. Takový trend 

potvrzují i poměrové ukazatele, např. doba obratu zásob, doba obratu aktiv, Equity Ratio. Co 

se týká doby inkasa pohledávek, zde se výsledná hodnota pohybovala příliš vysoko, avšak 

v roce 2015 se podniku podařilo významně snížit dobu inkasa pohledávek. Nepříliš lichotivé 

výsledky přinesl ukazatel doby splatnosti krátkodobých závazků. Je jasné, že existuje velký 

podíl nedobytných pohledávek. Ukazatele úrokového krytí jsou naopak na dobré úrovni. 

Hodnota celkové i běžné likvidity se ve sledovaném období značně zvýšila, přičemž podnik 

vykazuje vyšší stupeň peněžní likvidity. 

Managementu podniku tak lze, na základě výše uvedených skutečností, doporučit: 

a) Regulovat růst v takových intencích, aby průměrný podnik dokázal kontrolovat 

a udržet kvalitu výroby elektřiny, 

b) Sledovat míru zadlužení podniku a v případě, že by zjistil, že není majetek 

využíván, jak bylo předpokládáno, měl by reagovat odprodejem nepotřebného 

a málo využívaného majetku. 

c) Snížit dobu inkasa pohledávek, ideálně pak eliminovat pohledávky po 

splatnosti, zejména nedobytné pohledávky. 

 

Závěr 

Cílem příspěvku bylo stanovit finanční charakteristiky průměrného podniku zabývajícího se 

výrobou elektřiny v ČR. Na základě zjištěných údajů měla být provedena finanční analýza 

průměrného podniku a tím i odhalen stav budoucího potenciálu odvětví výroby elektřiny 

v ČR. Cíl příspěvku byl splněn. Byl stanoven průměrný podnik, provedena jeho analýza a 

tedy i analýza odvětví výroby elektřiny. 

 Lze konstatovat, že odvětví výroby elektřiny je v ČR poměrně finančně zdravé a 

perspektivní. Především na začátku a konci sledovaného období vykazuje průměrný podnik 

velmi pozitivní vývoj, přičemž v letech 2012-2014 (hlavně pak v roce 2014) nebyl vývoj 

zcela optimální. Výrazně zlepšené hodnoty všech ukazatelů v roce 2015 však určitě 

předznamenávají zdravý vývoj odvětví. 

 Musíme ovšem upozornit na to, že prezentujeme výsledky odvětví pomocí 

průměrného podniku, tedy odvětví očima jednoho, byť reprezentativního, podniku. Je tak 

zřejmé, že některé skutečnosti bychom mohli prezentovat odlišně od podnikového pojetí. Je 

dobré upozornit například na to, že se v průběhu času měnil počet zkoumaných podniků, 

několik podniků zkrachovalo. I to může být důvod pozitivních výsledků v roce 2015, kdy se 

celkově odvětví ozdravilo. Odlišná dílčí interpretace však neznamená, že došlo ke 

zjednodušení situace. Naopak – situace byla natolik zjednodušena, aby byla srozumitelná a 

pochopitelná. Zároveň také musí odrážet skutečnost v oboru výroby elektřiny. Na základě 
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dosažených výsledků je zřejmé, že analýza odvětví na základě analýzy průměrného podniku 

působícího v daném odvětví národního hospodářství přináší zajímavý pohled a doporučení 

pro management všech podniků působících v daném odvětví. Je možné korigovat negativní 

jevy charakterizující celé odvětví. Lze predikovat budoucí vývoj. 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

prof. Jan Váchal, CSc. 
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