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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá ekonomickým a finančním měřením a hodnocením 

společnosti MND a.s. s využitím moderních metod a nástrojů. Teoretická část práce 

obsahuje literární rešerši, která je zaměřena na teorii týkající se ekonomického a 

finančního měření. Analytická část se skládá z představení společnosti, ekonomické a 

finanční analýzy. Závěrečná část práce je věnována návrhům a doporučením, které by 

mohly vést ke zlepšení finančního stavu podniku. 

 

Abstract 

The master´s thesis deals with economic and financial analysis and evaluation of the 

MND a.s. company using modern methods and tools. The theoretical part of the thesis 

contains literary research, which focused on theory associated with the economic and 

financial analysis. The analytical part consists of company presentation, economic and 

financial analysis. The final part of the thesis contains suggestions and recommendations 

that could improve the financial status of the company. 
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ÚVOD 

V dnešní době se v každém odvětví podnikání nachází velký počet konkurentů. Každý se 

snaží dostat na přední postavení na daném trhu. Své místo si však musí vybojovat a 

zasloužit. Aby byl podnik úspěšný, musí mít stanovenou vizi, strategii a cíle. Když bude 

podnik tyto faktory naplňovat, může získat přední postavení na trhu a tak udávat i směr. 

Každé vedení společnosti by mělo uvažovat v horizontu několika let dopředu a na základě 

tohoto horizontu poté nastavit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. Nástroj pro 

plnění definovaných cílů je strategie.  

Cíle jsou nejčastěji spojovány s ekonomickou situací v podniku. Prosperita a růst 

společnosti je tvořena postupnými kroky a společným cílem je úspěch na trhu. Aby 

podnik stále směřoval kýženým směrem, je nutné zhodnotit stávající stav, analyzovat 

chyby a slabé stránky, vytyčit možné příležitosti k úspěchu a také jak se vyvíjí finanční 

situace. 

Finanční a strategická analýza podniku je nástroj, který právě slouží ke zjištění informací. 

Celkovou ekonomickou situaci, ve které se podnik nachází, je možné zhodnotit až po 

provedení několika analýz a vyhodnocení výsledků zvolených ukazatelů. Na základě 

těchto výsledku je pak možné navrhnout kroky, které povedou ke zlepšení situace 

v podniku a budou také zabraňovat budoucímu negativnímu vývoji. 

Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti MND a.s. 

Společnost se zabývá těžbou ropy a zemního plynu, dále také obchodováním s těmito 

komoditami a dodávkami elektřiny a plynu odběratelům. Výstupem tohoto hodnocení je 

návrh na zlepšení slabých míst, což by mělo nasměrovat podnik k celkově lepší finanční 

situaci. 
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1 CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti MND a.s. a 

navrhnout opatření pro zlepšení situace. Společnost MND a.s. je známá také pod názvem 

Moravské naftové doly. V roce 2008 vznikla společnost MND a.s., historie této 

společnosti pod jinými názvy je však mnohem starší.  

Součástí práce jsou také dílčí cíle, které jsou předmětem hlavních kapitol – teoretická 

východiska práce, analýza současného stavu a návrhová část. 

Teoretická východiska práce jsou obsažena v první kapitole práce. Tato část se zabývá 

vymezením základních pojmů týkajících se finanční analýzy a strategické analýzy. 

Následně pak vymezení nástrojů a přístupů, které budou využity pro hodnocení podniku.  

V analytické části bude nejdříve představena společnost. Prostředí, ve kterém působí, 

vymezení činností podnikání, historie a vývoj společnosti a majetková účast společnosti.  

Následující část se bude zabývat finanční analýzou. Zde bude provedena nejdřív 

vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Dále bude provedena 

analýza poměrových ukazatelů, kterou bude následovat analýza soustav ukazatelů. 

Déle bude v analytické části zpracována strategická analýza. Dojde k analýze vnějšího a 

vnitřního okolí firmy na základě teorie popsané v teoretické části práce. Vnější okolí 

společnosti bude analyzováno pomocí PESTLE analýzy a Porterovy 5F analýzy. 

Zhodnocení vnitřního prostředí bude provedeno na základě metody McKinseyho 7S. 

Výstupem poté bude SWOT matice. 

Poslední část bude hodnotit dosažené výsledky, určí slabé stránky a na jejich základě 

budou navržena opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace společnosti. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Tato část diplomové práce se bude věnovat vymezení základních pojmů a definic 

ekonomické analýzy. Následně definuji přístupy a nástroje ekonomické analýzy, které 

budou dále využity v praktické části diplomové práce. 

2.1 Ekonomická analýza 

Nejčastěji se v české literatuře setkáme s definicí ekonomické analýzy, kterou představil 

Miloslav Synek. „Ekonomická analýza je sledování určitého ekonomického celku (jevu, 

procesu), jehož rozklad na dílčí složky a jejich podrobnější zkoumání a hodnocení za 

účelem stanovení způsobů jejich zlepšení, a jejich opětovnou skladbu upraveného celku, 

a to s cílem zlepšení jeho fungování a zvyšování výkonnosti.“[1] Z této definice je patrné, 

že zaměření ekonomické analýzy je velice široké.  

2.1.1 Počátky ekonomické a moderní finanční analýzy 

Počátky ekonomické analýzy můžeme datovat do období, kdy vznikly peníze.[2] 

Postupem času se ekonomické znalosti více prohlubovaly a současně také ekonomická 

analýza. V době průmyslové revoluce rostly nároky na znalost podniku, jeho okolí a 

řízení a tak došlo k velkému rozmachu ekonomické analýzy. [3] 

Od druhé poloviny 19. století vznikla finanční analýza ve své moderní podobě. 

Management a vlastníci společností, které se neustále rozvíjely a rostly, vyžadovali 

nástroj pro kvalitnější analýzu účetních údajů. V pozadí této potřeby byl fakt, že 

docházelo k otevírání velkého počtu poboček a s tím rostly nároky pro jejich dohled.  

Jako první analytik, který použil poměrové ukazatele pro finanční analýzu, je označován 

Thomas F. Woodlock. Kniha The Anatomy of Railroad Report byla vydána v roce 1885 

a mnoho let byla standardem pro analýzu železniční dopravy.[3] 

Zahraniční pobočky působící v především v Německu a západních státech s sebou 

přinesly rozvoj ekonomické analýzy také v Evropě.  

Jak uvádí Růčková [2], „V Českých končinách se nejprve setkáváme s pojmem bilanční 

analýza, pojem se objevuje v knize Prof. Dr. Pazourka Bilance akciových společností. Po 

druhé světové válce se již setkáváme v souvislosti s rozborem finanční situace podniku 
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s pojmem finanční analýza. V našich podmínkách se ekonomické analýzy začaly hojně 

využívat až po roce 1989.“ 

2.2 Finanční analýza 

Ekonomická analýza je pojem širší a obsáhlejší oproti pojmu finanční analýza. Růčková 

definuje finanční analýzu jako: „Systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech.“ [2] 

Růčková se věnuje především analýze účetních dat, kdežto Sedláčkova definice dává více 

prostoru pro širší pojetí finanční analýzy. Sedláčkova definice zní: „Finanční analýza 

podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření podniku, při které 

se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi 

nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. Tím se zvyšuje 

vypovídací schopnost zpracovaných dat, zvyšuje se jejich informační hodnota.“[4] 

Účel finanční analýzy spočívá v posouzení hospodářské situace podniku. Všechny 

podnikové aktivity, se kterými podnik vstupuje na trh, se promítají do finanční analýzy. 

Na základě výsledků můžeme pozorovat jaký je objem a kvalita výroby, inovační aktivity, 

marketingové, obchodní a další podnikatelské činnosti. 

Výsledky, které jsou získávány z pravidelné analýzy finančního stavu podniku, její 

kontroly a srovnáním s předchozími stavy, poskytují informace pro vedení podniku, ale 

také například investorům, věřitelům, státním orgánům, bankám a podobně. V případě, 

že podnik žádá dotaci z fondů Evropské unie, musí také předložit finanční analýzu. 

2.2.1 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýzu využívá především vedení společnosti k řízení podniku, pří plánování a 

k dosažení stanovených cílů. Je také úzce spojena s controllingem. Uživatelé finanční 

analýzy:  

 Majitelé společnosti – Skrze tento nástroj mohou akcionáři kontrolovat vývoj 

vložených investic. Zároveň také slouží k rozhodování, zdali budou vkládat své 

prostředky do podniku. 

 Věřitelé společnosti – Pro věřitele, například banky, je finanční analýza zdrojem 

informací, zda je podnik schopen dostát svých závazků. 
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 Vedení společnost – Pro vedení společnosti má hlavní uplatnění především při 

sestavování a kontrole cílů.  

 Stát – Pro stát má finanční analýza podobný význam jako pro věřitele. V případě, 

že se společnost uchází o nějakou zakázku, může si tak stát ověřit, zdali je 

společnost schopna dostát svých závazků. 

 Konkurence – Pomocí ekonomické, respektive finanční analýzy může konkurence 

získat informace o stavu společnosti, což může vést k zisku či ztrátě konkurenční 

výhody. Z tohoto důvodu společnosti nerady zveřejňují svá účetní data.  

 Zaměstnanci – Tato skupina pravděpodobně nevyužívá finanční analýzu ve velké 

míře. Avšak například uchazeči o pozici na ekonomické pozice, případně řídící 

pozice ve společnosti, mohou analýzu provést, aby získali přehled o stavu 

společnosti. 

2.2.2 Zdroje dat 

Aby mohlo dojít k analýze finanční situace, potřebujeme data ke zkoumání. Zdroje 

informací lze jednoduše rozdělit na interní informace podniku a veřejně dostupné 

informace. Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější informace vycházející z účetních 

výkazů, například rozvahy nebo výkazu zisku a ztrát.  

Úspěšnost finanční analýzy se v první řadě odvíjí od kvality informací. Data musí být 

kvalitní a pocházet z důvěryhodných zdrojů. Neověřené informace pocházející 

z nedůvěryhodných zdrojů mohou zkreslit výsledek celé analýzy.[2] 

Interní informace 

Interní informace jsou pro podniky velice cenné, proto si je chrání všemi možnými 

prostředky a jen nerady zveřejňují. Data využívaná analytikem během finanční analýzy 

pocházejí z vnitropodnikového účetnictví. Výsledek zkoumání pak slouží k řízení 

podniku, analýze nákladů, strategickému plánování apod. Interní informace jsou 

přístupné pouze některým zaměstnancům v podniku. Hlavní důvod je ochrana know-how, 

jehož prozrazení může způsobit ztrátu konkurenční výhody. 

Veřejně dostupní informace 

V české legislativě je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který udává povinnost 

zveřejňovat účetní závěrky pro všechny subjekty zapsané v obchodním rejstříku. Rozsah 

závěrky pak stanovuje § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní závěrka dle 
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tohoto zákona musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohy. Jestliže účetní 

jednotka musí mít závěrku ověřenou auditorem, přibývá další povinnost a to je doložení 

peněžních toků (cash flow).[5] 

V případě dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví všemi podnikatelskými 

subjekty zapsanými v obchodním rejstříku, měl by mít každý občan přístup k účetní 

závěrce. Realita je ale trochu odlišná. Účetní závěrku na portálu justice budeme však často 

u menších podniků hledat marně. Při nezveřejnění závěrky hrozí podniku pokuta dle § 37 

odst. 1 písm. e) a písm. f) zákona o účetnictví, až do výše 6 % hodnoty aktiv.[6] 

Některé společnosti zveřejňují účetní závěrky přímo na vlastních webových stránkách. 

Dalším zdrojem informací pro analýzu podniku jsou Český statistický úřad (ČSÚ), Česká 

národní banka (ČNB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Dalším zdrojem 

informací může být také vlastní výzkum analytika nebo výzkum agentury, která se zabývá 

totožnou tématikou.  

2.2.3 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát 

Účetní výkazy tvoří výchozí zdroj informací pro finanční analýzu. Ty jsou dále 

doplňovány a zpracovávány finančními i nefinančními indikátory.  Jako základní finanční 

účetní výkazy se uvádí rozvaha a výkaz zisku a ztrát, případně ještě výkaz peněžních 

toků.[7] 

Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát se zaměřuje na změny položek v čase. Lze ji 

rozdělit analýzu podle dvou pohledů a to na vertikální a horizontální.  

Rozvaha 

Rozvaha, nebo také bilance, je jedním ze základních účetních výkazů podniku. Vždy se 

sestavuje k určitému datu a dává nám informace o stavu majetku společnosti – aktivech 

(na levé, debetní straně) a také o zdrojích financování majetku – pasivech (na pravé, 

kreditní straně). Při sestavování musí být dodržena bilanční rovnice, která vyjadřuje 

rovnost aktiv a pasiv.[8] 

Nejčastěji se můžeme setkat s rozvahou v podobě dvoustranného účtu. To znamená, že 

levou stranu tvoří aktiva a pravou pasiva. Existuje také vertikální forma rozvahy. Tato 

forma zobrazuje pod sebou řazená aktiva a pod nimi s mínusovým znaménkem pasiva. 

Konečná položka výpočtu touto formou je vlastní kapitál.[7] 
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Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát, zkráceně také jako výsledovka, je písemný přehled, který nám podává 

informace o položkách nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Nesestavuje se jako 

rozvaha k určitému datu, ale za určité časové období. Obsahem jsou tokové veličiny a 

tvoří tedy přehled o operacích za daný časový interval.[8] 

Výnos můžeme definovat jako finanční částku, která byla získána ze všech podnikových 

činností za dané období. Současně také nezáleží, jestli došlo k jejich inkasu. Náklad je 

peněžní prostředek, které podnik musel vynaložit, aby dosáhl výnos. Jako výsledek 

hospodaření označujeme rozdíl celkových výnosů a celkových nákladů. V případě 

kladného výsledku hovoříme o zisku, v opačném případě o ztrátě.[8] 

Analýza výkazu zisku a ztrát nese několik problémů. Jelikož výsledovka obsahuje tokové 

veličiny, jejich změny mohou být nerovnoměrné. Další výrazný nedostatek je ten, že 

nákladové a výnosové položky nelze podložit skutečnými peněžními toky. Výsledkem 

tak je, že čistý zisk neodpovídá hotovosti skutečně dosažené v daném období. [2] 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza je založena na principu porovnání hodnot účetních výkazů v čase. 

Aby mohla být horizontální analýza zpracována, musíme mít data minimálně pro dvě 

období. Pokud je prováděna taková analýza dlouhodobě, je možné vypozorovat určitý 

vývojový trend. Tato metoda je vhodnou pomůckou při sestavování zprávy o hospodářské 

situaci podniku a předpovědi o budoucím vývoji. [4] 

Výsledek horizontální analýzy může být vyjádřena jako absolutní změna: 

Vzorec 1: Absolutní změna 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [2]) 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

nebo procentuální: 

Vzorec 2: Procentuální změna 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [2]) 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 

= (𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í⁄ 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í) × 100 
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Vertikální analýza 

Vertikální analýza nám podává informaci o změně struktury položek z účetních výkazů. 

Získaným výsledkem je procento, které vyjadřuje podíl sledované položky. V případě 

analyzování rozvahy, je sledována závislost aktiv nebo pasiv na bilanční sumě. Jestliže je 

výkaz zisku a ztrát podroben analýze, výsledkem může být procentuální vyjádření zisku 

na celkových tržbách podniku. [9] 

Vzorec 3: Pi 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [10]) 

𝑃𝑖 = 𝐵𝑖 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝐵𝑖⁄  

𝑃𝑖 je hledaný vztah 

𝐵𝑖 je hodnota vybrané položky 

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝐵𝑖 je součet hodnot položek daného celku 

2.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Jednou z nejpoužívanějších analýz účetních výkazů je analýza poměrových ukazatelů. 

Relativně jednoduchá konstrukce jednotlivých ukazatelů má za následek, že je velice 

oblíbená.  

Frank Fabozzi krásně vystihl definici této analýzy. „Poměr je matematický vztah mezi 

dvěma veličinami. Když máme 200 jablek a 100 pomerančů, poměr mezi nimi je 2:1, nebo 

2. Místo jablek zvolíme dvě finanční veličiny z účetních výkazů a máme poměrového 

ukazatele.“[11] Sedláček však varuje na jejich použití: „Tyto ukazatelé jsou jen 

pomocníkem analýzy a interpretace jevů, jejich výpočtem však analýza nekončí, naopak 

spíše začíná.“ [4]  

Existuje velké množství poměrových ukazatelů, já však v práci použiji jen ty nejznámější, 

což jsou: 

 Ukazatelé likvidity 

 Ukazatelé zadluženosti 

 Ukazatelé rentability 

 Ukazatelé aktivity 

 Ukazatelé tržní hodnoty 
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Ukazatelé likvidity 

Tyto ukazatele se považují za ty nejdůležitější, které jsou sledovány společnostmi. Smysl 

této analýzy tkví v tom, jak je daný podnik schopen dostát svým závazků v době jejich 

splatnosti. Důležitým pojmem během zkoumání ukazatelů likvidity je solventnost. Tento 

pojem je úzce spojen s likviditou. Solventnost nám říká, jaká je míra připravenosti 

podniku hradit své splatné závazky. Z tohoto vztahu tedy vyplývá, že likvidita je 

podmínkou solventnosti. [2] 

Žádoucím stavem ve společnosti je optimální hodnota ukazatelů likvidity. Nízká likvidita 

může ovlivnit ziskovost. Organizace nemá potřebné finanční prostředky k úhradě dluhů 

a plnění podmínek smluv. To může negativně ovlivnit situaci na trhu a podnik může dojít 

o obchodního partnera. Vyšší hodnoty značí opak, tedy že podnik drží prostředky 

v dlouhodobých aktivech. Společnost tedy neefektivně investuje finanční prostředky. [2] 

Odborná literatura popisuje tři stupně likvidity: 

 Běžná likvidita 

 Pohotová likvidita 

 Okamžitá likvidita 

Běžná likvidita je v literatuře nazývaná jako likvidita 3. stupně, říká nám, kolikrát oběžná 

aktiva převyšují krátkodobé závazky. Hodnota běžné likvidity tedy udává, kolikrát by 

mohl podnik splatit krátkodobé závazky, za předpokladu, že přemění oběžná aktiva na 

finanční prostředky. Aby nedošlo ke zkreslení výsledku, oběžná aktiva by měla být 

očištěna o nedobytné pohledávky a neprodejné zásoby. [4] 

Optimální hodnota dle Sedláčka i Růčkové je 1,5. [2][4] V roce 2013 provedl Nicolas 

Schmidlin výzkum, který potvrzuje zmiňovanou optimální hodnotu 1,5.[12] 

Výsledná hodnota by neměla převyšovat hodnotu 2,5. V takové situaci sice podnik 

dokáže uspokojit věřitele více než 2,5krát, ale současně by zbytečně držel velké množství 

peněžních prostředků, které by skrze investice mohly produkovat zisk.[13] 

Vzorec 4: Běžná likvidita 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [13]) 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é⁄ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
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Pohotová likvidita, též jako likvidita 2. stupně nebo acid test. Rozdíl proti běžné likviditě 

spočívá v tom, že v čitateli se od oběžných aktiv odečítají zásoby. Z tohoto vztahu je 

vidno, že pohotová likvidita udává schopnost splatit krátkodobé závazky, jestliže 

nebudou prodány podnikové zásoby. [4] 

Vzorec 5: Pohotová likvidita 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [13]) 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦) 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é⁄ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Čeští autoři jsou v případě pohotové likvidity více konzervativní. Optimální hodnota 

podle Růčkové je 1 až 1,5. [2] Podle Sedláčka by hodnota měla klesnout pod 1. [4] 

Nicolas Schmidlin na základě výzkumu z roku 2013 uvádí optimální hodnotu mezi 

0,9 – 1.[12] V případě vyšších hodnot to je dobrá zpráva pro věřitele, jelikož podnik má 

větší objem prostředků vázaných v pohotových aktivech. Pro akcionáře je to však 

nežádoucí, protože firma drží hotovost a to způsobuje ztráty investorů.  

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) vychází z poměru mezi peněžními prostředky a 

okamžitě splatných dluhů. Pod pojmem peněžní prostředky, které vstupují do čitatele, si 

můžeme představit nejlikvidnější aktiva, tedy peníze v pokladně a na bankovních účtech, 

šeky, volně obchodovatelné cenné papíry. Krátkodobé závazky, které jsou ve 

jmenovateli, složené z bankovních úvěrů a krátkodobé finanční výpomoci představují 

okamžitě splatné dluhy. [13] 

Vzorec 6: Okamžitá likvidita 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [13]) 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě⁄ 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 

Literatury se poměrně rozcházejí ohledně optimální hodnoty okamžité likvidity. Obecně 

se uvádí, že by měla byt vyšší než 0,2, ale zároveň by horní hranici neměla přesáhnout 

hodnotu v rozmezí 0,6 – 1.[4] 

Tabulka 1: Doporučené hodnoty likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [2]) 

Ukazatel likvidity Doporučená hodnota 

likvidita 1. stupně 0,2 – 1,0 

likvidita 2. stupně 1,0 – 1,5 

likvidita 3. stupně 1,5 – 2,5 
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Ukazatelé zadluženosti  

Ukazatelé zadluženosti zobrazují podnikovou strukturu cizího a vlastního kapitálu. 

Pozornost zaměřují především na cizí zdroje, například tedy na zadluženost podniku. 

Jestliže cizí zdroje převyšují vlastní zdroje, není to pro podnik automaticky negativním 

jevem. Je to zapříčiněno tím, že vlastní kapitál je dražší formou financování podniku. 

Z toho vyplývá, že cizí zdroje jsou levnější formou financování. Nesou s sebou však 

riziko finanční nestability. [4] 

Podnik nemůže být financován pouze cizím kapitálem. Kromě toho, že tento fakt 

upravuje zákon, měl by podnik financovaný pouze z cizích zdrojů problém při získávání 

investoru, také by se vyskytovalo velké riziko a vysoká míra nestability. Financovat 

podnik z vlastních zdrojů však také není vhodné řešení, jelikož tato varianta by se pro 

podnik stala drahá a nerentabilní. Z toho důvodu se hledá optimální struktura kapitálu, 

kde jsou minimalizovány náklady na kapitál. [2] 

V následující části budou popsány tři poměrové ukazatele zadluženosti: 

 Celková zadluženost (debt ratio) 

 Koeficient samofinancování (equity ratio) 

 Koeficient zadluženosti (debt to equity ratio) 

Celková zadluženost (debt ratio), někdy nazýváno také jako ukazatel věřitelského 

rizika, je základním ukazatelem zadluženosti. Poměr cizích zdrojů na celkových aktivech 

nám dá za výsledek celkovou zadluženost. Vyjadřuje tedy, jak se cizí zdroje podílejí na 

financování majetku. S rostoucí zadlužeností roste i riziko věřitelů, což může mít za 

následek, že nebudou chtít podniku dále půjčovat, anebo půjčky poskytnou s vyšší 

úrokovou sazbou. Ukazatel celkové zadluženosti by se měl pohybovat pod hodnotou 0,5, 

tedy 50 %. V případě finančně stabilního podniku může nabýt výsledek vyšších hodnot. 

Doporučuje se však, aby společnosti udržovali stabilní míru zadlužení. [4][14] 

Vzorec 7: Celková zadluženost 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[14]) 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 = 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á⁄ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
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Koeficient samofinancování (equity ratio) je doplňujícím ukazatelem pro celkovou 

zadluženost. Tento koeficient udává poměr, v jakém jsou aktiva financována z vlastních 

zdrojů. Součet koeficientu samofinancování a celkové zadluženosti dává hodnotu 1. 

Vzorec 8: Koeficient samofinancování 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[14]) 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í = 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á⁄ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Koeficient zadluženosti (debt to equity ratio) je podobný jako celková zadluženost, 

avšak s rostoucími cizími zdroji roste tento ukazatel exponenciálně až k  ∞, kdežto 

celková zadluženost roste lineárně a maximálně do 100 %. Vzorec zobrazuje poměr cizích 

zdrojů k vlastnímu kapitálu. [4] 

Vzorec 9: Koeficient zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[14]) 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 = 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙⁄  

Ukazatelé rentability 

Ze všech poměrových ukazatelů je právě analýzy ukazatelů rentability pravděpodobně 

tou nejdůležitější. Jelikož cílem společnosti je dosahování zisku, jsou ukazatelé propojeny 

právě s tímto cílem. Do jmenovatele nám vstupuje podnikem vložený kapitál, kdežto do 

čitatele se v různých podobách promítá právě zisk. [7] 

Jak již bylo zmíněno, můžeme se setkat s různými podobami zisku. V práci budou použity 

nejběžněji používané kategorie zisku: 

 EBIT – Earnings befor Interest and Taxes, zisk před odečtením úroků a daní 

 EAT – Earnings after Taxes, zisk po odečtu daní a úroků, tedy čistý zisk 

 EBT – Earnings before Taxes, zisk před zdaněním 

V práci budou použity ukazatele rentability: 

 Rentabilita celkových vložených aktiv 

 Rentabilita vloženého kapitálu 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

 Rentabilita tržeb 
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ROA – Rentabilita celkových vložených aktiv je z pohledu rentability podniku 

nejkomplexnější ukazatel. Udává poměr mezi provozním výsledkem hospodaření a 

celkovými aktivy. V tomto případě nezáleží na zdrojích financování. [15] 

Vzorec 10: ROA 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [4]) 

𝑅𝑂𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  

ROI – Rentabilita vloženého kapitálu udává, jak efektivní je dlouhodobě investovaný 

kapitál. Výsledek nám říká, kolik peněžních jednotek zisku připadá na jednotku 

dlouhodobých zdrojů. Pro výpočet jsem zvolil variantu, kde v čitateli je EBIT. Můžeme 

se setkat i s variantou, kde v čitateli je EAT nebo EBT. [4] 

 Vzorec 11: ROI 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[7]) 

𝑅𝑂𝐼 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙⁄  

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje míru ziskovosti z vloženého vlastního 

kapitálu. Na základě této hodnoty mohou vlastníci zjistit, jestli jimi vložený kapitál 

přináší dostatečný výnos. Ve zkratce můžeme říci, že ROE vyjadřuje výnosovou míru, 

kterou mohou investoři použít při srovnání s jinými možnostmi, jak zhodnotit kapitál. 

Jestliže je hodnota ROE dlouhodobě nižší než nejméně rizikové dluhopisy, směřuje 

podnik k zániku. [4] 

Vzorec 12: ROE 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [15]) 

𝑅𝑂𝐸 = 𝐸𝐴𝑇 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙⁄  

ROCE – Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje komplexně hospodařené 

společnosti. Do jmenovatele ve výpočtu vstupuje kromě vlastního kapitálu také 

dlouhodobé cizí zdroje vložené věřiteli a akcionáři do společnosti. [2] 

Vzorec 13: ROCE 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [16]) 

𝑅𝑂𝐶𝐸 = 𝐸𝐵𝐼𝑇
(𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 + 𝑑𝑙𝑜𝑢𝑜ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 +

+𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦)
⁄   
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ROS – Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost podniku, jaký dokáže vygenerovat zisk 

z každé jednotky tržeb. Vysoká úroveň ukazatele naznačuje, že se podnik nachází na 

předních pozicích trhu a má dobré jméno. V opačném případě, kdy se hodnoty pohybují 

pod oborovým průměrem, by měl podnik pravděpodobně zvýšit cenu produktů nebo 

služeb nebo snížit náklady. [17] 

Vzorec 14: ROS 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [16]) 

𝑅𝑂𝑆 =

= 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží⁄  

Každý ukazatel by měl dodržovat určitý trend. Tyto trendy jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 2: Doporučený vývoj ukazatelů rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [15]) 

Ukazatel rentability Doporučená vývoj 

ROA  

ROI  

ROE  

ROCE  

ROS  

 

Ukazatelé aktivity 

Růčková definuje ukazatele aktivity jako: „Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti 

využívat investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu 

v jednotlivých druzích aktiv a pasiv.“[2]  

Ukazatele aktivity o podniku vypovídají, jestli efektivně hospodaří se svými aktivy. Příliš 

velkým množství aktiv zvyšuje celkové náklady a také může dojít k situaci, kdy aktiva 

nebudou efektivně využívány. Naopak v situaci, kdy podnik nemá dostatek aktiv, 

nemůže, v případě vyskytnutí se příležitosti, vhodně investovat. [16] 

Ukazatele aktivity vyjadřují počet obrátek vybraného aktiva v tržbách, tedy obrátkovost. 

Další ukazatele měří dobu obratu určitého aktiva, což vyjadřuje časový údaj, zpravidla ve 

dnech. [2] 
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Nejčastěji používané ukazatele aktivity budou popsány níže: 

 Obrat celkových aktiv 

 Dobra obratu zásob 

 Doba obratu pohledávek 

 Doba obratu závazků 

Obrat celkových aktiv ukazuje efektivnost využití aktiv k objemu tržeb. Z pravidla se 

výpočet provádí s ročními hodnotami. Efektivní využití aktiv a vysoké tržby jsou 

žádaným jevem v podniku a odráží se to ve výsledku ukazatele, který by měl být co 

nejvyšší. Nízké hodnoty značí nevyužití svých aktiv. Tuto situaci může řešit prodejem 

nevyužitých aktiv nebo zvýšením tržeb. Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod 1. [2] 

Vzorec 15: Obrat celkových aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [4]) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  

Doba obratu zásob vyjadřuje časovou hodnotu, ve dnech, jak dlouho jsou oběžná aktiva 

vázána v zásobách. Aby nedocházelo ke zvyšování provozních nákladů kvůli uskladnění 

zbytečných zásob, měl by být tento ukazatel co nejnižší. V poslední době se nejvíce ve 

výrobních podnicích využívá metoda just-in-time. [2] 

Vzorec 16: Doba obratu zásob 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [15][15]) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 × 360 𝑡𝑟ž𝑏𝑦⁄  

Doba obratu pohledávek podává informaci, jak dlouho trvá odběrateli splatit 

pohledávky za prodané zboží a služby. Pokud podnik zjistí, že jsou pohledávky spláceny 

až po dni splatnosti, může obchodního partnera sankcionovat kvůli porušení smluvních 

podmínek. [2] 

Vzorec 17: Doba obratu pohledávek 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [15]) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 = 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 × 360 𝑡𝑟ž𝑏𝑦⁄  
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Doba obratu závazků je podobným ukazatelem jako doba obratu pohledávek, avšak 

v tomto případě se sleduje doba, za jakou je podnik schopen hradit své závazky. Podnik 

by měl nejdříve inkasovat finanční prostředky za prodej výrobků a služeb a až poté splácet 

své dluhy. Z toho vyplývá, že doba obratu závazků by měla byt vyšší než doba obratu 

pohledávek. [15] 

Vzorec 18: Doba obratu závazků 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [15]) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů = 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 × 360 𝑡𝑟ž𝑏𝑦⁄  

V následující tabulce jsou zobrazeny doporučené hodnoty pro ukazatele aktivity. 

Tabulka 3: Doporučený vývoj ukazatelů rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [15]) 

Ukazatel aktivity Doporučená hodnoty 

Obrat celkových aktiv 1,6-3 

Doba obratu zásob  

Doba obratu pohledávek (DOP) 
DOZ > DOP 

Doba obratu zásob (DOZ) 

 

Ukazatelé tržní hodnoty 

Ukazatele tržní hodnoty jsou důležité především pro současné a potencionální investory, 

protože vyjadřují výkonnost z pohledu návratnosti investovaných prostředků. Sledovány 

jsou především společnosti, které mají na burze volně obchodovatelné akcie. 

Nejdůležitější ukazatelé z této skupiny jsou účetní hodnota akcií, čistý zisk na akcii a 

ukazatel P/E. [2] 

Ukazateli P/E se nebudu dále věnovat, protože mnou vybraná firma nemá obchodovatelné 

akcie.  

Účetní hodnota akcií 

Růčková popisuje účetní hodnotu akcií jako: „Účetní hodnota akcií odráží uplynulou 

výkonnost firmy. Pro tento ukazatel platí, že by měl v čase vykazovat rostoucí tendenci, 

neboť pak se firma pro potencionální investory jeví jako finančně zdravá.“ [2] 
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Výpočet účetní hodnoty akcií je vcelku snadný výpočet, kde pouze dělíme vlastní kapitál 

počtem kmenových akcií. 

Vzorec 19: Účetní hodnota akcií 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [2]) 

Úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖í = 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í⁄  

Čistý zisk na akcii 

Podává informaci akcionářům, jak velký je zisk na jednu kmenovou akcii. Investor se tak 

může dozvědět, jaká by mu mohla být vyplacena dividenda, jestli by společnost část zisku 

nereinvestovala. [2] 

Vzorec 20: Čistý zisk na akcii 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [2]) 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖 = č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í⁄  

2.2.5 Analýza soustav ukazatelů 

V této kapitole bude věnována pozornost na analýzu soustav ukazatelů, která se zaměřuje 

na celkový stav podniku a nejen na omezenou část, jak tomu bylo u poměrových 

ukazatelů.  

V následující části se bude práce zaobírat jak bankrotními modely, tak bonitním 

modelem.  

Bankrotní model má upozornit na nebezpečí úpadku. Z toho vyplývá i jejich úkol, což 

je určit, jestli společnosti nehrozí v blízké budoucnosti bankrot. V praxi se užívá 

Altmanův model (Z-skóre), Index IN nebo Tafflerův model. [2]  

Bonitní model zkoumá finanční zdraví podniku s pomocí bodového systému. Každá část 

je bodově ohodnocena a celkový bodový zisk poté určí kategorii, do které podnik bude 

spadat. Může také posloužit ke srovnání podniků působících ve stejném oboru. Bonitním 

modelem je např. Kralickův Quictest nebo Tamariho model. [2] 

Altmanův model 

Jak název modelu napovídá, model byl sestaven profesorem Edwardem Altmanem za 

pomoci 66 podniků, které byly rozřazeny na bankrotující a nebankrotující. Soubor 22 

poměrových ukazatelů posloužil k určení Z-skóre. Představení původního modelu bylo 

v roce 1968 a vztahoval se pouze na burze obchodované podniky. Hodnota 2,675 byla 
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hraniční. Společnosti, která dosáhla nižšího skóre, hrozil bankrot. V dnešní době je tento 

model nejpoužívanějším v oblasti finanční analýzy pro určení finančního zdraví 

podniku.[15] 

Od představení se model téměř nezměnil. Pouze v roce 1983 byl vzorec upraven pro 

organizace, které nejsou obchodované na burze. Zachován zůstal význam proměnných, 

ale došlo k úpravě hodnot vah. [8] 

Vzorec 21: Altmanův model 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [8]) 

𝑍-𝑠𝑘ó𝑟𝑒 = 0,717 × 𝑋1 + 0,847 × 𝑋2 + 3,107 × 𝑋3 + 0,420 × 𝑋4 + 0,998 × 𝑋5 

Růčková [2] vyjádřila proměnné následovně: 

X1 – podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

X2 – rentabilita čistých aktiv 

X3 – EBIT / aktiva celkem 

X4 – vlastní kapitál / cizí zdroje  

X5 – tržby / aktiva celkem 

Výše zmíněná hranice 2,675, která určovala, jestli je podnik zdravý či nikoliv se 

v novějším modelu změnila. Hraniční hodnoty jsou dvě a to 2,9, která odděluje podniky 

ve velmi dobré situaci a podniky v šedé zóně. Spodní hranici šedé zóny určuje hodnota 

1,2. Dosáhne-li podnik nižší hodnoty než 1,2, v blízké době podniku hrozí bankrot. [15] 

Tabulka 4: Bodové hodnocení Altmanova modelu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [2]) 

Úrovně Z-skóre Výsledná hodnota 

Pásmo prosperity > 2,9 

Pásmo šedé zóny 1,2 - 2,9 

Pásmo bankrotu < 1,2 

 

Index IN 05 

Model byl vypracován manžely Neumaierovými a má za úkol zhodnotit finanční zdraví 

českých podniků v českém prostředí. I tento model je sestaven na základě poměrových 

ukazatelů. První model, IN95, vznikl v roce 1995 a charakterem spadal do bankrotních 
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modelů. Následný model IN99 byl spíše bonitní. V roce 2001 vznikl model IN01, který 

byl vytvořen spojením dvou předchozích modelů. IN05 je nejnovějším modelem a došlo 

ke změně váhy proměnné C z 3,92 na 3,97. [8] 

Sedláček tvrdí, že indexy IN01 a IN05 jsou kritériem pro hodnocení „ex post“ a zároveň 

„ex ante“ indikátory včasného varování. [4] 

Vzorec 22: Model IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [4]) 

𝐼𝑁05 = 0,13 × 𝐴 + 0,04 × 𝐵 + 3,97 × 𝐶 + 0,21 × 𝐷 + 0,09 × 𝐸 

A – aktiva / cizí kapitál 

B – EBIT / nákladové úroky 

C – EBIT / celková aktiva 

D – celkové výnosy / celková aktiva 

E – oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

Tabulka 5: Bodové hodnocení Indexu IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[4]) 

Úrovně Indexu IN05 Výsledná hodnota 

Doporučená hodnota > 1,6  

Šedá zóna 0,9 - 1,6 

Pásmo bankrotu <0,9 

 

Kralickův Quicktest 

P. Kralicek sestavil Quicktest v roce 1990. Tento model hodnotí firmu ve čtyřech 

oblastech, které jsou představovány vybranými ukazateli stability, likvidity, rentability a 

výsledku hospodaření. V předchozí části byl popsán vzorec pro R1, který představuje 

koeficient samofinancování a R3, což je rentabilita celkových aktiv. [2] 

R2 vyjadřuje dobu splácení dluhů, jehož vzorec je následující: 

Vzorec 23: Doba splácení dluhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [2])  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů = 

= (𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘) 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í𝑐𝑎𝑠ℎ⁄ 𝑓𝑙𝑜𝑤 
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Poslední rovnici, R4, získáme vydělením cash flow tržbami. 

Vzorec 24: R4 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [2]) 

𝑅4 = 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑡𝑟ž𝑏𝑦⁄  

Tabulka 6: Bodové hodnocení Kralickova Quicktestu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[2]) 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 0,3 < 

R2 < 3 3 – 5 5 – 12  12 – 30  30 < 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12  0,12 – 0,15 0,15 < 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1  0,1 < 

 

Jakmile jsou výsledky rovnic obodovány, následuje zhodnocení finanční stability. To se 

skládá ze součtu hodnoty finanční stability a výnosové situace a děleno dvěma. Finanční 

stabilitu zjistíme pomocí sečtení bodů R1 a R2 děleno dvěma. Výnosová situace se zjistí 

obdobně, sečtením R3 a R4 děleno dvěma. [4] 

Tabulka 7: Bodové hodnocení Kralickova Quicktestu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[4]) 

Úrovně Kralickova Quicktestu Výsledná hodnota 

Doporučená hodnota > 3 

Šedá zóna 1 – 3  

Pásmo bankrotu < 1 

 

2.3 Strategická analýza 

Strategická analýza se zabývá analýzou vnitřního a vnějšího okolí společnosti. Pro podnik 

je nezbytně nutné znát prostředí, ve kterém působí. Důležitost prostředí vhodně popisuje 

Miloslav Synek. „Nemá-li být podnik při svém ekonomickém rozhodování okolím 

zaskočen, ale hodlá-li ho využít ve svůj prospěch, musí se o jeho dynamiku aktivně 

zajímat. Jedině tak se může „vézt na vrcholu vlny“ a neutopit se.“ [18] 

Při hodnocení podniku je nutné si uvědomit, k čemu budou výsledky sloužit. Výsledky 

nám musí odpovědět na otázky, kde se nacházíme a kam směřujeme. Z toho lze odvodit, 

že cíl strategické analýzy je identifikace a na to navazující analýza faktů, které jsou 

zásadní při formulaci strategie společnosti. [19] 
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Strategická analýza je podle Grasseové dělena následovně: 

Analýza vnitřního prostředí  

Vnitřní analýza hraje při formulaci strategie velmi důležitou roli. Tato metoda se zabývá 

hodnocením samotné společnosti.  Analýze jsou podrobeny hmotné, nehmotné, finanční 

a lidské zdroje a jak je podnik schopen tyto zdroje efektivně využívat. Existuje celá řada 

nástrojů pro analýzu vnitřního prostředí, pro účely diplomové práce jsem zvolil 

McKinseyho analýzu tzv. 7 S.[19] 

Analýza vnějšího prostředí 

Jak napovídá název, analýzy se zabývá okolím společnosti. Zkoumání je zaměřeno na 

prostředí, ve kterém se podnik nachází. Úkolem je identifikace možných hrozeb, které by 

mohly negativně ovlivnit svým dopadem činnost podniku. V průběhu času probíhá 

v okolí firmy mnoho změn a proto je nutné tyto změny vyhodnocovat opakovaným 

návratem k této analýze. PESTLE a Porterův model pěti hybných sil jsou základní 

nástroje pro tuto analýzu.[19] 

Syntéza výsledků s využitím SWOT analýzy 

SWOT analýzu sestavujeme na základě výsledků získaných z analýzy vnějšího a 

vnitřního prostředí. SWOT analýza popisuje silné a slabé stránky společnosti a dále také 

příležitosti, kterým by společnost měla věnovat pozornost, a hrozby, které musejí být 

brány také v úvahu. [19] 

 

2.3.1 McKinseyho 7 S 

Koncem sedmdesátých let byl tento model navržen společností McKinsey&Company. 

Přesto, že tento model je přes čtyřicet let starý, je využíván velice často pro analýzu. 

McKinseyho model se zaměřuje na analýzu vnitřního prostředí a nebere v potaz vnější 

okolí. Model je založen na sedmi prvcích vycházejících z organizace. Pro úspěšnou 

realizaci podnikové strategie je těchto sedm prvků kritických. [20]  

Prvky můžeme rozděli na tzv. tvrdá S a měkká S. Tvrdá S jsou strategie podniku, 

struktura a systémy. Tyto faktory jsou snadno dohledatelné v dokumentech společnosti a 

případné změny jsou snadněji rozpoznatelné. Měkká S jsou tvořeny zbylými faktory, tedy 

spolupracovníci, styl vedení, schopnosti a sdílené hodnoty. Tyto prvky nenajdeme 
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v dokumentaci a proto jsou změny hůře realizovatelné a hůře se popisují. Na změnu 

měkkých S může mít vliv také kulturní prostředí firmy, proto je důležité brát v potaz, kde 

se podnik nachází. [20] 

 

 

Obrázek 1: McKinseyho 7 S 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [19]) 

Systémy 

Do tohoto prvku patří procesy a informační systémy využívané společností a také 

manažerské techniky, zaobírajíc se schopnostmi a dovednostmi zaměstnanců a 

hodnocením znalostí. [20] 

Styl vedení 

Tato oblast se zabývá stylem vedení podřízených v podniku. Můžeme rozlišit tři základní 

styly: 

 Liberální – zaměstnanci vedení tímto stylem mají poměrně velkou volnost a 

nadřízený pracovník téměř nezasahují do postupu skupiny. Skupina se musí 

shodnout na postupu a ten předkládá nadřízeným.  
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 Demokratický – v tomto stylu vedení mají zaměstnanci své slovo při řízení 

společnosti. Předkládají návrh nadřízenému pracovníkovi a ten zváží a rozhodne 

o postupu. Odpovědnost tím pádem spadá na něj. 

 Autokratický – podřízení nemají žádnou možnost ovlivnit rozhodnutí 

nadřízeného, který shromažďuje informace a na jejich základě se rozhoduje. [20] 

Schopnosti 

Schopnosti, dovednosti a znalosti jsou popsány tímto faktorem. Můžeme rozlišovat 

dovednosti měkké a tvrdé. Měkké dovednosti jsou vrozené schopnosti každého jedince, 

a tudíž se nedají nijak naučit, např. týmová spolupráce, komunikační schopnosti 

organizační schopnosti apod. Tvrdé dovednosti jsou pak takové, které se lze naučit a 

pomocí kurzů a školení dále rozvíjet, např. jazykové dovednosti, technické schopnosti 

apod. 

Struktura 

Organizační struktura určuje především rozdělení pravomocí, úkoly a kompetence mezi 

zaměstnanci. Podle strategie se určí struktura, u které je předpoklad maximální úspěšnosti 

podniku. 

Setkat se můžeme s pěti typy organizační struktury: 

 Funkcionální struktura – podnik je rozdělen do útvarů a každý má svého 

vedoucího. V takové struktuře může nastat problém, kdy zaměstnanec dostane 

rozdílné úkoly od vedoucích, jelikož každý zaměstnanec je podřízen více 

vedoucím. 

 Liniová struktura – v této struktuře je vždy jeden útvar nadřízen druhému. 

Vedoucí musejí být dostatečně seznámení se všemi oblastmi podniku, což 

způsobuje, že jsou na ně kladeny vysoké nároky. 

 Liniově-štábní struktura – je postavena na výhodách liniové a funkcionální 

struktury. Je zde zachováno funkcionální rozdělení do útvarů a ty jsou liniově 

podřízeny dalšímu útvaru. 

 Divizní struktura – již z názvu vyplývá, že společnost je rozdělena do divizí. 

Každá divize se může lišit například polohou, výrobou nebo typem cílového 

zákazníka, ale současně má své vlastní úseky.  
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 Maticová struktura – je kombinací divizní a funkcionální struktury. Tato struktura 

je velmi pružná, dokáže rychle a dobře reagovat na vnější podněty, třeba 

specifické požadavky zákazníků. [20] 

Spolupracovníci 

Pracovníci jsou hybnou silou každého podniku. Je nutné je správně motivovat a rozvíjet 

jejich schopnosti a dovednosti, což bude mít pozitivní dopad na efektivitu práce. 

Současně musí být bráno v potaz to, že jsou to jen lidé a mohou se dopustit chyby. [20] 

Strategie 

Strategie má dlouhodobý charakter. V podniku stanovuje cíle a směr, jakým musí podnik 

směřovat, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. Tento faktor se zabývá také konkurenčním 

bojem, tedy jakým způsobem se musí společnost chovat, aby si udrželi konkurenční 

výhodu. Aby nedošlo k vybočení ze směru vedoucího k úspěchu, musí docházet 

k pravidelné analýze a hodnocení. [20] 

Sdílené hodnoty 

Tento prvek je považovaný za tzv. nadřazený cíl podniku. Sdílené hodnoty sumarizují 

firemní kulturu a etiku. Všechny dříve zmíněné faktory jsou spojeny a vytvářejí faktor 

sdílené hodnoty. [20] 

 

2.3.2 PESTLE analýza 

Analýza vnějšího prostředí je prováděna pomocí metody PESTLE. Předmětem zkoumání 

jsou různé faktory pocházející z okolí podniku, a které na podnik působí. Zjišťuje a 

hodnotí příležitosti, které mohou vést k lepším výsledkům a postavení společnosti na trhu. 

Výsledkem jsou nejen příležitosti, ale také hrozby, které mohou negativně ovlivnit 

podnikatelskou činnost společnosti, plánovaný růst a také postavení na trhu.  PESTLE 

analýza je zdrojem pro vypracování prognóz, které by tyto hrozby měly odvrátit. [19] 

Podle Grasseové [19] má analýza odpovědět na tři základní otázky: 

 Které z vnějších faktorů působí na organizaci nebo její části? 

 Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

 Které z nich jsou v blízké době nejdůležitější? 
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Model byl vyvíjen několik desítek let. Předchozí model byl pouze čtyř faktorový ETPS. 

Tento model vytvořil Francis J. Aguilar v šedesátých letech a zabýval se ekonomickým, 

technologickým, politickým a sociálním faktorem. V další fázi vývoje byl přidán pátý 

faktor, ekologický a dal tak vzniknout tzv. STEPE analýze. Posledních přibližně patnáct 

let se uvádí již PESTLE. Zde přibyl šestý faktor a to legislativní. [19] 

  

Obrázek 2: PESTLE analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [19]) 

Politické faktory 

Politické faktory se zaměřují na analýzu a hodnocení současného a potencionálně 

budoucího politického vlivu. Politickým vlivem může být například postoj vlády 

k průmyslu, stabilita vlády, nebo zahraniční politika, tedy postoj vlády k zahraničním 

investicím a také import a export, což hraje v podniku velkou roli, jestliže hlavní 

zákazníci nebo dodavatelé pocházejí ze zahraničí. [19] 

Ekonomické faktory 

Tento faktor se zabývá především hodnocením makroekonomické situace. Analýza se 

tedy může týkat hrubého domácího produktu, vývoj míry inflace a úrokových sazeb, 

měnová stabilita a stav směnného kurzu. Dále ekonomický faktor studuje také přístup 

k finančním zdrojům a daňové faktory. [19] 
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Sociální faktory 

Pod sociálním faktorem si můžeme představit demografické vlastnosti obyvatelstva, což 

může být velikost populace, věková struktura obyvatelstva, geografické rozložení apod. 

Roli hraje také životní úroveň, sociálně-kulturní aspekty, vzdělanost obyvatelstva a také 

makroekonomické charakteristiky trhu práce, tedy míra nezaměstnanosti a výše mezd. 

[19] 

Technologické faktory 

Velký význam mají inovace, jelikož technologie v dnešní době jde velmi rychle kupředu 

a může znamenat velkou konkurenční výhodu. Své místo zde zastává věda a výzkum, kde 

je důležitá také vládní podpora. [19] 

Legislativní faktory 

Tento faktor analyzuje zákonné normy, a to jak domácí, tak zahraniční, a jejich účinnost. 

Může se jednat o normy obchodního práva, daňové zákony, zákon práce atd. [19] 

Ekologické faktory 

Legislativní faktory se částečně odrážejí také do ekologických faktorů, jelikož se tento 

faktor zabývá legislativními normami upravující ochranu životního prostředí. Součástí 

analýzy mohou být také klimatické vlivy, přírodní hrozby, dostupnost a čerpání 

neobnovitelných zdrojů apod. [19] 

2.3.3 Porterova 5F analýza 

Analýza získala pojmenování podle svého autora Michaela E. Portera a zkratka za 

jménem znamená five forces, což v překladu znamená pět sil. Tato analýza je hojně 

využívána pro hodnocení mikroprostředí podniku. „Podle Portera je charakter a stupeň 

konkurence v rámci odvětví závislý na tom, jaké jsou vyjednávací vlivy dodavatelů, 

vyjednávací vlivy odběratelů, ohrožení ze strany konkurentů, nebezpečí existence 

substitutů za výrobky nebo služby a stupeň soupeřivosti mezi podniky v odvětví.“ [21] 
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Účelem analýzy je určit přitažlivost oblasti podnikání vzhledem k rentabilitě. Rentabilita 

je určována právě výše zmíněnými pěti faktory, kterými jsou: 

 Dodavatelé 

 Zákazníci 

 Substituty 

 Konkurence v odvětví 

 Potencionální nová konkurence 

 

 

Obrázek 3: PESTLE analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [19]) 

 

Dodavatelé 

Faktor hodnotí vyjednávací vliv dodavatelů. Jestliže se podnik rozhoduje vstoupit na 

nový trh, musí zjistit, jaký je vyjednávací vliv dodavatelů. Jestliže pro náš podnik dodává 

klíčové zásoby nebo výrobky jeden dodavatel, má velkou vyjednávací sílu a může si 

stanovit ceny dle vlastní potřeby, jelikož má monopol. Z tohoto důvodu je nutné udržovat 

dobré vztahy s dodavatelem. Z druhé strany, sám dodavatel ví, že je pro náš podnik 

klíčový, ale také potřebuje, aby jeho zboží někdo odebíral, proto nenastaví cenu extrémně 

vysokou. Jestliže je dodavatelů více, situace se obrací a v takovém případě je vyjednávací 
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síla na straně odběratele. Ten si totiž může vybírat dodavatele, který nabízí nejlepší 

podmínky. [22] 

Zákazníci 

Příliš vysoká vyjednávací síla zákazníků odrazuje podniky od vstupu na nový trh. 

Vysokou vyjednávací sílu zákazníci mohou získat, když se na trhu vyskytují 

nediferencované produkty a mohou si tak vybírat pouze podle ceny. Podnik se může 

bránit tak, že bude nabízet jiný, diferencovaný, výrobek oproti konkurenci. [19] 

Substituty 

Substituce neboli zastupitelnost, může pro podnik znamenat, že cena produktu na trhu se 

sníží a podnik ztratí postavení na trhu. Jestliže na trhu není substitut a podle průzkumu 

bude o produkt zájem, nebrání podniku nic vstoupit na trh a nastavit cenu, která bude 

generovat co nejvyšší zisk. Pokud substitut existuje, musí mít před vstupem podnik dobře 

zanalyzovanou cenovou politiku. Podniku se může vyplatit vstoupit na trh i s nízkou 

cenou. V krátkém časovém období bube podnik ztrátový, ale výsledkem bude přebrání 

zákazníku a likvidace konkurence. [19] 

Konkurence v odvětví 

Při vstupu na trh, kde se vyskytuje silná konkurence, může dojít k cenové válce a 

pokusům o zničení konkurence. Je to zapříčiněno tím, že trh je nasycen mnoha stejnými 

produkty, protože firmy musí vyrábět, kvůli tlaku fixních nákladů. V případě, že by 

výroba byla neefektivní, nebo dokonce přerušena, fixní náklady by převýšily tržby a to 

by vedlo ke ztrátám. [22] 

Potencionální nová konkurence 

Klíčovou roli hrají bariéry vstupu a výstupu. Nejlepší stav je ten, když jsou vysoké bariéry 

vstupu a nízké výstupu. Znamená to, že při splnění podmínek může podnik vstoupit a 

v případě neúspěchu snadno trh opustit. Vyšší riziko je v případě, že bariéry vstupu i 

výstupu jsou vysoké. Riziko je však vyváženo vyššími zisky, jelikož se na trhu nenachází 

velký počet konkurentů. Nejvíce konkurentů se nachází na trhu, kde jsou nízké bariéry 

vstupu. Velký počet konkurentů vede k nadvýrobě stejných produktů a nabídka tak 

převyšuje poptávku. Zisky na takovém trhu jsou nízké, ale stálé. Aby podnik zlepšil svoji 

situaci, musí se snažit zvýšit bariéry vstupu. [19] 
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2.3.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je základní a nejčastěji využívanou metodou strategické analýzy. Spojuje 

metody strategické analýzy, které byly popsány dříve, tedy analýzu vnějšího a vnitřního 

prostředí. Okolí podniku je zkoumáno analýzou vnějšího prostředí, které ve skutečnosti 

může podnik ovlivnit. Výsledkem analýzy jsou informace o možných hrozbách, kterým 

se podnik musí vyhnout, a o příležitostech, které musí využít, aby získal konkurenční 

výhodu. Analýza vnitřního prostředí podává informace o silných a slabých stránkách 

uvnitř podniku. Silné stránky by měly být stavením kamenem podniku a slabé stránky by 

měl podnik v nejlepším případě úplně odstranit. [19] 

Z tohoto popisu lze odvodit, že SWOT je akronym počátečních písmen výstupů analýzy 

vnějšího a vnitřního prostředí, tedy silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), 

příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). 

Matice SWOT není výstupem SWOT analýzy. Výstupem, vycházející z matice, jsou 

různé podnikové strategie. Může také sloužit k identifikaci kritických oblastí v podniku, 

formulaci strategických cílů nebo definování vize.  
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3 ANALYTICKÁ ČÁST  

V této části diplomové práce bude představena společnost, která bude následně 

analyzována na základě podkladů a postupů popsaných v teoretické části. 

3.1 Základní informace o společnosti MND a.s. 

Název společnosti:   MND a.s. 

Sídlo:    Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01 

Identifikační číslo:  28483006 

Právní forma:   Akciová společnost 

Předmět podnikání: Hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem 

a projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou 

součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné 

hornickým způsobem. Prodej elektřiny a plynu. 

Generální ředitel: Ing. Zbyněk Parma 

Předseda představenstva: Ing. Karel Komárek 

Jediný akcionář: MND Group AG 6004 Lucern, Kapellgasse 21, Švýcarská 

konfederace, registrační číslo: CHE-488.401.517. 

Akcie: 50 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve 

jmenovité hodnotě 20 000 Kč. 

Základní kapitál:  1 000 000 000 Kč 

Datum vzniku: 3. 11. 2008 

 

 

Obrázek 4: Logo společnosti MND a.s. 

(Zdroj: [24]) 
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3.1.1 Historie firmy 

Historie nálezů prvního plynového a ropného ložiska se datuje do roku 1914. V roce 1946 

byly ropné rafinérie a vrty na území tehdejší české části Československa sjednoceny pod 

Československé naftové závody (ČNZ), které sídlily v Hodoníně. Po vzniku 

československé federace se národní podnik rozdělil. 1. 1. 1969 vznikají Moravské naftové 

doly a Slovenské naftové doly. Společenské změny v roce 1989 vedly k tomu, že podnik 

se změnil na akciovou společnost, kde získaly své podíly Slovenský plynárenský 

priemysel, E.ON Rhurgas a investiční skupina KKCG. Po roce 1990 společnost své 

aktivity rozšířila také do zahraničí (Blízký východ, severní Afrika, území bývalého 

Sovětského svazu). V roce 2010 byly skupinou KKCG odkoupeny poslední podíly a stala 

se tak 100% vlastníkem. S počátkem roku 2014 začala společnost MND a.s. nabízet 

vytěžený plyn přímo domácnostem. Během roku do své nabídky zařadila také proud. 

V letech 2017 a 2018 dosáhla společnost MND největšího počtu nových odběrných míst 

plynu mezi novými dodavateli a dalo by se tak říci, že se stala nejpreferovanějším 

dodavatelem zemního plynu v ČR. [25] 

3.1.2 Majetková účast společnosti 

Společnost MND a.s. je členem investiční skupiny KKCG a jediným akcionářem je MND 

Group AG. MND a.s. je matkou pro čtyři dceřiné společnosti, které pomáhají s jejími 

podnikatelskými činnostmi.  

MND Gas Storage a.s. se zabývá výstavbou a provozem podzemních zásobníků plynu 

s vysokou flexibilitou a plně automatickým systémem. V současné době provozuje 

zásobník plynu v Uhřicích, který patří mezi nejmodernější a nejflexibilnější zásobníky 

v Evropě. [25] 

MND Drilling & Services a.s. je vrtným kontraktorem s mezinárodními aktivitami v celé 

řadě evropských zemí. Poskytuje komplexní služby při vrtání a vystrojování průzkumných 

a těžebních vrtů na ropu, zemní plyn, hydro- a geotermálních vrtů a vrtů pro podzemní 

zásobníky plynu. MND Drilling & Services má také dlouhou tradici v poskytování všech 

typů prací při podzemních opravách sond. Společnost garantuje profesionální přístup a 

vysokou odbornost i kvalitu. [25] 

MND Energy Trading a.s. je jedním z největších obchodníků s energiemi v České 

republice. Je také významným evropským obchodníkem na trhu s kapacitami plynových 
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zásobníků. Obchodujícími komoditami jsou plyn, elektřina, ropa, uhlí a CO2 

povolenky. [25] 

MND Oil & Gas a.s. vznikla v září roku 2018 a zabývá se instalací průmyslových strojů 

a zařízení, správou nemovitostí a podpůrnou činnosti při těžbě.  

3.2 Finanční analýza 

Tato část práce se bude zabývat výpočtem ukazatelů, které byly popsány v teoretické části 

práce. Jednotlivé ukazatelé budou analyzovány na základě rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

za roky 2015 až 2018. Finanční analýza se zaměří nejdříve na analýzu rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát, následně budou zhodnoceny poměrové ukazatelé, dále bude propočtena 

ekonomická přidaná hodnota a na závěr analýza soustav ukazatelů. 

3.2.1 Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát 

V této kapitole se zaměřím na zhodnocení stavu aktiv a pasiv. Pro nejvýznamnější 

položky rozvahy provedu analýzu horizontální a následně i vertikální. Pro větší 

přehlednost bude analýza rozdělena na část aktiv a část pasiv. Následně bude provedena 

také analýza výkazu zisku a ztrát a tržeb. 

Horizontální analýza aktiv 

V následující tabulce jsou zaznamenány nejdůležitější položky aktiv vycházející 

z rozvahy a jejich vývoj v čase. Výsledky jsou uvedeny v absolutní hodnotě v tisících Kč 

a také procentuálně. Interpretace výsledků se nachází pod tabulkou.  

Dlouhodobá aktiva mezi roky 2015 až 2018 se maximálně změnila o 9,8 %. Největší 

meziroční změna nastala v roce 2016, kdy změna činila 9,8 %. Hodnota dlouhodobých 

aktiv v peněžním vyjádření byla 7,5 miliard korun. V dalším roce došlo opět k poklesu o 

272,7 milionu korun, v roce 2018 již byl vykázán nárůst o 6,1 %. Vetší změny se odehrály 

v jednotlivých položkách spadající pod dlouhodobá aktiva. 
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Tabulka 8: Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[27]) 

Aktiva 

2016 2017 2018 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Aktiva celkem -691 455 -4,5 1 457 727 9,9 6 139 551 37,9 

Dlouhodobá aktiva 

celkem -809 700 -9,8 -272 706 -3,6 437 470 6,1 

Dlouhodobý hmotný 

majetek -499 219 -6,7 -359 443 -5,2 184 780 2,8 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek -30 733 -18,3 -37 428 -27,3 -31 071 -31,2 

Dlouhodobý finanční 

majetek -287 796 -40,1 92 886 21,6 240 854 46,1 

Pohledávka z titulu 

odložené daně 8 048 45,5 31 279 121,5 42 907 75,2 

Krátkodobá aktiva 

celkem 118 245 1,7 1 730 433 23,8 5 702 081 63,5 

Krátkodobý finanční 

majetek 81 649 6,0 100 136 7,0 -357 055 -23,3 

Zásoby -1 033 482 -35,6 767 998 41,0 812 754 30,8 

Obchodní a jiné 

pohledávky - 

krátkodobé 1 075 782 47,8 -820 809 -24,7 1 861 377 74,3 

Pohledávka z titulu 

splatné daně z příjmů 3 891 40,2 -1 081 -8,0 -4 381 -35,1 

Kr. pohledávky 

z derivátových 

finančních nástrojů -29 008 -62,6 994 527 5740,1 3 500 243 345,9 

Peníze a peněžní 

ekvivalenty 19 413 3,4 689 662 116,5 -110 857 -8,6 

 

Změny v dlouhodobém hmotném majetku nebyly natolik výrazné, jak u dalších položek. 

Největší změna nastala v roce 2016 a to pokles o 6,7 %. Na změnu měl nejvýraznější vliv 

pořízení strojů a zařízení, dokončení investice do budov a staveb a aktivované sondy 

v roce 2015 a 2016. Nedokončené stavby a sondy nezařazené do užívání pak tvořily 

přírůstky ostatního hmotného majetku. Na pokles, kromě oprávek a odpisů, mělo vliv i 

přeúčtování budov a staveb do kategorie aktiv držených k prodeji. Růst dlouhodobého 

hmotného majetku se projevil v roce 2018, což bylo zapříčiněno především nákupem 

vrtných souprav za 322 milionu korun. 
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V procentuálním vyjádření jsou pohyby u dlouhodobého nehmotného majetku větší, než 

u hmotného majetku. Vyjádření v korunách však říká, že se nejedná o tak velké sumy 

jako u hmotného majetku. Největší změna nastala v roce 2018. Hodnota majetku klesla o 

31 milionu korun, tedy na 68,7 milionu korun.  

Dlouhodobý finanční majetek prošel velkými výkyvy. V roce 2016 došlo k poklesu o 

40 %, což odpovídá 287,8 milionům korun. Tento pokles byl zapříčiněn radikálním 

snížením dlouhodobých pohledávek a ostatních dlouhodobých aktiv. Další výraznou 

položkou jsou také investice vykazované ekvivalenční metodou. Investice do společnosti 

Moravia Gas Storage a.s., kde má MND a.s. 50% vlastnický podíl, byla přibližně o 120 

milionu nižší, než v předešlém roce. Pokles byl způsoben především dokončením 

podzemního zásobníku plynu, jenž byl uveden v roce 2016 do provozu. Nárůst v roce 

2018 byl způsoben stejně jako v roce 2016 změnou dlouhodobých pohledávek. Došlo 

k nárůstu z 94,6 milionů korun na 342.3 milionů korun.  

Velké změny krátkodobých aktiv se dají vzhledem k charakteru podniku očekávat. Stejně 

tak jako rostoucí trend, který je patrný z grafu níže. V roce 2016 byl růst pouze o 1,7 %, 

následující rok došlo k růstu o 23,8 % a v roce 2018 až o 63,5 % na hodnotu 14,7 miliard 

korun.  

 

 

Graf 1: Výše dlouhodobých a krátkodobých aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 
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Nejmenší pohyb zaznamenal krátkodobý finanční majetek. Tato položka se skládá 

z vázané hotovosti, což jsou finanční prostředky na bankovním účtu určené ke krytí 

zákonných rezerv na sanace a rekultivace. Výše se tak odvíjí na od počtu otevřených vrtů. 

Větší část je však tvořena ostatním krátkodobým finančním majetkem, který představuje 

pohledávka z titulu smluv o cashpoolingu se společností KKCG Structured Finance AG. 

Na pohybu zásob má největší vliv zboží, pod čím si lze představit plyn, který společnost 

nakupuje. Výše nakoupeného množství zboží odvíjí od vlastní těžby a potřeby týkající se 

obchodování s plynem. V roce 2016 byla výše zásob na úrovni 1,9 miliard korun. V roce 

2018 se zásoby dostaly téměř na dvojnásobek, přesněji na 3,5 miliard korun. 

Velké výkyvy nastaly také u obchodních a jiných krátkodobých pohledávek. K největší 

změně došlo v roce 2018, kdy byla procentuální změna 74,3 %. Na tuto změnu měly 

největší vliv pohledávky z obchodních vztahů. 

Krátkodobé pohledávky z derivátových finančních nástrojů rapidně narostly v roce 2018. 

Růst byl 345,9 %, což odpovídá 3,5 miliardám korun. Ještě větší růst byl v předchozím 

roce, protože v roce 2016 byly pohledávky na hodnotě 17,3 milionu korun, kdežto v roce 

2017 dosahovaly jedné miliardy korun. Rámcové smlouvy EFET, pod kterými společnost 

obchoduje se zemním plynem a elektřinou, umožňují zápočet pohledávek a závazků při 

jejich platbě a také při předčasném ukončením. Pohledávky a závazky z derivátových 

obchodů zahrnují přecenění těchto komoditních kontraktů, které tak jsou považovány za 

finanční nástroje.  

Velký skok zaznamenala také položka peněz a peněžních ekvivalentů v roce 2017, kdy 

došlo k růstu o 116,5 % a hodnota tak dosahovala 1,3 miliardy korun. Položka skládající 

se z peněz, bankovních účtů a vázané hotovosti je nejvíce ovlivňována právě bankovními 

účty.  

Vertikální analýza aktiv 

Poměr dlouhodobých a krátkodobých aktiv se mezi roky 2015 až 2018 výrazně změnil. 

Z tabulky níže je zřetelné, že podíl dlouhodobých aktiv na celkových aktivech během let 

klesal. V roce 2015 dosahovala dlouhodobá aktiva 54 %, kdežto v roce 2018 to bylo „jen“ 

34 %. Pokles dlouhodobých aktiv znamenal růst krátkodobých aktiv, které v roce 2018 

dosáhla hodnoty 66 %.  
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Tabulka 9: Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[27]) 

Aktiva 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobá aktiva celkem 54% 51% 45% 34% 

Dlouhodobý hmotný majetek 48% 47% 40% 30% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1% 1% 1% 0% 

Dlouhodobý finanční majetek 5% 3% 3% 3% 

Pohledávka z titulu odložené daně 0% 0% 0% 0% 

Krátkodobá aktiva celkem 46% 49% 55% 66% 

Krátkodobý finanční majetek 9% 10% 9% 5% 

Zásoby 19% 13% 16% 15% 

Obchodní a jiné pohledávky - krátkodobé 15% 23% 15% 20% 

Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů 0% 0% 0% 0% 

Krátkodobé pohledávky z derivátových 

finančních nástrojů 0% 0% 6% 20% 

Peníze a peněžní ekvivalenty 4% 4% 8% 5% 

 

Dlouhodobá aktiva se skládají především z dlouhodobého hmotného majetku. 

S klesajícím podíle dlouhodobých aktiv na celkových aktivech, klesal také podíl 

dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2015 tvořil dlouhodobý hmotný majetek 48 % 

celkových aktiv. Podíl postupně klesal až na hodnotu 30 % v roce 2018. Za těmito 

změnami stojí vlivy, které již byly zmíněny dříve, tedy pořizování strojů a zařízení, 

dokončení investic do budov a staveb, dále oprávky, odpisy a především přeúčtování 

budov a staveb do aktiv držených k prodeji. 

Postupně klesal také podíl dlouhodobého nehmotného majetku. Během let 2015 až 2017 

se držel okolo 1 %. V roce 2018 to bylo pouhých 0,3 %. Největší část nehmotného 

majetku tvoří software v hodnotě 47,5 milionu korun a ocenitelná práva v hodnotě 20 

milionu korun. 

Dlouhodobý finanční majetek také klesal a v roce 2018 tvořil 3 % z celkových aktiv. Jak 

bylo uvedeno v horizontální analýze, na velikosti finančního majetku má největší podíl 

pohyb dlouhodobých pohledávek a ostatních dlouhodobých aktiv a také investice 

vykazované ekvivalentní metodou. 

Krátkodobý finanční majetek tvořil 9 – 10 % mezi lety 2015 až 2017. V roce 2018 došlo 

k poklesu na 5 %.  Vázaná hotovost se měnila jen minimálně, jelikož je určena ke krytí 
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zákonných rezerv na sanace a rekultivace. Pokles byl zapříčiněn snížením ostatního 

krátkodobého majetku zhruba o 350 milionu korun. 

Hodnota zásob mezi roky kolísala. V roce 2015 tvořily zásoby 19 % celkových aktiv, 

následující rok došlo k poklesu a zásoby tak tvořily pouze 13 % aktiv. Další rok byl podíl 

16 % a v roce 2018 došlo opět k mírnému poklesu na 15 %. 

Obchodní a jiné krátkodobé pohledávky měly vyšší význam na celkových aktivech. 

V roce 2015 tvořily 15 %. I přes výkyvy došlo v konečném důsledku k růstu, když v roce 

2018 dosahovaly tyto pohledávky 20 % na celkových aktivech. Jak bylo zmíněno dříve, 

největší vliv na položku mají pohledávky z obchodních vztahů, u kterých došlo k nárůstu.  

V letech 2015 a 2016 byl podíl krátkodobých pohledávek z derivátových finančních 

nástrojů téměř nula procent. V dalších letech došlo k nárůstu hodnot a v roce 2018 tvořily 

tyto pohledávky již 20 % celkových aktiv. Bylo to způsobeno zápočtem rámcových smluv 

z obchodu s plynem a elektřinou a také přeceněním komoditních kontraktů. Společnost 

se také skrze finanční nástroje chrání před různými riziky.  

Peníze a peněžní ekvivalenty tvořily v roce 2015 jen 4 % a v roce 2018 mírně narostl 

podíl na 5 %. V roce 2017 však došlo k výkyvu a tato položka tvořila 8 % celkových 

aktiv. Hodnota položky v roce 2017 byla 1,3 miliardy korun a největší podíl byl tvořen 

bankovními účty.  

Horizontální analýza pasiv 

V tabulce č. 10 jsou zobrazeny meziroční změny pasiv v absolutním i procentuálním 

vyjádření. Vývoj celkových pasiv není potřebné více zmiňovat, jelikož kopírují vývoj 

celkových aktiv, které jsou výše. Proto upřu pozornost k jednotlivým položkám pasiv. 
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Tabulka 10: Horizontální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[27]) 

Pasiva 

2016 2017 2018 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Vlastní kapitál a 

závazky celkem -691 455 -4,5 1 457 727 9,9 6 139 551 37,9 

Vlastní kapitál 

celkem 75 352 1,3 255 616 4,4 -252 569 -4,2 

Základní kapitál - - - - - - 

Kapitálové a ostatní 

fondy -9 046 -28,0 341 934 1468,5 -13 565 -3,7 

Výsledek hospodaření 

minulých let a běžného 

období 84 398 1,8 -86 318 -1,8 -239 004 -5,1 

Závazky celkem -766 807 -7,9 1 202 111 13,5 6 392 120 63,1 

Dlouhodobé závazky 

celkem -134 283 -3,4 231 013 6,1 474 743 11,8 

Bankovní úvěry, 

vydané dluhopisy a 

závazky z finančního 

leasingu – dlouhodobá 

část -128 460 -5,6 266 292 12,2 106 746 4,4 

Obchodní a jiné 

závazky - dlouhodobé -33 942 -63,7 -12 467 -64,4 37 0,5 

Dlouhodobé závazky 

z derivátových 

finančních nástrojů 5 287 - 65 470 1238,3 286 713 405,2 

Rezervy - dlouhodobé 22 194 1,8 -98 936 -7,8 94 016 8,0 

Závazek z titulu 

odložené daně 638 0,2 10 654 3,3 -12 769 -3,8 

Krátkodobé závazky 

celkem -632 524 -11,0 971 098 18,9 5 917 377 96,9 

Bankovní úvěry, 

vydané dluhopisy a 

závazky z finančního 

leasingu – krátkodobá 

část -1 656 783 -48,8 368 370 21,2 1 048 468 49,7 

Obchodní a jiné 

závazky - krátkodobé 1 000 951 43,0 -392 630 -11,8 1 326 269 45,2 

Závazek z titulu 

splatné daně z příjmů 5 829 15,4 -41 513 -95,3 6 233 301,8 

Krátkodobé závazky 

z derivátových 

finančních nástrojů 11 126 182,1 1 031 663 5985,5 3 524 223 336,0 

Rezervy - krátkodobé 6 353 828,3 5 208 73,1 12 184 98,8 

 



48 

 

Vlastní kapitál meziročně v letech 2016 a 2017 rostl o 1,3 % a 4,4 %. V roce 2018 došlo 

k meziročnímu poklesu o 252,6 milionu korun a hodnota vlastního kapitálu byla 5,8 

miliard korun. 

Základní kapitál nebyl v letech 2015 až 2018 změněn. Jeho hodnota činila 1 miliardu 

korun a je tvořen 50 000 kusy akcií.  

Největší změny v položce, která spadá do vlastního kapitálu, proběhly v kapitálových a 

ostatních fondech. V roce 2016 došlo k poklesu o 28 %. Následující rok hodnota rapidně 

vzrostla o 1468,5 %, což odpovídalo 341,9 milionům korun. Hodnota fondů dosáhla 

hodnoty 365,2 milionu korun. Tento nárůst byl způsobený vkladem mateřské společnosti 

do těchto fondů v celkové dumě 290 milionu korun. Následující rok opět došlo k poklesu 

o 13,6 milionu korun.  

Výsledek hospodaření minulých let a běžného období nejdříve vzrostl o 1,8 %. V roce 

2017 začala klesat. Klesl o 1,8 % a v dalším roce o 5,1 %. Nárůst v prvním roce byl 

způsoben výplatou dividend v hodnotě 2,75 miliard korun v roce 2015. Výsledek 

hospodařené tak byl v roce 2015 4,7 miliardy, následující rok vzrostl na 4,8 miliardy a 

poté začal klesat. V roce 2018 byla výsledek hospodaření na úrovni 4,5 miliardy korun. 

Větší změny se odehrály v závazcích společnosti. V roce 2016 meziročně nejdříve klesly 

o 7,9 %, následně však došlo k růstu o 13,5 % a v roce 2018 dokonce k meziročnímu 

růstu o 63,1 % na celkovou hodnotu 16,5 miliard korun. Tyto změny ovlivnily především 

krátkodobé závazky. V dlouhodobých závazcích docházelo procentuálně také k velkým 

pohybům, avšak v absolutní hodnotě nejsou změny tak velké, jak u krátkodobých 

závazků. 

Dlouhodobé bankovní úvěry, vydané dluhopisy a závazky z finančního leasingu v roce 

2016 meziročně klesla, jelikož docházelo ke splácení úvěrů a nedošlo k přijetí nových 

úvěrů. V roce 2017 také nebyly přijaty dlouhodobé úvěry. Růst položky byl způsoben 

vydáním dluhopisů v nominální hodnotě 2,2 miliardy korun. V roce 2018 byla přijata 

půjčka od podniků mimo skupinu, což znamená, že půjčku poskytl nebankovní subjekt. 

Půjčka v hodnotě 61,2 milionu korun byla čerpána za účelem pořízení vrtné soupravy. 

Obchodní a jiné závazky mají procentuálně velké změny, vyjádření v absolutní hodnotě 

není však natolik velká hodnota. V roce 2016 došlo k poklesu o 63,7 %, což odpovídá 

33,9 milionům korun. V dalším roce došlo opět k poklesu a to 64,4 %, čemuž odpovídá 
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hodnota 12,5 milionu. V dalším roce došlo k růstu o 37 tisíc. Z toho je patrné, že podnik 

dostává svým závazkům. V roce 2018 byla hodnota této položky 6,9 milionu korun. 

Dlouhodobé závazky z derivátových finančních nástrojů meziročně rostly ve všech 

analyzovaných obdobích. V roce 2015 jsou uvedeny tyto závazky jako nulové a z toho 

důvodu je uvedený procentuální růst v roce 2016 jako nulový. K nárůstu však došlo a to 

ve výši 5,3 milionu korun. Jelikož nárůst byl poměrně nízký, v dalším roce nastalo rapidní 

navýšení o 65,5 milionu korun, což odpovídá procentuálně 1238,3 %. Další rok došlo 

ještě k vyššímu nárůstu a to o 263,7 milionu korun. Důvod tohoto růstu je stejný jako ten, 

skrz který rostly také pohledávky z derivátových finančních nástrojů. 

Dlouhodobé rezervy meziročně v roce 2016 mírně vzrostly o 1,8 %. V dalším roce došlo 

k poklesu o 7,8 % a v roce 2018 byl opět nárůst o 8 %. Pohyby ve velikosti rezerv 

ovlivňují úrokové míry a očekávaná inflace, jelikož se předpokládá, že tyto rezervy budou 

využity v letech 2019 až 2050. Také účel, za kterým jsou rezervy vytvářeny, tedy 

likvidace, sanace a rekultivace těžebních vrtů, má velký vliv a růst či pokles úzce souvisí 

s počtem otevřených vrtů.  

Závazky z titulu odložené daně nejdříve rostly. Nejdříve o 0.2 % a další rok o 3,3 %. 

V roce 2018 však došlo k poklesu závazku o 3,8 %, což je 12,8 milionu korun. 

Jak již bylo zmíněno, krátkodobé závazky měly rapidnější průběh. V roce 2016 došlo 

meziročně k poklesu o 11 %, což se rovná 632,5 milionu korun. Následně došlo k růstu a 

v roce 2018 se téměř zdvojnásobily, přesněji byl nárůst o 96,9 % a celková hodnota činila 

12 miliard korun. 

Bankovní úvěry zaznamenaly pokles v roce 2016 o 1,7 miliard, což bylo 48,8 %. Další 

roky docházelo k růstu a v roce 2018 byl nárůst o 1 miliardu a hodnota ke konci roku 

činila 3,2 miliard korun.  Tento nárůst způsobily specifické krátkodobé půjčky určené 

k financování zásob plynu. Tyto půjčky pocházely od bankovních subjektů. 

Obchodní a jiné závazky zaznamenaly největší pohyb také v roce 2018, kdy došlo 

k nárůstu o 1,3 miliard korun a celková hodnota tak byla 4,3 miliardy korun. Tento nárůst 

byl zapříčiněn smluvními závazky, které v předešlém roce byly nulové. 
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Závazky z titulu odložené daně měly kolísavý průběh, když nejdříve došlo k nárůstu o 

5,8 milionu, následně byly tyto závazky sníženy o 41,5 milionu korun a v roce 2018 došlo 

opět k růstu o 6,2 milionu korun. 

Velké růsty nastaly v položce krátkodobých závazků z derivátových finančních nástrojů. 

V roce 2016 došlo k nárůstu o 182,1 %, v dalším roce to bylo dokonce o 5985,5 %, což 

odpovídalo 1 miliardě korun. V roce 2018 také došlo k růstu a to o další 3,5 miliardy 

korun a celková hodnota byla 4,6 miliardy korun. Tento růst má stejné příčiny jako 

dlouhodobé závazky, respektive pohledávky. 

Rostoucí trend panoval také v položce rezerv. Nejvyšší nárůst nastal v roce 2018, který 

se rovnal 12,2 milionům korun. Celková hodnota rezerv byla 24,5 milionu korun. 

Vertikální analýza pasiv 

Při pohledu na tabulku číslo 11 je zřejmé, že podnik postupně snižuje hodnotu vlastního 

kapitálu. 

V roce 2015 byl majetek financován z 37 % z vlastních prostředků, kdežto v roce 2018 

již pouze 26 %. Z toho vyplývá, že financování z vlastních zdrojů rostlo menším tempem 

než financování ze zdrojů cizích. 

Významné snížení se odehrálo v položce výsledku hospodaření, což značně ovlivnilo 

podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech. V roce 2015 tvořil výsledek hospodaření 

30 % všech pasiv, následně došlo ke snižování a v roce 2018 tvořil výsledek hospodaření 

jen 20 % z celkových pasiv.  

Podíl cizích zdrojů byly zvýšen především díky krátkodobým závazků. Zde došlo 

k největšímu nárůstu u položky krátkodobých závazků z derivátových a finančních 

nástrojů, které v roce 2015 a 2016 tvořily téměř nulový podíl. V roce 2017 tvořily tyto 

závazky 6 % a v roce 2018 dokonce 20 % celkových pasiv.  
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Tabulka 11: Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[27]) 

Pasiva 2015 2016 2017 2018 

Vlastní kapitál celkem 37% 39% 37% 26% 

Základní kapitál 6% 7% 6% 4% 

Kapitálové a ostatní fondy 0% 0% 2% 2% 

Výsledek hospodaření minulých let a běžného 

období 30% 32% 29% 20% 

Závazky celkem 63% 61% 63% 74% 

Dlouhodobé závazky celkem 25% 26% 25% 20% 

Bankovní úvěry, vydané dluhopisy a závazky 

z finančního leasingu – dlouhodobá část 15% 15% 15% 11% 

Obchodní a jiné závazky - dlouhodobé 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobé závazky z derivátových 

finančních nástrojů 0% 0% 0% 2% 

Rezervy - dlouhodobé 8% 9% 7% 6% 

Závazek z titulu odložené daně 2% 2% 2% 1% 

Krátkodobé závazky celkem 37% 35% 38% 54% 

Bankovní úvěry, vydané dluhopisy a závazky 

z finančního leasingu – krátkodobá část 22% 12% 13% 14% 

Obchodní a jiné závazky - krátkodobé 15% 23% 18% 19% 

Závazek z titulu splatné daně z příjmů 0% 0% 0% 0% 

Krátkodobé závazky z derivátových 

finančních nástrojů 0% 0% 6% 20% 

Rezervy - krátkodobé 0% 0% 0% 0% 

 

Analýza výkazu zisku a ztrát 

První položka, která se nachází na výkazu zisku a ztrát, jsou tržby. Mezi hlavní činnosti 

společnosti patří těžba ropy, těžba a skladování zemního plynu, obchodování s ropou a 

zemním plynem a od roku 2014 také prodej plynu a elektřiny domácnostem. Ve výkonech 

podniku se odrážejí tržby z prodeje vlastního vytěženého plynu a ropy, náklady poté ve 

výkonové spotřebě. Položka tržby zachycuje tržby plynoucí z obchodní činnosti 

s plynem, ropou a elektřinou. Tabulka číslo 12 zobrazuje strukturu tržeb podniku za roky 

2015 až 2018.  

Celkové výnosy společnosti rostly, především v roce 2018 došlo k rapidnímu nárůstu. 

Hlavní příčinou růstu byl růst tržeb. V roce 2015 dosahovaly tržby hodnoty 20,2 miliard 

korun. V roce 2018 hodnota tržeb dosáhla 69,8 miliard korun. Největší tržby, 67,5 miliard 

korun, podnik získal z obchodování s plynem, elektřinou a skladováním plynu. Za vrtné 
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práce společnost utržila 715 milionu korun a za průzkum a těžbu ropy a plynu 1,7 miliard 

korun.  

S rostoucími tržbami rostly také náklady s nimi spojené. Položka spotřeba materiálu a 

služeb postupně meziročně rostla. V roce 2016 došlo k 3% navýšení, v roce 2017 došlo 

k růstu o 87,8 % a v roce 2018 dokonce o 113,4 %, což se rovná 35,1 miliardám korun. 

Největší položkou ve spotřebě materiálu a zboží tvořily náklady na obchodování s plynem 

a elektřinou a to 64,4 miliard korun. Vývoj tržeb a nákladů spojených s obchodováním 

s plynem a elektřinou zobrazuje tabulka níže. 

Tabulka 12: Vývoj tržeb a nákladů spojených s obchodováním 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[27]) 

  2015 2016 2017 2018 

Tržby z obchodování s plynem a 

elektřinou a skladování plynu 

(tis. Kč) 16 663 573     16 982 150     31 753 304     67 484 716     

Náklady na obchodování s 

plynem a elektřinou (tis. Kč) 14 521 867     15 182 617     29 622 196     64 390 528     

  

Další položky, které spadají do provozního výsledku hospodaření, tedy osobní náklady, 

odpisy, amortizace a snížení hodnoty a ostatní provozní náklady, také rostli, ale jen 

v mírném tempu. Za zmínku stojí spotřebované služby, u kterých došlo v roce 2018 

k nárůstu o 526,1 milionu korun. Změna byla především ve spotřebovaných službách 

vztahujících se k tržbám. Spotřebované služby vztahující se k tržbám zahrnují náklady na 

distribuci plynu a elektřiny, které jsou skupinou využívány pro distribuci elektřiny a 

plynu domácnostem, a náklady na skladování plynu.  

V následujícím grafu je zobrazený vývoj nejsledovanějších řádků z výkazu zisku a ztrát, 

tedy provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření, výsledek 

hospodaření za účetní období před zdaněním a výsledek hospodaření za účetní období. 
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Graf 2: Vývoj výsledků hospodaření 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

Provozní výsledek hospodaření v letech 2016 a 2017 zaznamenal meziroční pokles. 

Hodnota hospodářského výsledku v roce 2017 byla záporných 130 milionu korun. V roce 

2018 došlo k 57% meziročnímu zlepšení. Hodnota však zůstala nadále záporná, 

tedy -55,9 milionu korun. 

Výsledek za účetní období má klesající tendenci, stejně jak provozní výsledek 

hospodaření. Přesto, že tržby podniku rapidně rostly, rapidně rostly také náklady. 

Náklady v roce 2017 a 2018 rostly vyšším tempem než tržby, z čehož vyplynul záporný 

provozní výsledek hospodaření. K negativnímu výsledku hospodaření za účetní období 

v roce 2018 přispěl také finanční výsledek hospodaření, který činil -148,8 milionu korun. 

Na tento výsledek měl největší vliv nízký zisk z úrokových operací a proti tomu vysoké 

nákladové úroky. Výsledek hospodaření od roku 2015 klesal každým rokem a v roce 2018 

byl výsledek -239 milionu korun.  

3.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů byla provedena za období 2015 až 2018. Na základě 

teoretických znalostí byly hodnoceny ukazatele likvidity, zadluženosti, rentability, 

aktivity, účetní hodnota akcií a čistý zisk na akcii. 
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Likvidita podniku 

Likvidita podniku MND byla vypočtena pomoci vzorců číslo 4, 5 a 6. Výsledky jsou 

znázorněny v grafu číslo 3. Na základě poznatků z teoretické části týkající se likvidity 

podniku, jsou do grafu zaneseny také optimální hodnoty pro jednotlivé tipy likvidity. 

 

Graf 3: Vývoj likvidity podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

Všechny druhy likvidity měly v letech 2015 až 2017 rostoucí trend. V posledním 

hodnoceném roce, 2018, došlo k poklesu. Běžná a pohotová likvidita se po celou dobu 

držela okolo optima, nebo lehce pod. Pouze hodnoty okamžité likvidity přesahovaly po 

dobu prvních tří období optimální hranici. V roce 2018 došlo k poklesu a okamžitá 

likvidita se dostala na úroveň optima.  

V roce 2015 byly hodnoty běžné likvidity a pohotové likvidity pod úrovní doporučených 

hodnot. Běžná hodnota likvidity dosahovala hodnoty 1,24, pohotová 0,73. Nízké hodnoty 

mohly negativně ovlivnit solventnost podniku, jelikož by nebyl schopen plně dostát svým 

závazků. K této skutečnosti však nedošlo a podnik neztrácel své obchodní partnery. Nízká 

hodnota v roce 2015 byla zapříčiněna především nesplacenými krátkodobými 

bankovními úvěry. Jak je vidno z grafu, následující rok byly hodnoty na optimálních 

hodnotách, čemuž odpovídá splacení úvěru. V následujícím roce nebyly přijaty žádné 

další úvěry, tudíž se hodnota pohybovala na optimu. V roce 2018 hodnota opět klesla, 

jelikož byly čerpány krátkodobé úvěry za účelem financování zásob plynu a také došlo 

k nárůstu smluvních závazků. 
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Zadluženost podniku 

Zadluženost podniku byla analyzována na základě dříve uvedené teorie a pomocí vzorců 

číslo 7 až 9 byly vypočteny konkrétní hodnoty. 

Již výsledky vertikální a horizontální analýzy pasiv vyjádřily trend rostoucího podílu 

cizího kapitálu, což vypovídá o rostoucí zadluženosti podniku. Vývoj celkové 

zadluženosti a koeficientu samofinancování je zobrazen v grafu číslo 4. 

 

Graf 4: Vývoj zadluženosti podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

V roce 2018 byl podíl cizích zdrojů na celkových aktivech 74 %. Jak je z teorie známo, 

zvyšování zadluženosti podniku může vést ke zvyšování požadované úrokové sazbě od 

věřitelů. Nelze však jednoznačně říci, že v případě 74% zadluženosti to bude znamenat 

zvýšení úrokové sazby. Došlo také k růstu koeficientu zadluženosti. V roce 2015 tento 

koeficient činil 169 %. Následující rok došlo k poklesu, dále však podíl rostl a v roce 

2018 byla jeho hodnota 284 %. Lze tedy říci, že cizí kapitál byl téměř třikrát větší, než 

vlastní kapitál. V roce 2018 došlo k poklesu rentability, jak bude popsáno dále, což 

pravděpodobně bylo způsobeno zvýšením zadluženosti podniku, jelikož rostla výše 

zaplacených úroků. Jelikož je podnik schopný hradit své závazky, považuji navýšení 

cizích zdrojů jako levnější formu pro financování, než kdyby podnik využíval vlastní 

kapitál.  
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Rentabilita podniku 

Ukazatele sloužící k analýze rentabilit jsem konstruoval na základě zisku před zdaněním 

a úroky. Pouze u ukazatele rentability vlastního kapitálu bylo využito zisku po zdanění.  

Nejvyšších hodnot dosahoval podnik v roce 2015. Dále měly všechny hodnoty klesající 

trend, což je zobrazeno v grafu číslo 5.  

 

Graf 5: Vývoj rentability podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

Pro podnik je optimální, aby hodnoty rentability měly rostoucí trend. V tomto případě to 

však bylo obráceně a rentability každým rokem klesaly. Klesající hodnoty bylo možné 

očekávat již vzhledem k analýze výkazu zisku a ztrát, kde byl viditelný klesající trend ve 

výsledku hospodaření. Klesající trend u rentabilit a také u výsledku hospodaření je 

zapříčiněno snižováním marže z prodeje vlastní produkce podniku. V analyzovaném 

období byly ceny ropy a zemního plynu příznivé a proto se podnik rozhodl navyšovat 

těžené množství. S otvírkou nových vrtů vznikaly podniku další náklady, které jsou 

v počátku velmi vysoké, což vedlo ke snížení marže. Klesající marže negativně ovlivnila 

výsledek hospodaření, který se v letech 2017 a 2018 dostal do záporných hodnot a proto 

také rentability byly blízko nule, případně záporné. Na negativním výsledku měly vliv 

také náklady spojené se získáním nových zákazníků při rozšiřování maloobchodní sítě. 
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Aktivita podniku 

Dá se předpokládat, že podnik nebude dosahovat hodnot kapitálově lehkých podniků 

vzhledem k aktivitám a charakteru analyzované společnosti. Pro hodnocení aktivity 

podniku byly provedeny výpočty pro ukazatel obratu aktiv, dobu obratu zásob, dobu 

obratu pohledávek a dobu obratu závazků. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 13: Ukazatele aktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[27]) 

  2015 2016 2017 2018 

Obratu celkových aktiv 1,31 1,34 2,09 3,13 

Doba obratu zásob 51,7 34,2 28,0 17,8 

Doba obratu pohledávek 44,3 61,9 39,1 48,3 

Doba obratu závazků 172,5 163,0 107,5 85,2 

 

Dle uvedené literatury v teoretické části je optimální hodnota obratu celkových aktiv 

v rozmezí 1,6 až 3. V roce 2015 byla hodnota 1,31, což je pod hranicí. Došlo však k růstu 

a v roce 2018 byla tato hodnota již přes 3, přesněji 3,13. Nízký obrat aktiv byl způsobený 

velkým majetkem podniku a nízkými tržbami. Charakter podnikání společnosti se od roku 

2014 začal měnit, když začala poskytovat plyn a elektřinu také domácnostem. Díky tomu 

však došlo k nárůstu tržeb a zefektivnění využití majetku firmy. 

 

Graf 6: Doba obratu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 
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Pro podnik je žádoucí, aby doba obratu zásob byla co nejnižší, aby podnik nevázal 

zbytečně zásoby a nezvyšoval tak provozní náklady. Z grafu je čitelné, že podnik se 

podnik snažil snižovat zásoby, což se také povedlo. V roce 2015 byla doba obratu zásob 

52 dní, kdežto postupným snižováním se hodnota v roce 2018 dostala na hodnotu 18 dnů. 

Doba obratu pohledávek nám podává informaci o počtu dnů, kolik společnost průměrně 

potřebuje k zinkasování pohledávky od odběratele. Čím menší je tento ukazatel, tím méně 

potřebuje společnost zdrojů k financování pohledávek. Orientačně je ideální doba obratu 

pohledávek 30 dní. Záleží však na společnosti, jaký požaduje časový horizont pro úhradu 

pohledávek. Z grafu číslo 6 je viditelné, že hodnoty tohoto ukazatele kolísají. Nejnižší 

doba obratu byla v roce 2017, kdy společnosti byly zaplaceny pohledávky během 39 dnů. 

Naopak nejdelší doba byla v roce 2016.  

Doba obratu závazků je opakem doby obratu pohledávek. Říká nám tedy, za jakou dobu 

společnost hradí své závazky. Z grafu je viditelné, že tento ukazatel má klesající trend. 

Pro obchodní partnery to je pozitivní jev. Společnost si však musí dát pozor, aby nenastala 

situace, kdy doba obratu pohledávek bude vyšší jak doba obratu závazků. V takovém 

případě by mohlo dojít k platební neschopnosti, jelikož by v podniku nemusel být 

dostatek prostředků k úhradě splatných závazků. 

Účetní hodnota akcií 

Jak bylo popsáno v teoretické části, účetní hodnota akcií nám říká, jaká je výkonnost 

podniku. Tento ukazatel by měl mít rostoucí tendenci.  

 

Graf 7: Účetní hodnota akcií 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 
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Jak je z grafu patrné, trend je rostoucí, což je žádaný jev. V roce 2017 dosáhl podnik 

maxima 121,43 Kč/akcii. Následující rok však došlo k poklesu na 116,38 Kč/akcii. Pro 

potencionální investory to znamená, že je podnik finančně zdravý. 

Čistý zisk na akcii 

Tento ukazatel je podstatný především pro investory. Říká, jaký je zisk na jednu 

kmenovou akci a tak se může investor dozvědět, jaká by mu mohla být vyplacena 

dividenda.  

 

Graf 8: Zisk na akcii 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

V letech 2015 a 2016 byl zisk na akcii kladný a investorům tak mohly být vyplaceny 

dividendy. V následujících letech byl výsledek hospodaření negativní a podnik tak 

negeneroval zisk na akcii. 

3.2.3 Analýza soustav ukazatelů 

V následujících podkapitolách bude podnik analyzován pomoci vybraných bonitních a 

bankrotních modelů popsaných dříve v teoretické části. 

Altmanův model 

Jak již bylo popsáno v teoretické části, tento model spadá mezi bankrotní modely. Slouží 

tedy k analýze finančního zdraví podniku, tedy jestli hrozí bankrot, nebo se jedná o 

prosperující podnik.  
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Graf 9: Vývoj Altmanova modelu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

Graf číslo 9 zaznamenává vývoj hodnocení podniku dle Altmanova modelu. V roce 2015 

se podnik nacházel téměř uprostřed šedé zóny, kdy hodnota činila 1,82. Dalo by se říci, 

že podnik tak byl v bezpečné vzdálenosti od pásma bankrotu a bankrot podniku tedy 

nehrozil. V následujících letech se situace zlepšovala a v roce 2018 se podnik dostal do 

pásma prosperity a výsledek Z-skóre činil 3,33. Růst Z-skóre byl ovlivněn především 

růstem tržeb. 

Index IN05 

Index IN05 je také bankrotním modelem. Má za úkol zhodnotit finanční zdraví českých 

podniků v českém prostředí na základě poměrových ukazatelů. Jak je viditelné v grafu 

níže, výsledky tohoto modelu nejsou natolik pozitivní jako v případě Altmanova modelu. 
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Graf 10: Vývoj Indexu IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

V roce 2015 se hodnota indexu nacházela v šedé zóně. Následně došlo k poklesu. Což 

bylo zapříčiněno klesajícím výsledkem hospodaření a rostoucími nákladovými úroky. 

Podnik se tak dostal do pásma bankrotu. Pozitivní vliv na vývoj indexu pak měly rostoucí 

tržby, které nasměrovaly index opět k šedé zóně.  

Kralickův Quick test 

Jak bylo popsáno v teoretické části, Kralickův Quick test je bonitním modelem, který také 

využívá poměrových ukazatelů. Sleduje čtyři kritéria. První kritérium, R1, hodnotí 

koeficient samofinancování. R2 je ukazatelem pro dobu splácení dluhů. R3 se zabývá 

rentabilitou aktiv a R4 je podílem cash flow a tržeb. V následující tabulce jsou obodované 

výsledné hodnoty pro roky 2015 až 2018. 

Tabulka 14: Bodové hodnocení Kralickova Quick testu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[27]) 

  2015 2016 2017 2018 

R1 4 4 4 3 

R2 1 2 3 3 

R3 1 2 1 0 

R4 3 1 1 1 

Finanční stabilita 2,5 3 3,5 3 

Výnosová situace 2 1,5 1 0,5 

Celkové hodnocení 2,25 2,25 2,25 1,75 
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Z tabulky výsledných hodnot je viditelné, že společnost spadá mezi finančně stabilní 

podniky. Pouze v roce 2015 spadala s hodnocením 2,5 do šedého pásma. Výnosová 

situace podniku vykazuje horší výsledky. V roce 2015 byla hodnota 2 a tím pádem 

spadala společnost do šedého pásma. Následující dva roky se držela v šedém pásmu, ale 

docházelo k postupnému snižování bodové hodnoty. V roce 2018 spadla hodnota pod 1 

bod a tak se podnik dostal do pásma bankrotu. Klesající hodnocení odpovídá 

hospodářským výsledkům, které také klesaly, a podnik se stal méně výnosným. Celkové 

hodnocení v průběhu let 2015 až 2018 spadalo vždy do šedého pásma. Pozitivní efekt 

měla finanční stabilita, která vyrovnávala horšící se situaci, co se výnosů týče. Nejhorší 

výsledek nastal v roce 2018, kdy hodnota klesla na 1,75 bodu, což, jak bylo zmíněno, 

odpovídá také výsledku hospodaření, který byl v tentýž roce také nejhorší ze sledovaných 

období. 

3.2.4 Zhodnocení finanční analýzy podniku 

Horizontální analýza podává informaci, že v podniku docházelo k velkým pohybům, kde 

některé položky se změnily až o stovky procent. V analyzovaném období společnost 

měnila strukturu financování majetku. V roce 2015 byl financován 37 % z vlastních 

zdrojů, v roce 2018 to bylo již pouze 26 %. Došlo také k přeměně struktury majetku, kde 

v roce 2015 tvořila dlouhodobá aktiva 54 % celkového majetku. V roce 2018 tvořila 

krátkodobá aktiva 66 %. Tyto změny naznačují, že podnik změnil nakládání s majetkem. 

Ve sledovaném časovém horizontu rostly, dalo by se říci rapidně, tržby. V roce 2015 

dosahovaly tržby hodnoty 20,2 miliard korun. V roce 2018 byly tržby více než 

trojnásobné, přesněji 69,8 miliard korun. Tento nárůst byl způsoben tím, že se podnik 

začal věnovat obchodní činnosti s komoditami, kde především na zahraničních trzích byl 

úspěšný a právě ze zahraničí měl největší tržby. V roce 2018 tvořily tržby z obchodování 

s plynem a elektřinou okolo 67,5 miliard korun. Růst tržeb byl také zapříčiněn rostoucím 

počtem odběratelů plynu a elektřiny na domácím trhu. Společnosti ve sledovaném období 

však rostly také náklady spojené s obchodováním se zmíněnými komoditami a docházelo 

k poklesu marže. V roce 2015 byla marže zhruba 13 %, v roce 2018 byla marže zhruba 

5%. Příčinou, jak bylo zmíněno dříve, bylo navyšování nákladů spojených s otvírkou 

nových vrtů.  
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Z analýzy poměrových ukazatelů je viditelné, že podnik správně hospodaří s likviditou a 

udržuje hodnoty likvidit okolo optima. Pozitivní vývoj ukazuje doba obratu zásob, kdy 

došlo také ke snižování této hodnoty z původních 52 dnů v roce 2015 na 18 dnů v roce 

2018. Klesající tendenci mají ukazatele rentability.  Tento trend je zapříčiněn klesajícími 

maržemi z prodeje vlastní produkce. Snaha o zvýšení tržeb z vlastní produkce vyvolala 

náklady spojené s těžební činností, což vedlo ke snížení marže. Vliv nově odvrtaných 

ložisek se projeví až v budoucnosti, kdy vrty „splatí“ své náklady a začnou produkovat 

zisk. Dle ekonomických hodnocení jednotlivých vrtů se tato doba pohybuje mezi dvěma 

až čtyřmi lety. Negativně se také na výsledku projevily náklady vynaložené na rozšíření 

maloobchodní distributorské sítě elektřiny a plynu. 

Zhoršující se výkonnost podniku prokázala analýza metodou indexu IN05. V roce 2016 

došlo k propadu do bankrotního pásma, kde se držel i následující roky. Docházelo však 

k mírnému zlepšování situace. Kralicku Quick test prokázal zhoršující výnosovou situaci, 

což odpovídá klesajícím maržím. Podnik však dosahoval dobrých hodnot, co se finanční 

stability týče. Podnik se nedostal do tak negativní situace, aby mu reálně hrozil bankrot.  

Z uvedených poznatků vyplývá, že výkonnost podniku klesala, což zapříčinily především 

rostoucí náklady na výkon. Finanční stabilita podniku však dosahovala vysokých hodnot 

i přes tento negativní výsledek. Z toho lze usoudit, že majetek podniku má správnou 

strukturu a volí správně prostředky pro financování. 

3.3 Strategická analýza 

Následující kapitoly budou věnovány strategické analýze, která bude hodnotit nejdříve 

vnější prostředí společnosti a následně vnitřní prostředí. K analýze vnitřního prostředí 

slouží McKinseyho 7 S. Vnější prostředí bude analyzováno pomocí PESTLE analýzy a 

Porterovým modelem. Výsledkem strategické analýzy je SWOT analýza, která podává 

informace o silných a slabých stránkách podniku, dále pak příležitosti a hrozby.  

3.3.1 PESTLE analýza 

První metodou pro hodnocení vnějšího prostředí společnosti je PESTLE analýza. Tato 

analýza rozděluje okolí do šesti faktorů, které na podnik působí zvenku. Faktory jsou 

analyzovány níže. 
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Politické prostředí 

V roce 1993 došlo k osamostatnění a vzniku České republiky. Během této doby se 

vystřídalo 15 vládních kabinetů. V období 2015 až 2018 se vystřídaly tři vlády.[28] Ta 

poslední, která začala vládnout v polovině roku 2018, byla již druhá vláda premiéra 

Andreje Babiše. Tato vláda je u moci i v době, kdy byla psána tato práce, tedy v roce 

2020.  

V roce 1993 došlo se vznikem samostatného státu také k úpravě daní. Daň z obratu 

nahradila daň, v jaké ji známe i dnes, tedy daň z přidané hodnoty (DPH). Během let došlo 

jen k mírným změnám. V roce 2012 vzrostla snížená sazba z 10 % na 14 %, základní 

sazba byla nadále 20 %. V roce 2013 došlo k navýšení obou sazeb o jeden procentní bod. 

V roce 2015 vešla v účinnost třetí sazba -  základní sazba (21 %), první snížená sazba 

(15 %) a nově druhá snížená sazba (10 %).[29] V roce 2016 došlo k úpravě zákona o dani 

z nabytí nemovitých věcí. Úprava spočívala v tom, že daň z nabytí musí vždy hradit 

kupující, tedy nabyvatel nemovitosti.[30] 

Větší změny proběhly ve výši minimální mzdy. V lednu 2000 činila minimální mzda 

4 000 Kč. Neustálý růst zapříčinil, že minimální mzda v roce 2020 je 14 600 Kč. 

V průběhu analyzovaného období, tedy mezi lety 2015 až 2018, došlo každý rok ke 

změně. V roce 2015 byla minimální mzda 9 200 Kč, následující rok 9 900, v roce 2017 

to bylo již 11 000 a v roce 2018 12 200 Kč.[31] 

Dobrého hodnocení si Česká republika dlouhodobě drží v rámci hodnocení bezpečnosti 

země. V posledním žebříčku, který je nazván Světový index míru a sestavován každý rok, 

pro rok 2019 se Česká republika umístila na desátém místě, v roce 2018 byla na sedmém 

místě. [32] Horší postavení má republika v žebříčku korupce. Index korupce, který je také 

každoročně přehodnocován, přiřadil České republice v roce 2018 38. místo ze 180 

hodnocených zemí světa s 59 body ze 100. [33]  



65 

 

 

Obrázek 5: Hodnocení bezpečnosti země 2018 

(Zdroj:[32]) 

Ekonomické prostředí 

Klíčový ekonomický faktor jsou pro podnik ceny ropy a plynu. Tyto komodity nejen že 

těží, ale také s nimi obchodují a skladuje. Dalším důležitým faktorem je cena elektřiny. 

Tyto statky nejsou příliš ovlivňovány celkovým stavem ekonomiky, jelikož se energie 

dají zařadit mezi nezbytné statky.  

Tabulka 15: Vývoj ceny ropy, plynu a elektřiny 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[34], [35], [36]) 

  2016 2017 2018 2019 2020  

Ropa Brent (USD/barel) 44 55 73 63 46 

Zemní plyn (USD/MWh) 9 10 10 9 6 

Elektřina (USD/MWh) 30 37 52 57 48 

 

V tabulce jsou zaznamenané průměrné roční hodnoty. Rok 2020 byl počítán z dat pro 

leden až květen. U všech ukazatelů je viditelné, že do roku 2018 ceny rostly, následující 

rok došlo ke snížení cen, kromě elektřiny, která nadále rostla. V roce 2020 začala klesat 

i cena elektřiny. Kritická situace v roce 2020 nastala na trhu s ropou, kdy cena klesla na 

historické minimum, kdy se cena za barel pohybovala okolo 20 USD.  



66 

 

HDP v roce 2015 dosahovalo 4 596 miliard Kč. České ekonomice se dlouhodobě daří a 

viditelné to bylo právě na vývoj HDP, který má rostoucí tendenci. Za rok 2018 bylo HDP 

5 324 Kč a v roce 2019 5 653 miliard Kč. [37] 

Míra inflace měla také rostoucí tendenci. V roce 2015 byla inflace na úrovni 0,3 %. 

V roce 2018 se inflace pohybovala na úrovni 2,1 %, což byl pokles proti předešlému roku 

o 0,4 procentního bodu. V roce 2019 došlo opět k růstu inflace na hodnotu 2,8 %. [37] 

Velkou roli hraje také měnový kurz. V tabulce číslo 15 je zaznamenán roční průměr 

kurzů. 

Tabulka 16: Vývoj kurzů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[37]) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

CZK/EUR 27,28 27,03 26,33 25,64 25,67 

CZK/USD 24,6 24,43 23,38 21,74 22,93 

 

Na začátku analyzovaného období, tedy v letech 2015 a 2016 přesahoval kurz 

27 CZK/EUR a 24 CZK/USD. Oslabená koruna zapříčinila, že v česku vyrobené výrobky 

byly na zahraničních trzích levnější, což nastartovalo českou ekonomiku. Pozitivní 

bilance je viditelná také na výsledcích analyzované společnosti. V následujících letech 

došlo k posílení koruny. S nižšími kurzy společnost nedosáhla takové výkonnosti jako 

v dřívějších letech a výsledek hospodaření byl záporný.  

Sociální aspekty 

Podnik má bohatou historii spojenou s tržbou ropy a zemního plynu. Skrze místo 

působení je tedy velice známý především v okrese Hodonín a dalších přilehlých okresech. 

V dřívějších letech byla v okrese Hodonín poměrně vysoká nezaměstnanost. Vzhledem 

k tomuto faktu a také dobrému jménu, neměl podnik nikdy nedostatek zájemců o práci. 

Situace byla spíše obrácená, kdy uchazeči čekali na místo ve společnosti.  

V Hodoníně a jeho okolí se nachází učiliště, střední školy i gymnázia. Školy jsou 

zaměřeny na technické obory, ekonomické nebo i informační technologie. V celém 

Jihomoravském kraji, pod který okres Hodonín spadá, se nachází 16 vysokých škol. 

Společnost MND a. s. s některými středními a vysokými školami spolupracuje. Jedná se 
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o školy v Brně, Ostravě, Košicích, Hodoníně nebo Uherském Hradišti. Například v Brně 

spolupracuje především s Masarykovou univerzitou, kde je akreditovaný obor geologie. 

Technologie 

Technologické ohrožení podniku spočívá především v tom, že dojde k omezení, případně 

až k úplnému opuštění využívání fosilních paliv. Tento trend je v posledních letech 

nejvíce znatelný v automobilovém průmyslu, kde jsou klasické spalovací motory 

nahrazovány hybridními motory nebo plně elektrickými. Přechod automobilového 

průmyslu a dopravy například k plné elektrifikaci je však zdlouhavý proces. Musí být 

nejdříve vypracována nová infrastruktura, která čítá velké množství dobíjecích stanic. 

Další fakt je, že takzvaný elektromobil je prozatím poměrně nákladný na pořízení a tudíž 

tyto vozy neoslovují populaci v masové míře. S rozvojem a prosazování se této oblasti se 

v budoucnu přesto počítá a to pravděpodobně sníží poptávku po ropě a ceny tak mohou 

dále klesat, nebo se držet na stávající nízké úrovni. 

Stejný, ne-li větší dopad na společnost může mít omezení využití zemního plynu. Mnoho 

domácnosti a podniků začíná k vytápění používat alternativní technologie, např. solární 

energie nebo tepelná čerpadla. Výrobci k poklesu paliv také přispívají tím, že vyrábějí 

modernější a efektivněji výrobky – kotle, letadla, automobily apod. 

Nahrazení fosilních paliv je jen otázkou času. Tlak na zavedení alternativní, čistější, 

energie bude postupně růst a to povede k útlumu spotřeby fosilních paliv a jejich těžby. 

Velkou roli může sehrát i věda. V energetickém průmyslu může dojít k revoluci, jestli se 

osvědčí a začne využívat technologie fúzního reaktoru.  

Jednorázový velký skok k alternativní a čisté energii není možný. Ve většině případů ani 

možný. Přechod bude vyžadovat mnoho změn, a to od různých zařízení, infrastruktur, 

dopravních prostředků a legislativy. Dalším „brzdným“ faktorem je, že v obchodu 

s fosilními palivy je velké množství finančních prostředků a zájmové skupiny se nebudou 

chtít tohoto obchodu vzdát. 

Poptávka po fosilních palivech bude pravděpodobně klesat vzhledem ke zmíněným 

faktorům. Tento proces bude trvat možná i desítky let, což podnik musí využít k přípravě 

a k přeměně podnikových činností tak, aby nebyl závislý na fosilních palivech.  
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Legislativa 

V celé Evropě a také České republice jsou tvořeny a následně přijímány legislativní 

opatření týkající vypouštění emisí do ovzduší. Je především o regulace a omezení. Podnik 

není přímým producentem emisím, třeba jako výrobní podniky, ale nepřímo můžou mít 

různá omezení na společnosti vliv a dopad, jelikož se zabývá dobýváním paliv, které 

emise vytvářejí. 

Stát se snaží podporovat čistější zdroje energií, které šetří životní prostředí. Tento postoj 

může působit negativně především na poptávku po fosilních palivech, což může 

negativně ovlivnit celý podnik.  

Environmentální aspekty 

Jak již bylo zmíněno, společnost se zabývá činnostmi spojenými s fosilními palivy. Je 

známo, že spalování fosilních paliv má negativní vliv na životní prostředí, jelikož dochází 

k tvorbě oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek. Vzhledem k problematice 

globálního oteplování se nejvíce hovoří o oxidu uhličitém, který je považován za 

skleníkový plyn. 

Rostoucí povědomí o globálním oteplování přimělo státy a samotné občany smýšlet 

odpovědněji. V posledních letech se tak více začíná hovořit o zelené energii, která vzniká 

z obnovitelných zdrojů, např. solárních, větrných, nebo vodních. Trend, kdy se začíná 

více oblastí elektrifikovat, především doprava, má rostoucí tendenci. Například 

elektromobily přímo nevytváří škodlivé emise. Stopa je však zanechána při jejich náročné 

výrobě, kdy životnímu prostředí neškodí pouze množství vypouštěných plynů 

způsobených výrobou, ale také škody způsobené při dobývání potřebných surovin třeba 

pro výrobu baterií. 

Část tržeb analyzovaného podniku je tvořena tržbami z prodeje plynu, který je nejčastěji 

používán pro vytápění. Spotřeba plynu je tak ovlivněna teplotou v zimním období. 

V případě zvyšování teplot v tomto období, dojde k nižší spotřebě plynu a tím také mohou 

klesat tržby. 

Problematice obnovitelných zdrojů se věnuje také Evropská unie. Její snahou je, aby 

nejméně 32 % vyrobené energie v rámci unie pocházelo z obnovitelných zdrojů. [38] 
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Kritickým aspektem pro podnik MND a. s. je vyčerpatelnost fosilních paliv. Jestliže dojde 

k vytěžení zásob, podnik bude muset přetransformovat své podnikové aktivity a zaměřit 

se na jiné, které nesouvisí s fosilními palivy.  

3.3.2 Porterova 5F analýza 

Odběratelé 

Zákazníci společnosti je možné rozdělit do dvou skupin. První skupinu zastupuje forma 

trhu B2C (Business to Consumer). Tato forma označuje obchodní vztah mezi společností 

a koncovým spotřebitelem. Ke konečné spotřebě nabízí společnost plyn a elektřinu 

domácnostem, ale také firmám. 

Druhou formou zákazníků je B2B (Business to Business). Obchodní vztah mezi 

společností a obchodními partnery, kteří odebírají produkty pro jejich spotřebu a další 

zpracování. Tito partneři tedy nejsou koncovými spotřebiteli. Podnik MND a.s. je také 

napojen přímo na produktovod, přesněji ropovod, který je využíván tak pro čerpání ropy 

pro potřeby České republiky. 

Na trhu se pohybuje velké množství poskytovatelů plynu i elektrické energie. Odběratel 

má tedy možnost výběru z velkého počtu dodavatelů. I na trhu s energiemi platí, že 

maloodběratelé mají menší vyjednávací sílu. Velkoodběratelé mají skrze velké odběry 

větší vyjednávající sílu a mohou tedy jistým způsobem o ceně jednat. 

Dodavatelé 

Těžba společnosti není v tak velkých objemech, aby dokázala pokryt celou potřebu a 

z toho důvodu má také své dodavatele. Komodity, tedy ropu, plyn a elektřinu, nakupuje 

na trzích, jejichž dodavateli jsou především těžaři z Ruska, Norska a Alžírska. Produkce 

plynu z těchto států pokrývá 2/3 objemu roční spotřeby plynu. V budoucnu by měly růst 

dodávky zkapalněného plynu pocházejícího z Kataru, Spojených států, Ruska a Nigérie. 

Česká republika také spadá mezi odběratele plynu z těchto zemí, jelikož z vlastních 

zdrojů zvládá pokrýt dlouhodobě pouze 1 % až 2 %. [39] 

Dodávky plynu a ropy do Evropy jsou pod velkým vlivem Ruské federace, jakožto 

největším importérem. Všichni obchodníci s těmito komoditami tak mohou být negativně 

ovlivněni v případě, že dojde k omezení dodávek. Společnost MND a.s. má však velkou 

konkurenční výhodu. Především z důvodu, že těží vlastní plyn a je také vlastníkem 

skladovacích zásobníků.  
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Stávající konkurence 

Největší podíl tržeb analyzované společnosti pochází ze zahraničních trhů i přesto, že se 

zde nachází silná konkurence. Například CEGH, což je rakouská burza zemního plynu, 

která má více než sto členů, mezi které patří OMV, BP, Gazprom apod.  

Od roku 2014 se společnost snaží proniknout na trh s plynem v České republice. Graf 

číslo 11 zobrazuje 10 největších dodavatelů dle počtu odběrných a předávacích míst 

v České republice v únoru 2020 podle statistického úřadu OTE. 

 

Graf 11: Podíl OPM na trhu s plynem v únoru 2020 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [40]) 

Celkový počet dodavatelů, zahrnutých do statistiky, je 81. V seznamu se nacházejí pouze 

dodavatelé, kteří mají více jak 100 odběratelů.  

MND a.s. se nachází na čtvrtém místě. Na trhu má 6% podíl, což odpovídá 85 167 OPM. 

Největší zastoupení na trhu má společnost ČEZ s 31 %, což je 428 192 OPM. Koncem 

analyzovaného období, tedy koncem roku 2018, měla společnost 66 219 OPM. [40] 
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Graf 12: Počet změn OPM plynu a elektřiny 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[41],[42]) 

Od roku 2014, tedy od roku, kdy analyzována společnost vstoupila na trh s distribucí 

plynu a elektřiny, změnilo dodavatele plynu téměř 1,3 milionu odběrných míst a více jak 

2,3 milionu odběrných míst dodavatele elektřiny. Statistika změn je zaznamenána v grafu 

číslo 12. Je patrné, že změny OPM mají rostoucí trend.  

Podle nejaktuálnějších dat k únoru 2020 měla analyzovaná společnost 65 815 OPM, 

kdežto ke konci analyzovaného období odebíralo do společnosti elektrickou energii jen 

43 212 OPM. Největším dodavatelem elektřiny v České republice je společnost ČEZ 

s 2 423 232 OPM. [43] 

Potencionální konkurence 

Těžba a skladování plynu či ropy je velice finančně náročná záležitost. Pro vstup nové 

konkurence tak existuje na trhu velká bariéra, kterou tvoří právě potřebné finance. 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji cen ropy a plynu na trzích se domnívám, že vstup nových 

konkurentů nehrozí.  

Prodej plynu a elektřiny odběratelům není až tak kapitálově náročný. Důkazem může být 

velký počet společností, které na českém trhu nabízejí jak elektřinu, tak plyn. Aby 

společnost mohla vstoupit na trh, potřebuje, kromě zmíněných financí, již pouze licenci.  
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Těžbou ropy a zemního plynu se zabývá jen malý počet subjektů. Podle databáze ARES 

se v kategorii NACE 06 – Těžba ropy a zemního plynu nachází 20 subjektů. Z těchto 20 

subjektů jsou další 3 společnosti ovládané MND a.s.  

MND a.s. se také zabývá činnostmi spojenými se skladováním plynu. Zásobníky plynu 

jsou využívány ke skladování levného plynu, který je pořízený v letním období a prodeji 

v zimním období, kdy je skrze poptávku vyšší cena. Skladovací kapacity také mohou být 

nabídnuty na veřejných aukcích, kde si může jiný obchodník pronajmout tyto kapacity. 

Jediným konkurentem na tomto trhu je společnost Innogy Gas Storage s.r.o. 

Hrozba substitutů 

Plyn i ropu lze nahradit elektrickou energií, kterou považuji za největší možný substitut. 

Elektřina může sloužit k vytápění, pohon pro stroje a zařízení apod. Omezením pro 

elektřinu je nutnost elektrické sítě. Kde tato síť není vybudovaná, není elektřinu možné 

využít jako zdroj energie. Částečně se dá ovšem síť nahradit bateriemi. To je ovšem reálné 

pouze v případě, že není vyžadovaná velká energetická náročnost. V roce 2014 začal 

podnik nabízet také elektřinu, čímž podnik eliminoval hrozbu substituce.  

Ropa je také využívána jako surovina pro výrobu plastů a léčiv. Substitut ve výrobě plastů 

budeme hledat poměrně těžko. Faktem ale je, že z ekologických důvodů se snaží téměř 

celý svět zamezit plýtvání plasty a také omezovat jejich výrobu. To může negativně 

ovlivnit poptávku po ropě. V budoucnu je také možné, že plasty budou nahrazeny jinými, 

například přírodními, materiály, a ropa tak bude v tomto segmentu zcela nahrazena. 

Substitut ve výrobě léčiv můžeme najít také v přírodních materiálech.  

V budoucnu může nastat situace, kdy bude ropa i plyn zcela nahrazen elektřinou. Tento 

přechod však bude postupný a trvat bude také velmi dlouho. Podnik se tak bude moci na 

celou situaci přichystat a podniknout potřebná opatření.   

3.3.3 McKinseyho 7 S 

Po analýze vnějšího prostředí se nyní budu zabývat analýzou vnitřního prostředí 

společnosti, k čemuž bude použita McKinseyho 7S model. 

Strategie 

Společnost v roce 2014 začala dodávat plyn a elektřinu. Od doby, kdy začala společnost 

nabízet plyn a elektřinu, se stala jedním z nejvíce preferovaných dodavatelů na českém 
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trhu. Obchodní strategie je založena na srozumitelnosti a férovosti. Této strategie se chce 

společnost nadále držet, jelikož každoročně přináší velký počet nových odběratelů, což 

bylo zmíněno v Porterově 5F analýze. V současnosti se již řadí mezi největší dodavatele 

energií. V budoucnu by však chtěla pokračovat v nastoleném trendu a nadále zvyšovat 

počet odběratelů. Dále by také společnost chtěla zvyšovat, nebo alespoň udržet, množství 

vytěžené ropy a plynu. V tomto případě je však nutné zmínit, že zásadní roli bude hrát 

cena těchto komodit. Otvírka nových vrtů je nákladná záležitost, jestliže budou ceny 

nadále klesat, nebo se držet na velmi nízké úrovni jako nyní, nebude pro podnik výhodné 

investovat do této činnosti. 

Struktura 

MND Group, kde je jediným akcionářem společnost KKCG, je rozdělena do tří skupin 

dle hlavních činností – těžba, průzkum a obchod, vrtné služby a skladování plynu.  

 

Obrázek 6: Struktura společnosti MND 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[44]) 
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Společnost MND a.s. tvořila konsolidační celek se společnostmi MND Drilling & 

Services a.s., MND Gas Storage a.s., MND Energy Trading s.s. a MND Oil & Gas a.s. 

Tyto společnosti jsou označovány jako dceřiné společnosti, které jsou ovládanými 

společnostmi MND a.s. 

Systémy 

Společnost MND a.s. využívá různé systémy. Jedná se například o dodavatelské služby 

(internetové připojení, servisní a licenční kontrakty, datové propojení lokalit atd.), 

počítačovou síť (optické a metalické kabelové rozvody), uživatelské pracovní stanice, 

servery s jejich operačními systémy a aplikacemi. 

Na uživatelských pracovních stanicích je využíván operační systém Microsoft 

Windows 10, kancelářský balíček Microsoft Office a antivirový program. Pracovní 

stanice jsou do počítačové sítě zapojeny buď pomocí kabelu, nebo vzdáleně pomocí 

technologie VPN.  

Podnik také využívá systém Target 2100 Online Solution. Tento systém slouží 

k prohlížení a zadávání personálních a mzdových informací. Do tohoto systému je také 

začleněn docházkový systém. Pracovník si může kontrolovat počet odpracovaných hodin, 

žádat o dovolenou apod.  

Schopnosti 

Zaměstnanci společnosti disponují různými dovednostmi a schopnostmi. Společnost člení 

zaměstnance do čtyř skupin dle dosaženého vzdělání. Nehledě na dosažené vzdělání, 

všichni zaměstnanci jsou odborníky ve svém oboru a v případě nedokončeného vzdělání 

byli přijati na základě dlouholeté praxe.  
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Graf 13: Vzdělanostní struktura zaměstnanců k 31. 12. 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[45]) 

Z grafu je viditelné, že ve společnosti je velký počet zaměstnanců s dosaženým 

vysokoškolským vzděláním. Tito pracovníci jsou především vedoucí pracovníci a tak 

spadající pod finanční oddělení, IT nebo geologii.  

Hojně je zastoupena také skupina s jiným vzděláním. Nedokázal jsem přesně zjistit, jak 

je přesně tato skupina definována, domnívám se však, že jde o zaměstnance, kteří ukončili 

střední školu bez maturity. Tito zaměstnanci, stejně jako většina zaměstnanců se 

středoškolským vzděláním jsou pracovníci obsluhující vrtné soupravy apod.  

Nehledě na dosažené vzdělání, je od zaměstnance požadováno, aby byl schopný pracovat 

v týmu, měl patřičnou kvalifikaci a byl spolehlivý. Některé pozice si vyžadují různé 

certifikace, např. svářečské, pro práci s elektřinou apod. Společnost podporuje vzdělání a 

osobní růst svých pracovníků. Zajišťuje různá školení a certifikace. 

Spolupracovníci 

Fluktuace zaměstnanců v podniku je poměrně na nízké úrovni. Společnost má především 

v kraji, kde působí, dobré jméno a zaměstnanci ji opouštějí velmi zřídka. O volná místa 

ve společnosti je také velký zájem.  
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Tabulka 17: Stavy zaměstnanců v letech 2016 - 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle:[45],[46]) 

  2016 2017 2018 

Pohlaví Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

Počet zaměstnanců 782 135 727 126 756 133 

Celkový počet 

zaměstnanců 917 853 889 

 

Z tabulky je viditelné, že ve společnosti jsou zaměstnání především muži. Takto 

markantní rozdíl je zapříčiněný hlavními činností podniku, tedy těžbou ropy a plynu. 

Jedná se o fyzicky náročnou, manuální, práci, která vzhledem i k technickému zaměření 

není vhodná pro ženy. Ženy zaměstnané ve společnosti jsou především na 

administrativních pozicích a v managementu společnosti. I zde je však větší zastoupení 

můžu.  

Okolo 90 % zaměstnanců disponuje smlouvou na dobu neurčitou. I v personální oblasti 

vystupuje podnik co nejférověji a po první odpracovaném roce, v případě oboustranné 

dohody, nabízí zaměstnancům novou smlouvu na neurčito. 

Styl vedení 

Vedení, jak bylo popsáno v teoretické části, dělíme na tři styly – liberální, demokratická 

a autokratický. V analyzované společnosti převládá demokratický styl vedení. 

Zaměstnanci tedy mají možnost předkládat shromážděné podklady nadřízenému, který 

však musí rozhodnout a nese konečnou odpovědnost.  

Sdílené hodnoty 

Mezi sdílené hodnoty, které jsou v podniku často komunikovány, patří odbornost, know-

how, vstřícné chování k zákazníkům a společenská zodpovědnost. Vedení společnosti si 

je vědoma, že těžba nerostného bohatství může v pohledech mnoha občanů působit 

negativně. Z toho důvodu se snaží jak v podniku, tak mimo něj, komunikovat, jak důležitá 

je profesionalita a odpovědnost. 

3.3.4 SWOT analýza 

Silné stránky 

Silná stránka podniku spočívá v tom, že se věnuje více aktivitám v oboru. Kromě těžby 

ropy a plynu se také věnuje obchodní činnosti na zahraničních trzích. Skrze tyto aktivity 
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je podnik schopen získávat více a kvalitnější informace a znalosti spjaté s oborem. Jelikož 

podnik není jen těžebním podnikem, není marže díky obchodní činnosti tolik ovlivněna 

světovou cenou ropy a plynu, jako u podniků, které se zabývají pouze těžbou.  

Mezi silné stránky patří také historie a tradice. Díky své dlouholeté činnosti se stala 

společnost ve svém odvětví nejsilnější v České republice. Tento fakt na trhu působí jako 

faktor stabilního podniku. Stabilita v podniku je také v oblasti managementu, kde 

nedochází k častým a velkým změnám.  

Podnik není pouze stabilní, ale také se neustále rozvíjí, což je patrné například v případě 

vybudování zásobníků plynu, vstupem na trh s elektrickou energií apod. 

Silnou stránkou je rozhodně také finanční zázemí, které je velmi silné, protože podnik 

spadá pod investiční skupinu KKCG.  

Slabé stránky 

Firemní stabilita je podporována také stálými zaměstnanci, což může byt v jistém ohledu 

také slabá stránka, jelikož na případ v oblasti managementu nemusejí tito zaměstnanci 

přinášet moderní a nové myšlenky.  

Slabou stránkou je také fakt, že podnik nemá pobočky po České republice, což může být 

rozhodující faktor pro mnohé potencionální zákazníky, kteří by mohli od společnosti 

odebírat elektřinu či plyn. 

Slabá stránka spočívá také v tom, že se firma věnuje i dalším aktivitám, které mají vyšší 

požadavky na majetek a náklady oproti aktivitám, jenž jsou zaměřené na prodej energií.  

Příležitosti 

Jelikož podnik působí i v zahraničí, na příklad na Ukrajině, otevírají se podniku nové 

příležitosti pro podílnictví v dalších společnostech a naleziště nových těžebních oblastí. 

Nově objevená ložiska pro podnik znamenají vyšší těžební činnost, větší množství 

vytěžené ropy a plynu a s tím spojené větší tržby za prodej těchto surovin. 

V rámci ČR nemá podnik v oblasti těžby ropy a zemního plynu konkurenci, což je pro 

podnik také příležitostí v případě, že dojde k nálezu nových ložisek. 

Mimo investiční činnosti a příležitosti podílnictví v dalších společnostech, má podnik 

velkou příležitost na trhu s energiemi. MND je poměrně novým podnikem na tomto trhu. 

Má však dobrou pověst, což může hrát v jeho prospěch. Na trhu s energiemi je evidován 
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velký počet odběrných míst. Každý rok také dochází k mnoha změnám odběratele, což 

může podnik využít. Aplikace nových technologií může být také vnímáno jako dobrá 

příležitost.  

Hrozby 

Podnik se zabývá dobýváním nerostných surovin, přesněji fosilních paliv. Vzhledem 

k ekologickému smýšlení populace a snaze ochránit životní prostředí, se bude 

pravděpodobně spotřeba fosilních paliv snižovat a dojde k nahrazování jinými 

alternativami. Podniku tak bude hrozit, že přijde o své odběratele. Je to však otázka 

mnoha, možná desítek let. Urychlení by teoreticky mohla přinést technologická revoluce 

a tato hrozba by se stala více aktuální. 

Velkou hrozbou pro podnik je cena těchto komodit. Může nastat mnoho faktorů, které 

přímo či nepřímo ovlivní světovou cenu ropy a zemního plynu. Snižování cen bude mít 

negativní dopad na hospodaření podniku, jelikož budou klesat tržby z prodeje.  

Hrozbou je také vyčerpatelnost ložisek. Nelze přesně říci, jak dlouho stávající ložiska 

budou produkovat ropu či zemní plyn. Také nelze neustále počítat s variantou, že po 

vyčerpání jednoho ložiska bude okamžitě nalezeno jiné.  

Hrozby v podobě konkurence vzrostly především vstupem na trh s energiemi. V oblasti 

těžby a ropy nemá podnik významného konkurenta na území České republiky. Na trhu 

s energiemi je situace naprosto odlišná. Existuje zde velké množství společností, které 

nabízejí proud a plyn. 
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Tabulka 18: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

Dobré jméno Vysoké provozní náklady 

Dlouholetá historie a tradice Chybějící pobočky 

Finanční stabilita podniku Stárnoucí struktura zaměstnanců 

Člen silné finanční skupiny   

Vlastní zásobníky plynu   

Podnikání ve více odvětvích   

Možnost vyšší marže za prodej vlastní 

produkce 

  

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

Absence konkurence v oblasti těžby ropy 

a zemního plynu 

Pokles ceny ropy a zemního plynu 

Velké množství potencionálních 

zákazníků na trhu s energiemi 

Nepříznivý vývoj měnového kurzu 

Podílnictví v jiných společnostech Vyčerpatelnost nalezišť ropy a zemního 

plynu 

Nové technologie Konkurence 

Rozšíření působnosti do zahraničí Nahrazení fosilních paliv jinými 

alternativami  
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V této kapitole budou uvedeny návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení 

finanční situace v podniku. Návrhy a doporučení budou aplikovány na data pocházející 

z roku 2018, jelikož v tomto období byl hospodářský výsledek společnosti v tomto roce 

nejvíce negativní. V průběhu zpracování diplomové práce nebyla k dispozici výroční 

zpráva pro rok 2019, uvedu zde plánovaný stav společnosti a také dopad, jaký budou mít 

na tento plán návrhy. 

Návrh č. 1: Nabídka doprovodných služeb 

Podnik se zabývá hornickou činností, kde je nutné provádět také servisní úkony 

plynových a elektrických zařízení. Disponuje tak odborníky s potřebnou certifikací na 

tyto úkony, kteří by mohli být využívání také pro poskytování servisních služeb pro 

odběratele elektřiny a plynu. Mezi nabízenými službami by mohla být např. údržba a 

výměna plynoměrů a elektroměru, servis plynových kotlů a další elektrických zařízení. 

Existence servisní sítě jistě zvedne povědomí o společnosti a přispěje k získání nových 

odběratelů.  

Navrhuji vytvoření čtyř servisních týmů, které by se každý skládal ze dvou pracovníků. 

Tyto týmy by si mezi sebou rozdělily republiku do čtyř oblastí, kde by působily. Podniku 

by tak vznikly náklady na osm nových zaměstnanců. Dále musí podnik počítat 

s pořízením základního pracovního nářadí, drobného materiálu apod. Kalkulace nákladů 

se nachází v tabulce níže.  

Tabulka 19: Náklady na servisní skupinu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Kč/rok 

Mzdové náklady           2 880 000     

Sociální a zdravotní pojištění              921 337     

Ostatní osobní náklady              312 000     

Vybavení           2 000 000     

Materiál              400 000     

Ostatní náklady             1 140 000     

Celkem           7 653 337     
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Mzdové náklady na jednoho pracovníka činí 30 000 Kč měsíčně, na celou skupinu jsou 

tak roční mzdové náklady ve výši 2,88 milionů korun. Sociální a zdravotní pojištění činí 

921 tisíc korun. Do ostatních osobních nákladů byly započítány stravenky v hodnotě 

100 Kč/den. Vybavení počítá s pořízením čtyř vozů a nářadí. Materiál v hodnotě 100 tisíc 

na vozidlo obnáší především různé spojovací materiály apod. Ostatní náklady podávají 

informaci o nákladech vyplývajících z provozu vozidel, včetně drobných oprav.  

V rámci zřízení servisních skupin se počítá, že budou využívání nejen pro potřeby 

zákazníků, ale i pro všechny ostatní fyzické osoby nebo podniky. Techniky si tak bude 

moci objednat u společnosti kdokoliv. Poskytované služby budou tvořit podniku tržby a 

jako přidaná hodnota této činnosti bude zvýšení povědomí o společnost. S rozšiřováním 

povědomí o společnosti díky servisním týmům se počítá také s navýšením počtu OPM o 

0,5 %.  

Tabulka 20: Tržby plynoucí z nabízených služeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Kč/rok 

Tržby za servisní úkony           8 320 000     

Tržby za revize elektroinstalací           1 664 000     

Tržby za revize plynových spotřebičů              624 000     

Celkem         10 608 000     

 

Tabulka 21: Vliv návrhu č. 1 na OPM a plynoucí tržby a náklady 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [40], [43]) 

  2018 

Počet nových OPM                        547     

Tržby z nových OPM (Kč)            12 753 752     

Náklady na prodej plynu a elektřiny 

novým zákazníkům (Kč)              6 962 087     

 

Celkově tržby vztahující se k servisní a revizní činnosti činní 10,6 milionů korun. Skupina 

tak generuje zisk ve výši 2,9 milionů korun. Pozitivně také ovlivní zisky plynoucí od 

odběratelů elektřiny a plynu. Za předpokladu, že servisní činnost získá ročně o 0,5 % více 

odběratelů, bude zisk pocházející od těchto nových odběratelů téměř 5,8 milionu korun. 

Jak náklady a tržby ovlivní hospodářský výsledek je znázorněno v následující tabulce. 
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Tabulka 22: Zkrácený VZZ ovlivněný návrhem č. 1 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

Konsolidovaný výkaz o výsledku 

hospodaření (tis. Kč) 2018 2018 - Upraveno 

Tržby           69 862 606               69 885 968     

Ostatní provozní výnosy                  49 933                      49 933     

Výnosy celkem           69 912 539               69 935 901     

Spotřeba materiálu a zboží  - 66 085 945     - 66 095 914     

Spotřebované služby - 1 984 268     - 1 984 801     

Osobní náklady - 751 907     - 756 020     

Provozní výsledek hospodaření - 55 885     - 47 139     

Finanční výsledek hospodaření - 148 836     - 148 836     

Výsledek hospodaření před zdaněním - 271 769     - 263 023     

Daň z příjmů                  32 765                      31 711     

Výsledek hospodaření za účetní období - 239 004     - 231 312     

 

Návrh č. 2: Zisk nových odběratelů pomoci cross-sellingu 

V roce 2014 společnost MND a.s. vstoupila na český trh s energiemi, kde začala dodávat 

elektřinu i plyn odběratelům. Na tomto trhu se podniku také poměrně daří vzhledem ke 

krátkému působení. Přesto, že většina tržeb pochází z aktivit ze zahraničí, neměl by 

podnik opomíjet domácí trh a měl by se snažit získat více odběratelů. Podle dostupných 

dat k prosinci 2018 měl podnik 66 219 OPM plynu a 43 212 OPM elektřiny. Budeme-li 

předpokládat, že všechna OPM plynu odebírají také elektřinu, dostaneme 23 007 OPM, 

která od analyzované společnosti odebírá plyn, ale nikoliv už elektřinu. V tomto případě 

má tedy podnik příležitost získat také tyto odběratele, které již jsou součástí jejich 

klientely. Podnik by tedy měl využít stávajících kontaktů a pomocí cross-sellingu by se 

měl pokusit získat i tyto odběratele.  

Je potřebné také uvažovat obráceně. Nelze 100% tvrdit, že každý odběratel elektřiny 

odebírá také plyn. To stejné platí poté pro odběratele plynu. Jestliže všech cca 43 tisíc 

odběratelů elektřiny neodebírá plyn, tak roste také počet odběratelů plynu, kteří 

neodebírají elektřinu. Měli by být tedy osloveni stávající odběratelé s nabídkou plynu, 

nebo elektřiny.  

Jelikož společnost má fungující klientské centrum, které je plně vybaveno a v provozu, 

nevidím zde příčiny, které by vedly ke vzniku nových nákladů, a to jak týkajících se 
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provozu kanceláře, tak osobních nákladů, jelikož tyto položky jsou již součástí nákladů. 

Počet i struktura OPM se v průběhu roku měnila, pro výpočet budu uvažovat, že podnik 

mohl získat pomocí cross-sellingu dalších 25 000 OPM pro dodávky elektřiny nebo 

plynu.  

Tabulka 23: Vliv návrhu č. 2 na OPM 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [40], [43]) 

  OPM Plynu OPM Elektřiny 

Počet OPM v prosinci 2018         66 219               43 212     

Procentuální zastoupení 65% 35% 

Možný počet nových OPM vzhledem ke struktuře         16 314                 8 686     

Dosažitelný počet OPM s 10% pravděpodobností           1 631                    869     

  

Jak je viditelné z tabulky, předpokládám, že se podaří získat 10 % z možných nových 

odběratelů. V následující tabulce je vypočteno, jaké budou plynout tržby a náklady z nově 

získaných zákazníků na základě průměrné tržby na jedno OPM. 

Tabulka 24: Vliv návrhu č. 2 na tržby 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

  

Tržby roku 

2018 

Průměrné 

tržby na OPM 

Tržby plynoucí z 

nových OPM 

Tržby z prodeje plynu 

koncovým zákazníkům (Kč) 1 553 375 000 23 458  38 269 735 

Tržby z prodeje elektřiny 

koncovým zákazníkům (Kč) 1 000 802 000  23 160  20 116 906  

Celkem 2 554 177 000 46 618 58 386 641 

 

Následující tabulka zobrazuje náklady na prodej elektřiny a plynu konečným zákazníkům 

a také náklady na spotřebované služby, které se pojí k prodeji elektřiny a plynu. 
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Tabulka 25: Vliv návrhu č. 2 na náklady 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

  

Náklady 

roku 2018 

Průměrné 

náklady na 

OPM 

Náklady 

plynoucí z 

nových OPM 

Náklady na prodej plynu a elektřiny 

koncovým zákazníkům (Kč) 1 285 758 000     11 749     29 373 715     

Spotřebované služby vztahující se k 

tržbám (Kč) 106 659 489     975     2 436 684     

Celkem 1 392 417 489     12 724     31 810 399     

 

Navržené řešení, kdy by se podniku podařilo získat 10 % nových odběratelů s využitím 

cross-sellingu, by podniku přineslo tržby v hodnotě 58,4 milionů korun. Náklady 

vynaložené na tyto tržby jsou ve výši 31,8 milionů korun, z čehož vyplývá, že zisk 

podniku z tohoto návrhu by byl 26,6 milionů korun. Následující tabulka zobrazuje 

zkrácený výsledek zisku a ztrát, kde je srovnaný skutečný stav a stav, který by byl dosažen 

s využitím návrhu. 

Tabulka 26: Zkrácený VZZ ovlivněný návrhem č. 2 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

Konsolidovaný výkaz o výsledku 

hospodaření (tis. Kč) 2018 2018 - Upraveno 

Tržby    69 862 606     69 920 993     

Ostatní provozní výnosy             49 933                  49 933     

Výnosy celkem   69 912 539         69 970 926     

Spotřeba materiálu a zboží  - 66 085 945     - 66 115 319     

Spotřebované služby - 1 984 268  - 1 986 705     

Provozní výsledek hospodaření - 55 885     - 29 309     

Finanční výsledek hospodaření - 148 836     - 148 836     

Výsledek hospodaření před zdaněním - 271 769     - 245 193     

Daň z příjmů 32 765     29 561     

Výsledek hospodaření za účetní období - 239 004     - 215 632     

 

Návrh č. 3: Úprava webových stránek a reklamního spotu 

Na webových stránkách společnosti je kalkulačka pro výpočet úspory. Úsporu je možné 

však vypočítat pouze pro jednotlivé komodity zvlášť. Kalkulačku, která by spočítala 

úsporu v případě odběru plynu i elektřiny tu chybí. Spolčenost reklamuje, že odběratel 



85 

 

ušetří v průměru 21 % a při sjednání online dostane slevu až 1 500 Kč, ale slevu 

motivující k odběru obou komodit společnost nenabízí. Společnost je aktuálně ochotná o 

slevách jednat pouze s velkoodběrateli, kteří si však musí sami požádat o slevu. V tomhle 

spatřuji velký nedostatek a také „mrhání“ potenciálem. Zákazníka by totiž mohlo odradit 

vyplňování dvou žádostí místo jedné. Nový slevový systém pro všechny odběratele by 

byl určitě také silně motivujícím faktorem.  

Z výše zmíněného navrhuji tedy úpravu webových stránek, aby bylo možné srovnat a 

objednat odběr obou komodit zároveň. Dle známého, který se zabývá tvorbou webových 

stránek, by tato úprava nebyla příliš nákladná a stála by dle hrubého odhadu do 50 tisíc 

korun. V příloze číslo 4 až 7 je grafické zpracování návrhu, jak by mohly stránky po 

úpravě vypadat.  

Potencionálním zákazníkům by toto řešení usnadnilo výběr. Z vlastního pohledu bych byl 

rád, kdybych odebíral elektřinu i plyn od jednoho dodavatele a proces srovnání a 

objednání byl co nejjednodušší.  

Jisté omezení, co se webových stránek týče, může být pouze zobrazení v českém jazyce. 

Pro uživatelskou přívětivost, by bylo vhodné také možnost výběru jazyka. Přidal bych 

tedy možnost zobrazení anglického jazyka a taky německého, jelikož právě z Německa a 

Rakouska plynou společnosti velké tržby.  

Horší povědomí o společnosti v rámci celé republiky si společnost uvědomila a z toho 

důvodu byla vytvořena kampaň včetně reklamního spotu. Společnost se prezentuje 

férovým jednáním bez fíglů a sankcí. V nejnovějším spotu nás informuje o možnosti 

sjednání a podpisu smlouvy online. Což v aktuální situaci, kdy zasáhla celý svět 

pandemie, může mít pozitivní vliv. Ze starších spotů si však lidé mohou pamatovat, že se 

společnost prezentovala jako dodavatel plynu z první ruky a nabídka elektřiny nebyla 

prezentována. Ve spotech také není zmíněna historie a tradice společnosti, což by mohlo 

některé potencionální zákazníky přesvědčit k přechodu k této společnosti.  

Jak již bylo zmíněno, náklady na úpravu webových stránek se pohybují dle odhadu 

profesionála z praxe ve výši 50 tisíc korun. Jedná se jednorázový náklad. Podniku tato 

investice může v budoucnu přinést nové zákazníky, kteří se rozhodnou odebírat elektřinu 

i plyn. Náklady na reklamu a propagaci má společnost již evidovány v nákladech, tudíž 

v úpravě spotu neshledávám nutnost navýšení těchto nákladů. Společnost má ročně 2 až 3 
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nové spoty. Zmínění tradice a historie je tedy jakousi „kosmetickou“ úpravou pro nový 

spot. Přínos pro společnost je spíše zvýšení povědomí, ale část zájemců to může přimět 

k odběru elektřiny nebo plynu od analyzované společnosti. Náklady a přínosy shrnují 

tabulky níže. 

Tabulka 27: Náklady a nárůst OPM vlivem návrhu č. 3 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [40], [43]) 

  Náklady (Kč) Nárůst OPM (%) Nová OPM 

Úprava webových stránek 50 000 1% 1 094     

Úprava televizního spotu 0 0,5%         547     

 

Tabulka 28: Náklady a tržby plynoucí z nových OPM vlivem návrhu č. 3 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

  Náklady (Kč) Tržby (Kč) Zisk (Kč) 

Vliv úpravy webových stránek 13 924 175 25 500 279 11 576 104 

Vliv úpravy televizního spotu 6 962 087 12 758 033 5 795 946 

Celkem 20 886 262 38 258 312 17 372 050 

 

Zkrácený výkaz zisku a ztrát zobrazuje vliv tohoto návrhu na výsledku hospodaření. 

Tabulka 29: Zkrácený VZZ ovlivněný návrhem č. 3 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 

(tis. Kč) 2018 2018 - Upraveno 

Tržby 69 862 606     69 900 864     

Ostatní provozní výnosy 49 933     49 933     

Výnosy celkem 69 912 539     69 950 797     

Spotřeba materiálu a zboží  - 66 085 945     - 66 105 099     

Spotřebované služby - 1 984 268     - 1 986 051     

Provozní výsledek hospodaření - 55 885     - 38 563     

Finanční výsledek hospodaření - 148 836     - 148 836     

Výsledek hospodaření před zdaněním - 271 769     - 254 447     

Daň z příjmů 32 765     30 677     

Výsledek hospodaření za účetní období - 239 004     - 223 770     
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Vliv všech návrhů na VZZ 

V následující tabulce je zaznamenán vliv všech návrhů na výsledek hospodaření. 

Tabulka 30: Zkrácený VZZ ovlivněný všemi návrhy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27])  

Konsolidovaný výkaz o výsledku 

hospodaření (tis. Kč) 2018 

2018 - 

Upraveno Rozdíl 

Tržby 69 862 606     69 982 613     120 007     

Ostatní provozní výnosy 49 933     49 933     -       

Výnosy celkem 69 912 539     70 032 546     120 007     

Spotřeba materiálu a zboží  - 66 085 945     - 66 144 442     - 58 497     

Spotřebované služby - 1 984 268     - 1 989 021     - 4 753     

Osobní náklady - 751 907     - 756 020     - 4 113     

Provozní výsledek hospodaření - 55 885     - 3 241     52 644     

Finanční výsledek hospodaření - 148 836     - 148 836     -       

Výsledek hospodaření před zdaněním - 271 769     - 219 125     52 644     

Daň z příjmů 32 765     26 419     - 6 346     

Výsledek hospodaření za účetní období - 239 004     - 192 706     46 298     

 

Z tabulky je viditelné, že všechny aplikované návrhy zapříčinily zvýšení tržeb podniku o 

120 milionů korun a nákladů o 67,3 milionů korun. Provozní výsledek hospodaření se 

v celkovém součtu změnil o 52,6 milionů korun. Výsledek hospodaření za účetní období 

byl následně ve výši -192,7 milionů korun, což je zlepšení o 19 %. 

Výsledek hospodaření pro rok 2019 

Jak již bylo dříve zmíněno, v době kdy byla práce vypracována, nebyla k dispozici 

výroční zpráva pro rok 2019. Byla mi však poskytnut plánovaný výsledek hospodaření. 

Tento plánovaný výsledek vychází z poloviny ze skutečných dat a z poloviny z dat 

plánovaných.  
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Tabulka 31: Plánovaný VZZ 2019 ovlivněný všemi návrhy 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Konsolidovaný výkaz o výsledku 

hospodaření (tis. Kč) 2019 

2019 - 

Upraveno Rozdíl 

Tržby 76 804 491     76 936 422     131 931     

Ostatní provozní výnosy 1 245 955     1 245 955     -       

Výnosy celkem 78 050 446     78 182 377     131 931     

Spotřeba materiálu a zboží  - 75 150 454     - 75 216 974     - 66 520     

Spotřebované služby - 1 822 214     - 1 826 579     - 4 365     

Osobní náklady - 392 802     - 394 951     - 2 149     

Odpisy, amortizace a snížení hodnoty  - 429 241     - 429 241     -       

Ostatní provozní náklady - 278 051     - 278 051     -       

Provozní výsledek hospodaření - 22 315     36 582     58 897     

Finanční výsledek hospodaření - 87 727     - 87 727     -       

Výsledek hospodaření před zdaněním - 110 042     - 51 145     58 897     

Daň z příjmů 13 267     6 166     - 7 101     

Výsledek hospodaření za účetní období - 96 775     - 44 979     51 796     

 

Vliv navržených změn ovlivní výsledek účetního období o téměř 52 milionu korun. Díky 

změnám se provozní výsledek hospodaření dostane do kladných hodnot.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce si kladla za cíl zhodnocení ekonomické situace zvoleného podniku 

pomocí nástrojů finanční a strategické analýzy a navrhnout opatření, které povedou ke 

zlepšení situace v budoucnu. Dílčím cílem práce byla také analýza příčin, které vedly ke 

zhoršující se situaci. Dle mého názoru byly cíle splněny. 

V úvodní části práce byla popsána teoretická východiska práce. Nejdříve byla popsána 

finanční analýza. Samotná finanční analýza byla rozdělena na analýzu rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát, analýzu poměrových ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů. Rozvaha a 

výkaz zisku a ztrát byl podroben vertikální a horizontální analýze. Poměrové ukazatele 

se poté zabývaly analýzou rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. Zhodnocena byla 

také účetní hodnota akci a čistý zisk na akcii. Soustavy ukazatelů v sobě kombinují 

některé již zmíněné ukazatele a jejich výsledkem je komplexní přehled o stavu zvolené 

společnosti.  

Další část popisovala teoretická východiska strategické analýzy. Analýza vnitřního 

prostředí byla zvolen model McKinseyho 7 S. Vnější okolí společnosti bylo hodnoceno 

pomocí PESTLE analýzy a Porterova 5F modelu. Výstup strategické analýzy je tvořen 

SWOT analýzou, která spojuje poznatky získané z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. 

Na základě SWOT analýzy mohly být formulovány silné a slabé stránky společnosti, ale 

také příležitosti a hrozby. 

Nejobsáhlejší práce je část analytická. Nejdříve byla představena společnost, její činnosti 

podnikání, historie a majetková účast společnosti. Dále následovaly finanční a strategická 

analýzy, které vycházely z teoretické části.  

Závěr práce byl věnován návrhům a doporučením, které mohou vést ke zlepšení situace 

v podniku. Návrhy a doporučení vycházejí z výsledů finanční a strategické analýzy.  

O společnosti MND a.s. lze hovořit jako o silní, stabilní a úspěšné společnosti. V průběhu 

analyzovaného období měl hospodářský výsledek klesající trend. Negativním faktorem 

v tomto případě byla klesající marže z prodeje vlastní produkce. Podnik se snažil tento 

negativní faktor vyrovnat především obchodní činností. K lepším výsledkům z obchodní 

činnosti pomohlo zaměření také na trh s prodejem energií, kam podnik vstoupil již v roce 

2014. Na trhu se zaměřil na prodej elektřiny a plynu koncovým spotřebitelům a v průběhu 
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let získával stále více odběratelů. Na poměrně nový podnik na tomto trhu si společnost 

vede vcelku dobře, ačkoliv je zde stále prostor pro zlepšení. Plán získat větší část trhu 

může být negativně ovlivněn faktem, že odběratelé se snaží čím dál více omezovat 

spotřebu. Důvodem je ochrana životního prostředí a také zavádění nových technologií, 

které mají stále nižší spotřebu energií. Z tohoto důvodu by se měl podnik zaměřit více na 

své obchodní činnosti, především v oblasti elektrické energie, která se začíná více 

prosazovat a nahrazovat např. tradiční pohonné hmoty v autodopravě.  

Pro zisk většího počtu odběratelů a rozšíření povědomosti by měl podnik upravit svůj 

reklamní spot. Z reklamy není zřejmé, že MND a.s. je podnik s dlouhou historií a tradicí 

a tudíž může být mnoha lidmi přehlížena, jelikož si myslí, že se jedná o další drobný, 

nový podnik, kterých je na trhu spoustu. Další nedostatek spočívá také v tom, že se podnik 

dlouho prezentoval pouze jako dodavatel plynu, ale nikoliv elektřiny. Jako silný argument 

pro potencionální odběratele by také byla nabídka dodatečných servisních služeb. 

Společnost by také neměla opomíjet současné odběratele, kteří odebírají pouze jeden 

produkt. Již existující klienty by měl podnik využít k nabídce druhého produktu, který by 

např. podpořil slevou.  

Nedostatek vidím také na samotných webových stránkách. Společnost si zakládá na 

vyřizování smluv z pohodlí domova. Na webových stránkách však najdeme pouze každou 

komoditu zvlášť a není zde možnost srovnání a případně výběru obou komodit zároveň. 

Nedostatek týkající se webových stránek spatřuji také ve verzi, která nabízí spolupráci na 

úrovni B2B. Velká část příjmů z obchodní činnosti plynou z Německa a Rakouska. 

Stránky společnosti však nejdou lehce přepnout do cizího jazyka, jak je tomu zvykem u 

mnoha webů od jiných společností.  

Jak bylo zmíněno, společnost MND a.s. je silná a úspěšná společnost, ale i zde vidím 

prostor pro zlepšení a práce tak může posloužit jako inspirace pro management. Může 

také posloužit široké veřejnosti či obchodním partnerům, jelikož vychází z veřejně 

dostupných informací. 
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Příloha 1: Aktiva společnosti MND a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

Konsolidovaný výkaz o finanční 

pozici 
2015 2016 2017 2018 

Podzemní zásobníky plynu  2 844 966 2 705 002 2 500 924 2 403 989 

Pozemky 62 138 63 339 83 122 98 425 

Budovy a stavby 788 057 743 681 742 738 729 047 

Sondy 1 763 395 1 547 995 1 417 056 1 329 530 

Stroje, přístroje, zařízení 1 648 178 1 587 302 1 484 724 1 752 464 

Nedokončený a ostatní hmotný 

majetek 
291 660 251 856 311 168 411 057 

Dlouhodobý hmotný majetek 7 398 394 6 899 175 6 539 732 6 724 512 

Dlouhodobý nehmotný majetek 167 896 137 163 99 735 68 664 

Investice vykazované ekvivalenční 

metodou 
549 906 419 203 422 316 381 012 

Ostatní dlouhodobé finanční investice 200 200 200 200 

Obchodní a jiné pohledávky – 

dlouhodobé 
2 870 10 429 5 583 40 013 

Dlouhodobé pohledávky z 

derivátových finančních nástrojů 
164 652 0 94 619 342 347 

Dlouhodobý finanční majetek 717 628 429 832 522 718 763 572 

Pohledávka z titulu odložené daně 17 698 25 746 57 025 99 932 

Dlouhodobá aktiva celkem 8 301 616 7 491 916 7 219 210 7 656 680 

Krátkodobý finanční majetek 1 352 756 1 434 405 1 534 541 1 177 486 

Zásoby 2 906 382 1 872 900 2 640 898 3 453 652 

Obchodní a jiné pohledávky - 

krátkodobé 
2 250 002 3 325 784 2 504 975 4 366 352 

Pohledávka z titulu splatné daně z 

příjmů 
9 686 13 577 12 496 8 115 

Krátkodobé pohledávky 

z derivátových finančních nástrojů 
46 334 17 326 1 011 853 4 512 096 

Peníze a peněžní ekvivalenty 572 599 592 012 1 281 674 1 170 817 

Krátkodobá aktiva celkem 7 137 759 7 256 004 8 986 437 14 688 518 

          

Aktiva celkem 15 439 375 14 747 920 16 205 647 22 345 198 

 

 

 

 



II 

 

Příloha 2: Pasiva společnosti MND a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

Konsolidovaný výkaz o finanční 

pozici 
2015 2016 2017 2018 

Vlastní kapitál     

Základní kapitál 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Kapitálové a ostatní fondy 32 331 23 285 365 219 351 654 

Výsledek hospodaření minulých let a 

běžného období 
4 708 087 4 792 485 4 706 167 4 467 163 

Vlastní kapitál připadající akcionáři 

celkem 
5740418 5815770 6 071 386 5 818 817 

Vlastní kapitál celkem 5 740 418 5 815 770 6 071 386 5 818 817 

Závazky     

Bankovní úvěry, vydané dluhopisy a 

závazky z finančního leasingu – 

dlouhodobá část 

2 307 829 2 179 369 2 445 661 2 552 407 

Obchodní a jiné závazky - dlouhodobé 53 309 19 367 6 900 6 937 

Dlouhodobé závazky z derivátových 

finančních nástrojů 
0 5 287 70 757 357 470 

Rezervy - dlouhodobé 1 250 744 1 272 938 1 174 002 1 268 018 

Závazek z titulu odložené daně 320 842 321 480 332 134 319 365 

Dlouhodobé závazky celkem 3 932 724 3 798 441 4 029 454 4 504 197 

Bankovní úvěry, vydané dluhopisy a 

závazky z finančního leasingu – 

krátkodobá část 

3 396 255 1 739 472 2 107 842 3 156 310 

Obchodní a jiné závazky - krátkodobé 2 325 352 3 326 303 2 933 673 4 259 942 

Závazek z titulu splatné daně z příjmů 37 749 43 578 2 065 8 298 

Krátkodobé závazky z derivátových 

finančních nástrojů 
6 110 17 236 1 048 899 4 573 122 

Rezervy - krátkodobé 767 7 120 12 328 24 512 

Krátkodobé závazky celkem 5 766 233 5 133 709 6 104 807 12 022 184 

     

Závazky celkem 9 698 957 8 932 150 10 134 261 16 526 381 

          

Vlastní kapitál a závazky celkem 15 439 375 14 747 920 16 205 647 22 345 198 

 

 

 

 



III 

 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát společnosti MND a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [27]) 

Konsolidovaný výkaz o finanční 

pozici 
2015 2016 2017 2018 

Tržby 20 236 243 19 728 049 33 930 353 69 862 606 

Ostatní provozní výnosy 34 741 75 531 52 443 49 933 

Výnosy celkem 20 270 984 19 803 580 33 982 796 69 912 539 

Spotřeba materiálu a zboží  -16 007 354 -16 492 069 -30 974 962 -66 085 945 

Spotřebované služby -1 397 768 -1 351 833 -1 458 127 -1 984 268 

Osobní náklady -845 429 -688 797 -679 151 -751 907 

Odpisy, amortizace a snížení hodnoty  -765 347 -755 611 -708 952 -761 873 

Ostatní provozní náklady -345 224 -207 511 -291 634 -384 431 

Provozní výsledek hospodaření 909 862 307 759 -130 030 -55 885 

Finanční výnosy 2 377 19 953 200 650 35 876 

Finanční náklady -164 849 -117 756 -128 063 -184 712 

Finanční výsledek hospodaření -162 472 -97 803 72 587 -148 836 

Podíl na ztrátě investic vykazovaných 

ekvivalenční metodou, po zdanění -15 227 -82 350 -28 799 -67 048 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 732 163 127 606 -86 242 -271 769 

Daň z příjmů -144 829 -43 208 -76 32 765 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 587 334 84 398 -86 318 -239 004 

Položky, které jsou nebo mohou být 

později překlasifikovány do zisku nebo 

ztráty:     
Změna reálné hodnoty zajišťovacích 

nástrojů, po zdanění 14 704 -13 960 29 720 5 440 

Změna reálné hodnoty zajišťovacích 

nástrojů převedených do výsledku 

hospodaření, po zdanění 61 658 -16 323 17 526 -14 255 

Podíl na ostatním úplném výsledku 

hospodaření investic vykazovaných 

ekvivalenční metodou 0 -19 763 4 688 -4 750 

Ostatní úplný výsledek hospodaření 

za účetní období (po zdanění) 76 362 -50 046 51 934 -13 565 

          

Úplný výsledek hospodaření za 

účetní období 663 696 34 352 -34 384 -252 569 

          

Výsledek hospodaření za účetní 

období celkem 587 334 84 398 -86 318 -239 004 

Zisk na akcii:     
Základní zisk / ztráta (-) na akcii (v 

tisících Kč) 11,75 1,69 -1,73 -4,78 

 

 



IV 

 

Příloha 4: Původní webové stránky 

(Zdroj: [47]) 

 

Na aktuálních stránkách MND a.s. není možnost zvolit variantu pro výpočet úspory pro 

plyn i elektřinu současně. 

Příloha 5: Upravené webové stránky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [47]) 

 



V 

 

Po úpravě by byla přidána tato možnost, viz následující návrh. 

Příloha 6: Původní kalkulačka úspor 

(Zdroj: [48]) 

 

S ohledem na to, že není k dispozici varianta pro obě dvě komodity zároveň, zobrazují 

stránky úsporu separátně.  

  



VI 

 

Příloha 7: Upravená kalkulačka úspor 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [48]) 

 

Po úpravě by bylo možné zadat hodnoty ke srovnání pro plyn i elektřinu a následně by 

stránka zobrazila celkovou úsporu.  


