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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu 

v průmyslovém podniku P-D Refractories CZ a.s. pro následující roky 2019 až 2022. 

První kapitola diplomové práce je zaměřena na cíle, metody a postupy práce. Následující 

část se zabývá teoretickými východisky pro finanční plánování. Třetí kapitola obsahuje 

informace o analyzovaném podniku, aplikaci vybraných metod strategické a finanční 

analýzy včetně hodnocení stavu společnosti a zjištění případných nedostatků. Poslední 

část diplomové práce je již zaměřena na samotný návrh, sestavení a hodnocení finančního 

plánu pro podnik P-D Refractories CZ a.s. na následující čtyři roky. 

 

Abstract 

This master’s thesis is focused on a Draft of a Corporate Financial Plan for industrial 

company P-D Refractories CZ a.s. for years 2019 to 2022. First chapter of this master’s 

thesis is oriented in goals, methods and approaches of this thesis. Next part is aiming at 

theoretical solution for financial planning. Third chapter contains information about 

analyzed company, application of selected methods of strategic analysis and financial 

analysis including evaluation of the state of company and detection of potential 

deficiencies. Last chapter of this thesis is focused on suggestion, formation and evaluation 

of the financial plan for P-D Refractories CZ a.s. for next four years. 
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ÚVOD 

Finanční plánování lze považovat za jednu z nejdůležitějších složek podnikových financí 

a finančního řízení vůbec. Díky dnešnímu vysoce konkurenčnímu prostředí nabývá 

finanční plánování ještě více na důležitosti, jelikož dokáže řídit peněžní toky podniku  

a zejména poskytovat podklady pro jeho řízení na základě porovnávání skutečných 

hodnot a stanovených cílů. Výstupem finančního plánování je finanční plán, který se 

orientuje na budoucnost a který může odhalit budoucí finanční vývoj podniku, a proto se 

může na budoucí podmínky lépe připravit.  

Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit návrh finančního plánu pro podnik P-D 

Refractories CZ a.s. pro období následujících čtyř let za pomoci strategické a finanční 

analýzy zvoleného podniku. 

Společnost P-D Refractories CZ a.s. patří mezi největší výrobce žáruvzdorných výrobků 

a surovin a také je součástí nadnárodního celku Preiss-Daimler Group. Pro účely této 

diplomové práce byla pro mě společnost P-D Refractories CZ a.s. jasnou volbou  

od samého počátku, a to hned z několika důvodů. Jednak jsem v podniku vykonával 

dvakrát odbornou praxi a několik krátkodobých stáží, jednak jsem psal bakalářskou práci 

se zaměřením na tento podnik. Díky těmto skutečnostem mám již o společnosti P-D 

Refractories CZ a.s. určité povědomí a znalosti, které mohu zúročit v této diplomové 

práci. 

Samotná práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola je zaměřena na cíle 

práce a metody zpracování. Ve druhé části jsou uvedena veškerá teoretická východiska, 

jež budou zapotřebí k provedení strategické analýzy, výpočtům finanční analýzy nebo 

k samotnému sestavení finančního plánu. V pořadí třetí kapitola obsahuje představení 

podniku P-D Refractories CZ a.s. a následnou strategickou a finanční analýzu se 

zaměřením na zmíněný podnik a jeho podstatné okolí. Poslední čtvrtá kapitola této 

diplomové práce se zabývá již samotným návrhem finančního plánu v optimistické  

i pesimistické variantě. V závěru této kapitoly jsou obě varianty hodnoceny pomocí 

vybraných ukazatelů finanční analýzy a také podle toho, zda finanční plány splňují 

požadované cíle stanovené samotným analyzovaným podnikem. 
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1 CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ  

První kapitola je rozdělena na dvě dílčí části, v nichž je nejprve podrobně popsán hlavní 

cíl práce, dílčí cíle i stručný postup v psaní diplomové práce. V následující podkapitole 

jsou objasněny metody, které byly využity v průběhu zpracovávání závěrečné práce. 

1.1 Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit návrh finančního plánu pro podnik P-D 

Refractories CZ a.s. pro období následujících tří let. V této diplomové práci je po 

předchozí konzultaci sestavován finanční plán ve dvou variantách a současně také na delší 

časové období, a to konkrétně na období čtyř let, tedy pro roky 2019 až 2022. Za účelem 

dosažení hlavního cíle diplomové práce bylo nutné provést strategickou analýzu, která se 

pomocí vybraných metod zabývá komplexní analýzou okolí analyzovaného podniku. 

Dále bylo nezbytné realizovat finanční analýzu za posledních pět let, v níž byla důkladně 

zhodnocena výnosová a finanční situace podniku P-D Refractories CZ a.s. za posledních 

pět let (2014 až 2018). V rámci finanční analýzy byly vypočtené hodnoty ve vybraných 

případech porovnávány s konkurenčními podniky a oborovými hodnotami. Diplomová 

práce je strukturována do čtyř hlavních částí, kterými jsou teoretická východiska práce, 

dále aplikace vybraných metod strategické a finanční analýzy. V návaznosti na předchozí 

kapitolu následuje samotný návrh finančního plánu. 

1.2 Metody zpracování diplomové práce 

Při zpracování diplomové práce byla využita řada metod, mezi které patří analýza, jež 

byla využita v rámci strategické analýzy, finanční analýzy a při výpočtu a plánovaných 

hodnotách u tzv. generátorů hodnot. Další využívanou metodou je komparace, která byla 

aplikována ve finanční analýze při porovnání hodnot s konkurenčními podniky  

a oborovými hodnotami, dále také při hodnocení rozdílností mezi jednotlivými 

variantami plánů. Metoda regresní analýzy byla pro účely této práce použita při stanovení 

prognózy tržeb. V pořadí další metodou, jež je využívána v diplomové práci, je syntéza, 

pomocí níž byly hodnoceny výsledky, které vycházely z předchozí metody, respektive  

z analýzy. V práci byla využita také analogie, matematické a statistické modely. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PODNIKU 

Ve druhé kapitole diplomové práce jsou rozebrána veškerá teoretická východiska, která 

budou zapotřebí pro sestavení podnikového finančního plánu. V první podkapitole je 

popsáno finanční plánování, dále následují potřebné teoretické informace pro 

strategickou i finanční analýzu. Závěr této kapitoly uvádí postup pro sestavení 

dlouhodobého finanční plánu podniku. 

2.1 Finanční plánování podniku  

Stěžejním pojmem pro tuto diplomovou práci je bezpochyby finanční plánování. Pro 

porozumění pojmu finančního plánování je však nezbytné také objasnit, co je obecně 

pojem plánování, z čeho vychází a také k čemu slouží. Nejprve je však nutné definovat 

finance podniku a finanční řízení podniku. 

 

Finance podniku lze označit jako pohyb peněžních prostředků. Jedná se zejména  

o příjmy a výdaje podniku, což jsou tzv. peněžní toky (CF podniku) (Grünwald  

a Holečková, 2007, s. 238-239). 

 

Finanční řízení podniku se zabývá řízením peněžních toků, získáváním potřebných 

finančních prostředků a jejich přerozdělováním. Hlavním účelem finančního řízení je 

maximalizovat tržní hodnotu společnosti, zajistit solventnost a finanční zdraví podniku 

(Grünwald a Holečková, 2007, s. 238-239). 

 

Plánování lze obecně definovat jako proces, ve kterém jsou formulovány cíle a dále 

objasněny způsoby, jak daného cíle dosáhnout. Podstatnou součástí plánování je tedy 

důkladná vnitřní i vnější analýza prostředí, dále predikce zmíněných analýz, ale také 

klasifikace a objasnění případných budoucích hrozeb. Kvalitní zpracování zmíněných 

analýz je tedy velice významné, jelikož plánování z těchto analýz vychází (Růčková  

a Roubíčková, 2012, s. 157-166). 
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Finanční plánování je možné vyjádřit jako souhrn daných činností, jejichž výstupem je 

určitá předpověď budoucího finančního stavu podniku (tzn. výstupem finančního 

plánování je finanční plán podniku). Finanční plánování je důležitou součástí finančního 

řízení podniku, jelikož umožňuje porovnávat plnění stanovených finančních cílů  

a následně řídit případné odchylky od plánovaných hodnot. Dále finanční plánování 

napomáhá řízení likvidity a objasnění potřeby a struktury zdrojů pro financování chodu 

podniku (Růčková a Roubíčková, 2012, s. 157-166). 

2.1.1 Účel a obecné postupové kroky finančního plánování 

Základním cílem finančního plánování je splnit tzv. obecný finanční cíl podniku, čímž je 

maximalizace podnikové tržní hodnoty, případně maximalizace tržní hodnoty akcie. 

Dalším úkolem finančního plánování je dlouhodobé udržování potřebné likvidity  

a finanční stability podniku. Finanční plánování zahrnuje čtyři postupové kroky: 

 

1. Analýzu podnikových investičních i finančních možností a příležitostí 

2. Zohlednění, jaké budoucí příčiny vyvolají naše aktuální rozhodnutí 

3. Určení alternativ a jejich vložení do finančního plánu podniku 

4. Hodnocení finančního plánu a komparace se stanovenými cílovými hodnotami 

(Kislingerová et al., 2010, s. 131). 

2.1.2 Členění finančního plánování dle délky plánovaného období 

Finanční plánování je možné rozčlenit dle časového horizontu, konkrétně na krátkodobé 

(operativní, roční) a dlouhodobé (strategické, podnikatelské) finanční plánování 

(Růčková a Roubíčková, 2012, s. 157-166). 

 

Krátkodobé (operativní) finanční plánování se většinou vztahuje na několik měsíců, 

nejvíce však na jeden rok. Krátkodobé finanční plánování je zaměřeno na běžnou 

ekonomickou činnost podniku, jako je získávání financí pro zajištění chodu podniku, 

zejména pomocí stabilní rentability a likvidity. Operativní plánování je oproti 

dlouhodobému plánování podrobnější a zajišťuje především realizaci strategií podniku 

(Růčková a Roubíčková, 2012, s. 157-166). 
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Dlouhodobé (strategické) finanční plánování nejčastěji pokrývá časový horizont od 

dvou do pěti let, avšak dlouhodobý finanční plán může být případně i delší. Základním 

cílem je stejně jako u operativního plánu plánování finančních zdrojů a klíčových 

ukazatelů podniku. Strategické plánování využívají nejčastěji velké podniky (Růčková  

a Roubíčková, 2012, s. 157-166). Pro dlouhodobé plánování je nutné, aby měl podnik 

správně stanovenou vizi a strategii, a to z toho důvodu, aby podnik věděl, čeho chce 

v budoucnu dosáhnout a současně tomu přizpůsobil vhodnou strategii, pomocí které se 

bude snažit dosáhnout svých zmíněných cílů (Grünwald a Holečková, 2007, s. 233-234). 

2.1.3 Požadavky na finanční plánování  

Tato podkapitola se zaměřuje na požadavky, které musí splňovat finanční plánování. 

Konkrétně se jedná o šest následujících požadavků: 

 

(1) Úplnost: Požadavek úplnost znamená, že finanční plán by měl obsahovat veškeré 

údaje, které jsou potřebné k efektivnímu řízení a chodu podniku (Růčková a Roubíčková, 

2012, s. 161-162). 

 

(2) Systematičnost: Znamená, že finanční plán by měl být sestavován dlouhodobě a měl 

by být přizpůsoben podnikové organizační struktuře (Růčková a Roubíčková, 2012, s. 

161-162). 

 

(3) Přehlednost: Je důležitá z důvodu, aby s finančním plánem dokázali pracovat i ostatní 

zainteresované subjekty, nejen jeho tvůrce (Růčková a Roubíčková, 2012, s. 161-162). 

 

(4) Elastičnost: Jedná se o další důležitý požadavek, který objasňuje, že finanční plán 

podniku by měl vždy být přizpůsobován, pokud dojde ke změně podmínek. Tato 

skutečnost souvisí s tzv. klouzavým plánováním, kde se dlouhodobý plán neustále 

aktualizuje a přizpůsobuje případným změněným podmínkám (Růčková a Roubíčková, 

2012, s. 161-162). 
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(5) Periodičnost: Vyjadřuje zpřesňování a opakování při sestavování finančního plánu, 

čímž se dosáhne kvalitnějších výsledků v oblasti plánování (Růčková a Roubíčková, 

2012, s. 161-162). 

 

(6) SMART: Finanční plán podniku by měl také splňovat tzv. SMART požadavky, které 

jsou konkrétnost (Specific), měřitelnost (Measurable), dosažitelnost (Attainable), 

reálnost (Realistic), jasnost a srozumitelnost (Tangible) (Růčková a Roubíčková, 2012, 

s. 161-162). 

2.2 Strategická analýza podniku 

Analýza okolí se zabývá vlivy mikrookolí a makrookolí, které podnik ovlivňují  

a pravděpodobně jej budou ovlivňovat i v budoucnu. Podstatné je, aby na analýzy 

z minulého a současného období byly navázány i prognózy budoucího vývoje společně 

se strategickými cíli podniku. Elementárním úkolem této analýzy je tedy vymezit okolí 

podniku a objasnit jeho základní faktory společně s jejich vzájemným propojením. 

Postup strategické analýzy by tedy měl mít následující pořadí: 

 

1. Analýza makrookolních vlivů 

2. Analýza mikrookolí podniku (Sedláčková a Buchta, 2006, s. 13-15) 

3. Interní analýza společnosti (Srpová a Řehoř, 2010, s. 131) 

2.2.1 Analýza makrookolních vlivů 

Makrookolí podniku představuje především úplný ekonomický, technologický, sociální 

a politický rámec, kde se daný podnik nachází. Konkrétně se jedná například o vlivy jako 

je politická stabilita, technologické inovace, míra inflace anebo případná dovozní 

omezení na využívané suroviny. Podnik nemůže zpravidla své makrookolí téměř ovlivnit, 

jelikož tyto faktory leží mimo jeho aktivní dosah. Proto je důležité, jak se daný podnik 

dokáže vyrovnat s makroekonomickými vlivy a reagovat na ně. Tato skutečnost pak do 

značné míry určuje, jak je daný podnik úspěšný (Sedláčková a Buchta, 2006, s. 16). 
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PEST analýza 

PEST analýza dělí faktory makrookolí do čtyř základních skupin, a to na (P) politické, 

(E) ekonomické, (S) sociální a (T) technologické. Každá ze zmíněných skupin obsahuje 

několik dalších faktorů, které na podnik působí. Cílem této analýzy není zpracovat výčet 

všech faktorů, důležité je však rozeznat faktory, které jsou významné a důležité pro daný 

podnik a těm věnovat hlavní pozornost. Je také podstatné se snažit predikovat změny 

v určitých oblastech okolí a odhadovat, jaké příčiny tyto změny případně přinesou 

(Sedláčková a Buchta, 2006, s. 16-20). 

 

(P) Politické faktory: politické faktory jsou v této kategorii doplňovány ještě  

i o legislativní faktory. Tato skupina faktorů zahrnuje zejména stabilitu tuzemské  

a zahraniční politické situace, členství země v EU nebo daňovou politiku státu. Dále sem 

spadají například různá omezení importu a exportu, cenová politika státu a mnoho 

dalšího. Z tohoto výčtu lze usoudit, že pro podnik se může jednat o příležitosti, ale 

současně také i o hrozby (Sedláčková a Buchta, 2006, s. 16-20). 

 

(E) Ekonomické faktory: tyto faktory souvisí se stavem ekonomiky a základními 

ekonomickými hodnotami jako je ekonomický růst, který vede k vyšší spotřebě, a proto 

otevírá další příležitosti na trhu. Dále například souvisí s mírou inflace a úrokovou mírou, 

jež ovlivňuje zejména investiční činnost, složení finančních prostředků a cenu kapitálu. 

Směnný kurz pak ovlivňuje, jak bude podnik konkurenceschopný v zahraničním 

obchodování. Dalšími ekonomickými faktory jsou například průměrná mzda  

a nezaměstnanost. Pozitivní vývoj zmíněných ukazatelů a hodnot může pro podnik opět 

přinést velké příležitosti (např. využití příznivé úrokové míry pro vlastní investiční 

činnost). Avšak negativní vývoj dokáže podnik ohrozit (např. nepříznivá změna 

devizových kurzů při zahraničním obchodování) (Sedláčková a Buchta, 2006, s. 16-20). 

 

(S) Sociální faktory: Sociální faktory jsou často ještě spojovány také s demografickými 

faktory. Tyto dvě skupiny vyjadřují především postoje, životní styl, strukturu a vzdělání 

obyvatelstva. Trend dnešní doby je takový, že lidé dávají přednost zejména zdravému 

životnímu stylu a péči o životní prostředí. V dnešní době zmíněný tlak na zlepšení 

životního prostředí vyvolal například přidělování emisních povolenek v rámci EU. 
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Využívání poznatků o požadavcích a trendech zákazníků může vést k předstihnutí 

konkurentů v soutěži o zákazníka (Sedláčková a Buchta, 2006, s. 16-20). 

 

(T) Technologické faktory: pokud chce být podnik úspěšný, tak musí sledovat informace 

o technologických změnách a pokrocích. Jedině tak se společnost může vyhnout 

zaostalosti a případně tak získat i technologickou konkurenční výhodu. Důležitou roli 

hrají i případné podpory od státu na vědu a výzkum (Sedláčková a Buchta, 2006,  

s. 16-20). 

2.2.2 Analýza mikrookolí podniku 

Na téměř každém trhu se se pohybují i další podniky, které nabízí obdobné výrobky jako 

analyzovaná společnost. Podniky se tak nachází v tzv. konkurenčním prostředí, kde se 

nachází několik dalších firem, které také usilují o dosažení obdobných cílů. Podniky tak 

mezi sebou soupeří a vytváří konkurenci. Jaká je maximální hodnota zisku (atraktivita 

prostředí) se odvíjí od toho, jak je konkurence intenzivní (Kozel, 2006, s. 29-30). Pro 

analýzu mikroprostředí je tedy nutné zejména objasnit hlavní síly konkurence, samotnou 

konkurenci, ale také stanovit, jak je dané odvětví, ve kterém podnik působí, atraktivní 

(Sedláčková a Buchta, 2006, s. 15). 

 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Porterova analýza předpokládá, že ziskovost, a tedy i ceny výrobků, investice i náklady 

daného odvětví jsou ovlivňovány pěti hlavními faktory, které jsou vzájemně propojeny  

a v různém odvětví mají odlišnou váhu. Zmíněných pět faktorů má následující podobu 

(Grasseová, Dubec a Řehák, 2012, s. 191-193): 

 

(1) Hrozba stávající konkurence v daném odvětví: Pokud v odvětví působí vysoké 

množství silných konkurentů, tak se dá odvětví považovat za nepřitažlivé. Jestliže se 

odvětví zmenšuje nebo stagnuje, tak se zvyšuje konkurenční boj mezi podniky v odvětví. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje rivalitu, jsou fixní náklady, pokud jsou tyto náklady 

vysoké, tak nastává tlak na co největší naplnění vlastní výrobní kapacity, což však může 

způsobit i tzv. cenovou válku mezi konkurenty (Grasseová, Dubec a Řehák, 2012, s. 191-

193). 
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(2) Hrozba nově vstupujících konkurentů do odvětví: Tato hrozba závisí zejména na 

existenci bariér pro vstup do odvětví. Jedná se například o kapitálovou náročnost vstupu, 

ovlivnění legislativou, úspory z rozsahu atd. Nejatraktivnější trh z kritéria ziskovosti je 

ten, kde existují vysoké bariéry vstupu do odvětví a současně nízké výstupní bariéry 

(Grasseová, Dubec a Řehák, 2012, s. 191-193). 

 

(3) Hrozba substitučních produktů: Dané odvětví se považuje za neatraktivní, pokud 

existuje byť jen potenciální hrozba nahraditelnosti (tzv. substituce) produktů. Je tedy 

žádoucí sledovat cenu a technologie u substitutů, jelikož také ovlivňují ceny a zisk na 

daném trhu (Grasseová, Dubec a Řehák, 2012, s. 191-193). 

 

(4) Hrozba rostoucí síly a vlivu dodavatelů: Pro podniky se odvětví stane nepřitažlivé, 

pokud mají jejich dodavatelé možnost zvyšovat ceny, snižovat množství, případně  

i kvalitu dodávek. Dodavatelská síla roste například s možností spojování více 

dodavatelů, prodejem výjimečného produktu nebo pokud se jedná o strategický vstup pro 

podnik, kterému je dodáváno. Z těchto důvodů je nezbytné udržovat dobré vztahy 

s dodavateli (Grasseová, Dubec a Řehák, 2012, s. 191-193). 

 

(5) Hrozba rostoucí síly a vlivu odběratelů: Pokud mají zákazníci podniku vysokou 

vyjednávací sílu, pak se odvětví opět stává neatraktivním. Odběratelé si svým silným 

postavením vyžadují nižší ceny a vyšší kvalitu, případně ještě nějaké nadstandardní 

služby. Tyto požadavky pak způsobují konkurenční boj na daném trhu a vše směřuje ke 

snížení zisku prodávajícího podniku (Grasseová, Dubec a Řehák, 2012, s. 191-193). 

2.2.3 Interní analýza společnosti  

V analýze vnitřního prostředí jsou hodnoceny silné i slabé stránky podniku. Společnost 

je schopna vnitřní faktory ovlivňovat a měla by přijímat taková rozhodnutí, která zajistí 

využití příležitostí a minimalizaci rizik (Grasseová, Dubec a Řehák, 2012, s. 297-298). 
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McKinseyho model „7S“ 

Pokud chce být podnik úspěšný v zavádění své strategie, tak musí brát v potaz všech sedm 

níže uvedených faktorů. Všechny faktory jsou mezi sebou vzájemně propojeny a je tedy 

nutné klást důraz na všechny, i když s odlišnou důležitostí. McKinseyho model zahrnuje 

sedm následujících faktorů (Mallya, 2007, s. 73-75): 

 

(1) Strategie (Strategy): Popisuje, jak se podniku daří dosahovat své vize, které si 

stanovil, a současně, jak je od něj reagováno na příležitosti, respektive hrozby v odvětví 

(Mallya, 2007, s. 73-75). 

 

(2) Struktura (Structure): V tomto modelu se jedná zejména o organizační uspořádání 

hierarchie (nadřízenosti a podřízenosti) společnosti, kontroly a sdílení informací 

(Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 114-115). 

 

(3) Systémy (Systems): Slouží k řízení společnosti a konkrétně se jedná zejména  

o komunikační, manažerské, kontrolní systémy a například i systémy pro alokaci zdrojů. 

Pro tuto kategorii jsou nutné také odpovídající schopnosti a kvalita informačních 

technologií ve společnosti (Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 114-115). 

 

(4) Styl práce vedení (Style): Určuje, jakým způsobem se management dané společnosti 

staví k řešení, případně řízení překážek. Dále vyjadřuje, jak je celkově organizace vedena, 

může se jednat například o direktivní styl anebo naopak styl samořízení (Mallya, 2007,  

s. 73-75). 

 

(5) Spolupracovníci (Staff): Vyjadřují veškeré lidské zdroje podniku a také zvyšování 

jejich kvalifikace, vztahy, motivaci a odměňování, morálku a oddanost vůči vlastní 

společnosti (Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 114-115). 

 

(6) Schopnosti (Skills): Definují znalosti a schopnosti organizace (to, v čem je 

organizace silná, a to, co umí dělat nejlépe). Dále je důležité pro pracovníky vytvořit tzv. 

správné učící prostředí, aby mohli rozvíjet svoje znalosti a dovednosti (Mallya, 2007,  

s. 73-75). 
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(7) Sdílené hodnoty (Shared values): Základním prvkem pro sdílené hodnoty je vize 

společnosti. Vize je významná proto, aby každý věděl, čeho chce společnost v budoucnu 

dosáhnout a za jakým účelem. Pro úspěch je nezbytné, aby zainteresované skupiny  

a pracovníci byli s vizí společnosti ztotožněni (Mallya, 2007, s. 73-75). 

2.2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza se považuje za jednu z nejčastěji používaných metod strategické analýzy 

současného stavu organizace a jejího okolí. Výstupem SWOT analýzy je tzv. SWOT 

matice. Tato metoda vychází z vnější a vnitřní analýzy. Vnější analýza dokáže odhalit 

příležitosti a hrozby (např. pomocí PEST analýzy). Naproti tomu vnitřní analýza 

identifikuje silné a slabé stránky podniku (např. pomocí McKinseyho model 7S). SWOT 

analýza může sloužit jako východisko pro definování podnikové vize a stanovení strategií 

a strategických cílů. SWOT je zkratka z anglického jazyka, která definuje čtyři oblasti ze 

SWOT matice, konkrétně se jedná se o Strengths (Silné stránky podniku), Weaknesses 

(Slabé stránky podniku), Opportunities (Příležitosti pro podnik), Threats (Hrozby pro 

podnik) (Grasseová, Dubec a Řehák, 2012, s. 295-300). 

2.3 Finanční analýza podniku 

Finanční analýzu je možné definovat jako systematický rozbor dat (zejména z účetních 

výkazů). Tato analýza dokáže zhodnotit minulý a současný stav podniku a poskytnout 

zpětnou vazbu i předpověď budoucí situace. Z toho vyplývá, že pomocí finanční analýzy 

lze také připravit podklady pro řízení podniku (Růčková, 2019, s. 9). Finanční analýza se 

řadí mezi nejvýznamnější nástroje pro finanční řízení každého podniku. Finanční analýza 

by měla splňovat dva základní předpoklady, a to přezkoumat finanční situaci (zdraví) 

podniku a současně vygenerovat podklady pro tvorbu podnikového finančního plánu. Pro 

finanční analýzu je velmi důležité k vypočteným hodnotám připojit porovnání v čase, ale 

také například i s konkurencí, oborovým průměrem nebo doporučenými hodnotami 

(Mařík et al., 2018, s. 116-117). Finanční analýza má mnoho uživatelů, jak interních, tak 

i externích. Konkrétně se jedná o manažery, věřitele (včetně bankovních institucí), 

investory, odběratele, dodavatele, stát, konkurenci a několik dalších. U všech uživatelů 

této analýzy lze však určit jednu společnou věc, a to že všichni potřebují znát informace, 
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aby mohli podnik řídit, případně učinit určitá rozhodnutí. Mezi hlavní zdroje pro finanční 

analýzu se řadí rozvaha, výkaz zisku a ztráty (VZZ), příloha k účetní závěrce, výroční 

zpráva podniku (Grünwald a Holečková, 2007, s. 27-47).  

2.3.1 Analýza stavových a tokových veličin  

Analýza stavových ukazatelů obsahuje rozbor finanční a majetkové struktury podniku 

pomocí horizontální (porovnání změn položek v čase) a vertikální analýzy (tzv. 

procentního rozboru). Analýza tokových ukazatelů je zaměřena na analyzování nákladů, 

výnosů a výsledku hospodaření podniku opět pomocí již zmíněné horizontální a vertikální 

analýzy. Z výše uvedeného vyplývá, že horizontální a vertikální analýzu je možno využít 

k analyzování jak rozvahy, tak i VZZ (Knápková et al., 2017, 65-71). 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza vyjadřuje změny v čase a napomáhá odhalit dlouhodobější trendy 

jednotlivých položek. Analýza by měla být prováděna jak absolutně, tak i relativně. Při 

vyhodnocování změn by měly být brány v potaz i případné specifické podmínky 

ekonomiky nebo daného oboru (Dluhošová, 2008, s. 69-70). 

 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛íℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧íℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

Vzorec 1: Horizontální analýza – absolutní změna (Dluhošová, 2008) 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛íℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑. −𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧íℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑.

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100 

Vzorec 2: Horizontální analýza – procentní změna (Dluhošová, 2008) 

 

Vertikální analýza 

Jedná se o takzvanou analýzu struktury podniku neboli procentní rozbor dílčích položek. 

Vertikální analýza tedy objasňuje, jaké je zastoupení (složení) jednotlivých položek 

absolutního ukazatele, který je podroben vertikální analýze (Dluhošová, 2008, s. 70-71). 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 𝑣 % =
𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑í𝑙čí 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒
∗ 100 

Vzorec 3: Vertikální analýza – procentní zastoupení položky na celku v % (Dluhošová, 2008) 
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2.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tato skupina ukazatelů vyjadřuje rozdíl mezi určitými aktivy či pasivy nebo jejich 

skupinami ke stejnému okamžiku (Růčková, 2019, s. 45). Mezi rozdílové ukazatele se 

řadí čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový fond. 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Vyjadřuje hodnotu oběžných aktiv, které podnik financuje pomocí dlouhodobých zdrojů. 

Efektivní financování vyjadřují nízké hodnoty ČPK, avšak ne vždy jsou nízké hodnoty 

tohoto ukazatele žádoucí, jelikož ČPK představuje tzv. finanční polštář podniku. 

Doporučené hodnoty se vyjadřují jako procentní podíl ČPK vůči celkovým aktivům. Pro 

výrobní podniky je doporučené pásmo hodnot v intervalu od 10 % do 15 % (Fotr et al., 

2017, s. 305). 

 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 + č𝑎𝑠𝑜𝑣é 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 − 

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − č𝑎𝑠𝑜𝑣é 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣 

Vzorec 4: Čistý pracovní kapitál (Karas, 2020) 

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

ČPP definují okamžitou likviditu aktuálně splatných krátkodobých závazků 

analyzovaného podniku pomocí rozdílu peněžních prostředků a okamžitě splatných 

závazků. Jestliže budou do výpočtu zařazeny pouze peněžní prostředky (nikoli 

termínované vklady, krátkodobé cenné papíry atd.), tak bude dosaženo vyšší úrovně 

likvidity (Knápková et al., 2017, 84-85). 

 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 5: Čisté pohotové prostředky (Knápková et al., 2017) 

 

Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Čistý peněžně-pohledávkový fond znázorňuje jakýsi kompromis mezi ČPK a ČPP, který 

byly popsány výše. Při výpočtu se z oběžných aktiv vyřazují zásoby, které se nepovažují 

za příliš likvidní (Sedláček, 2011, s. 38-39). 
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Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛ě − 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑜𝑣ý 𝑓𝑜𝑛𝑑 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 

− 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 6: Čistý peněžně-pohledávkový fond (Sedláček, 2011) 

2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatelů z této skupiny existuje velké množství, proto je důležité provést správný výběr 

ukazatelů. Poměrové ukazatele se nejčastěji dělí na ukazatele likvidity, rentability, 

aktivity a zadlužení. Finanční stabilitu podniku zajišťuje zejména krátkodobá likvidita  

a dlouhodobá finanční rovnováha, naproti tomu výnosnost je ovlivňována pomocí 

ukazatelů rentability, aktivity a také strukturou výnosů i nákladů (Mařík et al., 2018,  

s. 122-123). 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability se dají též označit jako ukazatele výnosnosti a obecně je lze 

definovat jako poměr zisku podniku a vloženého kapitálu (Dluhošová, 2008, s. 76-78). 

Ukazatele výnosnosti definují, kolik peněžních jednotek ze zisku podniku připadá na 

jednotku vybraného jmenovatele (Vochozka, 2011, s. 22). Mezi ukazatele rentability se 

řadí například rentabilita celkových vložených aktiv, vlastního kapitálu, tržeb atd. 

(Dluhošová, 2008, s. 76-78). 

 

(ROA) Rentabilita celkových vložených aktiv 

Rentabilita celkových aktiv poměřuje zisk vůči celkovým aktivům podniku, bez 

zohlednění toho, jakými zdroji jsou aktiva financována. Ukazatel ROA je považován za 

jeden ze stěžejních ukazatelů rentability (Dluhošová, 2008, s. 77). 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 

Vzorec 7: Rentabilita celkových vložených aktiv (Dluhošová, 2008) 

 

(ROE) Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE definuje celkovou rentabilitu (výnosnost) pouze z vlastních zdrojů podniku. 

Rentabilita vlastního kapitálu je ovlivňována i rentabilitou celkového kapitálu a úrokovou 

mírou, kterou jsou úročeny cizí zdroje (Dluhošová, 2008, s. 78). Pro vlastníky podniku je 
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ROE jedním z nejsledovanějších ukazatelů, jelikož je možné z něj vidět, jestli jimi 

vložený kapitál do podniku generuje, v porovnání s rizikem, dostatečný výnos (Sedláček, 

2011, s. 57). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100 

Vzorec 8: Rentabilita vlastního kapitálu (Dluhošová, 2008) 

 

(ROS) Rentabilita celkových tržeb 

Rentabilita tržeb se nejvíce hodí pro porovnávání údajů ROS v čase nebo například 

s jinými podniky. Dále také slouží pro interní řízení podniku. Nízká hodnota ROS může 

poukázat na to, že podnik je špatně řízen, naopak průměrná nebo vysoká hodnota ROS 

svědčí o dobré, respektive nadprůměrné práci vedení podniku a o dobrém jméně firmy na 

trhu (Dluhošová, 2008, s. 78). 

 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 100 

Vzorec 9: Rentabilita celkových tržeb (Dluhošová, 2008) 

 

Ukazatele aktivity 

Pro ukazatele aktivity je stěžejní úkol objasnit efektivnost hospodaření podniku 

s celkovými nebo jednotlivými aktivy a zhodnotit dopad na likviditu případně rentabilitu 

podniku. (Mařík et al., 2018, s. 126). Ukazatele aktivity lze rozdělit na ukazatele doby 

obratu (vyjadřuje počet dní) a obratovosti (Dluhošová, 2008, s. 83). 

 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel měří počet obratů (efektivnost využití) celkových aktiv během jednoho 

roku. Čím vyšších hodnot podnik u obratu celkových aktiv dosahuje, tím je podnik 

efektivnější ve využívání svého majetku. Ukazatel je vhodné využívat pro srovnání 

s dalšími podniky (Dluhošová, 2008, s. 83). Za minimální přijatelnou hranici pro obrat 

celkových aktiv je považována hodnota 1,00 (Vochozka, 2011, s. 24). 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 10: Obrat celkových aktiv (Mařík, 2018) 
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Doba obratu zásob 

Ukazatel je využíván pro běžné provozní řízení podniku (Dluhošová, 2008, s. 83) a udává 

průměrný počet dnů, kdy má podnik vázány peněžní prostředky ve svých zásobách, než 

dojde k prodeji, případně k jejich spotřebě (Sedláček, 2011, s. 62). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

(
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360 )

 

Vzorec 12: Doba obratu zásob (Scholleová, 2012) 

 

Doba obratu pohledávek a závazků 

Doba obratu pohledávek definuje, kolik dní podnik čeká v průměru na inkasa svých 

obchodních pohledávek (účet 311), čili jak dlouho má podnik drženy své peněžní 

prostředky ve svých pohledávkách, než dojde k jejich inkasu. Překračuje-li doba obratu 

pohledávek dlouhodobě splatnosti faktur vydaných (odběratelé neplatí včas), je nutné 

přistoupit k určitým opatřením, která zajistí spolehlivější inkasa pohledávek. Doba obratu 

závazků naopak hodnotí, jak je analyzovaná společnost platebně zodpovědná při placení 

přijatých faktur od svých dodavatelů neboli jak dlouho podnik odkládá platby 

dodavatelských faktur z účtu 321 (Sedláček, 2011, s. 63). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 13: Doba obratu pohledávek (Sedláček, 2011) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 14: Doba obratu závazků (Sedláček, 2011) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Tato skupina ukazatelů objasňuje poměr vlastních a cizích zdrojů pro financování chodu 

podniku. Stěžejním úkolem pro finanční řízení podniku je snaha dosáhnout ideálního 

vyvážení vlastních a cizích zdrojů (tzn. optimální zadluženosti). Používání vlastních 

zdrojů je obecně považováno za dražší způsob financování. Z toho vyplývá, že 

zadluženost není vždy negativním jevem, naopak může být v určitých situacích  
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i výhodnější. Náklady na vlastní kapitál představují vyplácení podílů na zisku a náklady 

na cizí kapitál představují úroky (Dluhošová, 2008, s. 74). Ukazatele zadluženosti také 

znázorňují, zda je podnik schopný hradit náklady ze svého dluhového financování 

(Scholleová, 2012, s. 181). 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost vyjadřuje podíl kapitálu věřitelů na celkových aktivech společnosti. 

Čím vyšší je hodnota celkové zadluženosti, tím vyšší je riziko pro věřitele. Tento ukazatel 

sledují především komerční banky (Dluhošová, 2008, s. 75). Věřitelé často preferují nízké 

hodnoty tohoto ukazatele. Jestliže budou hodnoty celkové zadluženosti příliš vysoké, 

může mít podnik problém získat další cizí zdroje pro své financování. Buď by podnik 

musel k financování navýšit svůj vlastní kapitál, anebo by věřitelé mohli požadovat vyšší 

úrok za vyšší riziko, případně neposkytnout peněžní prostředky vůbec (Sedláček, 2011, 

s. 64). 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 15: Celková zadluženost (Dluhošová, 2008) 

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí uvádí, kolikrát provozní výsledek hospodaření (EBIT) pokryje placené 

úroky. Čím vyšší jsou hodnoty úrokového krytí, tím stabilnější a lepší je finanční situace 

analyzovaného podniku. Pokud je hodnota ukazatele úrokového krytí rovna právě 1,00, 

znamená to, že daný podnik generuje výsledek hospodaření pouze pro placení svých 

úroků a zisk je proto nulový (Dluhošová, 2008, s. 75-76). Dle Scholleové se považuje za 

minimální doporučenou hranici hodnota 3,00 (2012, s. 182). 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vzorec 16: Úrokové krytí (Dluhošová, 2008) 
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Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost podniku hradit své závazky včas. Ukazatele likvidity jsou 

ovlivněny například tím, jak rychle podnik inkasuje své pohledávky, kolik má na skladě 

výrobků atd. (Dluhošová, 2008, s. 79). Ukazatele likvidity dávají do čitatele položky, 

kterými je možno platit, a do jmenovatele jsou dosazeny krátkodobé závazky, jež je 

potřeba zaplatit (Sedláček, 2011, s. 66). 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita dává do poměru veškerá oběžná aktiva se závazky, které budou v blízké 

době splatné. Celková oběžná aktiva jsou brána jako potencionální peněžní prostředky 

pro případné placení závazků. Nedostatkem ukazatele běžné likvidity je fakt, že jsou do 

výpočtu zahrnuty i některé druhy málo likvidních až neprodejných zásob a není zobrazena 

struktura OA. Za optimální lze považovat hodnoty ukazatele v rozmezí od 1,50 do 2,50, 

avšak je žádoucí vypočtené hodnoty porovnávat i s obdobnými dalšími podniky 

(Dluhošová, 2008, s. 79). 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 17: Běžná likvidita (Mařík, 2018) 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita již odstraňuje nedostatky ukazatele běžné likvidity, a to tím, že 

z výpočtu jsou z oběžných aktiv odstraněny již zmíněné méně likvidní zásoby. Za obecně 

doporučované hodnoty je považován interval od 1,00 do 1,50 (Dluhošová, 2008, s. 80). 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 18: Pohotová likvidita (Mařík, 2018) 

 

Okamžitá likvidita 

Pro krátkodobé finanční řízení je okamžitá likvidita nejpodstatnější ukazatel. Do čitatele 

jsou zahrnuty peněžní prostředky, šeky, směnky, ale i některé druhy cenných papírů 

(Dluhošová, 2008, s. 80). Za žádoucí je možné považovat, pokud se hodnoty ukazatele 
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pohybují okolo hranice 0,50. Pokud však klesnou hodnoty ukazatele okamžité likvidity 

pod 0,20, je situace podniku z pohledu okamžité likvidity nedostatečná (Rejnuš, 2014,  

s. 276). 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 19: Okamžitá likvidita (Rejnuš, 2014) 

2.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Hlavním smyslem je sestavení jednoho modelu z více ukazatelů, které budou propojeny 

vzájemnými vazbami. Soustavy ukazatelů mají za úkol přiřadit pouze jeden výsledný 

koeficient, který se porovnává s kritérii daného ukazatele. Z toho vyplývá, že je poté 

snadné vyhodnotit, jaká je situace podniku, zda je finančně stabilní či nikoli. Tuto skupinu 

je možné ještě rozčlenit na bonitní a bankrotní modely (Růčková, 2019, s. 48). 

 

Bonitní modely 

Bonitní modely jsou složeny z několika vybraných ukazatelů, ze kterých je poté vytvořen 

pouze jediný koeficient, pomocí něhož se zhodnotí finanční situace podniku. Bonitní 

modely se zaměřují, jak je již z názvu patrné, na bonitu a finanční zdraví podniku, takže 

definují, zda podnik například ustojí provozní rizika a zvládne plnit svoje závazky vůči 

stakeholderům (Grünwald a Holečková, 2007, s. 191). 

 

Grünwaldův index bonity (GIB) 

GIB je složen ze šesti poměrových ukazatelů, které jsou vztaženy k tzv. přijatelným 

hodnotám. Výsledkem jsou pak body, jež jsou přiděleny každému dílčímu ukazateli, které 

reprezentují tři oblasti, a to likviditu, finanční stabilitu a rentabilitu analyzovaného 

podniku. V Grünwaldovu indexu bonity může každý ukazatel dosáhnout hodnoty 

maximálně 3,00 bodu. Stanovení maximální hodnoty pro dílčí ukazatel existuje z důvodu, 

aby nadprůměrné hodnocení jednoho dílčího ukazatele nezakrývalo případné 

nedostatečné hodnoty jiného nebo jiných dílčích ukazatelů. Hodnota GIB nikdy nemůže 

dosáhnout záporných hodnot, jelikož se dílčím ukazatelům v případě záporných hodnot 

přiřazuje výsledek 0,00, stejně se postupuje, i pokud je čitatel kladný a jmenovatel 
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záporný. Pokud nějakému dílčímu ukazateli byla přiřazena zmíněná hodnota 0,00 (nebo 

se této hodnotě blíží), je nutné jej z výpočtu GIB vyřadit a zhodnotit, jak toto vyřazení 

ovlivní ostatní poměrové ukazatele, případně celý výpočet tohoto bonitního modelu 

Z níže uvedeného vzorce je patrné, že GIB se vypočítá jako aritmetický průměr z počtu 

získaných bodů za jednotlivé poměrové ukazatele (Sedláček, 2011, s. 114). 

 

𝐺𝐼𝐵 =
1

6
∗ [

𝑅𝑂𝐸

ú ∗ (1 − 𝑑)
+

𝑅𝑂𝐴

ú
+

𝑃𝑃𝐿

𝑙
+

𝐾𝑍𝑃𝐾

𝑧
+

𝐷𝑆𝐷

𝑠
+

Ú𝐾

𝑘
] 

Vzorec 20: Grünwaldův index bonity (Sedláček, 2011) 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Přijatelnou hodnotou pro ROE je průměrná zdaněná úroková míra ze všech 

podnikem přijatých úvěrů. Výpočet přijatelné hodnoty lze provést dle vzorečku ú*(1-d). 

Ve vzorci vyjadřuje ú průměrnou úrokovou míru z veškerých podnikem přijatých úvěrů, 

d představuje sazbu daně z příjmu právnických osob. 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Za přijatelnou hodnotu pro tento ukazatel se bere ú (%), což je průměrná úroková míra 

z veškerých podnikem přijatých úvěrů. 

 

 𝑃𝑃𝐿 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Komentář: Ke krátkodobému finančnímu majetku (KFM) je od 1.1.2016 nutné připočíst peněžní 

prostředky, které jsou v rozvaze již zařazeny dle ČÚS č. 024 na samostatném řádku (České účetní standardy 

pro účetní jednotky, 2016). 

 

Zkratka PPL zastupuje provozní pohotovou likviditu. Přijatelnou hodnotu pro provozní 

pohotovou likviditu představuje l, které by mělo být vyšší než 1,00, přesnou výši si však 

zvolí analytik. 

 

𝐾𝑍𝑃𝐾 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
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KZPK představuje krytí zásob pracovním kapitálem a přijatelná hodnota je označena  

z a měla by být zvolena nižší než hodnota 1,00, přesnou výši si určí analytik. 

 

𝐷𝑆𝐷 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐸𝐴𝑇 + 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦
 

Pro dílčí ukazatel DSD (doba splácení dluhů) je přijatelná hodnota označena s a měla by 

být delší jak 1 rok, přesnou hodnotu si určuje analytik. 

 

Ú𝐾 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Zkratka ÚK vyjadřuje úrokové krytí a přijatelnou hodnotu pro toto úrokové krytí tvoří 

k a jeho hodnota by měla být vyšší než 2,50krát, konkrétní výši si zvolí analytik. 

 

Kriteriální hodnoty a intervaly pro Grünwaldův index bonity: 

GIB ≥ 2,00 a současně jsou poměrové ukazatele ≥ 1,00 → podnik má pevné zdraví 

1,00 ≤ GIB ≤ 1,90 a současně jsou ukazatele ÚK a PPL ≥ 1,00 → dobré zdraví podniku 

0,50 ≤ GIB ≤ 0,90 a současně ukazatel PPL ≥ 1 bod → podnik má slabší zdraví 

GIB < 0,50 → podnik se nachází ve stádiu churavění (Sedláček, 2011, s. 114-115). 

 

Bankrotní modely 

Bankrotní modely slouží ke včasnému informování o tom, zda podniku hrozí v dohledné 

době bankrot či nikoli. Tato skupina modelů je postavena na základě, že společnosti 

několik roků před bankrotem vykazují obdobné příznaky v podobě určitého vývoje 

jistých ukazatelů (Rejnuš, 2014, s. 286). 

 

Index IN05 

Index IN05 hodnotí finanční výkonnost podniku. Hlavní předností tohoto ukazatele je 

fakt, že vychází z podmínek v České republice, tudíž je velmi vhodné jej využít pro 

analýzu českých podniků. Tento bankrotní model analyzuje podnik jak z pohledu věřitele, 

tak i vlastníka ve vzájemné propojenosti (Sedláček, 2011, s. 111-112). Pro výpočet 

Indexu IN05 bývá využívána limitace ukazatele B, jelikož často dosahuje extrémních 

hodnot kvůli nízkým hodnotám jmenovatele, proto je doporučeno hodnotu tohoto dílčího 

ukazatele omezit na 9,00 (Karas a Režňáková, 2015, s. 399). 
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𝐼𝑁05 = 0,13 ∗ 𝐴 + 0,04 ∗ 𝐵 + 3,97 ∗ 𝐶 + 0,21 ∗ 𝐷 + 0,09 ∗ 𝐸 

Vzorec 21: Index IN05 (Sedláček, 2011)

 

𝑨 =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

𝑩 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

 

𝑪 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝑫 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝑬 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑦
 

 

 

Kriteriální hodnoty a intervaly pro Index IN05: 

IN > 1,6 lze předpokládat přijatelnou finanční situaci podniku 

0,9 < IN ≤ 1,6 podnik se nachází v tzv. šedé zóně neurčité situace 

IN ≤ 0,9 podnik se nachází ve značném ohrožení finančními problémy  

(Sedláček, 2011, s. 112) 

 

Tafflerův model (T) 

Tafflerův model využívá k hodnocení míry bankrotu podniku pouze čtyři poměrové 

ukazatele. U tohoto modelu jsou stanoveny pouze dva možné výsledky, buď je míra 

bankrotu u podniku velmi nízká, anebo podnik má v nejbližší době vyšší 

pravděpodobnost bankrotu. Jelikož mezi hodnotící škálou neexistuje žádný velký 

mezistupeň a model vznikal v odlišných podmínkách, než jsou v České republice, je 

nutné k těmto okolnostem přihlížet (Růčková, 2019, s. 140). 

 

𝑇 = 0,53 ∗ 𝑅1 + 0,13 ∗ 𝑅2 + 0,18 ∗ 𝑅3 + 0,16 ∗ 𝑅4 

Vzorec 22: Tafflerův bankrotní model (Sedláček, 2011) 

 

𝑹𝟏 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

𝑹𝟐 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

𝑹𝟑 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝑹𝟒 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Kriteriální hodnoty pro Tafflerův model: 

T > 0,3 míra pravděpodobnosti bankrotu je u podniku velmi nízká 

T < 0,2 vyšší pravděpodobnost bankrotu u podniku (Sedláček, 2011, s. 113)

2.4 Sestavení dlouhodobého finančního plánu podniku 

Pro sestavení kompletního finančního plánu podniku je zapotřebí, aby byl tento plán 

složen ze tří stěžejních finančních výkazů. Konkrétně se jedná o VZZ (výsledovku), 

rozvahu, a dokonce i výkaz peněžních toků (CF) podniku. Dále je nutné, aby finanční 

plán byl v souladu s podnikovou vizí a strategií (Mařík et al., 2018, s. 175). 

2.4.1 Obecný postup pro sestavování dlouhodobého finančního plánu  

V této podkapitole jsou definovány dva hlavní kroky pro sestavení dlouhodobého 

finančního plánu, které jsou následně rozčleněny na další dílčí kroky. Veškeré postupy, 

včetně dílčích, jsou teoreticky rozebrány a objasněny. 

 

(1) Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Pomocí prognózy generátorů hodnoty se plánují klíčové položky pro finanční výkazy. 

Generátory hodnoty je možné definovat jako skupinu několika elementárních 

podnikohospodářských veličin. Nutno podotknout, že níže uvedené položky souvisí 

s hlavní činností podniku a jsou nejpodstatnější částí při sestavování finančního plánu 

(Mařík et al., 2018, s. 149-176). 

 

1. Prognóza tržeb z prodeje hlavních výrobků podniku: Predikce tržeb by měla vycházet 

z předchozí strategické analýzy určitého podniku a měla by poskytovat informace  

o možných tržbách podniku vzhledem k očekávanému vývoji v daném oboru podnikání. 

Za případnou tzv. omezující (ne rozhodující) podmínku lze u prognózy tržeb považovat 

kapacitní dispozice daného podniku (Mařík et al., 2018, s. 149-176). 

 

2. Stanovení ziskové marže a provozního zisku podniku: Stanovení ziskové marže slouží 

ke stanovení provozního zisku podniku, případně i ke stanovení hlavních provozních 
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nákladových položek (jako podíl na tržbách). Obě zmíněné položky se využívají při 

sestavování plánovaného VZZ podniku (Mařík et al., 2018, s. 149-176). 

 

3. Určení plánované výše stavu zásob, závazků a pohledávek: V této položce se jedná  

o určení tzv. pracovního kapitálu podniku, kde se pracuje s výší peněžních prostředků 

(+), zásob (+), pohledávek (+), neúročených závazků (-) a časového rozlišení aktiv (+)  

i pasiv (-) (Mařík et al., 2018, s. 149-176). 

 

4. Počáteční prognóza nezbytně nutných provozních investic do dlouhodobého majetku: 

Jak již z názvu vyplývá, jedná se pouze o investice, které jsou nezbytně nutné pro 

vykonávání hlavní činnosti podniku. Do této skupiny investic by se měly řadit také 

investice do lidských zdrojů a do výzkumu a vývoje. Dle Maříka se pro dlouhodobé 

fungování považuje za hlavní, jestli je podnik schopný si vydělat na investice do provozně 

nutného majetku, které zajišťují přežití podniku (Mařík et al., 2018, s. 149-176). 

 

(2) Další potřebné položky k sestavení plánovaných finančních výkazů 

Předchozí část, v níž byla popsána analýza a prognóza tzv. generátorů hodnoty, tvoří 

hlavní část finančního plánu podniku. A aby bylo možné sestavit potřebné plánované 

finanční výkazy, je nutné provést ještě následujících pět kroků (Mařík et al., 2018,  

s. 176-177): 

 

1. Plán financování podniku: Zahrnuje zejména splátky (příjmy) úvěrů anebo navýšení 

vlastního kapitálu podniku. Plán financování podniku určuje reálnost prognóz generátorů 

hodnoty a potřebu finančních zdrojů, dále také slouží k odhadnutí nákladů kapitálu 

(Mařík et al., 2018, s. 176-177). 

 

2. Případné doplnění dalších zpřesňujících plánovaných hodnot: Tento bod postupu se 

nepovažuje za nezbytně nutný pro sestavení finančního plánu, ale slouží k větší přesnosti 

plánovaných hodnot. Jedná se například o méně významné výnosy, náklady, pohledávky 

či závazky podniku, které se pravidelně opakují a dají se poměrně snadno odhadnout 

pomocí přiměřeného tempa růstu nebo konstantní hodnoty (Mařík et al., 2018,  

s. 176-177). 
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3. Položky přímo nesouvisející s hlavní činností podniku: Jedná se o položky, které 

nejsou zachyceny pomocí generátorů hodnoty, jelikož ty jsou zaměřeny na hlavní činnost 

podniku. Do této kategorie lze zařadit například investice do cenných papírů, plány na 

prodej nepotřebného majetku atd. (Mařík et al., 2018, s. 176-177). 

 

4. Očekávané výplaty podílů na zisku: Zachycení výplat podílů na zisku vlastníkům 

podniku ještě více zvýší přesnost finančního plánu a zajistí, aby nedocházelo v plánu ke 

kumulaci peněžních prostředků v neúměrné výši (Mařík et al., 2018, s. 176-177). 

 

5. Formální dopočty hodnot dalších položek: Poslední část postupu zajišťuje doplnění 

zbylých položek nezbytných pro sestavení finančního výkazu. Zejména jde o dopočítání 

nerozděleného zisku, celkových peněžních toků nebo výši dlouhodobého majetku ke 

konci jednotlivých roků (Mařík et al., 2018, s. 176-177). 

2.4.2 Postup sestavování výkazu zisku a ztráty (výsledovky) podniku 

Postup sestavování výsledovky je rozdělen na čtyři hlavní části. Dále jsou v této 

podkapitole definovány důležité pojmy, zdroje hodnot a postupy pro výpočty 

jednotlivých položek VZZ. 

 

(1) Hlavní činnost podniku 

Do prvního rozčlenění položek pro sestavení VZZ se řadí sedm následujících položek, 

pro které je podmínkou, že přímo souvisí s hlavní podnikatelskou činností podniku 

(Mařík et al., 2018, s. 179). 

 

1. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb: Pro výpočet tohoto druhu tržeb bude nezbytné 

znát tzv. tempo růstu, které je odhadnuto v rámci strategické analýzy (Mařík et al., 2018, 

s. 179). 

 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů, 𝑧𝑏. 𝑎 𝑠𝑙. = 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧íℎ𝑜 𝑟𝑜𝑘𝑢 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟ů𝑠𝑡𝑢 

Vzorec 23: Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb (Mařík, 2018) 
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2. Hlavní nákladové položky: Jedná se o nákladové položky, které jsou závislé na objemu 

výkonů podniku. Například se jedná o spotřebu materiálu, energií nebo služeb (Mařík et 

al., 2018, s. 179). 

 

𝐻𝑙𝑎𝑣𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦 = 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 ∗ 𝑂𝑑ℎ𝑎𝑑𝑛𝑢𝑡é 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑧 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 

Vzorec 24: Hlavní nákladové položky (Mařík, 2018) 

 

3. Změna stavu zásob vlastní činnosti: Jedná se o nákladovou položku, kde výše stavu 

zásob hotové (HV) a nedokončené (NV) výroby je přebírána z plánu pracovního kapitálu 

(Mařík et al., 2018, s. 179). 

 

𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑣𝑙. č𝑖𝑛. = 𝐻𝑉 𝑎 𝑁𝑉 𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑖 𝑟𝑜𝑘𝑢 −  𝐻𝑉 𝑎 𝑁𝑉 𝑘 𝑧𝑎čá𝑡𝑘𝑢 𝑟𝑜𝑘𝑢 

Vzorec 25: Změna stavu zásob vlastní činnosti (Mařík, 2018) 

 

4. Aktivace: Pokud se aktivace vyskytovala v minulých obdobích pravidelně, pak se 

podle minulé výše provede odhad. Jestliže se však aktivace v minulých obdobích 

nevyskytovala, tak se neplánuje (Mařík et al., 2018, s. 179). 

 

5. Osobní náklady: V níže uvedeném vzorci by mělo platit, že osobní náklady budou 

vycházet jako součin z plánovaného počtu pracovníků a průměrné plánované mzdy. Dále 

by mělo být zohledněno, že náklady na sociální a zdravotní zabezpečení se rovnají 

součinu mzdových nákladů a očekávanému procentu příspěvku na zdravotní a sociální 

pojištění (Mařík et al., 2018, s. 179). 

 

𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 = 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 ∗ 𝑂𝑑ℎ𝑎𝑑𝑛𝑢𝑡é 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í𝑐ℎ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů 

Vzorec 26: Osobní náklady (Mařík, 2018) 

 

6. Odpisy: Jsou odvozeny nebo přímo převzaty z plánu investic a dlouhodobého majetku 

podniku (Mařík et al., 2018, s. 179). 

 

7. Ostatní opakující se položky (provozní): Jedná se zejména o ostatní náklady a výnosy, 

daně, poplatky atd. (Mařík et al., 2018, s. 179). 
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𝑂𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦 = 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 ∗ 𝑂𝑑ℎ𝑎𝑑𝑛𝑢𝑡é 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜 

Vzorec 27: Ostatní opakující se provozní položky (Mařík, 2018) 

 

7. Provozní korigovaný výsledek hospodaření (VH) před zdaněním: V následujícím 

výpočtu je nutné vzít v potaz, že se jedná pouze o náklady, které přímo souvisí s hlavním 

provozem podniku (Mařík et al., 2018, s. 179). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑘𝑜𝑟𝑖𝑔𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑉𝐻 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 = 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 ∗ 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

Vzorec 28: Korigovaný provozní VH před zdaněním (Mařík, 2018) 

 

(2) Náklady vynaložené na cizí kapitál 

Náklady vynaložené na cizí kapitál obsahují nákladové úroky, které se do VZZ převádí z 

podnikového plánu financování (Mařík et al., 2018, s. 179). 

 

(3) Výnosy a náklady, které souvisí s neprovozním majetkem podniku 

Výnosy a náklady vážící se k neprovoznímu majetku podniku je nutné rozdělit na část, 

která se váže k neprovoznímu majetku, a na druhou část vztahující se k finančnímu 

majetku (Mařík et al., 2018, s. 179). 

 

1. Výnosy a náklady spojené především s prodejem neprovozního majetku: Do výnosové 

položky VZZ tedy budou doplněny tržby z prodeje majetku a nákladovou část bude tvořit 

zůstatková cena prodaného majetku. Ostatní těžko předvídatelné a nepravidelné 

skutečnosti se většinou neplánují (Mařík et al., 2018, s. 179). 

 

2. Výnosy z finančního majetku: Tato položka vychází z minulých hodnot a z plánu na 

prodej či nákup finančního majetku. Dále se doplňují i výnosy, případně náklady 

z cenných papírů (Mařík et al., 2018, s. 179). 

 

(4) Celkový výsledek hospodaření a daň z příjmů právnických osob 

Ve čtvrtém kroku je nutné dopočítat celkový výsledek hospodaření (VH) a daně. Daň se 

dopočítá jako daň z příjmů právnických osob dle očekávané sazby daně v budoucích 

letech (Mařík et al., 2018, s. 179). 
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2.4.3 Postup při sestavování výkazu peněžních toku (cash flow) podniku 

Pro sestavení výkazu peněžních toků je nezbytné rozčlenit podnikové cash flow (CF) na 

pět skupin, které jsou níže popsány. Pro sestavení CF podniku je důležité ujasnit, že 

výchozí stav peněžních prostředků k začátku roku se přebírá z hodnot v rozvaze 

sestavené ke konci předchozího roku (Mařík et al., 2018, s. 180). 

 

(1) Cash flow z hlavní činnosti podniku 

K sestavení peněžního toku z hlavní podnikové činnosti se váže 6 následujících dílčích 

kroků. 

 

1. Převzetí tzv. korigovaného provozního VH: Tento VH se přejímá z již 

vytvořeného VZZ, následně se ještě zdaní příslušnou sazbou daně (Mařík et al., 2018,  

s. 180). 

 

2. Odpisy a možné změny rezerv: Obě položky se opět přebírají z VZZ jako v předchozím 

kroku číslo 1 (Mařík et al., 2018, s. 180). 

 

3. Meziroční změny zásob, závazků, pohledávek a případného časového rozlišení:  

U závazků se konkrétně jedná pouze o krátkodobé a neúročené závazky. Hodnoty se 

získávají převodem z plánu provozně nutného pracovního kapitálu (Mařík et al., 2018,  

s. 180). 

 

4. Provozní Cash flow (CF): Z předchozích položek je již možné dopočítat provozní CF 

podniku z jeho hlavní činnosti (Mařík et al., 2018, s. 180). 

 

5. Investice do provozně nutného majetku (dlouhodobého) podniku: Hodnoty se přejímají 

z již sestaveného plánu dlouhodobého majetku a investic (Mařík et al., 2018, s. 180). 

 

6. Volné CF z hlavního provozu podniku: Volné CF se vyčíslí pomocí vzorce uvedeného 

níže, vhodné je ještě zmínit, že provozní CF ve výpočtu je opět pouze z hlavní činnosti 

podniku (Mařík et al., 2018, s. 180). 
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𝑉𝑜𝑙𝑛é 𝐶𝐹 = 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛ě 𝑛𝑢𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 

Vzorec 29: Vyčíslení volného CF z hlavního provozu podniku (Mařík, 2018) 

 

(2) Náklady vynaložené na cizí kapitál 

Náklady vynaložené na cizí kapitál představují pouze jednu položku, a to placené 

nákladové úroky, které jsou přejímány z již sestaveného VZZ, případně z plánu 

financování podniku (Mařík et al., 2018, s. 180). 

 

(3) Cash flow plynoucí z neprovozního majetku podniku 

CF vážící se k tzv. neprovoznímu majetku daného podniku obsahuje především výnosy  

a náklady spojené se zmíněným majetkem, investice do něj atp. (Mařík et al., 2018,  

s. 180). 

 

1. Výnosy a náklady související s provozně nepotřebným majetkem: Tyto hodnoty budou 

převzaty z VZZ. U nákladů je podmínkou, aby byly současně i výdajem (nelze sem tedy 

například zařadit odpisy nebo zůstatkovou cenu prodaného majetku) (Mařík et al., 2018, 

s. 180). 

 

2. Investice do provozně nepotřebného majetku a následné příjmy z tohoto majetku:  

Za položky, které spadají do této podskupiny, lze považovat investice do cenných papírů 

nebo plánovaný prodej provozně nepotřebného majetku (Mařík et al., 2018, s. 180). 

 

3. Mimořádné příjmy a výdaje: Jedná se o jednorázové neopakované příjmy či výdaje, 

většinou se však jejich plánování do budoucna nebere v úvahu (Mařík et al., 2018, s. 180). 

 

4. Diference u daně z příjmů právnických osob: Rozdíl ve zmíněné dani může nastat, 

pokud jsou evidovány výnosy z provozně nepotřebného majetku a daňové úspory z úroků 

(Mařík et al., 2018, s. 180). 

 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑣 𝑑𝑎𝑛𝑖 𝑧 𝑝ří𝑗𝑚ů = 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑑𝑎ň 𝑧 𝑉𝑍𝑍 − 𝐷𝑎ň 𝑘𝑜𝑟𝑖𝑔.  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑢 

Vzorec 30: Diference v dani z příjmů právnických osob (Mařík, 2018) 
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(4) Finanční cash flow  

Do finančního CF je v určitých situacích nutné mimo dvě níže uvedené skutečnosti 

naplánovat i příjmy, které pochází z externího navýšení vlastního kapitálu daného 

podniku (Mařík et al., 2018, s. 181). 

 

1. Výdaje a příjmy dlouhodobého financování: Do finančního CF se tyto hodnoty převádí 

z plánu dlouhodobého financování podniku. Za příklad je možné uvést splátky úvěrů  

a jiných dlouhodobých cizích zdrojů nebo i příjmy z přijetí nových cizích zdrojů (Mařík 

et al., 2018, s. 181). 

 

2. Podíly na zisku: V dalším kroku je nutné naplánovat, jaké budou výdaje na výplatu 

podílů na zisku vlastníkům podniku (Mařík et al., 2018, s. 181). 

 

(5) Celkové cash flow  

Celkové CF podniku je tvořeno jako součet jednotlivých CF v bodech (1) až (4) a dále 

také slouží k výpočtu konečného stavu peněžních prostředků (PP) (Mařík et al., 2018,  

s. 181). 

 

𝐾𝑜𝑛𝑒č𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑃𝑃 = 𝑃𝑜čá𝑡𝑒č𝑛í 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑃𝑃 + 𝑃𝑙á𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝐶𝐹 

Vzorec 31: Výpočet konečného stavu peněžních prostředků (Mařík, 2018) 

2.4.4 Postup při sestavování rozvahy podniku 

Postup, který se využívá při sestavování rozvahy pro potřeby dlouhodobého finančního 

plánování, je členěn na dvě části, a to konkrétně na sestavení aktiv a pasiv podniku. 

 

(1) Aktiva podniku 

Pro finanční plánování aktiv podniku jsou hlavní tři položky, které je nutné naplánovat. 

Jedná se o dlouhodobý majetek, pohledávky, zásoby a peněžní prostředky (Mařík et al., 

2018, s. 181). 

 

1. Dlouhodobý majetek (DM) podniku: Stav DM ke konci roku se přebírá z plánu 

investic. Důležité je stále členit DM na související a nesouvisející s hlavním provozem. 
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Konečné stavy DM ke konci roku lze také dopočítat následovně (Mařík et al., 2018,  

s. 181): 

 

𝑆𝑡𝑎𝑣 𝐷𝑀 𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑖 𝑟𝑜𝑘𝑢 = 𝑆𝑡𝑎𝑣 𝐷𝑀 𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑖 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧íℎ𝑜 𝑟𝑜𝑘𝑢 +

𝑝𝑜ří𝑧𝑒𝑛í 𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝐷𝑀 − 𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 − 𝑍ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑛éℎ𝑜 𝐷𝑀  

Vzorec 32: Výpočet stavu dlouhodobého majetku ke konci roku (Mařík, 2018) 

 

2. Pohledávky a zásoby: Tyto dvě položky jsou přebírány z plánu pracovního kapitálu  

a případně se doplňují o další položky, které přímo nesouvisí s hlavní činností nebo jsou 

menšího významu. Změny pohledávek a zásob musí být v souladu se změnami 

uvedenými v plánu CF (Mařík et al., 2018, s. 181). 

 

3. Peněžní prostředky (PP): Jsou převzaty z plánu PP ke konci roku. Doporučuje se 

rozčlenit PP na provozně nutnou a nadbytečnou část (Mařík et al., 2018, s. 181). 

 

(2) Pasiva podniku 

Pro sestavení dlouhodobého finančního plánu pasiv je třeba určit hodnotu základního 

kapitálu a fondů ze zisku. Dále vypočítat nerozdělený výsledek hospodaření minulých let, 

běžného období, a nakonec stanovit závazky podniku (Mařík et al., 2018, s. 181-182). 

 

1. Základní kapitál a kapitálové fondy: Základní kapitál i kapitálové fondy jsou většinou 

ponechány ve stejné výši jako v předchozím roce. Pokud by však došlo k tomu, že se 

bude předpokládat navyšování vlastního kapitálu, musí být tato změna reflektována  

i v plánu finančního CF (Mařík et al., 2018, s. 181-182). 

 

2. Fondy ze zisku: Nepovažuje se za nutné měnit současnou výši fondů ze zisku pro účely 

sestavení finančního plánu. Výjimku tvoří pouze fondy, které se musejí vytvářet povinně 

(Mařík et al., 2018, s. 181-182). 

 

3. Nerozdělený VH minulých let: Položka nerozdělený VH minulých let se vyčísluje 

podle níže uvedeného vzorce (Mařík et al., 2018, s. 181-182). 
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𝑉𝐻 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡 = 𝑁𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑉𝐻 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑖 𝑚𝑖𝑛. 𝑟𝑜𝑘𝑢 +

𝑉𝐻 𝑧𝑎 𝑏ěž𝑛é úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 𝑧 𝑚𝑖𝑛. 𝑟𝑜𝑘𝑢 −

𝑃𝑜𝑑í𝑙𝑦 𝑛𝑎 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑢 𝑣𝑦𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛é 𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚 𝑟𝑜𝑐𝑒  

Vzorec 33: Vyčíslení položky VH minulých let (Mařík, 2018) 

 

4. VH běžného účetního období: Je přebírán z konečné části VZZ (Mařík et al., 2018,  

s. 181-182). 

 

5. Krátkodobé závazky (neúročené): Tato položka je přejímána z plánu pracovního 

kapitálu, popřípadě ještě doplněna o další položky, které přímo nesouvisí s hlavní činností 

nebo jsou menšího významu. Případné změny však musí být v souladu s výkazem CF 

(Mařík et al., 2018, s. 181-182). 

 

6. Dlouhodobé závazky a veškeré bankovní úvěry: Nová přijetí bankovních úvěrů nebo 

závazků se vyčíslují z plánu financování případně finančního CF. Kompletní výpočet 

zobrazuje následující vzorec (Mařík et al., 2018, s. 181-182). 

 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 𝑣𝑒š𝑘𝑒𝑟é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦

= 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑖 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧íℎ𝑜 𝑟𝑜𝑘𝑢 − 𝑆𝑝𝑙á𝑡𝑘𝑦 ú𝑣ě𝑟ů 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů

+ 𝑁𝑜𝑣á 𝑝ř𝑖𝑗𝑒𝑡í 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 𝑛𝑒𝑏𝑜 ú𝑣ě𝑟ů 

Vzorec 34: Výpočet dlouhodobých závazků a bankovních úvěrů (Mařík, 2018) 
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3 APLIKACE VYBRANÝCH METOD STRATEGICKÉ 

ANALÝZY, FINANČNÍ ANALÝZY A ZJIŠTĚNÍ 

POTENCIÁLNÍCH NEDOSTATKŮ 

Čtvrtá část diplomové práce se věnuje představení analyzovaného podniku P-D 

Refractories CZ a.s., dále strategické a finanční analýze. Strategická analýza obsahuje 

PEST analýzu, Porterův model a McKinseyho model „7S“. Ve finanční analýze je 

provedena analýza stavových a tokových veličin, dále jsou spočteny rozdílové, poměrové 

ukazatele i vybrané soustavy ukazatelů (bankrotní i bonitní). V závěru této kapitoly je 

provedeno shrnutí veškerých poznatků formou SWOT matice.  

3.1 Představení analyzovaného podniku 

V následující podkapitole je představen analyzovaný podnik P-D Refractories CZ a.s. 

Jsou uvedeny základní informace o společnosti, historie a předmět podnikání 

s velikostním zařazením podniku dle české legislativy. Konec této podkapitoly je 

věnován vymezení vztahů a kompetencí v celé P-D skupině. 

3.1.1 Základní informace o společnosti 

Firma P-D Refractories CZ a.s. má sídlo v České republice ve městě Velké Opatovice  

na adrese Nádražní 218 (P-D Refractories CZ a.s., 2019). Velké Opatovice se nachází 

v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Co se týká právní formy podniku, tak se jedná 

o akciovou společnost, která ale není veřejně obchodovatelná. P-D Refractories CZ a.s. 

je dceřinou společností P-D Industriegesellschaft GmbH Wilsdruff, jež sídlí v Německu. 

I když je společnost podřízena německým vlastníkům, tak díky informačnímu systému 

SAP není zapotřebí účtovat jinak, než nařizuje česká legislativa pro vedení účetnictví. 

Dle zákona o účetnictví se P-D Refractories podle velikosti řadí do velkých podniků 

(Liebl, 2020). 



44 

 

3.1.2 Historie 

První zmínka o společnosti je spjata s rokem 1852, kdy byla zahájena důlní těžba. V roce 

1892 firma "Gessner a Pohl" rozhodla o stavbě výrobní továrny na žáruvzdorné výrobky 

ve Velkých Opatovicích. Stavba této nové „šamotky“ položila základ rozvoje města 

Velké Opatovice. Od roku 1950 dostala společnost název Moravské šamotové a lupkové 

závody Velké Opatovice (MŠLZ). V rozmezí let 1960 až 1965 byl závod rozšířen, a to  

o provoz pod názvem „Nová Šamotka“ (současná divize D 02). Od tohoto momentu se 

začal původní závod nazývat „Stará Šamotka“ (současná divize D 01). Tato dostavba 

vynesla závod mezi největší producenty šamotových výrobků ve střední Evropě. V letech 

1981 až 1985 se firma rozšířila o další závod s názvem Dinaska Svitavy (současná divize 

D 03). V roce 1991 se MŠLZ stala akciovou společností. V roce 2000 německá společnost 

P-D Glas und Feuerfestwerke Wetro GmbH odkoupila majoritní podíl akcií MŠLZ. Od 

tohoto momentu se společnost stala členem mezinárodní skupiny Preiss-Daimler Group 

a také získala svůj nynější název P-D Refractories CZ a.s. (Výroční zpráva P-D 

Refractories CZ a.s., 2018, s. 9). 

3.1.3 Předmět podnikání P-D Refractories CZ a.s. 

P-D Refractories CZ a.s. se, co se odvětví týká, řadí mezi jednoho z největších 

celosvětových výrobců a dodavatelů žáruvzdorných produktů, materiálů a surovin pro 

velkou škálu oborů (P-D Refractories CZ a.s., 2020). Dle CZ-NACE se P-D Refractories 

CZ a.s. řadí převážně do skupiny CZ-NACE 23.2 Tato skupina je, jak již bylo zmíněno 

výše, výroba žáruvzdorných výrobků (CZ NACE, 2020). Společnost vyrábí a distribuuje 

žáruvzdorné materiály pro částečné nebo kompletní vyzdívky pro tepelná zařízení do 

mnohých odvětví průmyslu nacházejících se po celém světě. Tyto výrobky jsou následně 

použity do pecí (koksových, vysokých a sklářských) a elektrolyzérů primární výroby 

hliníku. Co se týká výrobního sortimentu společnosti, tak ten obsahuje různé druhy 

kamenů (šamotové, vysoce hlinité, dinasové, izolační), žáruvzdorné jíly a ostřiva, 

komínové vložky, žáruvzdorné malty, akumulační magnetit, betony a tmely. P-D 

Refractories CZ a.s. se také zaměřuje na úpravu produktů dle požadavků zákazníka (tvar, 

materiál, složení atd.) (P-D Refractories CZ a.s., 2020). 
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3.1.4 Velikostní zařazení 

Dle zákona o účetnictví se svojí velikostí řadí společnost do velkých podniků, jelikož 

splňuje dvě a více podmínek pro zařazení do této skupiny podniků. Za rok 2018 jsou 

aktiva celkem 1 775 839 tis. Kč, čistý obrat 1 325 988 tis. Kč. Průměrný počet 

zaměstnanců je 665 (Výroční zpráva P-D Refractories CZ a.s., 2018), a proto se dle 

zákona o účetnictví řadí mezi velké podniky, jelikož přesahuje veškeré hraniční hodnoty 

z §1b odst. 3. Z tohoto důvodu je společnost povinna sestavovat účetní závěrku v plném 

rozsahu, a proto podléhá i povinnému auditu (Zákon č. 563/1991 Sb.). 

3.1.5 Organizační struktura společnosti 

Nejvyšší orgán společnosti P-D Refractories CZ a.s. je tříčlenná dozorčí rada. Ta má 

především kontrolní pravomoc vůči představenstvu složeného ze čtyř členů a majícího na 

starost řízení podniku. Pod představenstvo přímo spadá odbor řízení jakosti a také 

předseda představenstva. Předseda představenstva zodpovídá za odbor vedení  

a správa (pod tento odbor dále spadají útvary účetnictví a financování, personálně-

mzdové oddělení, materiálně-technické zabezpečení, BOZP, oddělení informačních  

a komunikačních technologií, sekretariát a právní oddělení), dále za odbor skládka a také 

za výrobní ředitelku akciové společnosti, technického ředitele a člena představenstva, 

který zodpovídá za řízení obchodu. Pod výrobní ředitelku akciové společnosti spadá pět 

divizí, a to Stará Šamotka, Nová Šamotka, Dinaska (nově od roku 2019), Pálení Anna  

a Těžba. Technický ředitel má pod sebou dvě oddělení, a to konkrétně Divizi Servis  

a Oddělení technického a investičního rozvoje. Členovi představenstva, který je pověřen 

řízením obchodu, spadá zodpovědnost za Obchod a Oddělení technologického rozvoje  

a vývoje laboratoří. Viz Schéma organizační struktury, které je zobrazeno v příloze  

číslo 3. 

3.1.6 Vztah vůči mateřské společnosti 

Jak již bylo zmíněno, společnost P-D Refractories CZ a.s. je dceřinou společností  

P-D Industriegesellschaft GmbH Wilsdruff (mateřská společnost). Mateřská společnost 

uplatňuje u analyzovaného podniku rozhodující vliv v podobě 86,73 % ze všech akcií.  

P-D Industriegesellschaft GmbH Wilsdruff (mateřská společnost) ovlivňuje  
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P-D Refractories CZ a.s. přes další podniky ve skupině, především přes své dvě další 

dceřiné společnosti P-D Refractories Bochum GmbH a P-D Refractories Wetro GmbH. 

Mezi těmito podniky poté dochází ke kooperaci při plnění zakázek. Avšak mateřská 

společnost je zároveň ještě i dcerou P-D Management Industries-Technologies GmbH,  

a proto i rozhodnutí „P-D managementu“ nepřímo ovlivňují i P-D Refractories CZ a.s. 

(Liebl, 2020). 

3.1.7 Ovlivnění ostatními podniky ve skupině P-D 

Již bylo řečeno, že P-D Refractories CZ a.s. je ovlivňována několika dalšími podniky  

z P-D skupiny. Analyzovaná společnost je například povinna skládat finanční plán 

podniku dle požadavků od „P-D managementu“. Tento plán však musí být sestaven ještě 

i v kooperaci s dalšími dvěma dcerami - „Bochum“ a „Wetro“. Tyto dceřiné společnosti 

se zabývají stejným oborem podnikání jako P-D Refractories CZ a.s., tudíž je  

P-D Refractories CZ a.s. povinna například spolupracovat na společných zakázkách, 

dodávat výrobky podnikům ze skupiny a tvořit společnou obchodní politiku. Tato 

skutečnost s sebou však často nese problém v inkasu pohledávek od podniků ze skupiny, 

což ovlivňuje stav peněžních prostředků analyzovaného podniku. Společnost  

P-D Refractories CZ a.s. je ještě dále ovlivňována i ve struktuře výrobků, které smí 

vyrábět. „P-D management“ si v další řadě inkasuje od analyzovaného podniku i tzv. 

management fee, což způsobuje společnosti další výdaj (Liebl, 2020). 

3.2 Strategická analýza podniku 

Tato podkapitola je zaměřena na strategické analýzy. Z těchto analýz je provedena PEST 

analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil a McKinseyho model, ze kterých bylo 

zjištěno, které faktory nejvíce ovlivňují podnik P-D Refractories CZ a.s. V rámci této 

analýzy byla použita nejaktuálnější známá data (nejnovější ze 7. února 2020). 

3.2.1 PEST analýza (analýza makrookolních vlivů) 

Strategická analýza makrookolí PEST je rozdělena na čtyři skupiny, a to konkrétně na 

politické, ekonomické, sociální a technologické faktory. 
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(P) Politické faktory:  

Politika v současné době nejvíce ovlivňuje analyzovaný podnik například pomocí 

zvedání minimální mzdy, zaváděním elektronické evidence tržeb (EET), zrušením 

karenční doby anebo možností čerpat dotace. 

 

1. Neustálý meziroční růst minimální mzdy:   

Tabulka č. 1: Vývoj růstu minimální mzdy v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů Ministerstva práce 

a sociálních věcí) 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Hodnota minimální mzdy (v Kč) 11 000 12 200 13 350 14 600 
Komentář: Vývoj minimální mzdy je možné dle literatury zařadit také mezi ekonomické faktory. Dle mého 

názoru je však minimální mzda nejvíce ovlivňována politikou. Z toho důvodu ji řadím mezi politické 

faktory. 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v České republice dochází v posledních letech 

k tendenci neustále meziročně zvyšovat minimální mzdu. Jinak tomu nebylo ani v letech 

2019 a 2020, kdy dokonce minimální mzda v roce 2020 vzroste o rekordních 1250 Kč. 

Zvyšování minimální mzdy je však nepříznivé pro podniky, jelikož musí platit nejen vyšší 

minimální mzdu, ale zvýší se jim i povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění za 

zaměstnance. 

 

2. Rozšíření elektronické evidence tržeb (EET) na další obory podnikání: 

Od 1.4.2020 a 1.5.2020 vstoupí v platnost rozšíření EET na další skupiny podnikatelů  

(3. a 4. fáze) (Ministerstvo financí, 2019). Z čehož vyplývá, že další podnikatelé budou 

muset elektronicky evidovat hotovostní platby za tržby. Zmíněné rozšíření EET však 

přinese podnikatelům a podnikům (včetně P-D Refractories CZ a.s.) další náklady na 

nákup potřebných zařízení, úpravu informačních systémů a současně se ještě zvýší 

administrativní zátěž subjektům, které podléhají zmíněné EET. Společnost P-D 

Refractories CZ a.s. odhaduje náklady na povinné zavedení EET následovně: 

 

Tabulka č. 2: Náklady na zavedení EET (Zdroj: Vlastní zpracování dle Interview Liebl, 2020) 

Položka Náklad v Kč Četnost nákladu 

Implementace EET do systému SAP + školení 107 920 jednorázově 

Licence a provoz EET 1 924 každý měsíc 
Komentář: Odhad nákladů na zavedení EET vychází z nabídky řešení EET přímo pro společnost P-D 

Refractories CZ a.s. od konzultantské společnosti pro informační systém SAP. 
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3. Dotační programy:  

Politika v ČR, ale i EU velkou mírou ovlivňuje možnost čerpání dotací. Dotace z EU jsou 

zaměřeny především na podporu výzkumu a vývoje, snižování energetické náročnosti, 

životního prostředí, vzdělávání atd. Evropská komise pro další dotační období navrhla 

přidělit České republice 20 miliard EUR (Dotace EU, 2019). Z výše uvedených 

skutečností tedy vyplývá, že podniky mohou díky dotacím získat dodatečné účelové 

peněžní prostředky na podporu svého podnikání v několika různých oblastech. 

V současné době analyzovaná společnost čerpá několik dotací, především na výzkum  

a vývoj, konkrétně se jedná například o „Vývoj nového systému spoje keramických 

komínových vložek“, „Vývoj technologie výroby tvarově složitých lisovacích nástrojů“ 

a „Žárovzdorné materiály vyráběné technologií sol-gel“. U dalších osmi projektů 

výzkumu a vývoje společnost využívá odpočtu od základu daně, tudíž díky tomu 

optimalizuje svou daňovou povinnost (Liebl, 2020). Aktuálně by P-D Refractories CZ 

a.s. mohla využít dotační program na další podporu svého výzkumu a vývoje, konkrétně 

by bylo možné využít dotačního programu „Inovace“ (vyhlášení výzvy proběhne v září 

2020), jehož cílem je podpora nákupu nových technologií až do výše 75 mil. Kč. Dalším 

dotačním programem, pro který analyzovaný podnik splňuje všechny podmínky pro 

případné přijetí dotace, je program s názvem „Potenciál“ (vyhlášení výzvy proběhne také 

v září 2020), který je zaměřen na podporu pro vytvoření kvalitního zázemí pro podniky, 

které realizují průmyslový výzkum. Dotace s názvem Potenciál může podniku přinést až 

30 mil. Kč (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 2020). 

 

4. Zrušení karenční doby a snížení odvodové povinnosti pro zaměstnavatele:  

Další legislativní změnou v ČR je zrušení karenční doby od 1.7.2019. Zmíněné zrušení 

karenční doby přinese zaměstnancům proplacení i prvních tří dnů jejich dočasné pracovní 

neschopnosti. Současně však dochází ke snížení povinných odvodů pro zaměstnavatele 

z 34 % na 33,8 % (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019). Zrušení karenční doby 

přinese zaměstnavatelům další vysoké náklady, jelikož budou muset vyplácet poměrnou 

část mzdy svým zaměstnancům i v prvních třech dnech pracovní neschopnosti. 

Kompenzace pro podniky v podobě snížení odvodové povinnosti o dvě desetiny procenta 

je velmi malou náhradou, jelikož toto mírné snížení odvodů ani zdaleka nepokryje výše 

zmíněné dodatečné náklady pro podniky. Společnost P-D Refractories CZ a.s. na 
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testovaném období od ledna do června 2019 interně zjistila, že zrušení karenční doby jí 

přineslo dodatečné náklady v hodnotě 117 878 Kč za zmíněného půl roku (v částce je 

zohledněno i snížení SP v důsledku zrušení karenční doby) (Liebl, 2020). 

 

(E) Ekonomické faktory: 

Mezi ekonomické faktory je zařazena nezaměstnanost, vývoj kurzu české koruny vůči 

euru, dále hrubý domácí produkt a v neposlední řadě také měnově-politické nástroje 

České národní banky. 

 

1. Predikce míry nezaměstnanosti v České republice:  

Tabulka č. 3: Predikce míry nezaměstnanosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle šetření prognóz 

makroekonomického vývoje ČR Ministerstva financí) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Míra nezaměstnanosti (v %)  2,10 2,20 2,30 2,50 

 

V roce 2019 se nacházela průměrná míra nezaměstnanosti na hodnotě 2,10 %. Dle hodnot 

Ministerstva financí ČR lze vidět do roku 2022 odhad nepatrného postupného navyšování 

míry nezaměstnanosti až na 2,50 %. Především z toho důvodu, že prostor pro další 

poklesy míry nezaměstnanosti již není téměř možný. Z výše uvedených hodnot a jejich 

vývoje lze obecně usoudit, že pro společnosti, včetně analyzovaného podniku, bude 

obecně i nadále obtížné získávat další zaměstnance a pracovní sílu. 

 

2. Vývoj kurzu CZK vůči EUR v období 2019 až 2020:  

Tabulka č. 4: Predikce vývoje kurzu CZK/EUR (Zdroj: Vlastní zpracování dle šetření prognóz 

makroekonomického vývoje ČR Ministerstva financí) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Měnový kurz CZK/EUR 25,70 25,40 25,10 24,60 

 

Od roku 2019 až do roku 2022 se predikuje stálá průběžná apreciace CZK vůči EUR,  

a to až na konečnou hodnotu 24,60. Vývoj tohoto kurzu je významný zejména pro 

podniky, které obchodují se zahraničními subjekty. Pro exportní podniky však tato 

predikce není příznivá. Z následující tabulky lze vyčíst, že pro analyzovaný podnik může 

být apreciace domácí měny velkou hrozbou, jelikož 86,85 % z jeho tržeb za výrobky, 

zboží a služby se obchoduje v eurech. Společnost P-D Refractories CZ a.s. by tedy měla 
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přemýšlet o vhodných opatřeních, například devizových, pomocí kterých by mohla tuto 

hrozbu eliminovat. 

 

Tabulka č. 5: Rozdělení tržeb za prodej výrobků, zboží a služeb (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Interview Liebl, 2020) 

Druh tržby za rok 2019 v tis. Kč v % 

Tržby za prodej výrobků, zboží a služeb 1 380 696 100,00 % 

Z toho export 1 232 581 89,27 % 

Z toho export EUR 1 199 116 86,85 % 

 

3. Odhad vývoje hrubého domácího produktu (HDP): 

Tabulka č. 6: Predikce vývoje růstu reálného HDP v procentech (Zdroj: Vlastní zpracování dle šetření 

prognóz makroekonomického vývoje ČR Ministerstva financí) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Vývoj růstu HDP (v %) 2,50 2,20 2,30 2,50 

 

Tabulka č. 7: Predikce vývoje růstu nominálního HDP v běžných cenách v mil. Kč (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle makroekonomické predikce ČR Ministerstva financí) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

HDP v b. c. (v mil. Kč) 5 652 000,00 5 913 000,00 6 168 000,00 6 322 200,00 

 

Hrubý domácí produkt (HDP) hodnotí výkonnost ekonomiky a vyjadřuje peněžní 

hodnotu veškerých finálních služeb a statků vyprodukovaných v určitém státě jak od 

tuzemských, tak i zahraničních výrobců (Hrbková, 2015, s. 60-61). Z hodnot v tabulce 

lze tedy usoudit, že v roce 2020 a 2021 čeká českou ekonomiku mírné zpomalení, avšak 

v roce 2022 je predikován opět návrat k meziročnímu růstu reálného HDP o 2,50 %. Až 

do roku 2022 tedy počítá predikce s neustálým růstem výkonnosti tuzemské ekonomiky. 

Avšak dle predikce nominálního HDP v běžných cenách lze vidět, že predikce tempa 

růstu nominálního HDP má neustále zpomalující tendenci. 

 

4. Predikce vývoje sazby 3M PRIBOR a vývoj měnové-politických nástrojů ČNB: 

Tabulka č. 8: Predikce vývoje průměrné sazby 3M PRIBOR (Zdroj: Vlastní zpracování dle šetření 

prognóz makroekonomického vývoje ČR Ministerstva financí) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Průměrná úroková sazba 3M PRIBOR 2,1 2,2 2,1 2,3 
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Tabulka č. 9: Vývoj měnově-politických nástrojů ČNB (Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů České 

národní banky) 

Rok 2012 2017 2018 2019 2020 

2T repo sazba (v %) 0,05 0,50 1,75 2,00 2,25 

Diskontní sazba (v %) 0,05 0,05 0,75 1,00 1,25 

Lombardní sazba (v %) 0,25 1,00 2,75 3,00 3,25 

 

Základní úroková sazba (2T repo sazba) byla od 3.5.2019 stanovena Českou národní 

bankou (ČNB) na 2 %. Diskontní sazba se nachází na úrovní 1 % a Lombardní sazba  

3 %. Tři výše zmíněné sazby ovlivňují i komerční úrokové sazby, proto je podstatné 

sledovat jejich vývoj. V roce 2012 se nacházely všechny sazby na extrémně nízkých 

hodnotách a byly tak vhodné podmínky pro přijetí nízce úročených úvěrů. Tato situace 

zůstala neměnná až do roku 2017, odkdy se začaly sazby postupně několikrát navyšovat 

až do roku 2019, což pro podniky znamená dražší úročení přijatých úvěrů. Představitelé 

ČNB odhadují další vývoj sazeb jako poměrně stabilní, avšak myslí si, že prostor pro 

další zvýšení sazeb ještě může vzniknout (Česká národní banka, 2019). Avšak hned na 

počátku roku 2020 (7. února) došlo překvapivě od ČNB k navýšení o 25 bazických bodů 

u všech tří diskutovaných sazeb. Guvernér ČNB Jiří Rusnok již však další zvýšení 

úrokových sazeb v dohledné době neočekává. Česká národní banka zvyšováním 

úrokových sazeb reaguje na potřebu plnit úkol cenové stability v České republice (tzn. 

plnit stanovený inflační cíl okolo 2,00 %). Inflace dosahovala na počátku roku 2020 

hodnoty okolo 3,50 %, což znamená, že překročila i tzv. toleranční pásmo ČNB. Z tohoto 

důvodu došlo k výše zmíněnému dalšímu navýšení sazeb, od kterého si Česká národní 

banka slibuje návrat inflace ke konci roku 2021 na hodnotu okolo 2,10 %. Predikce 

průměrné úrokové sazby 3M PRIBOR tedy víceméně koresponduje s prohlášeními ČNB 

o současném a budoucím vývoji úrokových sazeb (Česká národní banka, 2020). 

Navyšování diskontní, lombardní a 2T repo sazby přinese dražší úvěry, z čehož vyplývá, 

že se obecně zdraží cizí kapitál pro financování podniků. 

 

5. Predikce průměrné míry inflace v ČR: 

Tabulka č. 10: Predikce vývoje průměrné míry inflace v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle šetření 

prognóz makroekonomického vývoje ČR Ministerstva financí) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Průměrná míra inflace (v %) 2,80 2,60 2,10 2,00 



52 

 

Průměrná míra inflace definuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za  

12 posledních měsíců oproti průměrné cenové hladině předcházejících 12 měsíců (Český 

statistický úřad, 2020). Z výše uvedené tabulky lze vidět, že průměrná míra inflace by 

měla dle predikce od roku 2019 neustále klesat až na hodnotu 2,00, která je predikována 

pro rok 2022. Z toho vyplývá, že v letech 2020 až 2022 nebude docházet k větším 

změnám cenové hladiny, než tomu bylo v roce 2019. Nutno dodat, že predikovaná 

hodnota 2,00 pro rok 2022 je v souladu se stanoveným tolerančním pásmem  

i samotným cílováním inflace, které spadá mezi základní měnově-politické úlohy ČNB 

(Česká národní banka, 2020). 

 

6. Vývoj vybraných ukazatelů strategické analýzy za minulá období: 

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny hodnoty pro vybrané ukazatele strategické 

analýzy za předchozí roky 2009 až 2018, které doplňují výše uvedené predikce a společně 

slouží jako podklad pro výpočet prognózy tržeb v návrhové části této diplomové práce. 

 

Tabulka č. 11: Vývoj vybraných ukazatelů strategické analýzy za roky 2009 až 2018 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle hlavních makroekonomických ukazatelů Českého statistického úřadu) 

Rok Míra nezaměstnanosti (v %) Měnový kurz CZK/EUR Vývoj růstu HDP (v %) 

2009 6,70 26,45 -4,80 

2010 7,30 25,29 2,30 

2011 6,70 24,59 1,80 

2012 7,00 25,14 -0,80 

2013 7,00 25,97 -0,50 

2014 6,10 27,53 2,70 

2015 5,05 27,28 5,30 

2016 4,00 27,03 2,50 

2017 2,90 26,33 4,40 

2018 2,20 25,64 2,80 
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Tabulka č. 12: Vývoj vybraných ukazatelů strategické analýzy za roky 2009 až 2018 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle hlavních makroekonomických ukazatelů Českého statistického úřadu) 

Rok 3M PRIBOR (v %) Průměrná míra inflace (v %) HDP v b.c. (v mil. Kč) 

2009 2,19 1,00 3 930 409,00 

2010 1,31 1,50 3 962 464,00 

2011 1,19 1,90 4 033 755,00 

2012 1,00 3,30 4 059 912,00 

2013 0,46 1,40 4 098 128,00 

2014 0,36 0,40 4 313 789,00 

2015 0,31 0,30 4 595 783,00 

2016 0,29 0,70 4 767 990,00 

2017 0,41 2,50 5 047 267,00 

2018 1,23 2,10 5 323 556,00 

 

(S) Sociální faktory: 

Do sociálních faktorů lze zařadit za největší hybné síly, zejména vývoj počtu obyvatel 

v oblasti působnosti analyzované společnosti společně s jeho věkovým vývojem a dále 

také to, jak je podnik vnímán ve svém okolí. 

 

1. Vývoj počtu obyvatel v Jihomoravském kraji: 

Tabulka č. 13: Vývoj počtu obyvatel v Jihomoravském kraji (Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů 

Českého statistického úřadu) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel v Jihomoravském kraji 1 175 025 1 178 812 1 183 207 1 187 667 

Z toho žen 51,02 % 50,99 % 50,97 % 50,95 % 

Z toho mužů 48,98 % 49,01 % 49,03 % 49,05 % 

 

Z tabulky je patrné, že se každým rokem počet obyvatel v Jihomoravském kraji zvyšoval. 

To znamená větší základnu pro potenciální zaměstnance. Tento vývoj je tedy pro 

společnost pozitivní. Na druhou stranu je pro firmu negativní, že počet žen je v tomto 

vzorku nadpoloviční. A jelikož má P-D Refractories CZ a.s. cca 90 % zaměstnanců mužů, 

tak se pro ně potenciální základna pro zaměstnance zmenšuje (Liebl, 2020). 
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2. Proces stárnutí obyvatel v Jihomoravském kraji: 

Tabulka č. 14: Vývoj průměrného věku obyvatel v Jihomoravském kraji (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle údajů Českého statistického úřadu) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Průměrný věk v Jihomoravském kraji 41,9 42,0 42,2 42,3 

 

Žádoucí je také sledovat případný proces stárnutí obyvatelstva, nejen tedy celkový počet 

obyvatel. Z výše uvedené tabulky a dat v ní obsažených je vidět, že se pomalu, ale 

neustále zvyšuje průměrný věk obyvatelstva v Jihomoravském kraji. Tento vývoj je pro 

společnost nepříznivý, jelikož většina zaměstnanců pracuje v náročném výrobním 

prostředí, kde jsou potřeba zaměstnanci odolní fyzické zátěži. S tendencí stárnoucího 

obyvatelstva by toto mohl být v budoucnu pro podniky problém.  

 

3. Vnímání společnosti P-D Refractories CZ a.s. od jejího blízkého okolí: 

P-D Refractories CZ a.s. je ve svém okolí jeden z největších, nejspolehlivějších  

a nejstabilnějších zaměstnavatelů. O tom vypovídá nízká fluktuace zaměstnanců  

(s výjimkou agenturních pracovníků). Společnost se o své zaměstnance stará a snaží se je 

udržet. Jedním z nástrojů jsou samozřejmě mzdy, které jsou adekvátní náročnosti práce  

a v okolí jsou nadstandardní. Dalším nástrojem jsou široké benefity a možnosti 

vzdělávání pro zaměstnance. Dále se společnost intenzivně zapojuje do dění v blízkém 

okolí společnosti (sponzoring, podpory, spolupráce atd.) (Liebl, 2020). 

 

(T) Technologické faktory:  

Každá společnost by se měla zaměřovat na sledování změn u technologických faktorů, 

případně se i samostatně podílet na vlastním výzkumu a vývoji. Pouze za předpokladu, 

že podnik dokáže udržet pokrok s technologiemi, se může udržet konkurenceschopný, 

případně získat ještě navíc i konkurenční výhodu a posílit tak svoje postavení na trhu. 

Společnost P-D Refractories CZ a.s. disponuje vlastním oddělením výzkumu a vývoje, 

kde každoročně úspěšně zpracovává několik projektů na inovace a zkvalitnění parametrů 

svých výrobků. Dále se analyzovaný podnik pokouší realizovat záměr robotizace 

průmyslu 4.0, díky čemuž by mělo dojít k robotizaci časti výroby s fyzicky nejnáročnější 

prací. P-D Refractories CZ a.s. tedy každoročně investuje vysoké peněžní prostředky do 
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výzkumu i vývoje, nových technologií i postupů, čímž si snaží udržet a případně posílit 

své již tak silné postavení na domácím trhu CZ NACE 23.2 (Liebl, 2020). 

3.2.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil (analýza mikrookolí podniku) 

Porterova konkurenční analýza obsahuje pět hybných sil, které jsou v této podkapitole 

rozebrány dle toho, jak ovlivňují nebo působí na podnik P-D Refractories CZ a.s. 

 

(1) Hrozba stávající konkurence v daném odvětví: 

Tato hrozba je rozčleněna na dvě skupiny, a to na hrozbu v podobě stávající konkurence 

na tuzemském trhu a hrozbu současné konkurence na celosvětovém trhu. V této kapitole 

je P-D Refractories CZ a.s. porovnávána také s významnými konkurenty na českém trhu 

pomocí tří klíčových vybraných metrik. 

 

1. Stávající konkurence a podíl na trhu v ČR: 

Analyzovaný podnik odhaduje svůj tržní podíl na tuzemském trhu CZ NACE 23.2 na  

68 % (stanoveno jako podíl prodejů P-D Refractories CZ a.s. vůči celkovým prodejům 

na trhu v České republice). Mezi své dva hlavní konkurenty z ČR řadí společnost SEEIF 

Ceramic a.s. (Rájec-Jestřebí) a REFRASIL, s.r.o. (Třinec) (Dvořák, 2020). Z níže 

uvedených grafů je možné vidět, že společnost P-D Refractories CZ a.s. dosahuje jasně 

vyššího obratu i zisku EBITDA za celé období 2014 až 2018 než její největší tuzemští 

konkurenti. V grafu č.3 lze porovnat počty zaměstnanců; P-D Refractories CZ a.s. 

dosahuje obdobných hodnot jako SEEIF Ceramic a.s. Do hodnot analyzovaného podniku 

však nevstupují pracovníci najímaní přes agentury čili reálné číslo je ještě vyšší. Z výše 

popsaných skutečností a hodnot uvedených v grafech lze tedy usoudit, že společnost P-D 

Refractories CZ a.s. je na domácím trhu s žáruvzdornými materiály dominantním 

podnikem. 
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Graf č. 1: Vývoj celkového obratu za roky 2014 až 2018 v tis. EUR. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

hodnot z databáze Amadeus) 

 

 

Graf č. 2: Vývoj EBITDA za roky 2014 až 2018 v tis. EUR. (Zdroj: Vlastní zpracování dle hodnot  

z databáze Amadeus) 
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Graf č. 3: Vývoj počtu zaměstnanců za roky 2014 až 2018 v tis. EUR. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

hodnot z databáze Amadeus) 

 

2. Aktuální konkurence a podíl na celosvětovém trhu: 

Společnost P-D Refractories CZ a.s. má podíl zhruba 0,2 % na celosvětovém trhu se 

žáruvzdornými materiály (odhadováno za veškeré výrobky, co analyzovaný podnik 

produkuje). Mezi své největší zahraniční konkurenty řadí podniky především z Číny  

a Indie. Největšími konkurenty jsou zejména z důvodu několikanásobně nižších cen 

výrobků, než nabízí analyzovaný podnik. Avšak tyto nízké ceny konkurentů jsou 

dosaženy na úkor kvality, ekologie a pracovního prostředí v čínských a indických 

podnicích. Je nutné podotknout, že stále spousta společností dává přednost ceně před 

kvalitou, proto jsou výše zmíněné podniky považovány za velkou konkurenci 

analyzované společnosti (Dvořák, 2020). 

 

(2) Hrozba nově vstupujících konkurentů do odvětví: 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví, které se zabývá výrobou žáruvzdorných 

materiálu, je v nejbližší době minimální. Vstup nové konkurence by byl totiž vysoce 

náročný na potřebu počátečního kapitálu do podnikání a strategických surovin, kterých je 

aktuálně nedostatek. Z pohledu počátečního kapitálu by případný nově vstupující podnik 

na trh musel vynaložit obrovské výdaje především na pořízení hmotného majetku 

(hydraulické lisy, pece na vypalování žáruvzdorných materiálů a další stavby a stroje). 

Pouze toto vybavení stojí v řádech desítek až stovek milionů Kč. Dále je obor vysoce 
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nákladný například z důvodu velké potřeby výrobních hal a skladovacích prostor. Další 

překážkou pro vstup nového konkurenta by jistě bylo zajištění potřebných strategických 

surovin pro výrobu. Jelikož nová ložiska surovin prozatím nejsou objevena, tak by byl 

nový podnik nucen suroviny nakupovat od dodavatelů, kteří jsou již v této době plně 

zatíženi objednávkami. Další bariérou pro vstup do odvětví je nutná vysoká znalost 

technologií, užívaných specifických postupů a chemických směsí pro výrobu kvalitních 

žáruvzdorných materiálů. V poslední řadě lze za překážku považovat i nutné splnění 

přísných ekologických norem, které s sebou nesou opět další vysoké náklady. Z výše 

uvedených informací je tedy v nejbližší době velmi nepravděpodobný vstup nového 

konkurenta jak na tuzemský, tak i zahraniční trh (Liebl, 2020). 

 

Tabulka č. 15: Spread za odvětví NACE 23 (Zdroj: Vlastní zpracování dle informací a statistik Ministerstva 

průmyslu a obchodu) 

Položka za odvětví (CZ NACE 23) 2015 2016 2017 2018 

Spread (= ROE - re) 4,43 % 5,68 % 2,56 % 2,72 % 

Rentabilita vlastního kap. (ROE) 13,77 % 15,00 % 12,92 % 14,46 % 

Náklady vlastního kapitálu (re) 9,34 % 9,32 % 10,36 % 11,73 % 

 

Spread neboli tzv. rozpětí hodnoty mezi rentabilitou vlastního kapitálu a náklady 

vlastního kapitálu lze využít také jako měřítko pro bariéry vstupu do odvětví. U odvětví, 

kde je vyšší hodnota spread, lze očekávat vyšší bariéry vstupu do daného odvětví (Mařík, 

2018). Z uvedené tabulky lze tedy vidět, že v letech 2015 a 2016 dosahovalo spread 

poměrně vysokých hodnot, a to 4,43 % a 5,68 %. V roce 2017 a 2018 se spread propadlo 

a pohybuje se mezi hodnotami 2,55 % až 2,75 %, z čehož vyplývá, že v letech 2017  

a 2018 se bariéry vstupu do odvětví dle spreadu snížily. 

  

(3) Hrozba substitučních produktů: 

V současné době neexistuje na trhu žádný substituční výrobek a v nejbližší době ani nelze 

očekávat, že by se nějaký substitut na trhu objevil. Vše je způsobeno specifičností oboru, 

kde se tvary a jakosti (chemické složení směsi) výrobků přizpůsobují dle potřeb zákazníka 

a použité materiály z důvodu udržení kvality a potřebných vlastností nelze téměř změnit 

(Liebl, 2020).  
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(4) Hrozba rostoucí síly a vlivu dodavatelů: 

V této hybné síle je nutné rozčlenit vliv a sílu dodavatelů na tři zcela odlišné skupiny 

z pohledu společnosti P-D Refractories CZ a.s. Jsou to: 

 

1. Dodavatelé surovin pro výrobu žáruvzdorných materiálů: 

Dodavatelé, kteří vlastní klíčové suroviny pro výrobu žáruvzdorných materiálů, jsou vůči 

svým odběratelům v silné pozici. Jelikož například u surovin (jíl typu B1 a jíl W-super) 

existuje pouze několik málo ložisek na světě a zájem o tuto surovinu je enormní, tak si 

dodavatelé mohou vybírat ty nejvýhodnější zákazníky a diktovat si co nejvýhodnější 

podmínky pro svoji společnost (tzn. společnosti jsou dodavatelsky silné). Společnost  

P-D Refractories CZ a.s. však disponuje výhodou, že některá ložiska strategických 

surovin vlastní (Liebl, 2020). 

 

2. Ostatní dodavatelé: 

Pokud se však podíváme na pozici ostatních dodavatelů, kteří společnosti P-D 

Refractories CZ a.s. poskytují nebo dodávají například energie, služby, software nebo 

dlouhodobý majetek, tak nastává opačná situace než v předchozím příkladě. Jelikož  

u výše zmíněných položek je na trhu vysoká konkurence a analyzovaná společnost se řadí 

mezi velké a stabilní podniky, tak je z pohledu dodavatelů atraktivním zákazníkem. 

Z tohoto důvodu dostává P-D Refractories CZ a.s. lepší smluvní podmínky (rabaty, 

individuální přístup, odměny za věrnost atd.). Z čehož vyplývá, že analyzovaný podnik 

je vůči těmto dodavatelům tzv. odběratelsky silný (Liebl, 2020). 

 

3. Bankovní sektor: 

P-D Refractories CZ a.s. je vůči bankovním institucím v silné pozici, což dokládá fakt, 

že společnost nemá téměř žádný problém získat potřebné úvěry současně za výhodných 

podmínek. Bankovní instituce mají velký zájem poskytovat analyzovanému podniku 

úvěry, jelikož P-D Refractories CZ a.s. je nejen z pohledu bankovního sektoru stabilní 

společností, jelikož disponuje velkým objemem hmotného majetku, který lze poskytnout 

jako zástavu pro různé druhy úvěrů. Dále podnik vždy plní své závazky včas a bez 

prodlení, proto banky podstupují velmi nízké riziko spojené s půjčkami pro tento podnik 
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a P-D Refractories CZ a.s. je z tohoto důvodu tedy stabilní a vyhledávaný partner pro 

bankovní instituce (Liebl, 2020). 

 

(5) Hrozba rostoucí síly a vlivu odběratelů: 

Před několika lety nebyla poptávka na trhu žáruvzdorných výrobků tak vysoká, aby si 

společnost P-D Refractories CZ a.s. vytvořila silnou dodavatelskou pozici. Podnik musel 

ve velké konkurenci bojovat o odběratele, a proto byl nucen nabízet co nejvýhodnější 

podmínky svým velkým odběratelům, aby došlo k získání klíčových zakázek k zaplnění 

výrobní kapacity. Aktuálně se však pozice na trhu zásadně změnila a podnik P-D 

Refractories CZ a.s. stále více stabilizuje a posiluje svou pozici na zahraničním  

i tuzemském trhu se žáruvzdornými materiály a stává se velmi žádaným. K tomuto stavu 

přispěla nejen rostoucí poptávka v době ekonomického růstu, ale i ukončení činnosti 

několika podniků z Číny, kde docházelo k intenzivnímu konkurenčnímu boji především 

kvůli výrazně nižší ceně, která ale byla na úkor kvality, ekologie a pracovních podmínek 

pro zaměstnance. V současnosti má tedy P-D Refractories CZ a.s. vždy zaplněnou 

výrobní kapacitu minimálně na půl roku až rok dopředu. Společnost se může soustředit 

na klíčové a rentabilní odběratele, navíc si může postupně dovolit navyšovat cenu. Díky 

zaplněné výrobní kapacitě má tedy podnik jistotu a může se dále soustředit například na 

výrobky s nejvyšším krycím příspěvkem nebo na investiční činnost do rozšíření  

a zkvalitnění výroby, popř. do ekologie (sanace lokalit s důlní činností, snižování emisí 

atd.) (Liebl, 2020). 

3.2.3 McKinseyho model „7S“ (Interní analýza společnosti) 

V McKinseyho analýze, která se zaměřuje na vnitřní prostředí podniku, je důkladně 

rozebráno všech tzv. 7S, kterými se analýza zabývá se zaměřením na analyzovaný podnik 

P-D Refractories CZ a.s. 

  

(1) Strategie (Strategy):  

Nejprve je nutné objasnit vizi analyzovaného podniku a poté teprve zmínit jednotlivé 

strategie, jak se podniku P-D Refractories CZ a.s. daří dosahovat své vize, proto bude tzv. 

první S rozděleno na následující dvě části: 
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1. Vize společnosti P-D Refractories CZ a.s.:  

Vizí analyzované společnosti je upevnit své dominantní postavení na českém trhu CZ 

NACE 23.2 a zejména posílit svůj podíl na celosvětovém trhu za neustálého zvyšování 

kvality svých výrobků k maximálnímu naplnění potřeb zákazníků (Liebl, 2020). 

 

1. Strategie podniku k dosahování své vize a cílů:  

Společnost P-D Refractories CZ a.s. využívá hned několik strategií k dosažení svých 

stanovených cílů a vize. Jednou z nejdůležitějších strategií jsou neustálé vysoké investice 

do zvyšování kvality svých výrobků (tzn. investiční plán do výzkumu a vývoje). Dále se 

společnost snaží získat nezávislost na svých dodavatelích, a to především tak, že vlastní 

několik ložisek strategických surovin, které jsou nezbytné pro výrobu, anebo například 

vlastní vysoký podíl ve společnosti (P-D Kremen d.o.o. ve Slovinsku), jež disponuje další 

významnou surovinou pro výrobu. Lepší podmínky od svých dodavatelů by chtěl podnik 

získat také tím, že bude uskutečňovat nákupy materiálu společně pro celou P-D skupinu, 

a tím získá podnik lepší vyjednávací pozici vůči dodavatelům díky vyššímu odebíranému 

množství. Další strategií podniku je aktuální vyrábění 10% nadprodukce u přijatých 

zakázek z důvodu zmetkovitosti ve výrobě a pro případné pokrytí budoucích reklamací. 

Společnost však chce zlepšit své plánování výroby a analyzovat příčiny zmetkovitosti  

a navrhnout opatření, která by eliminovala počet zmetků ve výrobě, jelikož společnosti 

P-D Refractories CZ a.s. zůstává vysoké množství téměř neprodejných výrobků 

z 10% nadprodukce na skladech (vázanost peněžních prostředků, zvyšování doby obratu 

zásob atd.). Analyzovaný podnik by také rád proniknul na nové trhy. Jedná se především 

o Polsko a pobaltské státy, kde podnik vidí značný potenciál v oboru svého podnikání. 

V další řadě je nutné zmínit, že podnik má aktuálně vyčerpané výrobní kapacity na 

několik měsíců dopředu a nemůže tedy dosáhnout vyššího zisku pomocí zvyšování 

obratu. Z tohoto důvodu se P-D Refractories CZ a.s. snaží soustředit další výrobu do 

výrobků s nejvyšším krycím příspěvkem (zejména Dinas) a současně omezit výrobky 

s nízkou marží. Jako poslední lze za strategii označit každoroční výplatu podílů na zisku 

(dividend) svým akcionářům. P-D Refractories CZ a.s. má vydáno celkem 757 400 kusů 

akcií, aktuálně vyplácí 17 Kč na akcii a od roku 2020 se plánuje zvýšení této výplaty na 

20 Kč za akcii. (Liebl, 2020). 
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(2) Struktura (Structure):  

Nejvyšší orgán společnosti P-D Refractories CZ a.s. je tříčlenná dozorčí rada. Ta má 

především kontrolní pravomoc vůči představenstvu, které je složeno ze čtyř členů a které 

má na starost řízení podniku. Pod představenstvo přímo spadá odbor řízení jakosti a také 

předseda představenstva. Předseda představenstva zodpovídá za odbor vedení  

a správa (pod tento odbor dále spadají útvary účetnictví a financování,  

personálně-mzdové oddělení, materiálně-technické zabezpečení, BOZP, oddělení 

informačních a komunikačních technologií, sekretariát a právní oddělení), dále za odbor 

skládka a také za výrobní ředitelku akciové společnosti, technického ředitele a člena 

představenstva, který zodpovídá za řízení obchodu. Pod výrobní ředitelku akciové 

společnosti spadá pět divizí, a to Stará Šamotka, Nová Šamotka, Dinaska (nově od roku 

2019), Pálení Anna a Těžba. Technický ředitel má pod sebou dvě oddělení, a to konkrétně 

Divizi Servis a Oddělení technického a investičního rozvoje. Členovi představenstva, 

který je pověřen řízením obchodu, spadá zodpovědnost za Obchod a Oddělení 

technologického rozvoje a vývoje laboratoří. Viz Schéma organizační struktury, které je 

zobrazeno v příloze číslo 3 (Liebl, 2020). 

 

(3) Systémy (Systems):  

Analyzovaný podnik využívá k řízení podniku informační systém SAP a jeho další 

jednotlivé moduly. Největší výhodou tohoto informačního systému je možnost úpravy 

dle vlastních potřeb a neustále zdokonalování IS pomocí konzultantů. Jelikož je SAP 

nadnárodní systém a umožní určité modifikace, tak v tomto systému pracuje celá P-D 

skupina, což umožňuje lepší koordinaci, informovanost, usnadnění vedení účetnictví atd. 

Společnost P-D Refractories CZ a.s. disponuje také vlastním IT oddělením, které se stará 

o správné fungování systému SAP, dále pracuje na neustálém zdokonalování IS  

a poskytuje dalším zaměstnancům potřebná školení, která zajišťují neustále 

zdokonalování celé organizace (Liebl, 2020). 

 

(4) Styl práce vedení (Style):  

Ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. je uplatňován zejména direktivní styl řízení, 

který vychází od německých vlastníků podniku. Mateřská společnost vlastní 86,73 % 

veškerých akcií analyzovaného podniku, tudíž uplatňuje rozhodující vliv. P-D 
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Refractories CZ a.s. je ovlivňována i dalšími podniky ze skupiny P-D, a musí tak 

sestavovat finanční plán dle požadavků vlastníků, dále kooperovat s dalšími dceřinými 

společnostmi. Analyzovaný podnik musí také spolupracovat na společných zakázkách  

a tvořit společnou obchodní politiku. Podnik je také ovlivňován ve skladbě sortimentu, 

který může vyrábět. P-D Refractories CZ a.s. si samozřejmě smí v mnoha ohledech 

rozhodovat dle své úvahy, avšak veškerá rozhodnutí musí být v souladu s výše 

uvedenými požadavky německých vlastníků (Liebl, 2020). 

 

(5) Spolupracovníci (Staff):  

Společnost evidovala od roku 2009 až do roku 2016 průměrný přepočtený stav 

zaměstnanců vždy ve výši 750. V letech 2017 a 2018 došlo k poklesu na 665 pracovníků, 

především z důvodu, že do tohoto počtu nejsou zahrnuti agenturní pracovníci, které 

společnost v posledních dvou zmíněných letech využívá. Společnost P-D Refractories CZ 

a.s. se snaží svým pracovníkům poskytovat možnost zvyšování své kvalifikace pomocí 

různých kurzů, školení, seminářů a konferencí dle potřeb daných pracovníků. 

Zaměstnanci analyzovaného podniku jsou také motivování pomocí odměn, jež jsou 

nastaveny na plnění různých cílů, produktivitu práce anebo jsou odměny vázány na 

splnění mimořádných úkolů, případně na ukazatele prodeje. P-D Refractories CZ a.s. dbá 

také na morálku svých zaměstnanců, jelikož má zpracovaný a všemi zaměstnanci 

odsouhlasený morální kodex procesu firemní kultury (Liebl, 2020). 

 

(6) Schopnosti (Skills):  

Společnost P-D Refractories CZ a.s. řadí mezi svou největší přednost výzkum a vývoj, 

proto si organizace dokáže sama zvyšovat kvalitu a vlastnosti svých výrobků. Z důvodu 

vlastního výzkumu a vývoje je tak podnik schopný nabídnout vysokou kvalitu výrobků 

za poměrně nízké a konkurenceschopné ceny. P-D Refractories CZ a.s. tvoří pro své 

zaměstnance také správné učící prostředí, jen tak se mohou zaměstnanci i celá společnost 

dále rozvíjet a zdokonalovat. Podnik například pro své zaměstnance realizuje možnost 

dalšího vzdělání, jako je výuka cizích jazyků, vzdělávání v oblasti IT. Dále zaměstnance 

podporuje v různých školeních a seminářích (např. výrobní školení pro mistry daných 

divizí, školení zaměřené na daňové aspekty atd.). V neposlední řadě je společnost 

zainteresovaná i do různých konferencí zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti 
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žáruvzdorných materiálů. Velká část zmíněného vzdělávání je často kryta dotacemi 

z Úřadu práce, čehož společnost využívá pro svou daňovou optimalizaci (Liebl, 2020). 

 

(7) Sdílené hodnoty (Shared values):  

S vizí společnosti jsou ztotožněni všichni zaměstnanci společnosti, jelikož je vize 

podniku P-D Refractories CZ a.s. stručná a jasná. Pro výrobu a oddělení výzkumu  

a vývoje je nejdůležitější znalost, že podnik se soustředí na zvyšování kvality svých 

výrobků, což vědí úplně všichni zaměstnanci. Pro vedení a správu i obchodní oddělení je 

ke zmíněné kvalitě také důležitá znalost tržních podílů, kterých chce podnik dosáhnout, 

čímž se také všichni zaměstnanci řídí. Vize a strategie společnosti jsou vytvářeny 

vedením společnosti P-D Refractories CZ a.s. za současné diskuze s dalšími zaměstnanci 

a jsou komunikovány tzv. shora dolů (Liebl, 2020). 

3.3 Aplikace vybraných metod finanční analýzy a zjištění případných 

nedostatků 

V této části práce jsou vypočítány a okomentovány vybrané ukazatele finanční analýzy, 

které již byly podrobně popsány v teoretické části této diplomové práce. Veškeré analýzy, 

které jsou provedeny v této kapitole, se zaměří na analyzovaný podnik P-D Refractories 

CZ a.s. Vypočtené hodnoty pro analyzovaný podnik jsou následně ve většině případů 

porovnávány se dvěma hlavními konkurenty na českém trhu, a to konkrétně se 

společností SEEIF Ceramic a.s. (Rájec-Jestřebí) a REFRASIL, s.r.o. (Třinec). Dále jsou 

hodnoty společnosti P-D Refractories CZ a.s. u vybraných ukazatelů porovnávány také 

s oborovým průměrem společností spadajících do skupiny CZ-NACE 23, což je „Výroba 

ostatních nekovových minerálních výrobků“, do této skupiny samozřejmě patří všechny 

tři již zmíněné podniky. Pro vybrané ukazatele finanční analýzy je provedeno také 

porovnání s obecně doporučovanými hodnotami. Veškeré analýzy jsou provedeny za 

stanovené období 2014 až 2018. 
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3.3.1 Analýza stavových a tokových veličin 

Tato podkapitola je rozčleněna na tři části, a to konkrétně na analýzu majetku společnosti 

(aktiv), zdrojů financování (pasiv) a v neposlední řadě je bude provedena také analýza 

VZZ.  

 

Analýza majetku podniku (aktiv) 

Z analýzy aktiv je možné zjistit, jaký je vývoj majetku analyzované společnosti, zda 

podnik z pohledu aktiv roste, slábne anebo zda stagnuje pouze růstem, který se rovná 

inflačnímu pásmu. Nejprve je provedena vertikální analýza, jež zobrazí procentní 

strukturu aktiv. Následně je proveden rozbor i horizontální analýzy, která vyjadřuje 

změnu aktiv a jejich vybraných položek mezi jednotlivými roky. 

 

Vertikální analýza 

V následující tabulce je zobrazena vertikální analýza aktiv společnosti P-D Refractories 

CZ a.s. za stanovené analyzované období (roky 2014 až 2018). 

 

Tabulka č. 16: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 

Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v % v % v % v % v % 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 41,26 42,89 40,49 38,78 37,75 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,43 0,36 0,32 0,33 0,39 

Dlouhodobý hmotný majetek 39,03 40,72 38,32 36,66 36,39 

Dlouhodobý finanční majetek 1,80 1,81 1,85 1,79 0,97 

Oběžná aktiva 57,71 56,47 58,33 60,30 61,12 

Zásoby 38,01 38,91 37,72 41,37 41,95 

Dlouhodobé pohledávky 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 

Krátkodobé pohledávky 17,53 14,86 17,75 15,74 15,98 

Krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peněžní prostředky 2,13 2,67 2,83 3,15 3,17 

Časové rozlišení 1,03 0,64 1,18 0,92 1,13 

 

Výše uvedená tabulka vertikální analýzy vyjadřuje procentuální strukturu aktiv 

společnosti P-D Refractories CZ a.s. za roky 2014 až 2018. Z procentního zastoupení 
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vyplývá, že ve společnosti převažují oběžná aktiva, a to zhruba v poměru 60:40 vůči 

dlouhodobému majetku. Z tohoto poměru je možné vyčíst, že se jedná o společnost s lehčí 

kapitálovou náročností, jelikož větší část aktiv tvoří oběžná aktiva. Ačkoliv by se mohlo 

dle oboru podnikání analyzované společnosti zdát, že se bude jednat o kapitálově těžkou 

společnost. Z dlouhodobého majetku jasně převládá dlouhodobý hmotný majetek, téměř 

zanedbatelnou část tvoří dlouhodobý nehmotný a finanční majetek, kde se jedná zejména 

o software, emisní povolenky a u finančního majetku jde o podíl ve slovinské dceřiné 

společnosti. Z oběžných aktiv tvoří největší část zásoby společně s krátkodobými 

pohledávkami. Naopak peněžní prostředky oscilují za analyzované období pouze okolo 

hodnoty 3 % z celkových aktiv podniku. 

 

Horizontální analýza 

V následující tabulce je zobrazena horizontální analýza aktiv společnosti P-D 

Refractories CZ a.s. za stanovené analyzované období (roky 2014 až 2018). První tabulka 

zachycuje meziroční změny aktiv podniku absolutně (v tis. Kč), druhá tabulka pak 

relativně (v procentech). 

 

Tabulka č. 17: Horizontální analýza aktiv v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti  

P-D Refractories CZ a.s.) 

Období 2015-2014 2016-2015 2016-2017 2017-2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Aktiva celkem -12 462 -37 058 52 643 71 459 

Dlouhodobý majetek 22 378 -55 517 -7 845 9 308 

Dlouhodobý nehmotný majetek -1 290 -761 343 1 277 

Dlouhodobý hmotný majetek 23 668 -54 756 -8 188 21 433 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 -13 402 

Oběžná aktiva -28 135 9 740 64 326 57 715 

Zásoby 10 483 -34 131 82 193 39 741 

Dlouhodobé pohledávky -218 -3 -41 -48 

Krátkodobé pohledávky -47 210 42 215 -24 851 15 434 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 8 810 1 659 7 025 2 588 

Časové rozlišení -6 705 8 719 -3 838 4 436 

 



67 

 

Tabulka č. 18: Horizontální analýza aktiv v procentech (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Období 2015-2014 2016-2015 2016-2017 2017-2018 

  v % v % v % v % 

Aktiva celkem -0,73 -2,19 3,19 4,19 

Dlouhodobý majetek 3,19 -7,66 -1,17 1,41 

Dlouhodobý nehmotný majetek -17,50 -12,51 6,44 22,54 

Dlouhodobý hmotný majetek 3,56 -7,96 -1,29 3,43 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 -43,82 

Oběžná aktiva -2,87 1,02 6,68 5,62 

Zásoby 1,62 -5,19 13,19 5,64 

Dlouhodobé pohledávky -29,34 -0,57 -7,85 -9,98 

Krátkodobé pohledávky -15,83 16,82 -8,48 5,75 

Krátkodobý finanční majetek / / / / 

Peněžní prostředky 24,32 3,68 15,04 4,82 

Časové rozlišení -38,37 80,97 -19,70 28,35 

 

Celková aktiva v roce 2015 a 2016 zaznamenala snížení o 12 462 tis. Kč (0,73 %)  

a 37 058 tis. Kč (2,19 %). V 2015 byl tento pokles způsoben propadem hodnot u oběžných 

aktiv a časového rozlišení i přes současný růst dlouhodobého majetku. Následující rok 

2016 měl opačnou situaci. Nastal výrazný pokles dlouhodobého majetku při mírném růstu 

oběžných aktiv a rychlém nárůstu časového rozlišení. O letech 2017 a 2018 lze již tvrdit, 

že P-D Refractories CZ a.s. dosáhla růstu celkové hodnoty společnosti dle bilanční sumy. 

Jelikož nárůsty celkových aktiv o 3,19 % a 4,19 % jsou vyšší než inflace v daných letech, 

došlo k reálnému růstu hodnoty a ne pouze k inflačnímu. Tento kladný nárůst je způsoben 

zejména vysokým meziročním růstem oběžných aktiv 

 

Dlouhodobý majetek tvoří zhruba 40 % z celkových aktiv a od roku 2015 má jeho poměr 

vůči celkovým aktivům klesající tendenci. V roce 2015 došlo k navýšení o 22 378 tis. Kč 

(3,19 %), a to díky realizovaným investicím do staveb. Následující rok znamenal nejvyšší 

pokles za celé období, a to o vysokou hodnotu 55 517 tis. Kč (7,66 %). Tento vysoký 

propad nastal z důvodu snížení staveb a hmotných movitých věcí, kde došlo k navýšení 

jejich odpisů. Tento propad nezastavily ani poskytnuté zálohy na DM, které se zvýšily  

o 12 081 tis. Kč, což je pro společnost dobré, jelikož investuje, aby udržela technologický 

pokrok. Rok 2017 přinesl opět pokles dlouhodobého majetku, tentokrát však nebyl 

propad tak velký jako v předchozím roce. I přes růst dlouhodobého nehmotného majetku 
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o 6,44 % nakonec společnost zaznamenala celkový zmíněný pokles aktiv, jelikož mírné 

procentní snížení DHM tento fakt ovlivnilo více. V posledním roce vzrostl DM  

o 9 308 tis. Kč (1,41 %), i přesto, že došlo k výraznému snížení dlouhodobého finančního 

majetku o 13 402 tis. Kč (43,82 %) z důvodu přecenění podílu v dceřiné společnosti P-D 

Kremen d.o.o. ve Slovinsku, kde analyzovaný podnik drží 50% podíl. Avšak ve stejném 

roce došlo současně i k navýšení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku.  

U dlouhodobého nehmotného se jednalo především o nedokončený nehmotný majetek 

(rozšíření systému SAP o další modul). DHM zaznamenal také nárůst u nedokončeného 

dlouhodobého majetku, ale i v oblasti poskytnutých záloh, a to v součtu za 35 228 tis. Kč, 

což je hlavní příčina tohoto pozitivního růstu. Tyto investice do dlouhodobého majetku 

jsou zejména na tunelovou pec na Divizi D 01 Stará Šamotka. 

 

Oběžná aktiva vytváří zhruba 60 % celkových aktiv a od roku 2015 má poměr oběžných 

aktiv vůči celkovým aktivům neustále vzrůstající vývoj. V roce 2015 došlo k poklesu 

oběžných aktiv o 28 135 tis. Kč (2,87 %), a to především z důvodu snížení položky 

krátkodobých pohledávek o 47 210 tis. Kč. Nadcházející rok nastalo mírné zvýšení 

oběžných aktiv, i přestože došlo k poklesu zásob 34 131 tis. Kč, konkrétně materiálu  

a nedokončené výroby. Za výše zmíněným růstem aktiv stojí krátkodobé pohledávky, 

konkrétně z obchodních vztahů, které se oproti předchozímu roku výrazně zvýšily  

o 42 215 tis. Kč. Roky 2017 a 2018 znamenaly postupné navyšování aktiv o 6,68 %  

a 5,62 %. U obou zmíněných roků byl růst oběžných aktiv způsoben zejména zvýšením 

stavu zásob, kde se zvyšuje současně materiál, nedokončená výroba i výrobky zhruba ve 

stejném poměru. Z komplexního pohledu na celé období stojí za povšimnutí pozitivní 

trend v oblasti peněžních prostředků, kde docházelo každý rok k postupnému nárůstu. 

 

Časové rozlišení aktiv obsahuje u společnosti P-D Refractories CZ a.s. zejména náklady 

z finančního pronájmu a skrývky (tj. odkrytí ložiska jílu ve vlastním lomu, který je 

nezbytný pro výrobu). V roce nárůstů proběhly u společnosti skrývky, které zvyšují 

časové rozlišení. V období meziročního poklesu hodnot jsou tyto náklady na skrývky 

čerpány při samotné těžbě jílu. 
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Analýza zdrojů financování podniku (pasiv) 

Analýza pasiv podniku zobrazuje vývoj pasiv podniku. Na začátek je provedena 

vertikální analýza, která zobrazí procentní strukturu pasiv. Poté je proveden i rozbor 

horizontální analýzy, která vyjadřuje změnu pasiv a jejich vybraných položek mezi 

jednotlivými roky. 

 

Vertikální analýza 

V následující tabulce je zobrazena vertikální analýza pasiv společnosti P-D Refractories 

CZ a.s. za stanovené analyzované období (roky 2014 až 2018). 

 

Tabulka č. 19: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 

Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v % v % v % v % v % 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 66,13 68,24 71,03 69,87 67,73 

Základní kapitál 44,52 44,85 45,85 44,44 42,65 

Ážio a kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,75 

Fondy ze zisku 1,70 1,86 2,05 2,11 2,13 

VH minulých let 17,05 18,69 20,63 21,28 21,45 

VH běžného UCE období 2,87 2,84 2,50 2,04 2,25 

Cizí zdroje 33,87 31,28 28,73 30,13 32,27 

Rezervy 1,85 2,02 2,97 3,07 3,09 

Dlouhodobé závazky 6,01 6,35 4,98 3,56 2,10 

*z toho závazky k úvěrovým 

institucím 
4,35 4,49 3,08 1,70 0,22 

Krátkodobé závazky 26,01 22,90 20,77 23,50 27,09 

*z toho závazky k úvěrovým 

institucím 
9,19 11,02 8,37 11,49 13,30 

Časové rozlišení 0,00 0,48 0,24 0,00 0,00 

 

Výše uvedená tabulka zobrazuje strukturu zdrojů krytí majetku analyzovaného podniku 

za stanovené období. Z hodnot v tabulce lze vidět, že největší část ve všech letech tvoří 

vlastní kapitál, a to v rozmezí od 66,13 % do 71,03 %. Z toho vyplývá, že společnost  

P-D Refractories CZ a.s. využívá jako zdroj krytí svého majetku především vlastní zdroje. 

Největší část vlastního kapitálu tvoří základní kapitál, který dosahuje zhruba 45 % 

z celkových pasiv. Další významnou položkou z vlastního kapitálu je výsledek 
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hospodaření minulých let. Cizí zdroje se podílí na pasivech ve všech letech zhruba jednou 

třetinou. Největší podíl na cizích zdrojích mají krátkodobé závazky, kde vždy zhruba 

polovinu z těchto krátkodobých závazků tvoří závazky k úvěrovým institucím. 

 

Horizontální analýza 

V následující tabulce je zobrazena horizontální analýza pasiv společnosti P-D 

Refractories CZ a.s., za stanovené analyzované období (roky 2014 až 2018). První tabulka 

vyjadřuje meziroční změny aktiv podniku absolutně (v tis. Kč), druhá tabulka pak 

relativně (v procentech). 

 

Tabulka č. 20: Horizontální analýza aktiv v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti  

P-D Refractories CZ a.s.) 

Období 2015-2014 2016-2015 2016-2017 2017-2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Pasiva celkem -12 462 -37 058 52 643 71 459 

Vlastní kapitál 27 391 20 734 17 658 11 902 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 -22 -13 380 

Fondy ze zisku 2 544 2 458 2 056 1 941 

VH minulých let 25 656 25 053 22 028 18 182 

VH běžného UCE období -809 -6 777 -6 404 5 159 

Cizí zdroje -47 982 -53 686 39 008 59 557 

Rezervy 2 762 14 927 3 184 2 485 

Dlouhodobé závazky 5 021 -25 001 -21 565 -23 478 

*z toho závazky k úvěrovým 

institucím 
1 869 -25 057 -21 881 -25 015 

Krátkodobé závazky -55 765 -43 612 57 389 80 550 

*z toho závazky k úvěrovým 

institucím 
29 786 -47 870 57 576 40 332 

Časové rozlišení 8 129 -4 106 -4 023 0 
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Tabulka č. 21: Horizontální analýza aktiv v procentech (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Období 2015-2014 2016-2015 2016-2017 2017-2018 

  v % v % v % v % 

Pasiva celkem -0,73 -2,19 3,19 4,19 

Vlastní kapitál 2,43 1,80 1,51 1,00 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ážio a kapitálové fondy / / / -60818,18 

Fondy ze zisku 8,82 7,83 6,07 5,41 

VH minulých let 8,85 7,94 6,47 5,01 

VH běžného UCE období -1,66 -14,11 -15,53 14,81 

Cizí zdroje -8,33 -10,16 8,22 11,60 

Rezervy 8,79 43,65 6,48 4,75 

Dlouhodobé závazky 4,91 -23,30 -26,21 -38,66 

*z toho závazky k úvěrovým 

institucím 
2,53 -33,03 -43,06 -86,46 

Krátkodobé závazky -12,60 -11,28 16,73 20,11 

*z toho závazky k úvěrovým 

institucím 
19,05 -25,72 41,64 20,59 

Časové rozlišení / -50,51 -100,00 / 

 

Celková pasiva v roce 2015 a 2016 zaznamenala snížení o 12 462 tis. Kč (0,73 %)  

a 37 058 tis. Kč (2,19 %). Ve zmíněných letech 2015 i 2016 byl tento vývoj způsoben 

nižším zapojením cizích zdrojů financování podniku, kde se snižovaly především 

krátkodobé závazky. V posledních dvou letech 2017 a 2018 nastalo zvýšení pasiv  

o 3,19 % a 4,19 %. Růst byl způsoben zvyšováním vlastního kapitálu (zejména kumulace 

VH minulých let), současně však i vyšším zapojováním cizích zdrojů financování 

(především růst krátkodobých závazků k úvěrovým institucím). 

 

Vlastní kapitál představuje necelých 70 % z celkových aktiv a dosahuje v celém 

analyzovaném období postupného kladného meziročního nárůstu, avšak ten se postupně 

zpomaluje. Na růst vlastního kapitálu pozitivně působí fondy ze zisku a VH minulých let, 

které rovněž vykazují meziroční kladné nárůsty se zpomalujícím efektem. V letech 2015 

a 2017 si lze všimnout, že docházelo ke snižování výsledku hospodaření běžného 

účetního období, avšak v roce 2018 došlo ke zvýšení o 5 159 tis. Kč, což působí na nárůst 

vlastního kapitálu. V posledním roce si nelze nevšimnout obrovského procentuálního 

meziročního poklesu u ážia a kapitálových fondů, kde došlo k přecenění podílu v dceřiné 
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společnosti P-D Kremen, což znamenalo snížení hodnoty i vlastního kapitálu o 13 380 

tis. Kč. Základní kapitál společnosti P-D Refractories CZ a.s. se za období 2014 až 2018 

nezměnil a zůstává stále ve stejné výši 757 400 tis. Kč. 

 

Cizí zdroje představují přibližně jednu třetinu pasiv podniku. V prvních dvou letech 2015 

a 2016 došlo k poklesu zapojování cizích zdrojů do chodu podniku o 47 982 tis. Kč  

a 53 686 tis. Kč. V obou letech došlo k meziročnímu poklesu zejména kvůli snížení stavu 

krátkodobých závazků, v roce 2015 konkrétně snížením krátkodobých přijatých záloh  

a závazků z obchodních vztahů. V roce 2016 byl celkový meziroční pokles cizích zdrojů 

způsoben opět hlavně krátkodobými závazky, ale tentokrát závazky k úvěrovým 

institucím, kde společnost dokázala splatit část svých úvěrů ve výši 43 612 tis. Kč. 

Poklesly také dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím, které byly překlasifikovány 

kvůli splatnosti do krátkodobých závazků. V letech 2017 a 2018 již došlo k navýšení 

cizích zdrojů o 8,22 % a 11,60 %. I v těchto dvou posledních letech cizí zdroje opět 

nejvíce ovlivňují krátkodobé závazky, které mají největší podíl na cizích zdrojích. V roce 

2017 se zvýšily veškeré krátkodobé závazky díky závazkům k úvěrovým institucím  

a v posledním roce byl růst způsoben jak růstem závazků k úvěrovým institucím, tak  

i krátkodobými přijatými zálohami, které jsou pro společnost rozhodně pozitivním 

závazkem, jelikož P-D Refractories CZ a.s. dostává zaplaceno část peněžních prostředků 

ještě před realizací zakázky. V obou posledních letech však poklesly dlouhodobé závazky 

k úvěrovým institucím a to o 21 565 tis. Kč a 23 478 tis. Kč opět z důvodu překlasifikace 

do krátkodobých závazků. Z komplexního pohledu na výše uvedenou tabulku je nutné 

ještě zmínit každoroční růst rezerv, a to především v roce 2016 o vysokou hodnotu  

14 927 tis. Kč. Společnost P-D Refractories CZ a.s. vytváří tyto rezervy především za 

účelem rekultivace vlastní skládky, sanaci pozemků dotčených těžbou a výplatu odměn 

členům dozorčí rady a představenstva po jejich předchozím schválení valnou hromadou. 

 

Časové rozlišení pasiv obsahuje opravy střechy po krupobití ve výrobní hale na Divizi 

D 03, která byla pojištěná. Nárůst v roce 2015 byl tedy způsoben nárokem na pokrytí 

škody od pojišťovny ve výšce 8 129 tis. Kč, další dva roky poklesu znamenaly čerpání 

tohoto pojistného. 
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Analýza výkazu zisku a ztráty 

Tato podkapitola je zaměřena na analýzu VZZ podniku. Nejprve je provedena vertikální 

analýza, která zobrazí procentní strukturu VZZ. Poté je proveden rozbor horizontální 

analýzy, která zobrazí změnu jednotlivých položek VZZ mezi jednotlivými roky. 

 

Vertikální analýza 

V následující tabulce je zobrazena vertikální analýza VZZ společnosti P-D Refractories 

CZ a.s. za stanovené analyzované období (roky 2014 až 2018). 

 

Tabulka č. 22: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v % v % v % v % v % 

Výnosy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby z prodeje výrobků a 

služeb 
95,21 96,83 94,54 95,36 90,70 

Tržby za prodej zboží 1,12 0,29 1,60 0,40 3,96 

Ostatní provozní výnosy 2,75 2,23 3,17 3,35 4,05 

Ostatní finanční výnosy 0,62 0,47 0,46 0,76 1,19 

Výkonová spotřeba  67,43 61,24 57,76 59,67 60,89 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti  
-9,84 -2,91 -0,82 -4,72 -4,82 

Aktivace (-) -3,34 -3,08 -2,28 -2,56 -2,26 

Osobní náklady 28,24 27,07 26,23 29,10 28,93 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti  
6,43 7,63 9,10 7,44 6,57 

Ostatní provozní náklady  4,36 3,63 4,82 4,90 5,01 

Ostatní finanční náklady 1,26 1,46 0,83 2,26 1,38 

Daň z příjmů  0,95 0,87 1,00 0,60 0,75 

Provozní výsledek hospodaření 5,80 5,78 4,50 5,27 4,41 

Finanční výsledek hospodaření  -0,76 -1,30 -0,46 -1,75 -0,63 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním  
5,05 4,49 4,04 3,52 3,77 

Výsledek hospodaření po 

zdanění  
4,10 3,61 3,04 2,93 3,02 

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří největší část podílu se na celkových výnosech, 

což je zřejmé, jelikož se jedná o výrobní podnik. V posledním roce analyzovaný podnik 

však několikrát také navýšil i tržby za prodej zboží, jelikož z důvodu plné výrobní 
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kapacity musel outsourcovat část své výroby, aby uspokojil poptávku od svých 

odběratelů. Ostatní provozní výnosy tvoří zhruba pouze 2 % až 4 % z celkových výnosů 

a jedná se o výnos v podobě poplatku za ukládání odpadu na skládce, kterou analyzovaný 

podnik vlastní. Výkonová spotřeba (tj. spotřeba materiálu a energií, služby a náklady 

vynaložené na prodané zboží) osciluje okolo 60 % podílu na výnosech, další významnou 

položkou jsou osobní náklady, jež tvoří necelých 30 % v celém období. Následujícím 

nákladem, který však má pozitivní vliv na výsledek hospodaření, je aktivace a změna 

stavu zásob vlastní výroby. Podnik P-D Refractories CZ a.s. sem řadí především výrobu 

vlastních forem pro výrobky a vytěžený materiál ve vlastní režii. Ostatní provozní 

náklady tvoří necelých 5 % a jedná se o náklady, které se váží ke skládce podniku. 

Z tabulky lze vidět, že provozní výsledek hospodaření se pohyboval vždy v zastoupení 

od 4,41 % do 5,80 %. Finanční výsledek byl v celém období záporný, avšak tvořil 

maximálně -1,75 %. Výsledek hospodaření před zdaněním tvoří v analyzovaném období 

3,52 % až 5,05 % a VH po zdanění od 2,93 % do 4,10 %. Nejlepšího výsledku 

hospodaření před i po zdanění dosáhl podnik P-D Refractories CZ a.s. hned v roce 2014. 

 

Horizontální analýza 

V nadcházející tabulce je zobrazena horizontální analýza některých položek VZZ 

společnosti P-D Refractories CZ a.s. za stanovené analyzované období (roky 2014 až 

2018). První tabulka zachycuje meziroční změny vybraných položek VZZ podniku 

absolutně (v tis. Kč), druhá tabulka pak relativně (v procentech). 
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Tabulka č. 23: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Období 2015-2014 2016-2015 2016-2017 2017-2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Výnosy celkem 139 024 29 245 -168 375 135 784 

Tržby z prodeje výrobků a 

služeb 
153 940 -2 839 -149 318 67 703 

Tržby za prodej zboží -9 435 17 853 -16 972 47 774 

Ostatní provozní výnosy -3 062 13 352 -3 173 13 929 

Ostatní finanční výnosy -1 082 -78 2 854 6 694 

Výkonová spotřeba  11 449 -29 261 -74 523 97 139 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti  
78 474 27 543 -45 054 -7 714 

Aktivace (-) -1 191 9 992 568 448 

Osobní náklady 23 691 -3 482 -9 927 37 190 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti  
24 959 22 130 -35 041 -1 425 

Ostatní provozní náklady  -3 692 17 210 -7 158 8 089 

Ostatní finanční náklady 4 503 -8 251 15 700 -8 586 

Daň z příjmů  335 1 989 -6 504 2 923 

Provozní výsledek 

hospodaření 
7 753 -15 766 1 672 -4 321 

Finanční výsledek 

hospodaření  
-8 227 10 978 -14 580 12 403 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním  
-474 -4 788 -12 908 8 082 

Výsledek hospodaření po 

zdanění  
-809 -6 777 -6 404 5 159 
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Tabulka č. 24: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v procentech (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Období 2015-2014 2016-2015 2016-2017 2017-2018 

  v % v % v % v % 

Výnosy celkem 11,68 2,20 -12,39 11,41 

Tržby z prodeje výrobků a 

služeb 
13,58 -0,22 -11,63 5,96 

Tržby za prodej zboží -71,08 465,04 -78,24 1012,16 

Ostatní provozní výnosy -9,36 45,02 -7,38 34,97 

Ostatní finanční výnosy -14,71 -1,24 46,07 73,98 

Výkonová spotřeba  1,43 -3,59 -9,50 13,68 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti  
66,97 71,15 -403,49 -13,72 

Aktivace (-) -2,99 24,37 1,83 1,47 

Osobní náklady 7,05 -0,97 -2,79 10,74 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti  
32,62 21,81 -28,35 -1,61 

Ostatní provozní náklady  -7,11 35,67 -10,94 13,88 

Ostatní finanční náklady 30,10 -42,40 140,05 -31,91 

Daň z příjmů  2,97 17,14 -47,86 41,24 

Provozní výsledek 

hospodaření 
11,22 -20,52 2,74 -6,89 

Finanční výsledek 

hospodaření  
-91,48 63,75 -233,58 59,57 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním  
-0,79 -8,03 -23,54 19,27 

Výsledek hospodaření po 

zdanění  
-1,66 -14,11 -15,53 14,81 

 

Celkové výnosy nemají v analyzovaném období žádnou dlouhodobější tendenci. V roce 

2015 došlo k navýšení o 139 024 tis. Kč (11,68 %) zejména díky růstu tržeb za výrobky 

o 153 940 tis. Kč. Následující rok se nesl opět ve znamení růstu, tentokrát však o 29 245 

tis. Kč. V roce 2017 došlo k vysokému meziročnímu propadu výnosů o 168 375 tis. Kč 

(12,39 %). Pokles opět nejvíce ovlivnily tržby za prodej výrobků, v menší míře také  

i tržby za prodej zboží i ostatní provozní výnosy. Rok 2018 však přinesl zvýšení výnosů 

o 135 784 tis. Kč. Téměř stejným dílem se o tento růst zasloužil nejen prodej vlastních 

výrobků, ale tentokrát dokonce i zboží, a to z důvodu outsourcingu části výroby. 
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Tržby a ostatní výnosy. Tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří v průměru zhruba 95 % 

z celkových výnosů a v roce 2015 dosahují růst o 153 940 tis. Kč (13,58 %). Následující 

rok již znamenal mírný pokles oproti předchozímu roku. Avšak v roce 2017 došlo 

k obrovskému snížení tržeb z prodeje vlastních výrobků, a to o 149 318 tis. Kč, zejména 

kvůli fakturaci velké zakázky do Japonska, u které byly sjednány nižší prodejní ceny  

z důvodu objemu a významnosti partnera (snaha se výrazněji prosadit na japonském trhu 

žáromateriálů). V roce 2018 došlo ale opět k poměrně vysokému navýšení o 135 784 tis. 

Kč, v tomto roce se však výrazně meziročně zvedla i hodnota tržeb za prodej zboží  

o 1012,16 %, jelikož společnost musela přesunout část své výroby na dceřiné společnosti 

a vzít tak na sebe riziko kvality, aby zvládla splnit veškeré nasmlouvané zakázky. Avšak 

pokud porovnáme tržby za prodej zboží a náklady vynaložené na prodané zboží, tak 

zjistíme, že analyzovaný podnik toto zboží prodával dokonce s mírnou ztrátou. Ostatní 

provozní výnosy zaznamenaly v roce 2015 a 2017 o zhruba 3 000 tis. Kč. Roky 2016  

a 2018 však znamenaly navýšení v podobě 13 352 tis. Kč a 13 929 tis. Kč. Tyto výnosy 

tvoří jen maximálně 4 % z celkových výnosů a jedná se o poplatky za ukládání odpadu 

na vlastní skládce. Ostatní finanční výnosy zaznamenaly v prvních dvou letech mírný 

pokles, avšak v roce 2017 a 2018 nastal nárůst o 46,07 % a 73,98 %, což způsobily 

kurzové zisky. Kurzových zisků analyzovaná společnost dosahuje buď fixací kurzu anebo 

depreciací koruny vůči euru mezi vystavením faktury a splatností pohledávky. 

 

Náklady, které tvoří největší část, připadající na výnosy jsou výkonová spotřeba (podíl 

cca 62 %) a osobní náklady (podíl zhruba 28 %). Výkonová spotřeba se začíná výrazněji 

měnit až v roce 2017, kde došlo k poklesu o 74 523 tis. Kč, kvůli nižší výrobě byly  

i logicky nižší náklady na spotřebu materiálu a energií. Avšak v roce 2018 došlo 

k vysokému meziročnímu růstu o 97 139 tis. Kč z důvodu vyšší výroby. Následně se tak 

zvedly všechny náklady, které spadají do výkonové spotřeby. Z výkonové spotřeby je 

vhodné zmínit i fakt, že zhruba 200 000 tis. Kč tvoří náklady na služby, kde většinu tvoří 

outsourcování vnitropodnikové i mimoareálové dopravy společností DOPAZ s.r.o.  

a současně do služeb spadá i tzv „management fee“, který je placen mateřské společnosti. 

Jedná se o 20 000 euro za měsíc. Změna stavu zásob vlastní činnosti nemá žádnou 

výraznou tendenci a je výrazně nestálá. Jedná se o růst nebo pokles z nedokončené 

výroby, případně polotovarů. Osobní náklady dosáhly výraznější změny až v roce 2018, 
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a to nárůst o 37 190 tis. Kč (10,74 %), jehož příčinou byla nutnost přijmout více pracovní 

síly a zvyšovat mzdy. Úpravy hodnot v provozní oblasti představují odpisy dlouhodobého 

hmotného i nehmotného majetku. Odpisy zaznamenaly v roce 2015 a 2016 nejvyšší 

hodnoty i meziroční růsty (24 959 tis. Kč a 22 130 tis. Kč), jelikož byla přehodnocena 

délka doby odpisování u forem pro výrobu tvarových materiálů. V roce 2017 a 2018 

naopak hodnoty meziročně klesly o 35 041 tis. Kč a 1 425 tis. Kč. Ostatní provozní 

náklady souvisí s vlastněnou skládkou. K výraznějšímu růstu došlo v roce 2016, a to  

o 35,67 %. Ostatní finanční náklady tvoří zejména kurzové ztráty, poplatky finančním 

institucím za provedené služby a do roku 2017 i náklady na pojištění. Po konzultacích 

s auditory byla celá kategorie nákladů na pojištění přesunuta do ostatních provozních 

nákladů. 

 

Výsledky hospodaření nemají v analyzovaném období žádnou tendenci. Provozní 

výsledek hospodaření byl u analyzovaného podniku vždy kladný a největšího 

meziročního nárůstu bylo dosaženo v roce 2015, a to o 7 753 tis. Kč. Naopak největší 

pokles byl hned v následujícím roce o vysokou hodnotu 15 766 tis. Kč zejména kvůli 

zvýšené hodnotě odpisů. Finanční výsledek hospodaření je v celém období záporný. 

Záporné hodnoty jsou způsobeny převažujícími finančními náklady (kurzové ztráty  

a poplatky peněžním institucím za provedené služby). Společnost P-D Refractories CZ 

a.s. dosáhla v prvních třech letech vždy meziročního poklesu zisku před i po zdanění. 

Nárůst nastal až v posledním roce o 19,27 % a 14,81 % především z důvodu získání 

zakázek, které pokryly celou výrobní kapacitu podniku a současně se podařilo také 

vylepšit záporný finanční VH. 

3.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tato podkapitola se zabývá analýzou rozdílových ukazatelů, která především zobrazuje 

stav finančního stavu daného podniku. Z této skupiny ukazatelů je vypočten ČPK, ČPP  

a čistý peněžně-pohledávkový fond. 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

ČPK je vypočítán jako součet oběžných aktiv a časového rozlišení aktiv, od kterého je 

odečten součet krátkodobých cizích zdrojů a časového rozlišení pasiv. Za doporučené 
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hodnoty ČPK pro výrobní podniky je možné považovat rozmezí hodnot od 10 % do  

15 %. 

 

Tabulka č. 25: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories 

CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Čistý pracovní kapitál 556 799 569 595 635 772 642 894 624 495 

Oběžná aktiva 981 781 953 646 963 386 1 027 712 1 085 427 

Krátkodobé cizí zdroje 442 455 386 690 343 078 400 467 481 017 

Časové rozlišení aktiv 17 473 10 768 19 487 15 649 20 085 

Časové rozlišení pasiv 0 8 129 4 023 0 0 

Čistý pracovní kapitál/aktiva 32,73 % 33,73 % 38,49 % 37,72 % 35,17 % 

Aktiva 1 701 257 1 688 795 1 651 737 1 704 380 1 775 839 

 

P-D Refractories CZ a.s. dosahuje v celém období kladného ČPK a s výjimkou roku 2018 

vykazuje každoroční růst. Z této skutečnosti lze usoudit, že analyzovaný podnik má 

dostatek oběžných aktiv, aby dokázal pokrýt své krátkodobé dluhy, a navíc měl ještě 

rezervu pro krytí neočekávaných výdajů, což zvyšuje stabilitu společnosti. Nicméně je 

nutné zmínit, že zhruba 40 % oběžných aktiv tvoří málo likvidní zásoby včetně části téměř 

neprodejných výrobků z nadprodukce. Společnost P-D Refractories CZ a.s. vykazovala 

relativní hodnoty poměru ČPK na aktivech v rozmezí od 32,73 % do 38,49 %. U ČPK je 

obtížné, ale klíčové určit jeho optimální strukturu. Analyzovaný podnik tedy eliminuje 

riziko platební neschopnosti, ale snižuje svou hospodárnost, jelikož dosahuje 2krát až 

3krát vyššího poměru hodnot, než je obecně doporučováno pro výrobní podniky 

(doporučené hodnoty jsou v rozmezí 10 % až 15 %). 

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

ČPP udávají, kolikrát peněžní prostředky podniku pokryjí jeho okamžitě splatné závazky. 

Za okamžitě splatné závazky jsou pro účely tohoto výpočtu dosazeny veškeré krátkodobé 

závazky. Pro výpočet byl použit nejvíce likvidní fond, což znamená, že do výpočtu byly 

zařazeny pouze peněžní prostředky v pokladně a na účtech. 
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Tabulka č. 26: Čisté pohotové prostředky (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 

Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Čisté pohotové prostředky -406 225 -341 650 -296 379 -346 743 -424 705 

Peněžní prostředky 36 230 45 040 46 699 53 724 56 312 

Okamžitě splatné závazky 442 455 386 690 343 078 400 467 481 017 
Komentář: Do výpočtu ČPP byly zařazeny pouze peněžní prostředky (nikoli směnky, krátkodobé cenné 

papíry atd.), jde tedy o nejpřísnější variantu, jedná se však o vyšší stupeň likvidity. 

 

Z hodnot uvedených v tabulce lze vidět, že analyzovaný podnik dosahuje v celém období 

záporných hodnot. Z toho vyplývá, že P-D Refractories CZ a.s. nedokáže hradit své 

krátkodobé závazky z vlastních peněžních prostředků a je nucena čekat na inkasa svých 

pohledávek nebo například čerpat kontokorentní úvěry. Společnost P-D Refractories CZ 

a.s. snižuje tuto hrozbu dokonce dvěma kontokorentními úvěry na 130 milionů Kč  

a 2 miliony euro, dále ještě vlastní revolvingový úvěr na nákup oběžných aktiv v hodnotě 

60 milionů Kč. Za povšimnutí stojí ještě vyšší pokles do záporných hodnot od roku 2016. 

Společnost by tedy měla věnovat této problematice velkou pozornost a snažit se tento 

negativní trend zastavit. Neuspokojivé hodnoty ČPP jsou způsobeny zejména rychlejším 

růstem krátkodobých závazků než peněžních prostředků, dále vysokou hodnotou zásob  

a pohledávek, kde podnik po relativně dlouhou dobu váže své peněžní prostředky. 

 

Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Tento ukazatel vyjadřuje kompromis mezi ČPK a ČPP. Od oběžných aktiv se totiž 

odečítají nelikvidní zásoby a až poté dochází k odečtení krátkodobých závazků.  

 

Tabulka č. 27: Čistý peněžně-pohledávkový fond (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti  

P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Čistý peněžně-

pohledávkový fond 
-107 284 -90 137 -2 654 -77 910 -140 486 

Oběžná aktiva 981 781 953 646 963 386 1 027 712 1 085 427 

Zásoby 646 610 657 093 622 962 705 155 744 896 

Krátkodobé závazky 442 455 386 690 343 078 400 467 481 017 
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Stejně jako ukazatel ČPP i čistý peněžně-pohledávkový fond vychází v celém 

analyzovaném období záporně. Z toho opět vyplývá, že P-D Refractories CZ a.s. se může 

dostat do problému s placením svých krátkodobých závazků i z pohledu tohoto ukazatele. 

Nejvyšší hodnoty analyzovaný podnik dosáhl v roce 2016, kdy se přiblížil téměř k nulové 

hodnotě, avšak nejhorší hodnotu, a to -140 486 tis. Kč dosáhl v posledním roce 2018. 

Hlavní příčiny záporných hodnot tohoto ukazatele lze shledat v tom, že od roku 2016 

rostou krátkodobé závazky vyšším nebo stejným tempem než oběžná aktiva, která rostou 

především z důvodu růstu nelikvidních zásob, které se nezahrnují do výpočtu.  

3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Z poměrových ukazatelů jsou v této závěrečné práci vypočteny a rozebrány ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, ale také provozní ukazatele.  

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují, jak je daný podnik ziskový. Z indikátorů rentability je 

vypočtena rentabilita celkových vložených aktiv (ROA), rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE) a rentabilita tržeb (ROS). 

 

(ROA) Rentabilita celkových vložených aktiv 

Ukazatel celkových vložených aktiv vyjadřuje, jaká výše zisku (v Kč) připadá na celková 

aktiva podniku. Pro účely tohoto výpočtu byl za EBIT dosazen provozní výsledek 

hospodaření. 

 

Tabulka č. 28: Rentabilita celkových vložených aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

P-D Refractories CZ a.s., SEEIF Ceramic, a.s., REFRASIL, s.r.o. a statistik Ministerstva průmyslu a 

obchodu) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

ROA  4,06 % 4,55 % 3,70 % 3,68 % 3,29 % 

EBIT 69 094 76 847 61 081 62 753 58 432 

Celková aktiva 1 701 257 1 688 795 1 651 737 1 704 380 1 775 839 

Oborový průměr 8,48 % 11,43 % 11,81 % 10,96 % 11,09 % 

SEEIF Ceramic, a.s. 5,27 % 4,04 % 4,35 % 5,67 % 1,96 % 

REFRASIL, s.r.o. 8,23 % 7,41 % 5,14 % 8,22 % 5,96 % 
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Z přiložené tabulky lze vidět, že všechny tři podniky zaostávají ve všech analyzovaných 

letech za oborovým průměrem. S výjimkou roku 2015 je možné u P-D Refractories CZ 

a.s. pozorovat sestupnou tendenci ROA až na hodnotu 3,29 %. Zmíněný jediný nárůst 

ROA z roku 2015 je způsoben především růstem tržeb o 153 940 tis. Kč a současně 

nižším růstem nákladů. To znamená, že se společnosti podařilo získat výnosnější 

zakázky. Od roku 2016 však nastává postupný pokles až do roku 2018 na hodnotu  

3,29 %, tento pokles je způsoben zejména růstem celkových aktiv, kde došlo k růstu 

nedokončeného dlouhodobého majetku a poskytnutých záloh na něj o 35 228 tis. Kč, což 

znamená, že společnost investuje. Současně však nastal nárůst zásob v obdobné výši jako 

u DM, a to znamená, že u analyzovaného podniku dochází k většímu předzásobení  

a hromadění výrobků na skladě. Jak již bylo řečeno, analyzovaný podnik výrazně 

zaostává za oborovým průměrem i společností REFRASIL, s.r.o. v celém analyzovaném 

období. S výjimkou let 2015 a 2018 má také horší hodnoty než druhý konkurent SEEIF 

Ceramic, a.s., z těchto informací lze usoudit, že P-D Refractories CZ a.s. si z pohledu 

ukazatele ROA nevede příliš dobře, jelikož ve většině případů zaostává za oběma 

konkurenty a na oborový průměr ztrácí dokonce zhruba dvoj až trojnásobek svých 

dosahovaných hodnot. 

 

(ROE) Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel ROE znázorňuje, jaká výše zisku (v Kč) připadá na vlastní kapitál podniku. Pro 

účely tohoto výpočtu byl za EAT dosazen výsledek hospodaření po zdanění. 

 

Tabulka č. 29: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 

Refractories CZ a.s., SEEIF Ceramic, a.s., REFRASIL, s.r.o. a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

ROE  4,34 % 4,17 % 3,52 % 2,93 % 3,33 % 

EAT 48 834 48 025 41 248 34 844 40 003 

Vlastní kapitál 1 125 098 1 152 489 1 173 223 1 190 881 1 202 783 

Oborový průměr 10,80 % 13,82 % 15,00 % 12,92 % 14,46 % 

SEEIF Ceramic, a.s. 7,63 % 4,78 % 6,54 % 7,93 % 1,47 % 

REFRASIL, s.r.o. 8,43 % 7,19 % 4,85 % 7,89 % 5,50 % 
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Výše uvedená tabulka rentability vlastního kapitálu ukazuje, že opět ani jeden z podniků 

zdaleka nedosahuje hodnot oborového průměru. U analyzovaného podniku lze pozorovat 

sestupnou tendenci až do roku 2018, kde došlo k mírnému nárůstu na hodnotu 3,33 %. 

Tento postupný pokles způsobuje především neustále rostoucí vlastní kapitál (zejména 

díky meziroční kumulaci nerozděleného VH z minulých let), který mezi roky 2014 až 

2018 vzrostl o 123 100 tis. Kč, současně na ukazatel nepříznivě působí snižující se zisk 

po zdanění, který je způsoben záporným finančním výsledkem hospodaření a meziročně 

se zvyšující daní z příjmu. Společnost P-D Refractories CZ a.s. tak ve všech 

analyzovaných letech zaostává za oborovým průměrem i oběma konkurenty. Jedinou 

výjimku tvoří rok 2018, kdy se podařilo předstihnout společnost SEEIF Ceramic, a.s.  

o 1,85 p. b., avšak v tomto roce analyzovaná společnost současně zaostala za oborovým 

průměrem o propastných 11,13 p. b. Z celkového pohledu lze tedy usoudit, že hodnoty 

tohoto ukazatele nejsou pro P-D Refractories CZ a.s. příliš uspokojivé. 

 

(ROS) Rentabilita celkových tržeb 

Indikátor ROS představuje, jaká výše zisku (v Kč) připadá na celkové tržby společnosti. 

Pro účely tohoto výpočtu byl za EBIT dosazen provozní výsledek hospodaření. 

 

Tabulka č. 30: Rentabilita tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ 

a.s., SEEIF Ceramic, a.s., REFRASIL, s.r.o. a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

ROS  6,01 % 5,94 % 4,67 % 5,50 % 4,59 % 

EBIT 69 094 76 847 61 081 62 753 58 432 

Celkové tržby 1 150 263 1 294 315 1 309 083 1 141 917 1 273 363 

Oborový průměr 10,86 % 13,86 % 13,97 % 12,83 % 13,10 % 

SEEIF Ceramic, a.s. 5,17 % 3,97 % 4,26 % 5,59 % 1,61 % 

REFRASIL, s.r.o. 6,31 % 5,38 % 3,79 % 6,52 % 4,79 % 

 

Z pohledu rentability tržeb je patrné, že tři výše zmíněné společnosti dosahují hodnot 

ROS vysoce pod oborovým průměrem. I přesto, že u P-D Refractories CZ a.s. od roku 

2014 došlo k postupnému navyšování tržeb až do roku 2016 o 158 820 tis. Kč, tak 

ukazatel ROS klesnul o 1,34 p. b. Příčinu poklesu tohoto ukazatele, i přes rostoucí tržby, 

lze hledat ve zvyšování osobních nákladů a prudkém navýšení odpisů dlouhodobého 
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majetku, které negativně ovlivnily provozní výsledek hospodaření. V roce 2018 dosahuje 

společnost nejhorší hodnoty (4,59 %) z celého analyzovaného období, a to i přesto, že 

celkové tržby dosahují obdobné nebo vyšší hodnoty než v předchozích letech. Nejvíce 

hodnotu ROS za rok 2018 negativně ovlivnil fakt, že společnost měla plnou výrobní 

kapacitu a musela outsourcovat výrobu za 53 343 tis. Kč jedné ze svých sesterských 

společností, aby dokázala uspokojit potřeby zákazníka. Následně však tyto výrobky 

analyzovaný podnik prodával dokonce se ztrátou. Společnost P-D Refractories CZ a.s. 

dosahovala v období let 2014 až 2018 sice horších hodnot než je oborový průměr, ale 

v porovnání s konkurencí si vede téměř ve všech případech lépe nebo minimálně 

srovnatelně. 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity, též obratovosti, znázorňují, jak je určitý podnik efektivní při 

hospodaření se svými aktivy. Z této skupiny ukazatelů je vypočten a okomentován obrat 

celkových aktiv, doba obratu zásob, pohledávek i závazků. 

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát roční tržby podniku pokryjí jeho celková aktiva. 

Minimální doporučená hranice, která se pro tento ukazatel považuje za přijatelnou, je 

rovna hodnotě 1. 

 

Tabulka č. 31: Obrat celkových aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories 

CZ a.s., SEEIF Ceramic, a.s., REFRASIL, s.r.o. a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Obrat celkových aktiv 0,68krát 0,77krát 0,79krát 0,67krát 0,72krát 

Roční tržby 1 150 263 1 294 315 1 309 083 1 141 917 1 273 363 

Celková aktiva 1 701 257 1 688 795 1 651 737 1 704 380 1 775 839 

Oborový průměr 0,78krát 0,82krát 0,85krát 0,85krát 0,85krát 

SEEIF Ceramic, a.s. 1,02krát 1,02krát 1,02krát 1,01krát 1,22krát 

REFRASIL, s.r.o. 1,30krát 1,38krát 1,35krát 1,26krát 1,24krát 

 

Hodnoty obratu celkových aktiv společnosti P-D Refractories CZ a.s. za období 2014 až 

2018 nedosahují hodnot oborového průměru, což se však nedá říci o jejich dvou 



85 

 

konkurentech, kteří jsou ve všech letech oborově nadprůměrní. Od roku 2014 do roku 

2016 došlo k růst obratu celkových aktiv analyzovaného podniku o 0,12, což způsobil 

pokles celkových aktiv a současný růst tržeb. U celkových aktiv došlo ke snížení stavu 

zásob a prodeji části nepotřebného dlouhodobého majetku. Od roku 2016 se již hodnota 

ukazatele nacházela na úrovni okolo 0,70. Snížení hodnoty obratu bylo způsobeno 

zejména poklesem tržeb a současně také investicemi do dlouhodobého majetku ve výši 

35 228 tis. Kč. Společnost P-D Refractories CZ a.s. tedy v celém analyzovaném období 

nedosahuje doporučovaných hodnot pro tento ukazatel, ani nevykazuje lepší hodnoty než 

mají oba konkurenti a oborový průměr. Z výše zmíněného vyplývá, že P-D Refractories 

CZ a.s. není tak efektivní ve využití svých celkových aktiv jako ostatní podniky ze 

stejného oboru podnikání. 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob vyjadřuje, kolik dní u sebe váže podnik své zásoby, než dojde 

k jejich spotřebě, případně k jejich prodeji. 

 

Tabulka č. 32: Doba obratu zásob (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories 

CZ a.s., SEEIF Ceramic, a.s., REFRASIL, s.r.o. a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Doba obratu zásob 202,37 dní 182,76 dní 171,32 dní 222,31 dní 210,59 dní 

Zásoby 646 610 657 093 622 962 705 155 744 896 

Denní tržby 3 195,18 3 595,32 3 636,34 3 171,99 3 537,12 

Oborový průměr 53,66 dní 52,59 dní 56,51 dní 57,17 dní 58,40 dní 

SEEIF Ceramic, a.s. 64,48 dní 77,80 dní 67,18 dní 74,17 dní 64,09 dní 

REFRASIL, s.r.o. 61,17 dní 57,85 dní 57,40 dní 66,41 dní 75,82 dní 

 

Již při prvním pohledu na tabulku lze vidět, že společnost P-D Refractories CZ a.s. 

dosahuje velice vysokých hodnot obratu a nenachází se z pohledu tohoto ukazatele 

v dobré pozici. Analyzovaný podnik se pohybuje v rozmezí hodnot od 171,32 dní do 

222,31 dní. Z čehož vyplývá, že podnik má vázány své peněžní prostředky v zásobách 

v průměru zhruba 200 dní, což je opravdu dlouhá doba. Tato vysoká doba obratu zásob 

je však z části způsobena specifičností oboru, a to konkrétně tím, že analyzovaná 

společnost z velké části vyrábí na zakázku specifické tvary pro různorodé potřeby svých 
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zákazníků a současně vyrábí zhruba o 10 % více než je objednané množství, aby pokryla 

zmetkovitost a budoucí případné reklamace. Nicméně velká část z 10% nadprodukce 

společnosti zůstává téměř neprodejná na vlastních skladech, což způsobuje další náklady 

na skladování, či na případnou likvidaci a zároveň zvednutí stavu zásob.  Druhý faktor, 

který zvyšuje stav zásob, jsou cyklické dodávky některých klíčových surovin pro výrobu, 

jež společnost musí odebírat v přesně určených termínech od svého dodavatele (dochází 

k předzásobení). Jelikož švédský dodavatel drží strategickou surovinu (magnetitová 

ruda), tak je díky tomu na trhu dominantní a může si částečně určovat podmínky, další 

nevýhodou u tohoto švédského dodavatele je, že se analyzovaný podnik musí 

předzásobovat, jelikož v zimních měsících nemůže docházet k lodním dodávkám 

potřebné suroviny. V neposlední řadě stav zásob také zvyšují konsignační sklady, které 

analyzovaný podnik zřizuje pro své odběratele. V porovnání s konkurencí a oborovým 

průměrem P-D Refractories CZ a.s. výrazně zaostává, jelikož dosahuje 3krát až 4krát 

vyšších hodnot.  

 

Doba obratu pohledávek a závazků 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dní, po kterou má podnik vázány peníze ve 

svých pohledávkách, než dojde k jejich inkasu. Doba obratu závazků naopak udává počet 

dní, po které trvá společnosti uhradit své závazky vůči dodavatelům. 

 

Tabulka č. 33: Doba obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 

Refractories CZ a.s., SEEIF Ceramic, a.s., REFRASIL, s.r.o.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Doba obratu pohledávek 57,66 dní 54,66 dní 71,84 dní 63,52 dní 58,26 dní 

Obchodní pohledávky 184 224 196 508 261 251 201 481 206 085 

Denní tržby 3 195,18 3 595,32 3 636,34 3 171,99 3 537,12 

SEEIF Ceramic, a.s. 69,12 dní 74,90 dní 73,49 dní 72,97 dní 79,98 dní 

REFRASIL, s.r.o. 49,48 dní 78,01 dní 44,96 dní 56,56 dní 60,61 dní 
Komentář: V údajích Ministerstva průmyslu a obchodu nejsou k dispozici hodnoty obchodních pohledávek. 

Z tohoto důvodu není vypočítán pro další porovnání oborový průměr. 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Tabulka č. 34: Doba obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories 

CZ a.s., SEEIF Ceramic, a.s., REFRASIL, s.r.o.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Doba obratu závazků 30,23 dní 19,48 dní 20,66 dní 28,81 dní 25,37 dní 

Závazky vůči dodavatelům 96 591 70 037 75 120 91 373 89 740 

Denní tržby 3 195,18 3 595,32 3 636,34 3 171,99 3 537,12 

SEEIF Ceramic, a.s. 29,65 dní 31,22 dní 36,80 dní 51,86 dní 30,71 dní 

REFRASIL, s.r.o. 26,30 dní 24,23 dní 20,55 dní 19,97 dní 19,71 dní 
Komentář: V údajích Ministerstva průmyslu a obchodu nejsou k dispozici hodnoty závazků vůči 

dodavatelům. Z tohoto důvodu není vypočítán pro další porovnání oborový průměr. 

 

Doba obratu pohledávek se s výjimkou roku 2016 pohybuje zhruba okolo 60 dní. 

V zmíněném roce 2016 došlo k navýšení doby obratu pohledávek až na 71,84 dní, a to 

zejména z důvodů přijetí významné zakázky do Japonska. S ohledem na to, že zakázka 

pokryla více než polovinu všech tržeb podniku z daného roku, byly pro odběratele 

nastaveny výhodnější podmínky (včetně delší splatnosti), z tohoto důvodu došlo 

k meziročnímu nárůstu doby obratu až na 71,84 dní. V porovnání s konkurencí si 

společnost P-D Refractories CZ a.s. vede až na rok 2016 relativně dobře a dosahuje 

obdobných nebo lepších hodnota než oba její konkurenti. 

 

Doba obratu závazků analyzované společnosti se pohybuje v rozmezí od 19,48 dní do 

30,23 dní. V celém analyzované období si P-D Refractories CZ a.s. vede lépe než její 

konkurent SEEIF Ceramic, a.s., avšak druhý konkurent REFRASIL, s.r.o. má o něco nižší 

hodnoty doby obratu závazků. Z výše uvedeného vyplývá, že analyzovaný podnik platí 

své závazky dříve nebo téměř obdobně jako její konkurence. 

 

Vzájemný vztah doby obratu pohledávek a závazků. Z výše zmíněné analýzy bylo 

zjištěno, že podnik P-D Refractories CZ a.s. dosahuje vyšší doby obratu pohledávek, než 

je jeho hodnota doby obratu závazků, z čehož vyplývá, že podnik platí své závazky dříve, 

než je mu placeno za jeho pohledávky. Tento časový nesoulad mezi úhradami závazků  

a inkasem pohledávek může mít špatný dopad na dočasnou platební schopnost podniku. 
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Ukazatele zadluženosti 

Tato skupina ukazatelů udává informace o financování podniku vlastními a cizími zdroji 

a zobrazuje, jaké jsou mezi nimi vazby a propojení. Z ukazatelů zadluženosti je 

vypočítána celková zadluženost společně s ukazatelem úrokového krytí. 

 

Celková zadluženost 

Z hodnot celkové zadluženosti je možné zjistit, kolik procent cizích zdrojů zapojuje daný 

podnik k financování svých celkových aktiv.  

 

Tabulka č. 35: Celková zadluženost (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories 

CZ a.s., SEEIF Ceramic, a.s., REFRASIL, s.r.o. a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Celková zadluženost 33,87 % 31,28 % 28,73 % 30,13 % 32,27 % 

Cizí kapitál 576 159 528 177 474 491 513 499 573 056 

Celková aktiva 1 701 257 1 688 795 1 651 737 1 704 380 1 775 839 

Oborový průměr 38,23 % 38,03 % 38,97 % 40,19 % 40,80 % 

SEEIF Ceramic, a.s. 49,50 % 50,85 % 49,59 % 51,28 % 48,36 % 

REFRASIL, s.r.o. 18,84 % 20,12 % 18,05 % 15,57 % 15,79 % 

 

Vypočtené hodnoty celkové zadluženosti společnosti P-D Refractories CZ a.s. oscilují 

okolo hodnoty 30 % v celém analyzovaném období. V porovnání s konkurentem SEEIF 

Ceramic, a.s. a s oborovým průměrem dosahuje analyzovaný podnik nižší zadluženosti. 

Celková zadluženost oborového průměru se pohybuje zhruba okolo jedné poloviny  

a u podniku P-D Refractories CZ a.s. je to již zmíněná zhruba jedna třetina. Avšak nejnižší 

hodnoty ukazatele vykazuje konkurent REFRASIL, s.r.o., který se pohybuje v rozmezí 

velice nízké zadluženosti, a to mezi 15,57 % až 20,12 % celkové zadluženosti. Společnost 

P-D Refractories CZ a.s. dosahuje relativně nízkých hodnot celkové zadluženosti  

i v porovnání s konkurenčními firmami a oborovým průměrem, to může mít pozitivní vliv 

na analyzovaný podnik a jeho stabilitu. Díky nízké zadluženosti může společnost 

například získat snadněji potřebné úvěry nebo být atraktivnější pro potenciální investory. 
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Úrokové krytí  

Ukazatel úrokového krytí značí, kolikrát dokáže zisk podniku pokrýt jeho placené úroky. 

Pro účely tohoto výpočtu byl za EBIT dosazen provozní výsledek hospodaření. 

 

Tabulka č. 36: Úrokové krytí (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s., 

SEEIF Ceramic, a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Úrokové krytí 13,51krát 11,97krát 13,36krát 13,82krát 8,23krát 

EBIT 69 094 76 847 61 081 62 753 58 432 

Úroky 5 115 6 420 4 572 4 540 7 101 

SEEIF Ceramic, a.s. 12,01krát 8,55krát 9,03krát 11,92krát 2,90krát 
Komentář: V údajích Ministerstva průmyslu a obchodu nejsou k dispozici hodnoty nákladových úroků a 

podobných nákladů. U společnosti REFRASIL, s.r.o. je položka nákladových a podobných nákladů nulová, 

společnost náklady tedy pravděpodobně účtuje do položky ostatních finanční nákladů.  Z těchto důvodů 

nejsou vypočítány pro další porovnání hodnoty společnosti REFRASIL, s.r.o. a oborový průměr. 

 

Hodnoty úrokového krytí společnosti P-D Refractories CZ a.s. udávají, že analyzovaný 

podnik nemá sebemenší problém s placením nákladových úroků ze svého zisku. Obecně 

doporučované je pro ukazatel úrokového krytí dosahovat hodnoty alespoň 3krát. 

Analyzovaná společnost tuto podmínku bez problému splňuje v celém období. 

V porovnání s konkurentem SEEIF Ceramic, a.s. dosahuje P-D Refractories CZ a.s. také 

lepších hodnot, a to opět v celém analyzovaném časovém úseku, proto je možné říci, že 

z pohledu úrokového krytí se P-D Refractories CZ a.s. daří velmi dobře. 

 

Ukazatele likvidity 

Analýza ukazatelů likvidity klasifikuje, jak je daný podnik schopný hradit své veškeré 

krátkodobé závazky. Z ukazatelů likvidity je vypočítána běžná, pohotová i okamžitá 

likvidita. 

 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity hodnotí, kolikrát dokáží pokrýt oběžná aktiva podniku jeho 

krátkodobé závazky. Za doporučené hodnoty lze považovat interval od 1,5 do 2,5, 

výsledky pod hodnotou 1,0 se považují za nedostatečné. 
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Tabulka č. 37: Běžná likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ 

a.s., SEEIF Ceramic, a.s., REFRASIL, s.r.o. a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Běžná likvidita 2,22 2,47 2,81 2,57 2,26 

Oběžná aktiva 981 781 953 646 963 386 1 027 712 1 085 427 

Krátkodobé závazky 442 455 386 690 343 078 400 467 481 017 

Oborový průměr 2,02 2,03 1,92 1,85 1,62 

SEEIF Ceramic, a.s. 1,92 1,29 1,63 1,46 1,53 

REFRASIL, s.r.o. 5,56 5,16 6,63 6,66 6,76 

 

Analyzovaný podnik dosahuje hodnot běžné likvidity v rozmezí od 2,22 do 2,81, čímž 

dosahuje doporučených hodnot. Tyto příznivé hodnoty jsou způsobeny tím, že se ve 

výpočtu zohledňují celá oběžná aktiva, včetně málo likvidních zásob, které tvoří největší 

položku z celých oběžných aktiv, a to zhruba 40 %. V porovnání s oborovým průměrem 

dosahuje P-D Refractories CZ a.s. v celém období vyšších hodnot, stejně tak dobře si 

vede i vůči konkurentu SEEIF Ceramic, a.s. Avšak za konkurentem REFRASIL, s.r.o. 

2krát až 3krát zaostává, nicméně REFRASIL, s.r.o. několikanásobně překračuje  

i doporučené hodnoty, což sice znamená, že má z pohledu běžné likvidity výbornou 

platební schopnost, ale současně však tato vysoká hodnota snižuje jeho rentabilitu.  

O analyzovaném podniku P-D Refractories CZ a.s. lze tedy říci, že se pohybuje v rozmezí 

optimálních hodnot pro tento ukazatel. 

 

Pohotová likvidita 

Při výpočtu pohotové likvidity jsou z výpočtu u oběžných aktiv odstraněny nejméně 

likvidní zásoby (v porovnání s běžnou likviditou). Za doporučené hodnoty je možné 

považovat interval od 1,0 do 1,5. 
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Tabulka č. 38: Pohotová likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ 

a.s., SEEIF Ceramic, a.s., REFRASIL, s.r.o. a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Pohotová likvidita 0,76 0,77 0,99 0,81 0,71 

Oběžná aktiva-zásoby 335 171 296 553 340 424 322 557 340 531 

Krátkodobé závazky 442 455 386 690 343 078 400 467 481 017 

Oborový průměr 1,45 1,39 1,29 1,27 1,10 

SEEIF Ceramic, a.s. 1,46 0,74 1,05 0,91 0,92 

REFRASIL, s.r.o. 3,80 3,53 4,61 4,47 4,44 

 

V rámci pohotové likvidity se P-D Refractories CZ a.s. pohybuje v rozmezí hodnot od 

0,71 do 0,99. Z těchto hodnot vyplývá, že analyzovaný podnik nedosahuje doporučených 

hodnot, i když se v roce 2016 alespoň těsně přibližuje minimální hranici doporučené 

hodnoty. Tento propad oproti běžné likviditě lze vysvětlit vyřazením početných zásob 

z výpočtu. V porovnání s konkurencí a oborovým průměrem P-D Refractories CZ a.s. 

zaostává téměř v celém analyzovaném období. Společnost P-D Refractories CZ a.s. 

z pohledu pohotové likvidity nedosahuje přijatelných hodnot ani oborového průměru,  

a proto může mít částečný problém s placením svých krátkodobých závazků. 

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita využívá v čitateli z oběžných aktiv už pouze krátkodobý finanční 

majetek a peněžní prostředky. Za přijatelné hodnoty lze považovat oscilaci okolo hodnoty 

0,5, avšak výsledky pod hodnotu 0,2 se již považují obecně za nedostatečné. 

 

Tabulka č. 39: Okamžitá likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories 

CZ a.s., SEEIF Ceramic, a.s., REFRASIL, s.r.o. a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Okamžitá likvidita 0,08 0,12 0,14 0,13 0,12 

KFM + PP 36 230 45 040 46 699 53 724 56 312 

Krátkodobé závazky 442 455 386 690 343 078 400 467 481 017 

Oborový průměr 0,45 0,47 0,42 0,43 0,35 

SEEIF Ceramic, a.s. 0,51 0,35 0,71 0,54 0,15 

REFRASIL, s.r.o. 2,25 1,24 2,93 2,55 2,33 
Komentář: Pro výpočet okamžité likvidity byl za hodnotu (KFM + PP) dosazen součet krátkodobého 

finančního majetku a veškerých peněžních prostředků. 
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Výsledky okamžité likvidity analyzovaného podniku se nachází i pod nejnižší 

doporučovanou hodnotou 0,2 v celém období. Oborový průměr osciluje okolo hodnoty 

0,4 a P-D Refractories CZ a.s. se těmto hodnotám ani zdaleka neblíží. To stejné platí  

i pro porovnání s oběma konkurenty. Avšak konkurent REFRASIL, s.r.o. dosahuje opět 

až moc vysokých hodnot okamžité likvidity čili se nachází oproti P-D Refractories CZ 

a.s. v druhém extrému, jelikož v podniku váže velké množství peněžních prostředků  

a nedochází k jejich efektivnějšímu využití. Z okamžité likvidity tedy vyplývá, že 

společnost P-D Refractories CZ a.s. drží velmi málo peněžních prostředků v pokladně  

a na svých účtech v porovnání s jejími krátkodobými závazky. Takto nízké hodnoty 

okamžité likvidity s sebou nesou velké riziko krátkodobé platební neschopnosti. 

Analyzovaný podnik je tedy nucený čekat na inkasa svých pohledávek nebo musí 

případně k platbě svých krátkodobých závazků využívat úvěry, které s sebou nesou další 

náklady v podobě úroků. Společnost P-D Refractories CZ a.s. snižuje riziko své platební 

neschopnosti možností čerpat dva kontokorentní úvěry od bank. První kontokorentní úvěr 

je až do výše 130 milionů Kč, druhý do výše 2 miliony EUR. Analyzovaný podnik však 

také může využít i revolvingový úvěr na pořizování oběžných aktiv, a to až do výše  

60 milionů Kč. 

3.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Z analýzy soustav ukazatelů jsou v této závěrečné práci vypočteny a rozebrány jak 

bonitní, tak i bankrotní modely. Z bonitních modelů je sestaven a vypočítán Grünwaldův 

index a z bankrotních modelů to je Index IN05 a Tafflerův model. 

 

Bonitní modely 

Bonitní modely mají za úkol určit finanční zdraví podniku. Z této skupiny ukazatelů je  

v diplomové práci vypočten Grünwaldův index bonity. 

 

Grünwaldův index bonity (GIB) 

GIB je složen ze šesti poměrových ukazatelů z oblasti finanční stability, rentability  

i likvidity. Pokud jsou výsledky GIB větší nebo rovny hodnotě 2,0 a současně jsou 

všechny poměrové ukazatele větší nebo rovny 1,0, pak lze tvrdit, že analyzovaný podnik 

dosahuje pevného zdraví. Jestliže se hodnoty GIB nacházejí v intervalu od 1,0 do 1,9 
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(včetně) a současně jsou ukazatele úrokového krytí a provozní pohotové likvidity větší 

jak 1,0, poté má podnik dobré zdraví. Slabší zdraví má podnik naopak tehdy, pokud 

celková hodnota GIB je v intervalu od 0,5 do 0,9 (včetně) a společně je i ukazatel 

provozní pohotové likvidity vyšší jak hodnota 1,0. Pokud hodnoty Grünwaldova indexu 

bonity klesnou pod hranici 0,5, pak lze předpokládat, že se podnik nachází ve stádiu tzv. 

churavění. 

 

Tabulka č. 40: Grünwaldův index bonity (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 

Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

A ROE/ú * (1 - d) 3,00 3,00 3,00 2,51 1,85 

ROE  4,34 % 4,17 % 3,52 % 2,93 % 3,33 % 

ú * (1 - d) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

B ROA/ú 2,65 3,00 2,66 2,56 1,48 

ROA 4,06 % 4,55 % 3,70 % 3,68 % 3,29 % 

ú 1,53 % 1,44 % 1,39 % 1,44 % 2,22 % 

C PPL/l 0,97 1,23 1,38 1,31 1,16 

PPL 1,17 1,48 1,66 1,57 1,39 

l 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

D KZPK/z 1,19 1,23 1,42 1,27 1,16 

KZPK 0,83 0,86 1,00 0,89 0,81 

z 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

E DSD/s 1,31 1,03 0,86 1,18 1,31 

DSD 4,58 3,60 3,03 4,14 4,58 

s 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

F ÚK/k 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

ÚK 13,51krát 11,97krát 13,36krát 13,82krát 8,23krát 

k 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

GIB  2,02 2,08 2,06 1,97 1,66 
Komentář: Hodnoty poměrových ukazatelů jsou vždy omezeny maximální hranicí 3,00, aby nedocházelo 

ke zkreslení výsledků Grünwaldova indexu bonity z důvodu nadprůměrného výsledku některých hodnot  

a k zakrytí ostatních případných nedostatečných zbylých hodnot ukazatele. 

 

V roce 2014 zaznamenala společnost P-D Refractories CZ a.s. hodnotu Grünwaldova 

indexu bonity (GIB) 2,02. Ačkoli by se podle základních kritérií mohlo zdát, že podnik 

spadne do hodnocení pevného zdraví, není tomu tak, a to z důvodu, že hodnota ukazatele 

C (provozní pohotová likvidita) se nachází těsně pod hranicí 1,0 a nedá se tedy s přesností 

určit stupeň zdraví podniku. Nízká hodnota ukazatele E byla způsobena vysokým 

nárůstem krátkodobých závazků z obchodních vztahů o 49 482 tis. Kč. Roku 2015 
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analyzovaný podnik dosáhl hodnoty ještě lepší o 0,06 než v předchozím roce. Současně 

byly také všechny poměrové ukazatele vyšší jak 1,00, čímž byly splněny veškeré 

podmínky pro zařazení mezi podniky s pevným zdravím. Příznivých hodnot bylo 

dosaženo díky maximálním možným hodnotám ukazatelů A, B a F. Konkrétně zejména 

kvůli velice nízké průměrné úrokové sazbě v hodnotě 1,44 % a navýšení provozního zisku 

o 7 753 tis. Kč. Následující rok 2016 bylo dosaženo hodnoty GIB 2,06, současně se však 

nacházel ukazatel E pod kritickou hranicí 1,00. Proto byla společnost P-D Refractories 

CZ a.s.  zařazena do druhého nejlepšího výsledku, a to je dobré zdraví podniku. Pozitivní 

hodnoty byly opět způsobeny velice příznivou průměrnou úrokovou sazbou (1,39 %), 

růstem pohledávek o 42 215 tis. Kč a současným poklesem krátkodobých závazků  

o 43 612 tis. Kč, čímž došlo ke zlepšení poměrového ukazatele provozní pohotové 

likvidity. Pokles ukazatele E na nepříznivou hodnotu 0,86 způsobilo nižší zapojení cizích 

zdrojů o 53 686 tis. Kč a současně zvýšená položka odpisů o 16 904 tis. Kč. Rok 2017 

znamenal první pokles hodnot GIB pod stěžejní hranici 2,00. Zároveň se však ale podařilo 

udržet všechny poměrové ukazatele nad hodnotou 1,00, proto dosáhla společnost v tomto 

roce dobrého finančního zdraví. Pokles na hodnotu 1,97 byl vyvolán propadem 

poměrového ukazatele A o 0,49, jelikož se snížila rentabilita vloženého kapitálu z důvodu 

poklesu výsledku hospodaření po zdanění o vysokou hodnotu 6 777 tis. Kč. Poslední 

analyzovaný rok 2018 dosáhla společnost P-D Refractories CZ a.s. nejhorších hodnot  

i největšího propadu z celého zkoumaného období. I přesto však podnik splnil veškeré 

podmínky pro zařazení mezi podniky s dobrým zdravím. Příčinu poklesu lze hledat 

zejména v poměrových ukazatelích A a B. Mezi konkrétní příčiny patří byly zvýšení 

průměrné úrokové míry o 0,78 p.b. a nižší hodnota ROA, kde došlo ke snížení provozního 

zisku o 4 321 tis. Kč a navýšení celkových aktiv podniku o 71 459 tis. Kč. Situaci P-D 

Refractories CZ a.s. z pohledu Grünwaldova indexu lze považovat za velice dobrou, 

jelikož v celém analyzovaném období dosahuje společnost pevného anebo dobrého zdraví 

podniku. Z mého pohledu je však důležité věnovat budoucímu vývoji ukazatele velkou 

pozornost, jelikož od roku 2015 dochází k negativní tendenci stálého meziročního 

snižování hodnoty ukazatele GIB.  
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Bankrotní modely 

Bankrotní modely předpovídají, zda podniku v nejbližší době nehrozí bankrot. Z této 

skupiny ukazatelů je vypočítán Index IN05 a Tafflerův model. 

 

Index IN05 

Jako první bankrotní model je zvolen Index IN05, jelikož cílí na české průmyslové 

podniky. Pokud jsou hodnoty Indexu IN05 větší jak 1,6, tak podnik dosahuje přijatelné 

finanční situace. Pokud jsou naopak výsledné hodnoty menší nebo rovny 0,9, pak se 

analyzovaná společnost nachází ve finančním ohrožení. Pro interval od 0,9 do 1,6 

(včetně) není možné s jistotou určit budoucí vývoj podniku. 

 

Tabulka č. 41: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 
Váha 

ukazatele 
2014 2015 2016 2017 2018 

A (celková aktiva/cizí kapitál) 0,13 2,95 3,20 3,48 3,32 3,10 

A * váha ukazatele  0,38 0,42 0,45 0,43 0,40 

B (EBIT/nákladové úroky) 0,04 9,00 9,00 9,00 9,00 8,23 

B * váha ukazatele  0,36 0,36 0,36 0,36 0,33 

C (EBIT/celková aktiva) 3,97 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 

C * váha ukazatele  0,16 0,18 0,15 0,15 0,13 

D (celkové výnosy/celková aktiva) 0,21 0,70 0,79 0,82 0,70 0,75 

D * váha ukazatele  0,15 0,17 0,17 0,15 0,16 

E (OA/krátkodobé závazky a úvěry) 0,09 2,22 2,47 2,81 2,57 2,26 

E * váha ukazatele   0,20 0,22 0,25 0,23 0,20 

Index IN05   1,25 1,34 1,38 1,32 1,22 
Komentář: Pro výpočet Indexu IN05 je hodnota ukazatele B omezena maximální hranicí 9,00 z důvodu, 

aby nedocházelo ke kreslení výsledných hodnot Indexu IN05. Jelikož nadprůměrné výsledky ukazatele B 

by mohly zakrýt případné nedostatečné hodnoty jiných dílčích ukazatelů. 

 

Již z prvního pohledu na výše uvedenou tabulku lze vidět, že analyzovaný podnik se 

v celém období pohybuje v intervalu hodnot od 1,22 až do 1,38, což znamená, že spadá 

do tzv. „šedé zóny“ neurčitých výsledků. Proto se s přesností nedá určit, jaký bude 

pravděpodobný budoucí finanční vývoj analyzované společnosti. P-D Refractories CZ 

a.s. doplácí zejména na velice nízké hodnoty ukazatele C (rentability aktiv). Index IN05 

na hodnoty C klade totiž největší váhu a nejvíce tak ovlivňuje celkovou výslednou 

hodnotu. Společnost P-D Refractories CZ a.s. dosahuje nejlepších výsledků v ukazateli 

B, kde dokonce v letech 2014 až 2017 dosahuje naprostého maxima pro tento ukazatel. 
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Nutno však podotknout, že tomuto ukazateli je přiřazena nejnižší váha. Analyzovaný 

podnik od roku 2016 dosahuje poklesu hodnot Indexu IN05 z 1,38 až na 1,22. Přestože 

hodnota 1,22 se stále nachází poměrně vysoko nad hranicí 0,9, tak by tomuto propadu 

měla být věnována pozornost se snahou dostat se zpět na vyšší hodnoty a zlepšit 

především důležitý ukazatel A a D. 

 

Tafflerův model 

Tafflerův bankrotní model využívá k hodnocení čtyři poměrové ukazatele a má 

jednoduchou škálu pro určení výsledku. Pokud je hodnota Tafflerova modelu větší jak 

0,3, tak u podniku je míra bankrotu velice nízká, naopak hodnoty pod hranicí 0,2 

znamenají vyšší pravděpodobnost bankrotu. 

 

Tabulka č. 42: Tafflerův bankrotní model (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 

Refractories CZ a.s.) 

Rok 
Váha 

ukazatele 
2014 2015 2016 2017 2018 

R1 (EBT/krátkodobé závazky) 0,53 0,14 0,15 0,16 0,10 0,10 

R1 * váha ukazatele  0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 

R2 (oběžná aktiva/cizí kapitál) 0,13 1,70 1,81 2,03 2,00 1,89 

R2 * váha ukazatele  0,22 0,23 0,26 0,26 0,25 

R3 (krátkodobé 

závazky/celková aktiva) 
0,18 0,26 0,23 0,21 0,23 0,27 

R3 * váha ukazatele  0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 

R4 (celkové tržby/celková 

aktiva) 
0,16 0,68 0,77 0,79 0,67 0,72 

R4 * váha ukazatele  0,11 0,12 0,13 0,11 0,11 

Tafflerův bankrotní model   0,45 0,48 0,51 0,47 0,46 

 

Analyzovaný podnik generuje v celém zkoumaném období hodnoty v intervalu od 0,45 

do 0,51. Z toho je možné usoudit, že dle kritérii u podniku P-D Refractories CZ a.s. je 

velice nízká pravděpodobnost bankrotu v nejbližší době. Vždy je nutné klást největší 

důraz na ukazatele s nejvyšší váhou, jelikož podnik z hlediska Tafflerova modelu nejvíce 

ovlivňují. Analyzovaný podnik osciluje okolo hodnoty 0,46, jedinou výjimku tvoří rok 

2016, kdy byl zaznamenán růst až na hodnotu 0,51. Tento pozitivní výkyv nastal zejména 

vlivem postupného navyšování ukazatele R1 a kvůli snížení krátkodobých závazků  
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o 43 612 tis. Kč. Současně však způsobil růst ukazatele i indikátor R2, kde došlo ke snížení 

cizího kapitálu o 53 686 tis. Kč.  

3.4 Shrnutí výsledků strategické a finanční analýzy pomocí SWOT 

matice 

V následující podkapitole je vypracována a následně podrobně rozepsána SWOT matice. 

Ta vytvoří přehled silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb analyzovaného 

podniku. Informace, které jsou uvedeny ve SWOT matici, vycházejí z informací 

získaných od analyzovaného podniku P-D Refractories CZ a.s., ze strategické analýzy  

a z výpočtů finanční analýzy. 
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Tabulka č. 43: SWOT matice (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. 

a Interview Liebl, 2020) 

  

POMOCNÉ ŠKODLIVÉ 

V
N

IT
Ř

N
Í 

STRENGTHS (silné stránky) WEAKNESSES (slabé stránky) 

1. Kvalitní výrobky 1. Vysoká doba obratu zásob 

2. Součást stabilní nadnárodní skupiny 2. Nízká pohotová a okamžitá likvidita 

3. Moderní technologie a inovativní 

výzkum 
3. Nízká rentabilita 

4. Modifikace produktů dle požadavků 

odběratele 

4. Záporné hodnoty čistých 

pohotových prostředků a čistého 

peněžné-pohledávkového fondu 

5. Významné postavení na tuzemském i 

celosvětovém trhu 

5. Vysoká doba obratu pohledávek 

vůči závazkům 

6. Společenská zodpovědnost (CSR) 6. Nadprodukce u výroby 

7. Geografická poloha 
7. Vyjednávací síla klíčových 

dodavatelů 

8. Vlastní surovinová základna 
8. Vyjednávací síla klíčových 

odběratelů 

9. Vysoká běžná likvidita 9. Fluktuace agenturních pracovníků 

10. Pevné zdraví dle soustavy ukazatelů  

11. Relativně nízká celková zadluženost   

12. Vyjednávací síla s bankovním 

sektorem 
  

V
N

Ě
JŠ

Í 

OPPORTUNITIES (příležitosti) THREATS (hrozby) 

1. Expanze na nové trhy 
1. Levné konkurenční výrobky z Číny 

a Indie 

2. Vývoj nových technologií (robotizace) 2. Ovlivňování mateřskou společností 

3. Dotace a programy na vzdělání a 

technologie 
3. Zahraniční i domácí politika 

4. Operace na devizových trzích 4. Měnové kurzy 
 5. Bariéry vstupu na nové trhy 

  6. Nestabilní daňové prostředí v ČR 

  
7. Aktuálně nízká nezaměstnanost v 

ČR 

3.5 Vývoj a prognóza tržeb příslušného trhu analyzovaného podniku 

Uvedená podkapitola obsahuje především vymezení relevantního trhu pro podnik P-D 

Refractories CZ a.s. Následuje prognóza tržeb a indexu růstu pro určený trh. Pro danou 

prognózu tržeb trhu, která je provedena pomocí regresní analýzy, bude dále nutné určit 

nejrelevantnější makroekonomický ukazatel a vybrat nejvhodnější trend k výpočtu 
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budoucích hodnot tržeb, které jsou v této podkapitole rovněž spočítány. Na závěr je 

analyzován vývoj tržeb a tržního podílu společnosti P-D Refractories CZ a.s. Pro veškeré 

prognózy tržeb a související výpočty a analýzy v následujících částech diplomové práce 

je za tržby považována položka tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb z VZZ. 

3.5.1 Vymezení příslušného trhu pro podnik P-D Refractories CZ a.s. 

Jak již bylo řečeno v podkapitole, která se zabývala představením analyzovaného 

podniku, tak P-D Refractories CZ a.s. se převážně řadí do CZ-NACE 23.2 (Výroba 

žáruvzdorných výrobků). Avšak pro výpočty v celé diplomové práci jsou použita data pro 

odvětví CZ-NACE 23 (Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků). Odvětví  

CZ-NACE 23 bylo vybráno jako relevantní trh, a to z toho důvodu, jelikož pokrývá 

veškeré vyráběné produkty od analyzovaného podniku P-D Refractories CZ a.s. 

3.5.2 Vývoj tržeb trhu CZ-NACE 23 

V následující tabulce je objasněn vývoj tržeb a index růstu odvětví CZ-NACE 23 od roku 

2009 do roku 2018. Následující hodnoty budou dále sloužit také pro prognózu tržeb 

daného trhu v nadcházející podkapitole. 

 

Tabulka č. 44: Vývoj tržeb a index růstu trhu CZ-NACE 23 (Zdroj: Vlastní zpracování dle statistik 

Ministerstva průmyslu a obchodu) 

Rok Tržby trhu (v tis. Kč) Index růstu trhu 

2009 75 527 234 X 

2010 72 090 143 0,954 

2011 73 057 477 1,013 

2012 76 422 984 1,046 

2013 76 692 158 1,004 

2014 81 824 127 1,067 

2015 87 013 804 1,063 

2016 87 724 690 1,008 

2017 92 767 199 1,057 

2018 95 912 481 1,034 

 

Z vývoje tržeb trhu od roku 2009 lze vypozorovat, že s výjimkou roku 2010 jsou tržby 

trhu neustále mírně rostoucí, což potvrzuje i index růstu trhu, který je kromě zmíněného 

roku 2010 vždy nad hodnotou 1, jež znamená meziroční nárůst tržeb daného odvětví. Lze 
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tedy konstatovat, že analyzované odvětví vykazuje rostoucí tendenci tržeb z prodeje 

výrobků a služeb. Průměrné tempo růstu tržeb podniku dosáhlo za výše analyzované 

období hodnoty 1,027 .       

3.5.3 Prognóza tržeb trhu CZ-NACE 23 

Prognóza tržeb v této diplomové práci je založena na vývoji trhu v závislosti na 

prognózách vybraných makroekonomických veličin, jedná se tedy o tzv. regresní 

analýzu. Je nutné tedy definovat, že tržby trhu tvoří závislou proměnnou a vybraný 

makroekonomický ukazatel s nejvyšší korelací bude tvořit nezávislou proměnnou. 

Následující tabulka obsahuje vybrané makroekonomické ukazatele, kde pro každý 

ukazatel je vypočítán Pearsonův korelační koeficient (PK), který bude sloužit pro volbu 

relevantního makroekonomického ukazatele pro následnou prognózu tržeb trhu.  

 

(1) Volba vhodného makroekonomického ukazatele pro regresní analýzu 

Tabulka č. 45: Pearsonův korelační koeficient (PK) (Zdroj: Vlastní zpracování dle statistik Ministerstva 

průmyslu a obchodu) 

Vybrané ukazatele Hodnota PK 

Meziroční změna reálného HDP  0,57 

Měnový kurz CZK/EUR 0,44 

Nominální HDP v běžných cenách  0,98 

Průměrná úroková sazba 3M PRIBOR -0,43 

Průměrná míra inflace -0,02 

Míra nezaměstnanosti  -0,97 
Komentář: Výpočet vychází z hodnot makroekonomických ukazatelů uvedených ve strategické analýze 

podniku a z minulého vývoje tržeb odvětví CZ-NACE 23. 

 

 

Na základě hodnot Pearsonova koeficientu z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvyšší 

korelace (závislosti na tržbách) dosahuje nominální HDP v běžných cenách, které má 

vysokou korelaci 0,98. Z tohoto důvodu je nominální HDP v běžných cenách vybrán jako 

makroekonomický ukazatel, jenž bude sloužit pro následnou prognózu tržeb. 
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(2) Volba vhodného trendu pomocí indexu determinace (R2) 

Tabulka č. 46: Index determinace vybraných trendů prognózy tržeb trhu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vybraný trend prognózy tržeb trhu Hodnota R2 

Lineární trend 0,9648 

Exponenciální trend 0,9527 

Logaritmický trend 0,9704 

Kvadratický trend 0,9736 

 

Index determinace, také míra kvality regresního modelu, může nabývat hodnot 

v intervalu od -1 do 1 (včetně obou krajních hodnot). Hodnoty indexu determinace blížící 

se k 1 vyjadřují téměř dokonalou predikci hodnot závislé proměnné (což jsou pro účely 

této diplomové práce tržby trhu). Pokud se hodnoty R2 blíží k hodnotě 1, znamená to tedy 

obecně výstižně použitý regresní model (Neubauer et al., 2016, s. 262). Dle indexu 

determinace by měl být zvolen kvadratický trend, ten se však pojí s riziky polynomů, 

které dosahují extrémů, jež mohou zkreslit danou prognózu tržeb. V tomto případě při 

použití kvadratického trendu dosahovaly prognózované tržby nereálných hodnot, jež 

absolutně nekorespondovaly se strategickou analýzou, ani kapacitními možnostmi 

podniku P-D Refractories CZ a.s. Tyto extrémní hodnoty byly způsobeny patrně tím, že 

prognózované období se nacházelo v tzv. extrémní větvi kvadratické funkce. Z tohoto 

důvodu byl pro prognózu tržeb zvolen logaritmický trend, pomocí kterého jsou již 

dosahovány prognózovaného hodnoty. Ty jsou v souladu se strategickou analýzou  

i reálnými možnostmi analyzovaného podniku. 
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Graf č. 4:Logaritmický trend pro tržby trhu (Zdroj: Vlastní zpracování dle statistik Ministerstva průmyslu 

a obchodu) 

 

(3) Predikce tržeb trhu CZ-NACE 23 pomocí logaritmického trendu 

Tabulka č. 47: Prognóza tržeb trhu pomocí logaritmického trendu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

statistik Ministerstva průmyslu a obchodu) 

Rok Tržby trhu (v tis. Kč) Index růstu trhu 

2019 101 301 530 1,056 

2020 104 765 277 1,034 

2021 108 004 788 1,031 

2022 109 899 376 1,018 
Komentář: Výpočet predikovaných hodnot tržeb trhu pro roky 2019 až 2020 byl proveden tzv. regresní 

analýzou, která vychází z logaritmického trendu. Rovnice pro výpočet je uvedena v grafu č. 4. 

 

Na základě regresní analýzy byla stanovena prognóza tržeb trhu CZ-NACE 23. Z tabulky 

lze vidět, že odvětvové tržby jsou predikovány jako neustále meziročně rostoucí, což 

potvrzuje také index růstu trhu. Od roku 2019 do roku 2022 je však vidět postupné 

zpomalování tohoto meziročního růstu. V roce 2022 je v prognóze stanoven růst již pouze 

na zhruba 1,8 p.b. Průměrné prognózované tempo růstu tržeb trhu bylo vypočteno zhruba 

v hodnotě 1,035. 

y = 76 726 897,7345ln(x) - 1 091 611 449,2221
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3.5.4 Vývoj tržeb a tržního podílu společnosti P-D Refractories CZ a.s. 

Tato část je zaměřena na analýzu vývoje tržeb a tržního podílu na trhu CZ NACE 23 

analyzované společnosti P-D Refractories CZ a.s. Analýza tržeb a tržního podílu je 

provedena od roku 2009 až do roku 2018 a dále bude sloužit pro objasnění pozice 

analyzovaného podniku na trhu a pro budoucí prognózu tržeb. 

 

Tabulka č. 48: Vývoj tržeb, tržního podílu a indexů růstu společnosti P-D Refractories CZ a.s. (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a statistik Ministerstva průmyslu  

a obchodu) 

Rok Tržby (v tis. Kč) Index růstu tržeb  Tržní podíl  Index růstu tržního podílu  

2009 999 831 X 0,013 X 

2010 1 008 587 1,009 0,014 1,057 

2011 1 012 142 1,004 0,014 0,990 

2012 969 409 0,958 0,013 0,916 

2013 1 055 961 1,089 0,014 1,085 

2014 1 133 239 1,073 0,014 1,006 

2015 1 287 179 1,136 0,015 1,068 

2016 1 284 340 0,998 0,015 0,990 

2017 1 135 022 0,884 0,012 0,836 

2018 1 202 725 1,060 0,013 1,025 

 

Analyzovaný podnik dosahuje kromě roků 2012, 2016 a 2017 vždy meziročního nárůstu 

tržeb. Nejvyšší nárůst a současně i hodnota tržeb byla zaznamenána v roce 2015, naopak 

největší meziroční pokles nastal v roce 2017. Tento pokles nastal i přes téměř opětovné 

plné vytížení kapacit, z čehož lze usoudit, že společnost nedokázala využít prodeje 

výrobků s nejvyššími krycími příspěvky a u prodejů tak měla nižší marži než 

v předchozích a následujících letech. Průměrné tempo růstu tržeb P-D Refractories CZ 

a.s. dosahovalo indexu 1,023. Z pohledu na druhou část tabulky je patrné, že analyzovaný 

podnik se na trhu CZ-NACE 23 podílí tržbami zhruba v hodnotě od 1,2 do 1,5 procenta 

a index růstu tržního podílu meziročně značně kolísá a nemá výraznější tendenci. 

 

 



104 

 

4 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU 

V této části diplomové práce je sestaven návrh finančního plánu pro podnik P-D 

Refractories CZ a.s. pro následující čtyři roky (2019 až 2022). Návrh finančního plánu 

vychází z teoretických východisek, kde byly využity teoretické znalosti, které se však 

vztahují k sestavení finančního plánu pro účely ocenění (Mařík et al., 2018). Z tohoto 

důvodu je tedy při sestavování finančního plánu využito určitých úprav a korekcí, jako je 

například nerozdělování majetku na provozně potřebný a nepotřebný nebo neupravení na 

tzv. korigovaný provozní VH. Návrh finančního plánu je založen na poznatcích získaných 

z provedené strategické analýzy z předchozích kapitol. Sestavení finančního plánu dále 

vychází z dat získaných ze společnosti na základě interview k únoru roku 2020 a také  

z údajů o vývoji prostředí podniku taktéž k únoru roku 2020. 

4.1 Prognóza tržeb podniku P-D Refractories CZ a.s. 

V následující tabulce je vypočítána prognóza tržeb pro podnik P-D Refractories CZ a.s., 

která vychází ze strategické analýzy, vývoje a prognózy tržeb trhu CZ-NACE 23 

z předchozích kapitol práce. 

 

Tabulka č. 49: Prognóza tržeb podniku P-D Refractories CZ a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti P-D Refractories CZ a.s. a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu a Interview Liebl, 2020) 

Rok Tržby (v tis. Kč) Index růstu tržeb Tržní podíl  Index růstu tržního podílu  

2019 1 266 412 1,053 0,01 1,00 

2020 1 305 702 1,031 0,01 1,00 

2021 1 341 953 1,028 0,01 1,00 

2022 1 361 310 1,014 0,01 1,00 

 

Předchozí tabulka vychází z hodnot prognózy tržeb trhu, která byla stanovena pomocí 

regresní analýzy a logaritmického trendu i se zohledněním vlivu vybraných 

makroekonomických ukazatelů (viz kapitola 3.5, na s. 98). Prognóza tržeb pro 

analyzovaný podnik byla vypočtena na základě indexu růstu trhu a indexu růstu tržního 

podílu podniku. Z uvedených hodnot je možné vidět, že tržby podniku P-D Refractories 

CZ a.s. jsou očekávány jako neustále rostoucí, avšak lze si všimnout, že růst tržeb bude 

v případě naplnění zmíněných předpokladů postupně zpomalovat až na poslední růst  



105 

 

1,4 % meziročně. Průměrné tempo růstu tržeb podniku by mělo dosahovat hodnoty  

3,5 % meziročně, z čehož vyplývá, že predikované tržby podniku se očekávají rostoucí. 

Co se týče prognózy tržního podílu a indexu růstu tržního podílu, tak oba ukazatele jsou 

prognózovány v téměř neměnné výši. Rostoucí prognózované tržby korespondují také  

s předchozí strategickou analýzou, kde bylo mimo jiné řečeno, že analyzovaný podnik 

stále investuje vysoké částky svých peněžních prostředků do výzkumu a vývoje. Dalším 

faktorem, který podporuje růst tržeb, je strategie, kde se analyzovaný podnik bude 

soustředit na restrukturalizaci vyráběného sortimentu, jejímž úkolem je zaměření se na 

výrobu produktů s vyššími krycími příspěvky (blíže kapitola strategické analýzy 3.2  

s. 46). Pomocí zmíněných strategií a opatření si analyzovaná společnost chce udržet svůj 

stávající podíl a postavení na trhu CZ NACE 23, což by se jí mělo dle výše uvedené 

predikce a za neměnných podmínek podařit a tržní podíl by měl zůstat v téměř neměnné 

výši. 

4.2 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Jak již bylo řečeno v teoretické části diplomové práce, tak další nedílnou součástí pro 

sestavení finančního plánu jsou tzv. generátory hodnoty. Veškeré plánované hodnoty jsou 

vždy sestavovány ve dvou variantách, a to ve variantě optimistické a pesimistické. První 

podkapitola se zabývá stanovením prognózy tržeb, následuje výpočet ziskové marže, a to 

dvěma způsoby (tzv. shora i zdola). Dále jsou stanoveny a naplánovány hodnoty 

pracovního kapitálu pomocí tzv. dob obratů. V poslední řadě jsou odhadnuty plánované 

hodnoty dlouhodobého majetku, investic a odpisů podniku P-D Refractories CZ a.s.  

4.2.1 Rozčlenění prognózy tržeb dle očekávání 

Jelikož je finanční plán sestavován variantně, tak bylo nezbytné určit rozdílné očekávání 

pro vývoj tržeb z prodeje výrobků a služeb. Jejich optimistickou a pesimistickou variantu 

se zaměřením na podnik P-D Refractories CZ a.s. 
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(1) Optimistická varianta prognózy 

Optimistická prognóza tržeb byla ponechána jako rostoucí na základě regresní analýzy  

a logaritmického trendu. Konkrétní výpočet a zdůvodnění je možné vidět v podkapitole 

4.1 s. 104. 

 

Tabulka č. 50: Optimistická prognóza tržeb podniku P-D Refractories CZ a.s. (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 266 412  1 305 702 1 341 953 1 361 310 
Komentář: Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

(2) Pesimistická varianta prognózy 

Pro pesimistickou variantu byl opět zvolen očekávaný růst tržeb na základě regresní 

analýzy a logaritmického trendu jako u optimistické varianty. Avšak tento meziroční růst 

byl vždy stanoven jako poloviční oproti optimistické variantě na základě strategické 

analýzy a konzultací s vedením analyzované společnosti. 

 

Tabulka č. 51: Pesimistická prognóza tržeb podniku P-D Refractories CZ a.s. (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 234 568 1 253 719 1 271 123 1 280 291 
Komentář: Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou uvedeny v tis. Kč. 

4.2.2 Stanovení a prognóza provozní ziskové marže 

Jedním z nejpodstatnějších generátorů hodnoty je zisková marže. Její stanovení lze 

provést dvěma způsoby, a to konkrétně shora a zdola, přičemž oba způsoby musí 

poskytovat stejný výsledek provozní ziskové marže i provozního VH před odpisy (Mařík 

et al., 2018, s. 149-153). Zisková marže a provozní VH před odpisy jsou vypočteny jak 

za minulé období (2014 až 2018), tak i pro stanovené prognózované období (2019 až 

2022). 

 

(1) Stanovení provozní ziskové marže za minulé období 

V prvním bodě je stanovena zisková marže dvěma zmíněnými způsoby, Pro stanovení 

ziskové marže zdola je nezbytné provést rozbor hlavních provozních nákladových 
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položek například ve formě podílu na tržbách (Mařík et al., 2018, s. 149-153). Výpočet 

ziskových marží oběma způsoby (včetně stanovení podílu na tržbách u hlavních 

nákladových položek) poslouží pro prognózu ziskové marže i stanovení provozního VH 

před odpisy za roky 2019 až 2022. 

 

1. Stanovení provozní ziskové marže shora:   

Tabulka č. 52: Stanovení ziskové marže shora za roky 2014 až 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků a sl. 1 133 239 1 287 179 1 284 340 1 135 022 1 202 725 

Provozní VH před odpisy 146 035 175 535 176 673 152 088 143 647 

Provozní zisková marže 12,89 % 13,64 % 13,76 % 13,40 % 11,94 % 
Komentář: 1. Tržby z prodeje výrobků a služeb i provozní výsledek hospodaření před odpisy jsou uvedeny 

v tis. Kč. 2. Za odpisy pro účely výpočtu hodnoty uváděného provozního VH je považována pouze položka 

s názvem úpravy hodnot v provozní oblasti s přídomkem trvalé (ve formátu VZZ 2016). 3. Úpravu o trvalé 

odpisy dlouhodobého majetku je nutné provést z důvodu, že se jedná o fixní náklad, který navíc vychází 

z důsledku rozhodnutí o investicích v dalších krocích.  

 

Dle výpočtu provozní ziskové marže shora lze vidět, že společnost P-D Refractories CZ 

a.s. dosahovala v roce 2014 hodnoty 12,89 % a až do roku 2016 (včetně) zaznamenávala 

růst své ziskové marže, který byl zejména tvořen rostoucími tržbami z prodeje vlastních 

výrobků a služeb, čímž analyzovaný podnik dokázal využívat úspor nákladů z rozsahu. 

V roce 2017 nastal pouze mírný propad hodnoty ziskové marže i přes fakt, že došlo 

k výraznému snížení uváděných tržeb, a to o 149 318 tis. Kč, společnost dokázala využít 

prodeje ziskovějších výrobků než v ostatních letech. V posledním analyzovaném roce 

však nastal již vyšší propad ziskové marže až na hodnotu 11,94 % i přes poměrně vysoký 

růst tržeb. Tento pokles ziskové marže byl způsoben zejména tím, že se společnost P-D 

Refractories CZ a.s. zaměřovala prostřednictvím svých obchodních zástupců na prodej 

většího množství tun výrobků, aniž by byly výrazněji zohledňovány dané výše krycích 

příspěvků u jednotlivých produkovaných výrobků. 
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2. Stanovení provozní ziskové marže zdola:   

Tabulka č. 53: Hlavní provozní nákladové položky ve formě podílu na tržbách za roky 2014 až 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků a sl. 1 133 239 1 287 179 1 284 340 1 135 022 1 202 725 

Tržby za prodej zboží* 4,06 % 2,60 % 5,04 % 3,93 % 8,83 % 

Průměr 4,89 % 

Výkonová spotřeba  70,82 % 63,24 % 61,10 % 62,58 % 67,13 % 

Průměr 64,97 % 

Změna stavu zásob vl. čin. -10,34 % -3,01 % -0,87 % -4,95 % -5,32 % 

Průměr -4,90 % 

Aktivace -3,51 % -3,19 % -2,41 % -2,68 % -2,49 % 

Průměr -2,86 % 

Osobní náklady 29,66 % 27,95 % 27,74 % 30,52 % 31,89 % 

Průměr 29,55 % 

Ostatní provozní náklady  4,58 % 3,75 % 5,10 % 5,14 % 5,52 % 

Průměr 4,82 % 

Úpravy hodnot v provozní o. -0,04 % 0,22 % 0,62 % -0,07 % 0,16 % 

Průměr 0,18 % 

Provozní zisková marže 12,89 % 13,64 % 13,76 % 13,40 % 11,94 % 
Komentář: 1. Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Tržby za prodej zboží obsahují 

pro účely výpočtu ziskové marže i položku ostatní provozní výnosy 3. Úpravy hodnot v provozní oblasti 

představují veškeré úpravy hodnot v provozní oblasti s výjimkou úprav u dlouhodobého nehmotného  

a hmotného majetku s přídomkem trvalé. 

 

Jak již bylo řečeno, z prognózy ziskové marže zdola by měl být dosažen stejný výsledek 

jako u výpočtu shora, což bylo splněno. Díky výpočtu zdola je možné již provést rozbor 

jednotlivých položek i jejich vlivu na výši ziskové marže. Z tabulky je možné zjistit, že 

dle očekávání je nejvýznamnější nákladovou položkou výkonová spotřeba a osobní 

náklady, jelikož P-D Refractories CZ a.s. je výrobní podnik. U jednotlivých položek byl 

vždy vypočten i aritmetický průměr, který bude dále sloužit jako výchozí hodnota 

jednotlivých položek pro prognózu ziskové marže. 
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Tabulka č. 54: Stanovení ziskové marže zdola za roky 2014 až 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků a sl. 1 133 239 1 287 179 1 284 340 1 135 022 1 202 725 

Tržby za prodej zboží* 45 991 33 494 64 699 44 554 106 257 

Výkonová spotřeba  802 577 814 026 784 765 710 242 807 381 

Změna stavu zásob vl. čin. -117 183 -38 709 -11 166 -56 220 -63 934 

Aktivace -39 806 -40 997 -31 005 -30 437 -29 989 

Osobní náklady 336 101 359 792 356 310 346 383 383 573 

Ostatní provozní náklady  51 935 48 243 65 453 58 295 66 384 

Úpravy hodnot v provozní o. -429 2 783 8 009 -775 1 920 

Provozní VH před odpisy 146 035 175 535 176 673 152 088 143 647 

Provozní zisková marže 12,89 % 13,64 % 13,76 % 13,40 % 11,94 % 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty s výjimkou provozní ziskové marže jsou uvedeny v tis. Kč. 

2. Tržby za prodej zboží obsahují pro účely výpočtu ziskové marže i položku ostatní provozní výnosy. 3. 

Úpravy hodnot v provozní oblasti představují veškeré úpravy hodnot v provozní oblasti s výjimkou úprav 

u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s přídomkem trvalé. 4. Za odpisy pro účely výpočtu 

hodnoty uváděného provozního VH je považována pouze položka s názvem úpravy hodnot v provozní 

oblasti s přídomkem trvalé (ve formátu VZZ 2016) 

 

Pro lepší představu zobrazuje tabulka výpočet ziskové marže zdola i v absolutním 

vyjádření. Jedinou položkou navíc je vyjádření provozního VH před odpisy, který je opět 

totožný s hodnotou u výpočtu shora. 

 

(2) Prognóza provozní ziskové marže a provozního VH před odpisy 

Druhý bod je zaměřen již na samotnou prognózu ziskové marže pro predikované období 

(2019 až 2022). Prognóza se skládá ze tří dílčích kroků, a to prognózy ziskové marže 

zdola formou podílu na tržbách, ze které bude následně vycházet optimistická  

i pesimistická varianta prognózy provozního VH před daní a odpisy. 

 

1. Prognóza ziskové marže zdola formou podílu na tržbách:   

Veškeré prognózy podílu na tržbách vycházejí z aritmetického průměru hodnot za minulé 

období (2014 až 2018) viz Tabulka č. 53, s. 108. Uvedený aritmetický průměr je  

u vybraných položek částečně korigován, aby bylo dosaženo výsledných hodnot, jež 

odpovídají strategické analýze. 

 



110 

 

Tabulka č. 55: Prognóza ziskové marže zdola (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 

Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Tržby za prodej zboží* 4,89 % 4,89 % 4,89 % 4,89 % 

Výkonová spotřeba  64,49 % 64,22 % 63,93 % 63,90 % 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -4,90 % -4,90 % -4,90 % -4,90 % 

Aktivace -2,86 % -2,86 % -2,86 % -2,86 % 

Osobní náklady 31,00 % 31,00 % 30,01 % 29,55 % 

Ostatní provozní náklady  4,82 % 4,82 % 4,82 % 4,82 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,18 % 

Provozní zisková marže 12,15 % 12,42 % 13,70 % 14,19 % 
Komentář: 1. Tržby za prodej zboží obsahují pro účely výpočtu ziskové marže i položku ostatní provozní 

výnosy. 2. Úpravy hodnot v provozní oblasti představují veškeré úpravy hodnot v provozní oblasti 

s výjimkou úprav u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s přídomkem trvalé. 

 

Tržby za prodej zboží* byly pro prognózu ponechány ve výši aritmetického průměru za 

předchozí období, jelikož se jedná o nárazové položky, u kterých je těžké určit budoucí 

vývoj. Pro Výkonovou spotřebu byl podíl na tržbách stanoven jako mírně klesající, a to 

z důvodu, že analyzovaný podnik má od roku 2019 možnost restrukturalizace vyráběného 

sortimentu, což znamená možnost soustředění své produkce na výrobky s vyšším krycím 

příspěvkem čili to znamená nižší podíl výkonové spotřeby. Od roku 2021 je plánována 

také vyšší efektivita a produktivita vlivem robotizace a snížení zmetkovitosti pomocí 

nových technologií o 3 %. Změna stavu zásob vlastní činnosti i Aktivace zůstává 

v hodnotě aritmetického průměru, opět kvůli své nepravidelnosti. Prognóza podílu 

Osobních nákladů byla od roku 2021 stanovena jako klesající oproti průměru v důsledku 

již zmíněného plánu robotizace. Ostatní provozní náklady a Opravné položky  

v provozní oblasti jsou predikovány jako neměnné vůči aritmetickému průměru za 

minulé období, a to opět z důvodu nárazovosti daných položek. Provozní zisková marže 

byla tedy naplánována se stálým meziročním růstem, který koresponduje se strategickou 

analýzou podniku P-D Refractories CZ a.s. (snižování podílu výkonové spotřeby  

a osobních nákladů na tržbách aj.). 
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2. Optimistická varianta prognózy provozního VH před odpisy:   

Tabulka č. 56: Optimistická varianta prognózy provozního VH před odpisy (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 266 412 1 305 702 1 341 953 1 361 310 

Tržby za prodej zboží* 61 948 63 870 65 643 66 590 

Výkonová spotřeba  816 759 838 573 857 963 869 931 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -62 019 -63 943 -65 719 -66 667 

Aktivace -36 186 -37 308 -38 344 -38 897 

Osobní náklady 392 620 404 801 402 754 402 302 

Ostatní provozní náklady  60 997 62 889 64 635 65 568 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 263 2 333 2 398 2 432 

Provozní VH před daní a odpisy 153 926 162 227 183 908 193 232 

Provozní zisková marže 12,15 % 12,42 % 13,70 % 14,19 % 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Tržby z prodeje výrobků a služeb 

byly převzaty z optimistické prognózy tržeb, zbylé hodnoty sloužící pro výpočet provozního VH před daní 

a odpisy byly získány jako prognózovaný podíl na prognózovaných tržbách. 3. Tržby za prodej zboží 

obsahují pro účely výpočtu ziskové marže i položku ostatní provozní výnosy. 4. Úpravy hodnot v provozní 

oblasti představují veškeré úpravy hodnot v provozní oblasti s výjimkou úprav u dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku s přídomkem trvalé. 5. Za odpisy pro účely výpočtu hodnoty uváděného 

provozního VH je považována pouze položka s názvem úpravy hodnot v provozní oblasti s přídomkem 

trvalé (ve formátu VZZ 2016). 

 

 

Optimistická varianta počítá s neustálým meziročním růstem provozního VH před daní  

a odpisy do roku 2022 až na 193 232 tis. Kč. Tento růst je vyvolán nejen meziročně se 

zvyšujícím tempem růstu tržeb, ale i snižujícím se podílem výkonové spotřeby a od roku 

2021 i osobních nákladů vůči uváděným tržbám. 
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3. Pesimistická varianta prognózy provozního VH před odpisy:   

Tabulka č. 57: Pesimistická varianta prognózy provozního VH před odpisy (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 234 568 1 253 719 1 271 123 1 280 291 

Tržby za prodej zboží* 60 390 61 327 62 179 62 627 

Výkonová spotřeba  796 222 805 188 812 679 818 156 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -60 460 -61 398 -62 250 -62 699 

Aktivace -35 276 -35 823 -36 320 -36 582 

Osobní náklady 382 748 388 685 381 497 378 359 

Ostatní provozní náklady  59 463 60 386 61 224 61 665 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 206 2 240 2 271 2 287 

Provozní VH před daní a odpisy 150 056 155 769 174 202 181 731 

Provozní zisková marže 12,15 % 12,42 % 13,70 % 14,19 % 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Tržby z prodeje výrobků a služeb 

byly převzaty z pesimistické prognózy tržeb, zbylé hodnoty sloužící pro výpočet provozního VH před daní 

a odpisy byly získány jako prognózovaný podíl na prognózovaných tržbách. 3. Tržby za prodej zboží 

obsahují pro účely výpočtu ziskové marže i položku ostatní provozní výnosy. 4. Úpravy hodnot v provozní 

oblasti představují veškeré úpravy hodnot v provozní oblasti s výjimkou úprav u dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku s přídomkem trvalé. 5. Za odpisy pro účely výpočtu hodnoty uváděného 

provozního VH je považována pouze položka s názvem úpravy hodnot v provozní oblasti s přídomkem 

trvalé (ve formátu VZZ 2016). 

 

Pro pesimistickou variantu byl stanoven budoucí očekávaný vývoj provozního VH před 

daní a odpisy opět jako rostoucí, tentokrát již však v mírnějším tempu. Mírnější tempo 

predikovaného zisku je způsobeno nižším tempem růstu tržeb než u optimistické varianty. 

Výsledná hodnota provozního VH před odpisy by měla v posledním predikovaném roce 

2022 činit až 181 731 tis. Kč čili o zhruba 11 501 tis. Kč méně než u je tomu u optimistické 

varianty. 

4.2.3 Stanovení a prognóza nepeněžních složek pracovního kapitálu 

Dalším generátorem hodnoty, který je zapotřebí k sestavení finančního plánu, jsou 

nepeněžní složky pracovního kapitálu. Nepeněžní složky pracovního kapitálu jsou 

vypočítány za minulé období, ze kterého budou vycházet prognózované hodnoty pro 

období 2019 až 2022. Prognóza jednotlivých položek nepeněžních částí pracovního 

kapitálu vychází z ukazatelů aktivity, konkrétně dob obratů. Na konci této části jsou již 

stanoveny variantně očekávané hodnoty pracovního kapitálu pro podnik P-D Refractories 
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CZ a.s. Pro účely této diplomové práce budou do nepeněžních složek pracovního kapitálu 

zahrnuty i dlouhodobé závazky. 

 

(1) Stanovení doby obratu zásob, pohledávek a závazků za minulé období 

Aby bylo možné stanovit prognózu doby obratu zásob, pohledávek a závazků, je nejprve 

nutné spočítat tyto doby obratu za minulé období 2014 až 2018. Z minulého období bude 

následně vycházet prognóza pro roky 2019 až 2022. 

 

Tabulka č. 58: Doby obratu zásob, pohledávek a krátkodobých závazků za roky 2014 až 2018 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu zásob (dny) 205,41  183,78  174,62  223,66  222,96  

Doba obratu pohledávek (dny) 94,97  70,34  82,33  85,27 85,07  

Doba obratu kr. závazků (dny) 140,56  108,15  96,16 127,02  143,98  

Doba obratu dl. závazků (dny) 32,49  30,01  23,07  19,26  11,15  
Komentář: 1. Pro výše uvedené výpočty doby obratu v této tabulce byly použity tržby z prodeje výrobků  

a služeb (oproti finanční analýze, kde byly vzaty celkové tržby). 2. Pro výpočet potřebných denních tržeb 

bylo za rok počítáno s 360 dny. 

 

Ve stručnosti lze říci, že společnost P-D Refractories CZ a.s. dosahuje extrémně vysokých 

hodnot doby obratu zásob, čímž jsou po dlouhou dobu vázány peněžní prostředky do 

zmíněných zásob. Pokud se podíváme na porovnání doby obratu celkových pohledávek 

a závazků, tak je zřejmé, že doba obratu závazků dosahuje mnohem vyšší hodnoty 

(zejména díky závazkům k úvěrovým institucím), což je pro společnost pozitivní, jelikož 

obecně může platit svoje závazky později, než inkasuje svoje pohledávky. Pokud by se 

však braly v potaz pouze pohledávky a závazky z obchodního vztahu, bylo by vidět, že 

analyzovaný podnik musí platit naopak své obchodní závazky dříve, než je mu placeno, 

z toho vyplývá, že mezi úhradami obchodních závazků a inkasem pohledávek 

z obchodních vztahů nastává časový nesoulad, který může ovlivnit likviditu podniku. 

Detailní rozbor hodnot a příčin doby obratu zásob, pohledávek a závazků za období 2014 

až 2018, včetně porovnání s konkurencí a oborovým průměrem, je možné najít 

v předchozí části diplomové práce (v podkapitole 3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů, 

konkrétně na s. 85, 86 a 87). 
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(2) Prognóza doby obratu zásob, pohledávek a závazků 

Následující prognózy doby obratu zásob, pohledávek a závazků vycházejí 

z aritmetického průměru hodnot za minulé období (2014 až 2018) viz Tabulka č. 58,  

s. 113. Uvedený aritmetický průměr je u vybraných položek částečně korigován, aby bylo 

dosaženo výsledných hodnot, které odpovídají strategické analýze. 

 

Tabulka č. 59: Prognóza doby obratu zásob, pohledávek a krátkodobých závazků za roky 2019 až 

2022 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. Interview Liebl, 2020) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Doba obratu zásob (dny) 202,08  202,08  202,08  202,08  

Doba obratu pohledávek (dny) 83,60  83,60 83,60  83,60  

Doba obratu krátkodobých závazků (dny) 124,67  125,17  125,17  125,17   

Doba obratu dlouhodobých závazků (dny) 23,19  23,19  23,19  23,19  
Komentář: 1. Pro výše uvedené výpočty doby obratu v této tabulce byly použity tržby z prodeje výrobků  

a služeb (oproti finanční analýze, kde byly vzaty celkové tržby). 2. Pro výpočet potřebných denních tržeb 

bylo za rok počítáno s 360 dny. 

 

Doba obratu zásob byla pro prognózu ponechána ve výši aritmetického průměru za 

předchozí období, jelikož se neočekává žádná změna v oblasti předzásobení, případně 

skladování hotové výroby atd. Doba obratu pohledávek byla taktéž ponechána na 

hodnotě aritmetického průměru za roky 2014 až 2018, opět se neočekává žádná změna 

vůči odběratelům ani velké změny v případě pohledávek za mateřskou společností. 

Očekávané hodnoty doby obratu krátkodobých závazků jsou od roku 2019 korigovány 

a očekává se, že pomocí změny ve vyjednávání s dodavateli v rámci celé P-D skupiny 

dojde k lepšímu vyjednání podmínek kontraktů, tedy i vyšší doby splatnosti těchto 

závazků. Z tohoto důvodu je v roce 2019 a 2020 aritmetický průměr částečně zvýšen 

z důvodu očekávání vyšších dob splatností přijatých faktur od určitých dodavatelů.  

U závazků k zaměstnancům analyzovaný podnik neočekává žádné změny v podmínkách. 

Pro dobu obratu dlouhodobých závazků byl opět použit aritmetický průměr pro 

všechny prognózované roky. 

 

(3) Prognóza nepeněžních složek pracovního kapitálu 

Na základě dvou předchozích kroků je stanovena optimistická a pesimistická varianta 

nepeněžních složek pracovního kapitálu pro budoucí roky 2019 až 2022. Nepeněžní 

složky pracovního kapitálu jsou vypočteny z prognózy stavu zásob, pohledávek, 
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časového rozlišení aktiv, dlouhodobých a krátkodobých závazků a nakonec časového 

rozlišení pasiv.  

 

1. Optimistická varianta prognózy nepeněžních složek pracovního kapitálu:   

Tabulka č. 60: Optimistická varianta prognózy nepeněžních složek pracovního kapitálu (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Zásoby 710 895 732 951 753 300 764 166 

Pohledávky 294 075 303 198 311 616 316 111 

Časové rozlišení aktivní 20 085 20 085 20 085 20 085 

Krátkodobé závazky 438 577 453 997 466 602 473 333 

Dlouhodobé závazky 81 592 84 109 86 444 87 691 

Časové rozlišení pasivní 0 0 0 0 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Hodnota časového rozlišení 

aktivního i pasivního je plánována jako hodnota těchto položek z roku 2018. 
 

Pro prognózu optimistické varianty nepeněžních složek pracovního kapitálu se očekává 

za neměnných podmínek neustále meziročně rostoucí hodnota všech položek s výjimkou 

časového rozlišení. Nejvýznamnější nepeněžní položkou aktiv jsou zásoby, dále 

pohledávky a krátkodobé závazky, což je vzhledem k výrobní činnosti podniku 

očekávanou skutečností. Příčinou uvedeného růstu nepeněžních složek pracovního 

kapitálu jsou neustále rostoucí tržby z prodeje výrobků služeb analyzovaného podniku. 

 

2. Pesimistická varianta prognózy nepeněžních složek pracovního kapitálu:   

Tabulka č. 61: Pesimistická varianta prognózy nepeněžních složek pracovního kapitálu (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Zásoby 693 020 703 771 713 540 718 687 

Pohledávky 286 680 291 127 295 169 297 298 

Časové rozlišení aktivní 20 085 20 085 20 085 20 085 

Krátkodobé závazky 427 549 435 923 441 974 445 162 

Dlouhodobé závazky 79 540 80 760 81 882 82 472 

Časové rozlišení pasivní 0 0 0 0 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Hodnota časového rozlišení 

aktivního i pasivního je plánována jako hodnota těchto položek z roku 2018. 

 

Pesimistická varianta předpokládá opět neustále meziroční růst většiny nepeněžních 

složek pracovního kapitálu jako se očekává u optimistické varianty. Avšak růst 
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nepeněžních složek pracovního kapitálu by měl být značně pomalejší. Predikované 

rostoucí hodnoty lze opět přičítat meziročně se zvyšujícím tržbám z prodeje výrobků  

a služeb analyzovaného podniku, které byly i pro pesimistickou variantu odhadnuty jako 

rostoucí. Vyšší hodnoty nepeněžních složek pracovního kapitálu lze také vysvětlit tím, že 

podnik musí zpravidla vynaložit vyšší část aktiv a zdrojů jejich krytí na realizaci těchto 

výnosů. 

4.2.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Poslední tzv. generátor hodnoty, který je využíván pro tuto diplomovou práci, se bude 

věnovat investicím do dlouhodobého majetku analyzovaného podniku. V první části jsou 

vypočteny koeficienty investiční náročnosti za minulé období (2014 až 2018). Druhá část 

se již zaměřuje na samotnou prognózu hodnot dlouhodobého majetku, investic a odpisů. 

Veškeré výpočty vycházejí z tzv. globálního přístupu (Mařík et al., 2007, s. 137-147). 

 

(1) Stanovení koeficientu investiční náročnosti za minulé období 

Prvním nutným krokem pro stanovení budoucí investiční náročnosti je výpočet 

koeficientů investiční náročnosti růstu tržeb za minulé období (2014 až 2018). 

Koeficienty jsou počítány pro tři skupiny dlouhodobého majetku, a to konkrétně pro 

dlouhodobý nehmotný majetek, stavby a hmotné movité věci a jejich soubory. Pro 

výpočet investiční náročnosti růstu tržeb za minulé období je provedena úprava ve 

výpočtu, a to konkrétně taková, že z čitatele je vždy odstraněna hodnota investice netto 

roku 2016. Výše zmíněná hodnota je odstraněna z důvodu jasné nepravidelnosti 

investiční činnosti do dlouhodobého majetku v závislosti na tržbách analyzovaného 

podniku P-D Refractories CZ a.s. v tomto roce. Pokud by byla hodnota roku 2016 ve 

výpočtu ponechána, negativně by ovlivnila celou prognózu do záporných hodnot, což by 

nekorespondovalo se strategickou analýzou podniku (blíže viz kap. 3.2 s. 46  

a následujících). Všechny níže uvedené koeficienty investiční náročnosti by tedy měly 

být po úpravě výpočtu stanoveny jako kladné.  
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Tabulka č. 62: Přírůstek tržeb z prodeje výrobků a služeb od roku 2014 do roku 2018 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků a sl. 1 133 239 1 287 179 1 284 340 1 135 022 1 202 725 

Přírůstek tržeb 2014 až 2018 69 486 
Komentář: Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

V předcházející tabulce byl vypočten přírůstek tržeb z prodeje výrobků a služeb od roku 

2014 do roku 2018. Uvedený výpočet bude dále sloužit pro stanovení hodnot investiční 

náročnosti růstu tržeb v nadcházejících tabulkách. 

 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek:   

Tabulka č. 63: Výpočet koeficientu investiční náročnosti tržeb pro dlouhodobý nehmotný majetek za 

roky 2014 až 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 7 373 6 083 5 322 5 665 6 942 

Odpisy X 1 066 1 044 1 174 965 

Investice netto  X -1 290 -761 343 1 277 

Investice brutto  X -224 283 1 517 2 242 

Investiční nár. růstu tržeb 2014-2018 0,47 % 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč s výjimkou investiční náročností růstu 

tržeb. 2. Položka investice netto byla vypočtena jako rozdíl netto hodnoty majetku počítaného roku a netto 

hodnoty majetku předchozího roku 3. Položka investice brutto byla vypočtena jako součet odpisů a hodnoty 

investice netto. 4. Investiční náročnost růstu tržeb 2014-2018 byla vypočtena jako podíl součtu investic 

netto 2015, 2017 a 2018 vůči přírůstku tržeb od roku 2014 do roku 2018. 

 

V rámci dlouhodobého nehmotného majetku nedosahuje analyzovaný podnik nijak 

vysokých hodnot, jelikož eviduje velmi nízké hodnoty softwaru, kde jsou zahrnuty pouze 

jednotlivé moduly informačního systému SAP. Informační systém SAP bez jednotlivých 

modulů totiž eviduje ve svých aktivech pro všechny své podniky mateřská společnost 

z Německa, a proto není informační systém SAP z větší části do dlouhodobého 

nehmotného majetku podniku P-D Refractories CZ a.s. zahrnut. Investiční náročnost 

růstu tržeb byla za minulé období stanovena v hodnotě 0,47 %. 
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2. Položka dlouhodobého hmotného majetku (stavby):   

Tabulka č. 64: Výpočet koeficientu investiční náročnosti tržeb pro stavby za roky 2014 až 2018 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 337 986 352 206 338 529 344 954 338 487 

Odpisy X 48 863 60 431 74 650 58 732 

Investice netto X 14 220 -13 677 6 425 -6 467 

Investice brutto X 63 083 46 754 81 075 52 265 

Investiční nár. růstu tržeb 2014-2018 20,40 % 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč s výjimkou investiční náročností růstu 

tržeb. 2. Položka investice netto byla vypočtena jako rozdíl netto hodnoty majetku počítaného roku a netto 

hodnoty majetku předchozího roku 3. Položka investice brutto byla vypočtena jako součet odpisů a hodnoty 

investice netto. 4. Investiční náročnost růstu tržeb 2014-2018 byla vypočtena jako podíl součtu investic 

netto 2015, 2017 a 2018 vůči přírůstku tržeb od roku 2014 do roku 2018. 

 

Další podstatnou položkou potřebnou pro budoucí odhad plánovaných hodnot do finanční 

plánu jsou stavby podniku. Investiční náročnost růstu tržeb za období 2014 až 2018 byla 

pro stavby vypočtena v hodnotě 20,40 %. 

 

3. Položka dlouhodobého hmotného majetku (hmotné movité věci a jejich soubory):   

Tabulka č. 65: Výpočet koeficientu investiční náročnosti tržeb pro hmotné movité věci a jejich 

soubory za roky 2014 až 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ 

a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 186 839 216 889 180 347 174 073 173 985 

Odpisy   27 012 37 213 39 769 29 638 

Investice netto   30 050 -36 542 -6 274 -88 

Investice brutto   57 062 671 33 495 29 550 

Investiční nár. růstu tržeb 2014-2018 34,09 % 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč s výjimkou investiční náročností růstu 

tržeb. 2. Položka investice netto byla vypočtena jako rozdíl netto hodnoty majetku počítaného roku a netto 

hodnoty majetku předchozího roku 3. Položka investice brutto byla vypočtena jako součet odpisů a hodnoty 

investice netto. 4. Investiční náročnost růstu tržeb 2014-2018 byla vypočtena jako podíl součtu investic 

netto 2015, 2017 a 2018 vůči přírůstku tržeb od roku 2014 do roku 2018. 

 

Poslední položkou, pro kterou byla vypočtena investiční náročnost růstu tržeb za minulé 

období, jsou hmotné movité věci a jejich soubory. Jedná se o podstatnou položku, kterou 

tvoří zejména stroje podniku, jež jsou zapotřebí pro výrobní činnost analyzovaného 

podniku. Investiční náročnost růstu tržeb byla za minulé období stanovena v hodnotě 

34,09 % a bude dále sloužit pro výpočet predikovaných hodnot v následující části.  
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(2) Prognóza dlouhodobého majetku, investic a odpisů 

V této části práce již bude možné vypočítat, případně stanovit plánované a očekávané 

hodnoty dlouhodobého majetku, investic a odpisů. Výpočty vycházejí z investiční 

náročnosti růstu tržeb za minulé období (2014 až 2018), pomocí nichž jsou odhadnuty 

jednotlivé výše investic pro prognózované období (2019 až 2022). Jedinou výjimku tvoří 

pozemky, u nichž není hodnota stanovena pomocí koeficientů (Mařík, 2007, s. 137-147). 

Plánované hodnoty dlouhodobého majetku jsou opět stanoveny v optimistické  

i pesimistické variantě. 

 

1. Optimistická varianta prognózy dlouhodobého majetku, investic a odpisů:   

Nejprve je stanovena optimistická prognóza hodnot dlouhodobého majetku, investic  

a odpisů, poté následuje pesimistická varianta. První níže uvedená tabulka obsahuje 

výpočet přírůstku tržeb z prodeje výrobků a služeb od roku 2018 do roku 2022, který 

bude následně sloužit pro odhadnutí výše netto investic pro prognózované období. 

 

Tabulka č. 66: Optimistická varianta přírůstku prognózovaných tržeb z prodeje výrobků a služeb 

od roku 2018 do roku 2022 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a sl. 1 202 725 1 266 412 1 305 702 1 341 953 1 361 310 

Přírůstek tržeb 2018-2022 158 585 
Komentář: Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Prognóza netto investic do dlouhodobého majetku:   

Tabulka č. 67: Optimistická varianta pro odhad netto investic pro roky 2019 až 2022 na základě 

koeficientu náročnosti investic z minulého období (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti  

P-D Refractories CZ a.s.) 

Majetek Koeficient Odhad netto investic 2019-2022 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,47 %                                                         753     

Stavby 20,40 %                                                    32 358     

HMV a jejich soubory 34,09 %                                                    54 062     

Celkem 54,97 %                                                    87 173     
Komentář: 1. Hodnoty odhadu investic netto jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Odhad investic netto byl vypočten 

jako součin příslušného koeficientu a přírůstků „optimistických“ tržeb mezi roky 2018 a 2022. 

 

Předchozí tabulka udává přehled o výši netto investic v celém prognózovaném období. 

Znamená to tedy, že podnik P-D Refractories CZ a.s. by měl během let 2019 až 2022 

vykázat v součtu přírůstek netto hodnoty výše zmíněných majetků o 87 173 tis. Kč. 
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Nejnižší hodnotu investic by měl tvořit dlouhodobý nehmotný majetek (753 tis. Kč), který 

u analyzovaného podniku tvoří již několik let pouze malé zastoupení. Nejvyšší investice 

netto jsou uvažovány pro hmotné movité věci a jejich soubory, a to v předpokládané výši 

54 062 tis. Kč. Hmotné movité věci a jejich soubory tvoří u P-D Refractories CZ a.s. 

veškeré strojní vybavení, které je využíváno pro činnost podniku. Pro účely této práce 

jsou netto investice vždy rozdělovány rovnoměrně mezi jednotlivé plánované roky. 

 

Plánované hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku, investic a odpisů: 

Tabulka č. 68: Optimistická varianta pro plánované hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku, 

investic a odpisů (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview 

Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Původní → odpisy 965 965 965 965 965 

               → zůstatková hodnota 6 942 5 977 5 013 4 048 3 084 

Nový →investice brutto X 1 153 1 537 2 049 2 733 

          → pořizovací hodnota k 31. 12. X 1 153 2 690 4 739 7 472 

          → odpisy (1/3 z PC k 1.1.) X 0 384 897 1 580 

          → investice netto X 188 188 188 188 

Celkem → odpisy 965 965 1 349 1 861 2 544 

              → zůstatková hodnota 6 942 7 130 7 319 7 507 7 695 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Hodnota původních odpisů je 

přebrána jako hodnota odpisů DNM z roku 2018. 3. Původní zůstatková hodnota představuje rozdíl 

zůstatkové hodnoty předchozího roku a odpisů stávajícího roku. 4. Investice brutto byly vypočteny jako 

součet původních odpisů, nových odpisů a nových investic netto. 5. Položka pořizovací hodnota představuje 

součet pořizovací hodnoty předchozího roku a investic brutto stávajícího roku. 6. Nové odpisy tvoří jednu 

třetinu z netto investic předchozího roku. 7. Investice netto tvoří vždy jednu čtvrtinu z celkových netto 

investic do dlouhodobého nehmotného majetku. 8. Odpisy celkem představují sumu původních a nových 

odpisů 9. Zůstatková hodnota je vypočtena jako součet zůstatkové hodnoty předchozího roku a investic 

netto stávajícího roku. 

 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku byly stanoveny na základě informací z účetní 

závěrky a interních informací od společnosti P-D Refractories CZ a.s. na dobu 3 let (Liebl, 

2020). Plánovaná hodnota netto (zůstatková hodnota) dlouhodobého nehmotného 

majetku je predikována jako neustále meziročně rostoucí až na hodnotu 7 695 tis. Kč,  

a to z důvodu, že brutto investice jsou rychleji rostoucí, než je součet odpisů 

dlouhodobého nehmotného majetku. 
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Plánované hodnoty staveb, investic a odpisů:   

Pro přesnější výpočet plánovaných hodnot odpisů staveb je podstatné stanovit co možná 

nejpřesnější dobu odpisování. Následující tabulka bude tedy zaměřena na výpočet 

průměrné doby odpisování staveb u společnosti P-D Refractories CZ a.s. na základě 

váženého aritmetického průměru. 

 

Tabulka č. 69: Vážený aritmetický průměr doby odpisování staveb (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Interview Liebl, 2020) 

Odpisová skupina 4 5 6 

Doba odpisování (v letech) 20 30  50  

Procentní zastoupení 16,19 % 79,31 % 4,5 % 

Vážený aritmetický průměr 29,28 let 
Komentář: 1. Vážený aritmetický průměr byl použit z důvodu evidence více druhů staveb s různou dobou 

odpisování. 2. Veškeré výše uvedené hodnoty vychází z interních informací poskytnutých od 

analyzovaného podniku P-D Refractories CZ a.s. 

 

Doba odpisování u staveb byla na základě předchozího výpočtu stanovena váženým 

aritmetickým průměrem na 29,28 let. Následující výpočty odpisů vycházejí 

z matematicky zaokrouhlené hodnoty na 29 let. 

 

Tabulka č. 70: Optimistická varianta pro plánované hodnoty staveb, investic a odpisů (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Původní → odpisy 58 732 58 732 58 732 58 732 58 732 

              → zůstatková hodnota 338 487 279 755 221 022 162 290 103 557 

Nový → investice brutto X 66 822 69 126 71 510 73 976 

          → pořizovací hodnota k 31. 12. X 66 822 135 948 207 458 281 434 

          → odpisy (1/29 z PC k 1.1.) X 0 2 304 4 688 7 154 

          → investice netto X 8 089 8 089 8 089 8 089 

Celkem → odpisy 58 732 58 732 61 037 63 420 65 886 

              → zůstatková hodnota 338 487 346 576 354 666 362 755 370 845 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Hodnota původních odpisů je 

přebrána jako hodnota odpisů staveb z roku 2018. 3. Původní zůstatková hodnota představuje rozdíl 

zůstatkové hodnoty předchozího roku a odpisů stávajícího roku. 4. Investice brutto byly vypočteny jako 

součet původních odpisů, nových odpisů a nových investic netto. 5. Položka pořizovací hodnota představuje 

součet pořizovací hodnoty předchozího roku a investic brutto stávajícího roku. 6. Nové odpisy tvoří jednu 

devětadvacetinu z netto investic předchozího roku. 7. Investice netto tvoří vždy jednu čtvrtinu z celkových 

netto investic do staveb. 8. Odpisy celkem představují sumu původních a nových odpisů 9. Zůstatková 

hodnota je vypočtena jako součet zůstatkové hodnoty předchozího roku a investic netto stávajícího roku. 
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Z pohledu na tabulku lze vidět, že celková zůstatková hodnota (netto hodnota) je 

předpokládána opět vždy jako meziročně zvyšující se. Plánované celkové zůstatkové 

hodnoty by se tedy měly od roku 2018 zvýšit do roku 2022 o zhruba 32 358 tis. Kč. Z výše 

uvedených informací tedy vyplývá, že analyzovaná společnost bude s predikovanými 

rostoucími tržbami také potřebovat i vyšší investice do staveb pro zajištění modernizace 

či zvýšení své výrobní kapacity. 

 

Plánované hodnoty hmotných movitých věcí a jejich souborů, investic a odpisů:   

Tabulka č. 71: Vážený aritmetický průměr doby odpisování hmotných movitých věcí a jejich souborů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Odpisová skupina 1 2 3 4 

Doba odpisování 3 roky 5 let 10 let 20 let 

Procentní zastoupení 2,51 % 42,01 % 55,44 % 0,04 % 

Vážený aritmetický průměr 7,73 roku 
Komentář: 1. Vážený aritmetický průměr byl použit z důvodu evidence více druhů staveb s různou dobou 

odpisování. 2. Veškeré výše uvedené hodnoty vychází z interních informací poskytnutých od 

analyzovaného podniku P-D Refractories CZ a.s. 

 

Doba odpisování hmotných movitých věcí a jejich souborů byla pomocí váženého 

aritmetického průměru vypočtena v hodnotě 7,73 roku. Pro účely následujících výpočtů 

je použita matematicky zaokrouhlená doba odpisování tohoto majetku na 8 let. 

 

Tabulka č. 72: Optimistická varianta pro plánované hodnoty hmotných movitých věcí a jejich 

souborů, investic a odpisů (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.  

a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Původní → odpisy 29 638 29 638 29 638 29 638 29 638 

              → zůstatková hodnota 173 985 144 347 114 709 85 071 55 433 

Nový → investice brutto X 43 154 48 548 54 616 61 443 

          → pořizovací hodnota k 31. 12. X 43 154 91 701 146 317 207 761 

          → odpisy (1/8 z PC k 1.1.) X 0 5 394 11 463 18 290 

          → investice netto X 13 516 13 516 13 516 13 516 

Celkem → odpisy 29 638 29 638 35 032 41 101 47 928 

              → zůstatková hodnota 173 985 187 501 201 016 214 532 228 047 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Hodnota původních odpisů je 

přebrána jako hodnota odpisů hmotných movitých věcí a jejich souborů z roku 2018. 3. Původní zůstatková 

hodnota představuje rozdíl zůstatkové hodnoty předchozího roku a odpisů stávajícího roku. 4. Investice 

brutto byly vypočteny jako součet původních odpisů, nových odpisů a nových investic netto. 5. Položka 

pořizovací hodnota představuje součet pořizovací hodnoty předchozího roku a investic brutto stávajícího 

roku. 6. Nové odpisy tvoří jednu osminu z netto investic předchozího roku. 7. Investice netto tvoří vždy 



123 

 

jednu čtvrtinu z celkových netto investic do hmotných movitých věcí a jejich souborů. 8. Odpisy celkem 

představují sumu původních a nových odpisů 9. Zůstatková hodnota je vypočtena jako součet zůstatkové 

hodnoty předchozího roku a investic netto stávajícího roku. 

 

Predikce pro hmotné movité věci a jejich soubory opět počítá s růstem netto 

(zůstatkových) hodnot i výší celkových odpisů, což ostatně odpovídá i vypočtenému 

koeficientu (viz Tabulka č. 67 na s. 119). Celková netto hodnota hmotných movitých věcí 

a jejich souborů by měla dle predikce až do roku 2022 vzrůst na hodnotu 228 047 tis. Kč. 

 

Plánované hodnoty pozemků:   

Tabulka č. 73: Optimistická varianta plánovaných hodnot pozemků (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

   → zůstatková hodnota 30 838 30 838 30 838 30 838 30 838 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis.  Kč. 2. Hodnota pozemků v predikovaných 

letech je přebrána jako hodnota pozemků z roku 2018 

 

Z pohledu na tabulku je zřejmé, že hodnota pozemků byla ponechána pro všechny 

predikované roky (2019 až 2022) vždy ve stejné výši (30 838 tis. Kč). Neměnné hodnoty 

pozemků byly stanoveny na základě konzultace s vedením společnosti P-D Refractories 

CZ a.s., kde bylo řečeno, že analyzovaný podnik nemá v nejbližších letech v záměru 

prodávat, ale ani nakupovat žádné pozemky, tudíž je hodnota pozemků po konzultaci 

považována pro predikci za neměnnou (Liebl, 2020). 

 

Celkový přehled plánovaných investičních hodnot dlouhodobého majetku:   

Tabulka č. 74: Optimistická varianta-celkový přehled plánovaných investičních hodnot 

dlouhodobého majetku (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.  

a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Odpisy 89 335 89 335 97 418 106 382 116 358 

Zůstatková hodnota 550 252 572 045 593 839 615 632 637 425 

Celkové investice netto do DM -5 278 21 793 21 793 21 793 21 793 

Celkové investice brutto do DM 84 057 111 128 119 211 128 175 138 152 
Komentář: Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Z celkového pohledu na predikované investiční hodnoty je možné usoudit, že podnik  

P-D Refractories CZ a.s. by měl dle plánu od roku 2019 vykazovat konstantní růst netto 

investic do dlouhodobého majetku o 21 793 tis. Kč. Od roku 2019 se také očekává 
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postupné meziroční navyšování odpisů i celkových brutto investic do dlouhodobého 

majetku. Zvýšené odpisy sice podniku snižují výsledek hospodaření prostřednictvím 

nákladů, avšak díky investicím podnik udržuje krok s konkurenčními podniky. 

Zůstatková hodnota majetku je predikována také v neustále meziročně rostoucí tendenci, 

což znamená, že brutto investice převyšují odpisy a podnik tedy více investuje než 

odpisuje. To znamená, že podnik by měl dle predikce eliminovat zastarávání svého 

dlouhodobého majetku. 

 

2. Pesimistická varianta prognózy dlouhodobého majetku, investic a odpisů:   

Pesimistická varianta vychází také z koeficientů investiční náročnosti za minulé období 

stejně jako optimistická verze. Avšak pro pesimistickou variantu byly predikovány 

v předchozích kapitolách nižší tržby z prodeje výrobků a služeb, které jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 75: Pesimistická varianta přírůstku prognózovaných tržeb z prodeje výrobků a služeb 

od roku 2018 do roku 2022 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a sl. 1 202 725 1 234 568 1 253 719 1 271 123 1 280 291 

Přírůstek tržeb 2018 až 2022 77 566 
Komentář: Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Prognóza netto investic do dlouhodobého majetku:   

Tabulka č. 76: Pesimistická varianta pro odhad netto investic pro roky 2019 až 2022 na základě 

koeficientu náročnosti investic z minulého období (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti  

P-D Refractories CZ a.s.) 

Majetek Koeficient Odhad netto investic 2019-2022 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,47 %                                                         368     

Stavby 20,40 %                                                    15 827     

HMV a jejich soubory 34,09 %                                                    26 443     

Celkem 54,97 %                                                    42 638     
Komentář: 1. Hodnoty odhadu investic netto jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Odhad investic netto byl vypočten 

jako součin příslušného koeficientu a přírůstků „pesimistických“ tržeb mezi roky 2018 a 2022. 

 

Dle předpokladu dosahují investice u pesimistické varianty nižších hodnot, než je tomu  

u optimistické varianty. Dle pesimistického plánu by analyzovaný podnik měl během 

plánovaného období vykázat netto investice do svého dlouhodobého majetku zhruba ve 
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výši 42 638 tis. Kč, což je přibližně o 44 536 tis. Kč méně, než je předpokládáno pro 

optimistickou variantu. Detailní rozbor plánovaných investic této varianty je 

v následujících tabulkách a komentářích. 

 

Plánované hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku, investic a odpisů: 

Tabulka č. 77: Pesimistická varianta pro plánované hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku, 

investic a odpisů (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview 

Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Původní → odpisy 965 965 965 965 965 

               → zůstatková hodnota 6 942 5 977 5 013 4 048 3 084 

Nový → investice brutto X 1 057 1 409 1 878 2 505 

          → pořizovací hodnota k 31. 12. X 1 057 2 465 4 344 6 849 

          → odpisy (1/3 z PC k 1.1.) X 0 352 822 1 448 

          → investice netto X 92 92 92 92 

Celkem → odpisy 965 965 1 317 1 786 2 413 

              → zůstatková hodnota 6 942 7 034 7 126 7 218 7 310 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Metodika výpočtu a další relevantní 

komentáře jednotlivých položek tabulky jsou uvedeny v komentáři pod Tabulka č. 68 na s. 120. 

 

Z pohledu na výše uvedenou tabulku je zřejmé, že pesimistická varianta počítá pouze  

s velmi malými netto investicemi do dlouhodobého nehmotného majetku, jedná se  

o 92 tis. Kč ročně. P-D Refractories CZ a.s. ani v minulém období neeviduje vysoké 

hodnoty dlouhodobého majetku, tudíž analyzovaný podnik nemá takovou náročnost na 

dlouhodobý nehmotný majetek pro výkon své podnikatelské činnosti a plánované 

hodnoty to také zohledňují. 
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Plánované hodnoty staveb, investic a odpisů:   

Tabulka č. 78: Pesimistická varianta pro plánované hodnoty staveb, investic a odpisů (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Původní → odpisy 58 732 58 732 58 732 58 732 58 732 

               → zůstatková hodnota 338 487 279 755 221 022 162 290 103 557 

Nový → investice brutto  X 62 689 64 851 67 087 69 400 

          → pořizovací hodnota k 31. 12.  X 62 689 127 540 194 627 264 028 

          → odpisy (1/29 z PC k 1.1.)  X 0 2 162 4 398 6 711 

          → investice netto  X 3 957 3 957 3 957 3 957 

Celkem → odpisy 58 732 58 732 60 894 63 130 65 444 

              → zůstatková hodnota 338 487 342 444 346 400 350 357 354 314 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Metodika výpočtu a další relevantní 

komentáře jednotlivých položek tabulky jsou uvedeny v komentáři pod Tabulka č. 70 na s. 121. 

 

Doba odpisování pro stavby byla stanovena naprosto totožně, jako tomu bylo  

u optimistické varianty (Tabulka č. 69, s. 121). Dle pesimistického scénáře by měl 

analyzovaný podnik vykazovat hodnotu netto investic během plánovaných let okolo 

3 957 tis. Kč. 

 

Plánované hodnoty hmotných movitých věcí a jejich souborů, investic a odpisů:   

Tabulka č. 79: Pesimistická varianta pro plánované hodnoty hmotných movitých věcí a jejich 

souborů, investic a odpisů (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.  

a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Původní → odpisy 29 638 29 638 29 638 29 638 29 638 

               → zůstatková hodnota 173 985 144 347 114 709 85 071 55 433 

Nový → investice brutto X 36 249 40 780 45 877 51 612 

          → pořizovací hodnota k 31. 12. X 36 249 77 028 122 905 174 517 

          → odpisy (1/8 z PC k 1.1.) X 0 4 531 9 629 15 363 

          → investice netto X 6 611 6 611 6 611 6 611 

Celkem → odpisy 29 638 29 638 34 169 39 267 45 001 

              → zůstatková hodnota 173 985 180 596 187 206 193 817 200 428 
Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Metodika výpočtu a další relevantní 

komentáře jednotlivých položek tabulky jsou uvedeny v komentáři pod Tabulka č. 72 na s. 122. 
 

Pro pesimistickou variantu plánovaných hodnot hmotných movitých věcí a jejich souboru 

byla zvolená stejná doba odpisování daného majetku, jako tomu bylo u optimistické 

varianty. Stanovení doby odpisování s patřičným komentářem je tedy možné vidět  
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(viz Tabulka č. 71 na s. 122). Co se týče samotné predikce netto investic, tak se jejich 

výše odhaduje v hodnotě 6 611 tis. Kč ročně, což způsobuje neustále meziročně rostoucí 

plánovanou celkovou zůstatkovou hodnotu daného majetku. 

 

Plánované hodnoty pozemků:   

Predikované hodnoty pozemků jsou pro plánované období odhadovány, na základě 

konzultací s managementem společnosti P-D Refractories CZ a.s., pro optimistickou  

i pesimistickou variantu v totožné výši (30 838 tis. Kč) pro celé období (2019 až 2022). 

Stanovení hodnoty pozemků pro optimistickou variantu je možné vidět (viz Tabulka č. 

73 na s. 123), kde je i vysvětlení pro stanovení dané výše plánovaných hodnot. 

 

Celkový přehled plánovaných investičních hodnot dlouhodobého majetku:   

Tabulka č. 80: Pesimistická varianta-celkový přehled plánovaných investičních hodnot 

dlouhodobého majetku (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.  

a Interview Liebl, 2020) 

Celkem 2018 2019 2020 2021 2022 

Odpisy 89 335 89 335 96 380 104 183 112 857 

Zůstatková hodnota 550 252 560 911 571 571 582 230 592 890 

Celkové investice netto do DM -5 278 10 659 10 659 10 659 10 659 

Celkové investice brutto do DM 84 057 99 994 107 039 114 843 123 517 
Komentář: Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Jak již bylo řečeno na samotném začátku této podkapitoly, tak investice netto byly 

rozdělovány vždy rovnoměrně mezi plánované období, což potvrzují i hodnoty  

v předchozí tabulce, kde je možné vidět, že roční investice netto pro pesimistickou 

variantu se očekávají v hodnotě 10 659 tis. Kč. V porovnání s optimistickou variantou lze 

zjistit, že netto investice pro pesimistický scénář dosahují zhruba polovičních hodnot, než 

je tomu u druhé varianty. I přes nižší investiční činnost by však měl analyzovaný podnik 

neustále zvyšovat zůstatkovou hodnotu svého dlouhodobého majetku, a to od roku 2018 

do roku 2022 až o hodnotu 42 638 tis. Kč. 
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4.3 Sestavení finančního plánu pro podnik P-D Refractories CZ a.s. 

Tato podkapitola se zabývá hlavním cílem této diplomové práce, kterým je sestavit návrh 

finančního plánu. Finanční plán se bude vždy skládat z VZZ, rozvahy a výkazu  

o peněžních tocích. Pro porovnání je k plánovaným rokům vždy uveden i poslední známý 

rok, který v některých případech bude sloužit i jako výchozí hodnota pro plánované 

období, jimiž jsou roky 2019 až 2022.  

4.3.1 Cíle společnosti P-D Refractories CZ a.s.  

K finančním plánům se často váží cíle, kterých chce podnik sám dosáhnout nebo které 

musí splnit s ohledem na své vlastníky. U společnosti P-D Refractories CZ a.s. tomu 

nebude jinak a podnik si tedy klade nebo mu jsou kladeny na jednotlivé plánované roky 

následující cíle, které jsou řazeny od nejdůležitějších z pohledu vedení analyzované 

společnosti: 

 

1. Zlepšit okamžitou likviditu minimálně na hodnotu 0,15 a pohotové likvidity na 

0,85. Cílem podniku je dosáhnout zlepšení likvidity pomocí snižování podílu nákladů na 

tržbách díky robotizaci a restrukturalizaci vyráběného portfolia. Dalším faktorem, 

pomocí něhož by chtěl analyzovaný podnik zlepšit svoji situaci v oblasti likvidity, je 

vyjednávání lepších smluvních podmínek od svých dodavatelů pomocí objednávek 

v rámci celé P-D skupiny. 

 

2. Zajistit každoroční vyplácení podílů na zisku (dividend), pro rok 2019 17 Kč na 

akcii a od roku 2020 navýšit výplatu podílů na zisku již na 20 Kč na akcii. V případě 

dosáhnutí zisku má podnik v plánu vyplácet dividendy. Pokud by nastal nedostatek 

peněžních prostředků, tak by tato skutečnost byla řešena provozním úvěrem. 

 

3. Dosáhnout minimální hodnoty výsledku hospodaření za účetní období po dani 

(EAT) 43 mil. Kč. Uvedeného cíle by chtěl podnik dosáhnout opět pomocí již zmiňované 

restrukturalizace vyráběného sortimentu a robotizace. V rámci restrukturalizace 

vyráběného portfolia jde především o záměr soustředit výrobu na ziskovější dinas  

a keramické komínové vložky, díky čemuž se plánuje snížení podílu nákladů na tržbách. 
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Snížení výkonové spotřeby se očekává zhruba o 3 % a snížení osobních nákladů o cca  

2 %. 

 

4. Dosahovat rentability tržeb (ROS) alespoň 5,0 %. K rentabilitě by se chtěl 

analyzovaný podnik opět propracovat pomocí robotizace a výrobou ziskovějších 

produktů, což se projeví nižším podílem vybraných nákladů na tržbách (viz výše). 

4.3.2 Optimistická varianta finančního plánu 

První variantou pro finanční plán je varianta optimistická. Finanční plán je sestaven ze tří 

výkazů, a to v následujícím pořadí z: VZZ, rozvaha a výkazu CF. Pro většinu hodnot  

a výpočtů je v následující části práce uvedeno vysvětlení anebo odkaz na příslušný 

výpočet a komentář v předchozích částech práce. 

 

(1) Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Optimistická varianta plánu VZZ je pro účely diplomové práce rozdělena na tři části, a to 

na provozní a finanční činnost a dále následuje výpočet celkového výsledku hospodaření. 

 

1. VZZ provozní činnost:   

Tabulka č. 81: Optimistická varianta výkazu zisku a ztráty z provozní činnosti (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 202 725 1 266 412 1 305 702 1 341 953 1 361 310 

Tržby za prodej zboží 52 494 20 164 20 789 21 366 21 675 

Výkonová spotřeba 807 381 816 759 838 573 857 963 869 931 

Změna stavu zásob vlastní činností -63 934 -62 019 -63 943 -65 719 -66 667 

Aktivace -29 989 -36 186 -37 308 -38 344 -38 897 

Osobní náklady 383 573 392 620 404 801 402 754 402 302 

Odpisy  87 135 89 335 97 418 106 382 116 358 

Ostatní provozní výnosy 53 763 41 784 43 081 44 277 44 915 

Ostatní provozní náklady 66 384 60 997 62 889 64 635 65 568 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  1 920 2 263 2 333 2 398 2 432 

Provozní VH před zdaněním 56 512 64 591 64 810 77 526 76 873 

Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Za odpisy pro účely výpočtu 

hodnoty uváděného provozního VH je považována pouze položka s názvem úpravy hodnot v provozní 

oblasti s přídomkem trvalé (ve formátu VZZ 2016) 3. Úpravy hodnot v provozní oblasti představují veškeré 

úpravy hodnot v provozní oblasti s výjimkou úprav u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

s přídomkem trvalé.  
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Veškeré výše uvedené hodnoty vychází z kapitoly 4.2.2 na s. 106 a následující, kde byl 

odhad „provozních“ položek pro plánované období patřičně zdůvodněn a podložen 

výpočtem. Výpočet prognózovaných tržeb byl proveden v kapitole 4.1 na s. 104, Dle 

kontroly po přičtení odpisů souhlasí také hodnoty provozního výsledku hospodaření 

s plánovaným provozním výsledkem hospodaření, který je uvedený v optimistické 

prognóze ziskové marže (viz Tabulka č. 56 na s. 111). U výše uvedené plánované verze 

VZZ z provozní činnosti lze opět vidět, že zastoupení daných položek odpovídá faktu, že 

se jedná o výrobní podnik a tržby z prodeje výrobků a služeb spolu s výkonovou 

spotřebou a osobními náklady tvoří největší zastoupení. Z pohledu na provozní VH před 

zdaněním lze vidět, že se odhaduje až do roku 2021 vždy meziroční nárůst tohoto VH,  

a to v důsledku rychleji rostoucích tržeb než nákladů. Náklady byly plánovány jako 

pomaleji rostoucí, a to s ohledem na strategickou analýzu, kde bylo řečeno, že P-D 

Refractories CZ a.s. má od roku 2019 možnost restrukturalizovat své vyráběné portfolio 

a od roku 2021 může začít využívat projekt robotizace. Výše zmíněnými opatřeními se 

tedy očekává pokles procentního zastoupení výkonové spotřeby, respektive osobních 

nákladů.  

 

2. VZZ finanční činnost:   

Tabulka č. 82: Optimistická varianta výkazu zisku a ztráty z finanční činnosti (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Výnosy z DFM  1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 

Výnosové úroky 192 282 464 439 463 

Nákladové úroky 7 101 7 101 7 101 7 101 7 101 

Ostatní finanční výnosy 15 743 15 743 15 743 15 743 15 743 

Ostatní finanční náklady 18 324 18 324 18 324 18 324 18 324 

Finanční VH -8 419 -8 329 -8 147 -8 172 -8 148 

Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Výnosové úroky jsou vypočteny 

jako 0,5 % z hodnoty peněžních prostředků z předchozího roku 3. Ostatní položky s výjimkou výnosových 

úroků jsou ponechány ve stejné výši jako v roku 2018. 
 

Z pohledu na hodnoty finančního VH od roku 2011 lze vidět, že analyzovaný podnik 

nedosahoval nikdy kladného finančního VH a změna se neočekává ani pro celé plánované 

období. Výnosy z DFM představují vyplacené podíly na zisku od slovinské dceřiné 

společnosti P-D Kremen d.o.o., kde se nepředpokládá prodej ani navýšení podílu (Liebl, 

2020). Společnost také nepředpokládá, že by se zvyšovalo úročení cizích zdrojů, proto  
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i položka nákladových úroků byla ponechána pro predikci ve stejné výši z roku 2018. 

Ostatní finanční výnosy a náklady představují zejména kurzové zisky, respektive ztráty  

a poplatky bance, kde nelze dostatečně předpovědět jejich vývoj, proto byly obě položky 

opět ponechány ve výši poslední známé hodnoty. Finanční VH by se tedy dle výše 

zmíněných úvah měl pohybovat v plánovaném období mírně pod hodnotou –8 000 tis. 

Kč. 

 

3. VZZ celkový výsledek hospodaření:   

Tabulka č. 83: Výpočet průměrné efektivní sazby daně (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Efektivní sazba daně 18,75 % 19,46 % 24,78 % 16,90 % 20,01 % 

Průměrná efektivní sazba daně 19,98 % 

 

Aby bylo možné co možná nejpřesněji odhadnout výši daně z příjmu právnických osob, 

je nutné vypočítat tzv. průměrnou efektivní sazbu daně za minulé období. Průměrná 

efektivní sazba daně totiž lépe zohledňuje daňovou zátěž podniku, než kdyby byla použita 

sazba dle českého Zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., která činí 19 %.  

 

Tabulka č. 84: Optimistická varianta celkového VH (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Výsledek hospodaření před daní 48 093 56 262 56 662 69 355 68 725 

Daň z příjmu 9 626 11 242 11 322 13 858 13 732 

Výsledek hospodaření za účetní období  38 467 45 020 45 341 55 497 54 994 

Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Pro výpočet daně z příjmu byla 

využita průměrná efektivní sazba daně ve výši 19,98 %. 
 

Z pohledu na tabulku je patrné, že zvyšující se hodnoty provozního VH se také pozitivně 

projeví na celkovém výsledku hospodaření za účetní období po dani, což znamená, že 

podnik P-D Refractories CZ a.s. by měl dle plánovaných hodnot v roce 2019 a 2020 

dosáhnout celkového VH po dani okolo 45 mil. Kč a v letech 2021 až 2022 by to mělo 

být zejména díky úspoře v oblasti osobních nákladů ještě o zhruba 10 mil. Kč více. 
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(2) Plánovaná rozvaha 

Plán rozvahy je rozdělen do dvou částí, a to na aktiva a pasiva. Veškeré hodnoty pro 

sestavení rozvahy vycházejí z optimistické prognózy pracovního kapitálu z kapitoly 

Stanovení a prognóza nepeněžních složek pracovního kapitálu 4.2.3 na s. 112 a dále. 

Hodnoty dlouhodobého majetku byly vypočteny v kapitole 4.2.4 na s. 116 a následující. 

Další hodnoty, které nespadají do předchozích kapitol, byly ponechány v hodnotě z roku 

2018 anebo podléhají dalšímu výpočtu, který je uveden v následujících částech práce 

(např. peněžní prostředky). 

 

1. Rozvaha (aktiva):   

Tabulka č. 85: Optimistická varianta aktiv rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

AKTIVA CELKEM 1 775 839 1 809 889 1 858 020 1 913 308 1 961 131 

Dlouhodobý majetek 670 327 692 120 713 914 735 707 757 500 

Dlouhodobý nehmotný majetek 6 942 7 130 7 319 7 507 7 695 

Dlouhodobý hmotný majetek 646 205 667 810 689 415 711 020 732 625 

  Pozemky 30 838 30 838 30 838 30 838 30 838 

  Stavby 338 487 346 576 354 666 362 755 370 845 

  Samostatné movité věci  173 985 187 501 201 016 214 532 228 047 

  Jiný dlouhodobý DHM 25 637 25 637 25 637 25 637 25 637 

  Nedokončený DHM 61 791 61 791 61 791 61 791 61 791 

  Poskytnuté zálohy na DHM 15 467 15 467 15 467 15 467 15 467 

Dlouhodobý finanční majetek 17 180 17 180 17 180 17 180 17 180 

Oběžná aktiva 1 085 427 1 097 684 1 124 021 1 157 516 1 183 546 

 Zásoby 744 896 710 895 732 951 753 300 764 166 

 Pohledávky 284 219 294 075 303 198 311 616 316 111 

 Krátkodobý finanční majetek  0 0 0 0 0 

 Peněžní prostředky 56 312 92 714 87 872 92 600 103 269 

Časové rozlišení aktivní 20 085 20 085 20 085 20 085 20 085 

Komentář: Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Z prvního pohledu na aktiva rozvahy je zřejmé, že oběžná aktiva tvoří větší část než 

dlouhodobý majetek, což však kopíruje trend z minulosti, kdy tomu u analyzovaného 

podniku nebylo jinak. Z hodnot dlouhodobého majetku je patrné, že dle predikce by měl 

podnik vynakládat nemalé peněžní prostředky do investic do svého dlouhodobého 

majetku, což dokládají i hodnoty z rozvahy, kde se hodnoty dlouhodobého majetku 
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neustále zvyšují. Za zmínku stojí zejména peněžní prostředky, které by měly oproti 

minulým letům dosahovat téměř dvojnásobných hodnot, a to nejen díky rostoucím 

tržbám, ale zejména díky snižujícímu se procentnímu podílu vybraných nákladů z tržeb. 

Podnik by tak měl zlepšit svou pozici v oblasti likvidity a dosahovat ještě vyšší stability. 

Celková hodnota aktiv se očekává jako nadinflačně rostoucí zejména kvůli vyšším 

investicím do dlouhodobého majetku a současně větší potřebě pracovního kapitálu 

v závislosti na růstu tržeb z prodeje výrobků a služeb. 

 

2. Rozvaha (pasiva):   

Tabulka č. 86: Optimistická varianta pasiv rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

PASIVA CELKEM 1 775 839 1 809 889 1 858 020 1 913 308 1 961 131 

Vlastní kapitál 1 202 783 1 234 928 1 265 120 1 305 469 1 345 315 

  Základní kapitál 757 400 757 400 757 400 757 400 757 400 

  Kapitálové fondy -13 402 -13 402 -13 402 -13 402 -13 402 

  Fondy ze zisku 37 852 37 852 37 852 37 852 37 852 

  VH minulých let 380 930 408 057 437 930 468 122 508 471 

  VH běžného úč. období 40 003 45 020 45 341 55 497 54 994 

Cizí zdroje 573 056 574 962 592 899 607 839 615 817 

Rezervy 54 793 54 793 54 793 54 793 54 793 

Dlouhodobé závazky  37 246 81 592 84 109 86 444 87 691 

Krátkodobé závazky 481 017 438 577 453 997 466 602 473 333 

Časové rozlišení pasivní 0 0 0 0 0 

Komentář: Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Dle základní zásady účetnictví dosahuje hodnota pasiv celkem stejných hodnot jako aktiv 

celkem, čímž byla splněna podmínka tzv. bilanční rovnováhy rozvahy. Vlastní kapitál 

podniku by měl během plánovaných let dosahovat rostoucí tendence díky kumulaci 

nerozdělených VH na položce VH minulých let. Nerozdělený VH tvoří částku, která 

zbývá k dispozici i po vyplacení podílů na zisku. Z pohledu na cizí zdroje je zřejmý také 

neustálý meziroční růst způsobený nárůstem závazků. Pro představu - zhruba 46,45 % 

z krátkodobých závazků by měly tvořit závazky k úvěrovým institucím, jedná se  

o průměrný podíl bankovních úvěrů na krátkodobých závazcích z minulých let. 
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(3) Plánovaný peněžní tok 

Posledním výkazem, který je nutné naplánovat v rámci optimistické varianty, je peněžní 

tok neboli CF. Veškeré hodnoty (pokud nebude uvedeno jinak) vychází z výkazů, které 

byly naplánovány v předchozích krocích.  

 

Tabulka č. 87: Optimistická varianta peněžního toku (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Stav peněžních prostředků na počátku období 56 312 92 714 87 872 92 600 

A. PENĚŽNÍ TOKY Z Hl. VÝDĚLEČNÉ ČIN.         

Provozní VH před zdaněním 64 591 64 810 77 526 76 873 

Daň z příjmu 11 242 11 322 13 858 13 732 

Provozní VH po zdanění 53 350 53 488 63 669 63 142 

Úpravy o nepeněžní operace  89 335 97 418 106 382 116 358 

Odpisy dlouhodobého majetku  89 335 97 418 106 382 116 358 

Změna zůstatků rezerv 0 0 0 0 

Úpravy oběžných aktiv -18 295 -15 759 -16 163 -8 631 

Změna stavu pohledávek -9 856 -9 124 -8 418 -4 495 

Změna stavu krátkodobých závazků  -42 440 15 420 12 605 6 731 

Změna stavu zásob 34 001 -22 055 -20 349 -10 866 

Peněžní tok z provozní činnosti celkem 124 390 135 147 153 888 170 869 

B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČIN.         

Nabytí dlouhodobého majetku  -111 128 -119 211 -128 175 -138 152 

Peněžní tok z investiční činnosti celkem -111 128 -119 211 -128 175 -138 152 

PENĚŽNÍ TOK Z PROV. MAJ. CELKEM 13 262 15 936 25 713 32 718 

C. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČIN.         

Výnosy z DFM  1 071 1 071 1 071 1 071 

Výnosové úroky 282 464 439 463 

Nákladové úroky 7 101 7 101 7 101 7 101 

Ostatní finanční výnosy 15 743 15 743 15 743 15 743 

Ostatní finanční náklady 18 324 18 324 18 324 18 324 

Změna stavu dlouhodobých závazků 44 346 2 517 2 335 1 247 

Zvýšení a snížení VK z vybraných operací -12 876 -15 148 -15 148 -15 148 

Upsání cenných papírů a účastí (zvýš. zákl. kap.) 0 0 0 0 

Výplata dividend a podílů ze zisku -12 876 -15 148 -15 148 -15 148 

PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČIN. CELKEM 23 140 -20 778 -20 984 -22 049 

D. PENĚŽNÍ TOK CELKEM         

PENĚŽNÍ TOK CELKEM 36 402 -4 842 4 728 10 669 

Stav peněžních prostředků na konci období 92 714 87 872 92 600 103 269 
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Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Stav peněžních prostředků na 

počátku roku 2019 byl zjištěn z rozvahy analyzované společnosti jako stav peněžních prostředků 

31.12.2018. 

 

Sestavením výkazu CF je možné zjistit stav peněžních prostředků na konci období, těchto 

hodnot bylo využito při sestavování plánované rozvahy. Ve výkazu CF jsou zohledněny 

veškeré hodnoty, které byly plánovány v předchozích částech diplomové práce. Jedinou 

položkou, která nebyla zmíněna v rámci generátorů hodnoty ani v předchozích 

plánovaných výkazech a která zajisté ovlivní peněžní tok podniku, je výplata dividend. 

Každoroční výplata dividend se řadí do strategie podniku a vychází z interní analýzy 

společnosti, jež byla provedena pomocí McKinseyho modelu v kapitole 3.2.3 na s. 60  

a následující, kde jsou uvedeny konkrétní výše vyplácených i očekávaných dividend. 

Z pohledu na celkový peněžní tok a stav peněžních prostředků na konci období lze 

usoudit, že analyzovaný podnik by si dle plánovaných hodnot mohl hned v roce 2019 

zajistit dostatečný finanční polštář, jenž dokáže pokrýt i záporný peněžní tok z roku 2020. 

Vysoký celkový peněžní tok byl způsoben zejména změnou stavu dlouhodobých 

závazků. V následujících letech 2021 a 2022 by se dle predikce měly hodnoty celkového 

peněžního toku opět dostat do kladných hodnot a navyšovat tak hodnotu stavu peněžních 

prostředků na konci období. 

4.3.3 Pesimistická varianta finančního plánu 

Druhou variantou pro finanční plán je pesimistická varianta. Pesimistická varianta je 

sestavena v naprosto totožné struktuře a pomocí stejné metodiky, jako tomu bylo  

u předchozí verze. 

 

(1) Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Pesimistická varianta plánu VZZ je pro účely diplomové práce rozdělena na stejné tři 

části, jako tomu bylo u předchozí varianty. 
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1. VZZ provozní činnost:   

Tabulka č. 88: Pesimistická varianta výkazu zisku a ztráty z provozní činnosti (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 202 725 1 234 568 1 253 719 1 271 123 1 280 291 

Tržby za prodej zboží 52 494 19 657 19 962 20 239 20 385 

Výkonová spotřeba 807 381 796 222 805 188 812 679 818 156 

Změna stavu zásob vlastní činností -63 934 -60 460 -61 398 -62 250 -62 699 

Aktivace -29 989 -35 276 -35 823 -36 320 -36 582 

Osobní náklady 383 573 382 748 388 685 381 497 378 359 

Odpisy  87 135 89 335 96 380 104 183 112 857 

Ostatní provozní výnosy 53 763 40 734 41 366 41 940 42 242 

Ostatní provozní náklady 66 384 59 463 60 386 61 224 61 665 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  1 920 2 206 2 240 2 271 2 287 

Provozní VH před zdaněním 56 512 60 721 59 389 70 018 68 874 

Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Za odpisy pro účely výpočtu 

hodnoty uváděného provozního VH je považována pouze položka s názvem úpravy hodnot v provozní 

oblasti s přídomkem trvalé (ve formátu VZZ 2016) 3. Úpravy hodnot v provozní oblasti představují veškeré 

úpravy hodnot v provozní oblasti s výjimkou úprav u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

s přídomkem trvalé.  

 

Pesimistická varianta stanoví mírnější růst tržeb než varianta optimistická. Pesimistická 

varianta tržeb byla stanovena a zdůvodněna v kapitole 4.2.1 na s. 105 a následujících. 

Veškeré další hodnoty poté vycházejí z totožných kapitol, jako tomu bylo u optimistické 

varianty na s. 129 a následujících. Pokud se podíváme na hodnoty tabulky a porovnáme 

je s optimistickou variantou (viz Tabulka č. 81), tak dojdeme ke zjištění, že všechny 

položky dosahují logicky nižších hodnot, jelikož jejich výpočet je vázaný podílem 

(stejným jako u optimistické varianty) na výšku tržeb, která je pro pesimistickou variantu, 

jak již bylo řečeno, nižší. Z porovnání obou variant lze vidět, že pro pesimistickou 

variantu se očekává provozní VH opět jako meziročně rostoucí, ale s pomalejším 

tempem. Například v posledním plánovaném roce 2022 se očekává rozdíl mezi 

provozními výsledky obou variant až zhruba o 8 mil. Kč v neprospěch pesimistické 

varianty. 
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2. VZZ finanční činnost:   

Tabulka č. 89: Pesimistická varianta výkazu zisku a ztráty z finanční činnosti (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Výnosy z DFM  1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 

Výnosové úroky 192 282 565 613 699 

Nákladové úroky 7 101 7 101 7 101 7 101 7 101 

Ostatní finanční výnosy 15 743 15 743 15 743 15 743 15 743 

Ostatní finanční náklady 18 324 18 324 18 324 18 324 18 324 

Finanční VH -8 419 -8 329 -8 046 -7 998 -7 912 

Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Výnosové úroky jsou vypočteny 

jako 0,5 % z hodnoty peněžních prostředků z předchozího roku 3. Ostatní položky s výjimkou výnosových 

úroků jsou ponechány ve stejné výši jako v roku 2018. 
 

Z porovnání s druhou variantou uvedenou (viz Tabulka č. 82) je patrné, že plánované 

hodnoty včetně finančního VH před zdaněním jsou téměř totožné. Podobnost obou 

variant lze vysvětlit tím, že veškeré hodnoty s výjimkou výnosových úroků byly pro plán 

ponechány ve výši z roku 2018. 

 

3. VZZ celkový výsledek hospodaření:   

Tabulka č. 90: Pesimistická varianta celkového VH (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok  2018 2019 2020 2021 2022 

Výsledek hospodaření před daní 48 093 52 392 51 342 62 020 60 962 

Daň z příjmu 9 626 10 468 10 259 12 392 12 181 

Výsledek hospodaření za účetní období 38 467 41 923 41 084 49 628 48 781 

Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Pro výpočet daně z příjmu byla 

využita průměrná efektivní sazba daně ve výši 19,98 %. 
 

Jak již bylo řečeno v komentáři pod tabulkou, pro sazbu daně byla zvolena průměrná 

efektivní daňová sazba, která byla vypočtena a zdůvodněna (viz Tabulka č. 83).  

U pesimistické varianty je logicky plánovaná nižší hodnota celkového VH po dani, než 

je tomu (viz Tabulka č. 84) u druhé verze. Dříve bylo popsáno, že obě varianty se téměř 

neliší ve finančním výsledku hospodaření, proto jsou rozdíly ve VH za účetní období po 

dani téměř totožné s rozdíly mezi provozními výsledky hospodaření obou variant.  
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(2) Plánovaná rozvaha 

Plánovaná rozvaha je opět rozdělena na dvě samostatné části, a to na aktiva a pasiva.  

Všechny uváděné hodnoty vycházejí z předchozích kapitol této diplomové práce. Viz 

hodnoty pro pesimistickou variantu v kapitolách Stanovení a prognóza nepeněžních 

složek pracovního kapitálu 4.2.3 a 4.2.4 na s. 112 a dále. Další hodnoty, které nespadají 

do předchozích kapitol, byly ponechány v hodnotě z roku 2018, anebo podléhají dalšímu 

výpočtu, který je uveden v následujících částech práce (např. peněžní prostředky). 

 

1. Rozvaha (aktiva):   

Tabulka č. 91: Pesimistická varianta aktiv rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

AKTIVA CELKEM 1 775 839 1 793 713 1 829 243 1 870 895 1 908 307 

Dlouhodobý majetek 670 327 680 986 691 646 702 305 712 965 

Dlouhodobý nehmotný majetek 6 942 7 034 7 126 7 218 7 310 

Dlouhodobý hmotný majetek 646 205 656 772 667 340 677 907 688 474 

  Pozemky 30 838 30 838 30 838 30 838 30 838 

  Stavby 338 487 342 444 346 400 350 357 354 314 

  Samostatné movité věci  173 985 180 596 187 206 193 817 200 428 

  Jiný DHM 25 637 25 637 25 637 25 637 25 637 

  Nedokončený DHM 61 791 61 791 61 791 61 791 61 791 

  Poskytnuté zálohy na DHM 15 467 15 467 15 467 15 467 15 467 

Dlouhodobý finanční majetek 17 180 17 180 17 180 17 180 17 180 

Oběžná aktiva 1 085 427 1 092 642 1 117 512 1 148 505 1 175 257 

 Zásoby 744 896 693 020 703 771 713 540 718 687 

 Pohledávky 284 219 286 680 291 127 295 169 297 298 

 Krátkodobý finanční majetek  0 0 0 0 0 

 Peněžní prostředky 56 312 112 941 122 614 139 796 159 273 

Časové rozlišení aktivní 20 085 20 085 20 085 20 085 20 085 

Komentář: Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

V porovnání s optimistickou variantou aktiv (viz Tabulka č. 85) lze vidět, že dle 

optimistického předpokladu by společnost P-D Refractories CZ a.s. měla dosahovat vyšší 

hodnoty aktiv až o 52 825 tis. Kč v průběhu plánovaného období. Nižší hodnoty aktiv 

jsou u pesimistické varianty způsobeny zejména nižšími investicemi do dlouhodobého 

majetku, kde jsou investice netto během čtyř let takřka o 44 536 tis. Kč nižší než  
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u předchozí verze, současně je také s nižšími tržbami i nižší potřeba pracovního kapitálu 

(oběžných aktiv).  

 

2. Rozvaha (pasiva):   

Tabulka č. 92: Pesimistická varianta pasiv rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

PASIVA CELKEM 1 775 839 1 793 713 1 829 243 1 870 895 1 908 307 

Vlastní kapitál 1 202 783 1 231 830 1 257 766 1 292 246 1 325 880 

  Základní kapitál 757 400 757 400 757 400 757 400 757 400 

  Kapitálové fondy -13 402 -13 402 -13 402 -13 402 -13 402 

  Fondy ze zisku 37 852 37 852 37 852 37 852 37 852 

  VH minulých let 380 930 408 057 434 832 460 768 495 248 

  VH běžného úč. období 40 003 41 923 41 084 49 628 48 781 

Cizí zdroje 573 056 561 882 571 476 578 649 582 427 

Rezervy 54 793 54 793 54 793 54 793 54 793 

Dlouhodobé závazky  37 246 79 540 80 760 81 882 82 472 

Krátkodobé závazky 481 017 427 549 435 923 441 974 445 162 

Časové rozlišení pasivní 0 0 0 0 0 

Komentář: Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Pokud budou porovnány rozdílné položky s optimistickou variantou (Tabulka č. 86), tak 

lze zjistit, že rozdílných hodnot dosahují VH minulých let a VH běžného účetního období, 

a to kvůli nižšímu celkovému „pesimistickému“ VH, který se na těchto položkách 

eviduje. Další rozdíl lze spatřit v oblasti závazků. Dlouhodobé závazky jsou nižší pouze 

nepatrně, avšak u krátkodobých závazků dosahuje optimistická varianta během čtyř let  

o 28 171 tis. Kč nižších hodnot, a to zejména na účtu 321 (závazky z obchodních vztahů). 

 

(3) Plánovaný peněžní tok 

Veškeré hodnoty uvedené v přehledu o peněžních tocích v následující tabulce (pokud 

nebude uvedeno jinak) vychází z výkazů, které byly naplánovány v předchozích krocích. 
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Tabulka č. 93: Pesimistická varianta peněžního toku (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

P-D Refractories CZ a.s. a Interview Liebl, 2020) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Stav peněžních prostředků na počátku období 56 312 112 941 122 614 139 796 

A. PENĚŽNÍ TOKY Z HL. VÝDĚLEČNÉ ČIN.         

Provozní VH před zdaněním 60 721 59 389 70 018 68 874 

Daň z příjmu 10 468 10 259 12 392 12 181 

Provozní VH po zdanění 50 253 49 130 57 626 56 693 

Úpravy o nepeněžní operace  89 335 96 380 104 183 112 857 

Odpisy dlouhodobého majetku  89 335 96 380 104 183 112 857 

Změna zůstatků rezerv 0 0 0 0 

Úpravy oběžných aktiv  -4 053 -6 824 -7 760 -4 088 

Změna stavu pohledávek -2 461 -4 447 -4 041 -2 129 

Změna stavu krátkodobých závazků  -53 468 8 374 6 051 3 188 

Změna stavu zásob 51 876 -10 750 -9 770 -5 146 

Peněžní tok z provozní činnosti celkem 135 535 138 686 154 050 165 463 

B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČIN.         

Nabytí dlouhodobého majetku  -99 994 -107 039 -114 843 -123 517 

Peněžní tok z investiční činnosti celkem -99 994 -107 039 -114 843 -123 517 

PENĚŽNÍ TOK Z PROV. MAJ. CELKEM 35 540 31 647 39 207 41 946 

C. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČIN.         

Výnosy z DFM  1 071 1 071 1 071 1 071 

Výnosové úroky 282 565 613 699 

Nákladové úroky 7 101 7 101 7 101 7 101 

Ostatní finanční výnosy 15 743 15 743 15 743 15 743 

Ostatní finanční náklady 18 324 18 324 18 324 18 324 

Změna stavu dlouhodobých závazků 42 294 1 220 1 121 591 

Zvýšení a snížení VK z vybraných operací -12 876 -15 148 -15 148 -15 148 

Upsání cenných papírů a účastí (zvýš. zákl. kap.) 0 0 0 0 

Výplata dividend a podílů ze zisku -12 876 -15 148 -15 148 -15 148 

PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČIN. CELKEM 21 089 -21 974 -22 025 -22 469 

D. PENĚŽNÍ TOK CELKEM         

PENĚŽNÍ TOK CELKEM 56 629 9 673 17 182 19 477 

Stav peněžních prostředků na konci období 112 941 122 614 139 796 159 273 

Komentář: 1. Veškeré výše uvedené hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 2. Stav peněžních prostředků na 

počátku roku 2019 byl zjištěn z rozvahy analyzované společnosti jako stav peněžních prostředků 

31.12.2018. 

 

Pro porovnání, optimistická varianta toku peněžních prostředků je uvedena (viz Tabulka 

č. 87). Jak již bylo řečeno, mezi hlavní rozdíly obou variant patří výše provozního VH, 

pracovního kapitálu, investic do dlouhodobého majetku a s tím souvisejících odpisů atd. 
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Pesimistická varianta dosahuje nižších hodnot investic do dlouhodobého majetku  

i odpisů. Dále je také mnohem nižší potřeba pracovního kapitálu, kde podnik váže své 

peněžní prostředky. Zmíněné skutečnosti by se měly pozitivně projevit na výši peněžních 

prostředků na konci období. Z tabulky je patrné, že předchozí úvaha odpovídá hodnotám 

z tabulky a pesimistická varianta počítá s vyšší hodnotou peněžních prostředků na konci 

období.  

4.4 Hodnocení navrhnutých finančních plánů  

Poslední částí, kterou tato diplomová práce obsahuje, je hodnocení výše navrhnutých 

finančních plánů. Tato podkapitola je rozdělena na dvě dílčí části, obě budou ale 

zaměřeny na zmíněné hodnocení finančních plánů. První část bude plánované hodnoty 

porovnávat s minulým obdobím pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a druhá 

část bude hodnotit, zda plánované finanční scénáře splní stanovené cíle a požadavky, 

které byly vytyčeny samotnou společností P-D Refractories CZ a.s. 

4.4.1 Hodnocení pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy 

V prvním kroku hodnocení navrhovaných finančních plánů jsou predikované hodnoty 

analyzovány a posuzovány pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. V níže 

uvedených tabulkách je vždy uvedena optimistická i pesimistická varianta v jedné 

tabulce, pro přehlednost jsou však optimistické hodnoty označeny zelenou barvou, 

pesimistické hodnoty barvou šedou. 

 

(1) Ukazatele rentability 

Hodnoty výše zmíněných ukazatelů za minulé období (2014 až 2018) i s patřičným 

komentářem jsou uvedeny v kapitole 3.3.3 viz Tabulka č. 28 (ROA), Tabulka č. 29 (ROE) 

a viz Tabulka č. 30 (ROS). 
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Tabulka č. 94: Ukazatele rentability pro plánované období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

ROA 3,57 % 3,49 % 4,05 % 3,92 % 

ROE 3,65 % 3,58 % 4,25 % 4,09 % 

ROS 5,15 % 5,04 % 5,84 % 5,64 % 

ROA 3,39 % 3,25 % 3,74 % 3,61 % 

ROE 3,40 % 3,27 % 3,84 % 3,68 % 

ROS 4,84 % 4,66 % 5,42 % 5,30 % 
Komentář: Oproti výpočtu minulých hodnot ve finanční analýze nejsou pro účely výpočtu ROS do 

celkových tržeb zahrnuty tržby z prodaného dlouhodobého majetku a tržby z prodaného materiálu. 

 

Z minulých hodnot je známé, že podnik P-D Refractories CZ a.s. nebyl v porovnání 

s oborovým průměrem tak rentabilní jako ostatní podniky v oboru CZ NACE 23. Obecně 

nejhorším rokem z pohledu ziskovosti byl i přes vysokou hodnotu tržeb rok 2018, kde se 

analyzovanému podniku nedařil prodej ziskovějších produktů. Jak již bylo několikrát 

řečeno, od roku 2019 může P-D Refractories CZ a.s. částečně restrukturalizovat svoje 

vyráběné portfolio a soustředit se tak na výrobky s vyšším krycím příspěvkem, tento fakt 

podporují i plánované hodnoty rentabilit z tabulky výše. Jak z pohledu optimistické, tak 

i pesimistické varianty by si měl dle plánovaných hodnot vést analyzovaný podnik lépe, 

než tomu bylo v roce 2018, a od roku 2021 by se měl podnik dokonce i blížit k nejlepším 

hodnotám od roku 2014. 

 

(2) Ukazatele zadluženosti 

Pro zjištění hodnot za minulé období pro celkovou zadluženost a úrokové krytí je třeba 

se podívat opět do kapitoly 3.3.3, kde je uvedena Tabulka č. 35 a Tabulka č. 36.  

Tabulka č. 95: Ukazatele zadluženosti pro plánované období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Celková zadluženost 31,77 % 31,91 % 31,77 % 31,40 % 

Úrokové krytí 9,10krát 9,13krát 10,92krát 10,83krát 

Celková zadluženost 31,33 % 31,24 % 30,93 % 30,52 % 

Úrokové krytí 8,55krát 8,36krát 9,86krát 9,70krát 

 

Celková zadluženost za minulé období vždy oscilovala zhruba okolo hodnoty 30 %, jinak 

to nepředpokládá ani navrhovaný plán, který očekává celkovou zadluženost vždy lehce 

nad třiceti procenty. U optimistické varianty se predikuje mírně vyšší zapojení cizích 

zdrojů, než je tomu u pesimistické varianty. Analyzovaný podnik tedy plní podmínku, že 
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by měl plnit své cíle kladené na finanční plány bez výraznějšího navyšování svého 

zadlužení. Z pohledu na druhý ukazatel, který je ukazatel úrokového krytí, lze 

v porovnání s minulými hodnotami vidět, že podnik bude dosahovat v obou variantách 

lepších hodnot oproti roku 2018. Ale v porovnání s dalšími předchozími roky (2014 až 

2017) se očekávají hodnoty úrokového krytí nižší, jelikož v uvedených minulých letech 

se pohybovaly hodnoty úrokového krytí na velmi vysoké úrovni (provozní zisk pokryl 

placené úroky zhruba 12krát až téměř 14krát). Takto vysoké hodnoty z minulého období 

byly způsobeny velice levně úročenými bankovními úvěry, které se zejména v roce 2018 

výrazně zvýšily. Pokud dojde na porovnání obou plánovaných variant, tak úrokové krytí 

by mělo dosahovat vyšších, a proto i lepších hodnot pro optimistickou variantu, kde se 

očekává vyšší zisk, jenž vícekrát pokryje placené úroky, které se uvažují pro obě varianty 

ve stejné výši. 

 

(3) Ukazatele likvidity 

Pro porovnání minulých hodnot níže uvedených ukazatelů je třeba se podívat do kapitoly 

3.3.3. Ve zmíněné kapitole je běžná likvidita uvedena (viz Tabulka č. 37), pohotová 

likvidita následuje (viz Tabulka č. 38) a okamžitá likvidita je pak uvedena (viz Tabulka 

č. 39). 

Tabulka č. 96: Ukazatele likvidity pro plánované období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Běžná likvidita 2,50 2,48 2,48 2,50 

Pohotová likvidita 0,88 0,86 0,87 0,89 

Okamžitá likvidita 0,21 0,19 0,20 0,22 

Běžná likvidita 2,56 2,56 2,60 2,64 

Pohotová likvidita 0,93 0,95 0,98 1,03 

Okamžitá likvidita 0,26 0,28 0,32 0,36 

 

Z komplexního pohledu na ukazatele likvidity je patrné, že po několika letech se očekává 

výraznější zlepšení v oblasti likvidity, což dokládá fakt, že se předpokládá, že dojde 

ke dvojnásobnému až trojnásobnému nárůstu stavu peněžních prostředků během celého 

plánovaného období. Ostatně zlepšení stavu likvidity, zejména pohotové a okamžité, si 

dává analyzovaná společnost za prvořadý cíl, kde očekává zlepšení na hodnotu 0,15  

u okamžité a 0,85 u pohotové likvidity. Lepší hodnoty ukazatelů likvidity jsou způsobeny 

zejména vyšším růstem hodnoty peněžních prostředků vůči krátkodobým závazkům. 
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Z porovnání obou variant je možné vidět, že s ohledem na likviditu bude o něco lepších 

hodnot dosahovat překvapivě pesimistická varianta, což je však způsobeno tím, že  

u pesimistické varianty jsou očekávány o několik desítek milionů nižší investice do 

dlouhodobého majetku i nižší hodnota krátkodobých závazků a zásob s ohledem na nižší 

tržby. 

 

(4) Soustavy ukazatelů 

V poslední části jsou hodnoceny navržené plány pomocí soustav ukazatelů, které byly 

rovněž počítány za minulé období v kapitole 2.3.4 finanční analýzy. Bankrotní modely je 

možné nalézt viz Tabulka č. 41 (Index IN05) a viz Tabulka č. 42 (Tafflerův bankrotní 

model). Grünwaldův index bonity, je možné pro porovnání hledat viz Tabulka č. 40. 

 

Tabulka č. 97: Soustavy ukazatelů pro plánované období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Index IN05 1,29 1,29 1,31 1,31 

Tafflerův bankrotní model 0,47 0,47 0,48 0,48 

GIB 1,94 1,95 2,05 2,03 

Index IN05 1,28 1,26 1,31 1,32 

Tafflerův bankrotní model 0,47 0,47 0,49 0,49 

GIB  1,92 1,93 2,07 2,03 
Komentář: 1. Oproti výpočtu minulých hodnot ve finanční analýze jsou pro účely výpočtu GIB považovány 

krátkodobé závazky k úvěrovým institucím jako 46,45 % z celkové sumy krátkodobých závazků. 2. 

Hodnota 46,45 % byla vypočtena jako průměr procentního zastoupení krátkodobých závazků k úvěrovým 

institucím z celkových krátkodobých závazků na minulé období 2014 až 2018. 

 

V oblasti bankrotních a bonitních modelů se dle predikovaných plánovaných hodnot 

neočekává oproti minulosti žádná výraznější změna a ani obě varianty pro plánované 

období mezi sebou nedosahují větších rozdílů. Dle Indexu IN05 „spadlo“ hodnocení opět 

do tzv. středního intervalu, ve kterém se s jistotou nedá určit budoucí vývoj podniku. 

Hodnoty Tafflerova bankrotního modelu dosahují u obou variant vyšších hodnot, než je 

kritická hranice 0,3, z čehož vyplývá, že pro predikované období je míra bankrotu velice 

nízká, tak jako v minulém období. Grünwaldův index bonity (GIB) dle predikovaných 

hodnot obou variant určuje podniku P-D Refractories CZ a.s. v letech 2019 a 2020 dobré 

zdraví a pro roky 2021 a 2022 dokonce nejlepší možné hodnocení v podobě pevného 

zdraví podniku. V porovnání hodnot GIB s minulým obdobím lze pozorovat výrazné 

zlepšení oproti roku 2018 a návrat k výborným hodnotám z předchozích let 2014 až 2017.  
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4.4.2 Hodnocení stanovených cílů pro navrhované finanční plány 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 4.3.1, tak podnik P-D Refractories CZ a.s. stanovuje 

několik cílů pro navrhované finanční plány. Primárním cílem, který si analyzovaný 

podnik vytyčil, bylo výraznější zlepšení stavu pohotové a okamžité likvidity alespoň na 

hodnotu 0,15, respektive na hodnotu 0,85. Z hodnot (viz Tabulka č. 96) je patrné, že obě 

plánované varianty tuto hlavní podmínku splňují a očekává se tedy výraznější zlepšení 

pohotové a okamžité likvidity. Druhý cíl je zaměřený na výplatu podílů na zisku 

(dividend) svým akcionářům, které mají pro rok 2019 činit 17 Kč na akcii a pro rok 2020 

již 20 Kč na akcii. Zmíněný požadavek na výplatu podílů na zisku byl zohledněn  

a realizován v určených výších opět v obou variantách (podnikový cíl by tedy měl být dle 

plánovaných hodnot splněn v obou variantách). Výplata podílů na zisku snížila CF  

a výsledek hospodaření minulých let podniku v roce 2019 o 12 876 tis. Kč a v každém 

dalším roce již dokonce o 15 148 tis. Kč. Třetím cílem, který vychází z požadavků 

německých vlastníků, je generovat výsledek hospodaření za účetní období po dani (EAT)  

v každoroční minimální výši 43 mil. Kč. Z pohledu na výsledovku je patrné, že 

optimistická varianta by tento cíl dle predikce již od prvního plánovaného roku měla 

splňovat. Co se týče pesimistické varianty, tam by v prvních dvou letech pravděpodobně 

nedošlo k naplnění stanoveného cíle, jelikož v roce 2019 a 2020 se očekává dle 

pesimistického scénáře EAT pouze ve výši 41 923 tis. Kč a 41 084 tis. Kč. V letech 2021 

a 2022 by i pesimistický scénář měl splňovat požadavky na minimální výši zmíněného 

zisku. Poslední cíl stanovený managementem P-D Refractories CZ a.s. je dosahovat 

alespoň 5,0 % rentability tržeb. Tabulka č. 94 značí, že optimistická varianta opět počítá 

se splněním tohoto cíle. Dle pesimistické varianty už tomu tak není. V prvních dvou 

predikovaných letech by se dle této varianty měl podnik nacházet pod požadovanou 

hranicí 5,0 %, ale v následujících dvou letech by se již mělo podařit splnit tento poslední 

cíl. V souhrnu lze tedy říci, že v optimistickém scénáři by měly být splněny veškeré 

stanovené cíle, dle pesimistického scénáře by se opět mělo podařit splnit hlavní uvedené 

cíle, avšak dle plánovaných hodnot se nepočítá s naplněním cíle v oblasti tvorby 

požadovaného minimálního zisku po dani a požadované minimální hodnoty rentability 

tržeb. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem stanoveným pro tuto diplomovou práci bylo sestavit návrh finančního 

plánu pro podnik P-D Refractories CZ a.s. pro období následujících tří let, který byl po 

konzultaci následně sestaven na delší časové období, a to čtyř let. Dalším požadavkem na 

diplomovou práci bylo sestavit návrh finančního plánu na základě strategické a finanční 

analýzy, která by měla být provedena za posledních pět let, a to včetně porovnání 

s konkurencí. Pro účely této práce je u vybraných ukazatelů k dispozici také porovnání 

s oborovým průměrem. 

Diplomová práce byla rozdělena do čtyř hlavních kapitol, kde se první kapitola zabývala 

již zmíněným cílem a postupem v psaní této práce. V první kapitole však byly dále 

zmíněny i metody zpracování diplomové práce, jako jsou analýza, syntéza, komparace, 

regresní analýza, analogie a matematické a statistické modely. 

Následující kapitola byla zaměřena na teoretická východiska, ve kterých byl objasněn 

význam, využití a požadavky na finanční plánování. Dále byly popsány potřebné metody 

analýzy a modely strategické analýzy. Následovaly teoretické znalosti pro oblast finanční 

analýzy a pro sestavení dlouhodobého finančního plánu podniku. 

Na začátku třetí části byl představen podnik P-D Refractories CZ a.s., kde bylo mimo jiné 

řečeno, že se zabývá výrobou žáruvzdorných materiálů, dle zákona o účetnictví se jedná 

o velký podnik, a že je společnost podřízena německým vlastníkům. Následující část se 

věnovala strategické analýze podniku, kde byla konkrétně provedena PEST analýza, 

Porterův model a McKinseyho model „7S“. Mezi nejdůležitější zjištění v rámci strategie 

podniku patří, že analyzovaná společnost se chce soustředit na výrobu produktů s vyšším 

krycím příspěvkem a další robotizaci svého výrobního procesu. Další v pořadí byla 

provedena finanční analýza, kde byly vybrané ukazatele porovnávány s oborovým 

průměrem a konkurenčními podniky SEEIF Ceramic a.s. a REFRASIL, s.r.o. 

K vypočteným hodnotám finanční analýzy byl vždy připojen komentář i s objasněním 

příčin daných hodnot. Kapitola dále pokračovala shrnutím pomocí SWOT matice, která 

například udává, že podnik poskytuje kvalitní výrobky, využívá moderní technologie  

a inovativní výzkum, dosahuje nízké zadluženosti. Naopak má problém ve vysoké době 

obratu zásob, velice nízké pohotové a okamžité likviditě, případně mu jsou hrozbou levné 
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konkurenční výrobky z Číny a Indie a aktuální nízká nezaměstnanost v ČR. Konec třetí 

kapitoly byl zaměřen na vývoj a prognózu tržeb trhu CZ NACE 23, kde bylo zjištěno, že 

pro daný trh se plánují neustále meziročně se zvyšující tržby. 

Poslední kapitolou diplomové práce byl samotný návrh finančního plánu, který byl 

sestaven v optimistické i pesimistické variantě. Nejprve bylo nutné predikovat tržby 

podniku P-D Refractories CZ a.s., které byly pomocí regresní analýzy a logaritmického 

trendu predikovány jako meziročně rostoucí s udržením současného podílu na trhu CZ 

NACE 23. Pro samotné sestavení finančního plánu bylo dále nezbytné stanovit variantně 

prognózu ziskové marže, pracovního kapitálu a investic do dlouhodobého majetku. 

Posléze byl sestaven plán v optimistické i pesimistické variantě, který byl v dalších 

podkapitolách podroben důkladnému hodnocení pomocí finanční analýzy a porovnáván 

se stanovenými cíli a požadavky na finanční plán od analyzovaného podniku. 

Z hodnocení finančních plánů bylo zjištěno, že podniku P-D Refractories CZ a.s. by se 

mělo dle plánovaných hodnot podařit zlepšit svou situaci v oblasti pohotové a okamžité 

likvidity, dále také ale i v oblasti rentability. Naopak z pohledu ukazatelů zadluženosti  

a soustav ukazatelů by si analyzovaná společnost měla udržet své pozitivní hodnoty 

z minulých let. Z hlediska hodnocení finančních plánů v komparaci se stanovenými cíli 

bylo zjištěno, že optimistická varianta by měla splnit veškeré stanovené cíle  

a předpoklady. U pesimistické varianty by dle predikce nemělo pravděpodobně dojít ke 

splnění požadovaného minimálního zisku po dani a minimální procentní hranice pro 

rentabilitu tržeb. 

V porovnání se zadáním a hlavním cílem diplomové práce lze tvrdit, že cíl práce byl 

splněn, jelikož byl navrhnut finanční plán pro podnik P-D Refractories CZ a.s. pro období 

následujících čtyř let na základě strategické a finanční analýzy, které byly rovněž 

provedeny přesně podle zadání práce. 
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti dle formátu od roku 2016 za období 2014 až 2018. (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

ROZVAHA 
  

ř. 

SKUTEČNOST 

2014 2015 2016 2017 2018 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST CELKEM  0 0 0 0 0 

  AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 1 701 257 1 688 795 1 651 737 1 704 380 1 775 839 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 03 702 003 724 381 668 864 661 019 670 327 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.) 04 7 373 6 083 5 322 5 665 6 942 

B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 0 0 0 0 0 

B.I.2. 
Ocenitelná práva 

  
06 358 32 19 6 88 

B.I.2.1. 
Software 

  
07 358 32 19 6 88 

B.I.2.2. 
Ostatní ocenitelná práva 

  
08 0 0 0 0 0 

B.I.3. 
Goodwill 

  
09 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 7 015 6 051 5 303 5 659 5 848 

B.I.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a  

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
11 0 0 0 0 1 006 

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 0 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0 0 0 0 1 006 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.) 14 664 048 687 716 632 960 624 772 646 205 

B.II.1. 
Pozemky a stavby 

  
15 368 534 382 826 369 370 375 792 369 325 

B.II.1.1. 
Pozemky 

  
16 30 548 30 620 30 841 30 838 30 838 

B.II.1.2. 
Stavby 

  
17 337 986 352 206 338 529 344 954 338 487 

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 186 839 216 889 180 347 174 073 173 985 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0 0 0 0 0 

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 48 688 54 397 37 558 32 877 25 637 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0 0 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0 0 

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 48 688 54 397 37 558 32 877 25 637 

B.II.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
24 59 987 33 604 45 685 42 030 77 258 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0 1 315 125 5 007 15 467 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 59 987 32 289 45 560 37 023 61 791 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.) 27 30 582 30 582 30 582 30 582 17 180 

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 28 100 100 100 100 100 

B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba 29 0 0 0 0 0 

B.III.3. 
Podíly – podstatný vliv 

  
30 30 482 30 482 30 482 30 482 17 080 

B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 31 0 0 0 0 0 

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 

B.III.6. 
Zápůjčky a úvěry - ostatní 

  
33 0 0 0 0 0 

B.III.7. Ostatní dlouhotrvající finanční majetek 34 0 0 0   0 

B.III.7.1. Jiný dlouhotrvající finanční majetek 35 0 0 0 0 0 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 37 981 781 953 646 963 386 1 027 712 1 085 427 
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C.I. Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.) 38 646 610 657 093 622 962 705 155 744 896 

C.I.1. 
Materiál 

  
39 168 158 177 878 147 640 189 053 185 698 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 40 149 417 153 325 143 661 149 046 174 461 

C.I.3. 
Výrobky a zboží 

  
41 328 497 325 890 331 348 364 781 384 507 

C.I.3.1. 
Výrobky 

  
42 325 969 323 431 328 950 359 873 383 656 

C.I.3.2. 
Zboží 

  
43 2 528 2 459 2 398 4 908 851 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0 0 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 538 0 313 2 275 230 

C.II. 
Pohledávky ( C.II.1 + C.II.2) 

  
46 298 941 251 513 293 725 268 833 284 219 

C.II.1. 
Dlouhodobé pohledávky 

  
47 743 525 522 481 433 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0 0 0 

C.II.1.3. 
Pohledávky – podstatný vliv 

  
50 0 0 0 0 0 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0 0 

C.II.1.5. 
Pohledávky - ostatní 

  
52 743 525 522 481 433 

C.II.1.5.1. 
Pohledávky za společníky 

  
53 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.3. 
Dohadné účty aktivní 

  
55 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.4. 
Jiné pohledávky 

  
56 743 525 522 481 433 

C.II.2. 
Krátkodobé pohledávky 

  
57 298 198 250 988 293 203 268 352 283 786 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 184 224 196 508 261 251 201 481 206 085 

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 59 77 234 27 386 6 411 38 675 49 239 

C.II.2.3. 
Pohledávky – podstatný vliv 

  
60 0 0 0 0 0 

C.II.2.4. 
Pohledávky - ostatní 

  
61 36 740 27 094 25 541 28 196 28 462 

C.II.2.4.1. 
Pohledávky za společníky 

  
62 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.3. 
Stát - daňové pohledávky 

  
64 19 090 22 310 17 078 20 402 18 464 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 1 677 1 984 8 181 7 652 9 778 

C.II.2.4.5. 
Dohadné účty aktivní 

  
66 15 886 0 0 164 250 

C.II.2.4.6. 
Jiné pohledávky 

  
67 87 2 800 282 -22 -30 

C.III. Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.) 68 0 0 0 0 0 

C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0 0 0 

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0 0 

C.IV. Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) 71 36 230 45 040 46 699 53 724 56 312 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 72 758 1 167 1 179 965 652 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 73 35 472 43 873 45 520 52 759 55 660 

D. Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.) 74 17 473 10 768 19 487 15 649 20 085 

D.1. 
Náklady příštích období 

  
75 17 473 10 768 19 487 15 649 20 085 

D.2. Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0 0 0 

D.3. 
Příjmy příštích období 

  
77 0 0 0 0 0 

  PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 78 1 701 257 1 688 795 1 651 737 1 704 380 1 775 839 

A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.) 79 1 125 098 1 152 489 1 173 223 1 190 881 1 202 783 

A.I. Základní kapitál (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.) 80 757 400 757 400 757 400 757 400 757 400 
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A.I.1. 
Základní kapitál 

  
81 757 400 757 400 757 400 757 400 757 400 

A.I.2. 
Vlastní podíly (-) 

  
82 0 0 0 0 0 

A.I.3. 
Změny základního kapitálu 

  
83 0 0 0 0 0 

A.II. Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.) 84 0 0 0 -22 -13 402 

A.II.1. 
Ážio 

  
85 0 0 0 0 0 

A.II.2. 
Kapitálové fondy 

  
86 0 0 0 -22 -13 402 

A.II.2.1. 
Ostatní kapitálové fondy 

  
87 0 0 0 0 0 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88 0 0 0 -22 -13 402 

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 89 0 0 0 0 0 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90 0 0 0 0 0 

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91 0 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) 92 28 853 31 397 33 855 35 911 37 852 

A.III.1. 
Ostatní rezervní fondy 

  
93 27 066 29 508 31 909 33 972 35 714 

A.III.2. 
Statutární a ostatní fondy 

  
94 1 787 1 889 1 946 1 939 2 138 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.) 95 290 011 315 667 340 720 362 748 380 930 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 96 281 986 308 281 333 690 355 661 373 843 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 0 0 0 0 0 

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98 8 025 7 386 7 030 7 087 7 087 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 99 48 834 48 025 41 248 34 844 40 003 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0 0 0 0 0 

B.+ C. 
Cizí zdroje (součet B. + C.) 

  
101 576 159 528 177 474 491 513 499 573 056 

B. 
Rezervy (součet B.1. až B.4.) 

  
102 31 435 34 197 49 124 52 308 54 793 

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0 0 0 0 

B.2. 
Rezerva na daň z příjmů 

  
104 0 0 0 0 0 

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 31 435 34 197 37 708 42 186 46 257 

B.4. 
Ostatní rezervy 

  
106 0 0 11 416 10 122 8 536 

C. 
Závazky (C.I. + C.II.) 

  
107 544 724 493 980 425 367 461 191 518 263 

C.I. Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.) 108 102 269 107 290 82 289 60 724 37 246 

C.I.1. 
Vydané dluhopisy 

  
109 0 0 0 0 0 

C.I.1.1. 
Vyměnitelné dluhopisy 

  
110 0 0 0 0 0 

C.I.1.2. 
Ostatní dluhopisy 

  
111 0 0 0 0 0 

C.2. Závazky k úvěrovým institucím 112 74 001 75 870 50 813 28 932 3 917 

C.3. 
Dlouhodobé přijaté zálohy 

  
113 0 0 0 0 0 

C.4. Závazky z obchodních vztahů 114 0 0 0 0 0 

C.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0 0 0 0 

C.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0 0 0 0 

C.7. 
Závazky - podstatný vliv 

  
117 0 0 0 0 0 

C.8. 
Odložený daňový závazek 

  
118 28 194 31 346 31 402 31 718 33 255 

C.9. 
Závazky - ostatní 

  
119 74 74 74 74 74 

C.9.1. 
Závazky ke společníkům 

  
120 0 0 0 0 0 

C.9.2. 
Dohadné účty pasivní 

  
121 0 0 0 0 0 

C.9.3. 
Jiné závazky 

  
122 74 74 74 74 74 

C.II. Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.) 123 442 455 386 690 343 078 400 467 481 017 
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C.II.1. 
Vydané dluhopisy 

  
124 0 0 0 0 0 

C.II.1.1. 
Vyměnitelné dluhopisy 

  
125 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. 
Ostatní dluhopisy 

  
126 0 0 0 0 0 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 127 156 368 186 154 138 284 195 860 236 192 

C.II.3. 
Krátkodobé přijaté zálohy 

  
128 93 054 28 059 22 330 1 454 39 387 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 129 96 591 70 037 75 120 91 373 89 740 

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0 0 0 0 

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 3 977 2 520 4 605 4 205 4 312 

C.II.7. 
Závazky - podstatný vliv 

  
132 0 0 0 0 0 

C.II.8. 
Závazky ostatní 

  
133 92 465 99 920 102 739 107 575 111 386 

C.II.8.1. 
Závazky ke společníkům 

  
134 11 13 29 42 63 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0 0 0 0 

C.II.8.3. 
Závazky k zaměstnancům 

  
136 64 394 73 504 78 105 81 955 87 729 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 137 8 627 10 375 8 670 9 036 10 368 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 138 15 897 12 540 11 985 7 915 8 120 

C.II.8.6. 
Dohadné účty pasivní 

  
139 956 1 288 1 226 5 237 2 342 

C.II.8.7. 
Jiné závazky 

  
140 2 580 2 200 2 724 3 390 2 764 

D. Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.) 141 0 8 129 4 023 0 0 

D.1. 
Výdaje příštích období 

  
142 0 0 0 0 0 

D.2. 
Výnosy příštích období 

  
143 0 8 129 4 023 0 0 
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Příloha č. 2: Výsledovka společnosti dle formátu od roku 2016 za období 2014 až 2018 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

VÝSLEDOVKA 
  

ř. 

SKUTEČNOST 

2014 2015 2016 2017 2018 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST CELKEM     

  

I. 
Tržby z prodeje výrobků a služeb 
  

01 1 133 239 1 287 179 1 284 340 1 135 022 1 202 725 

II. 
Tržby za prodej zboží 
  

02 13 274 3 839 21 692 4 720 52 494 

A. 
Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) 
  

03 802 577 814 026 784 765 710 242 807 381 

A.1. 
Náklady vynaložené na prodané zboží 
  

04 14 447 1 410 20 897 4 371 53 343 

A.2. 
Spotřeba materiálu a energie 
  

05 623 239 606 725 555 830 511 399 542 946 

A.3. 
Služby 
  

06 164 891 205 891 208 038 194 472 211 092 

B. 
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 
  

07 -117 183 -38 709 -11 166 -56 220 -63 934 

C. 
Aktivace (-) 
  

08 -39 806 -40 997 -31 005 -30 437 -29 989 

D. 
Osobní náklady (součet D.1. až D.2.) 
  

09 336 101 359 792 356 310 346 383 383 573 

D.1. 
Mzdové náklady 
  

10 246 648 264 288 262 256 255 504 283 234 

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 89 453 95 504 94 054 90 879 100 339 

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 82 380 87 928 86 597 83 104 92 372 

D.2.2. 
Ostatní náklady 
  

13 7 073 7 576 7 457 7 775 7 967 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.) 14 76 512 101 471 123 601 88 560 87 135 

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 76 941 98 688 115 592 89 335 85 215 

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 76 941 98 688 115 592 89 335 85 215 

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0 0   0 

E.2. 
Úpravy hodnot zásob 
  

18 -852 6 809 5 086 1 822 -4 536 

E.3. 
Úpravy hodnot pohledávek 
  

19 423 -4 026 2 923 -2 597 6 456 

III. 
Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.) 
  

20 32 717 29 655 43 007 39 834 53 763 

III.1. 
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 
  

21 552 2 520 133 1 348 10 673 

III.2. 
Tržby z prodaného materiálu 
  

22 3 198 777 2 918 827 7 471 

III.3. 
Jiné provozní výnosy 
  

23 28 967 26 358 39 956 37 659 35 619 

F. 
Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) 
  

24 51 935 48 243 65 453 58 295 66 384 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 29 1 896 0 3 2 954 

F.2. 
Zůstatková cena prodaného materiálu 
  

26 18 410 17 974 19 663 17 326 22 151 

F.3. 
Daně a poplatky 
  

27 3 830 4 086 4 039 4 963 4 523 

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 3 365 2 671 14 829 3 131 2 444 

F.5. 
Jiné provozní náklady 
  

29 26 301 21 616 26 922 32 872 34 312 

* 
Provozní výsledek hospodaření (+/-) 
  

30 69 094 76 847 61 081 62 753 58 432 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.) 31 961 1 065 3 273 1 481 1 071 

IV.1.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 32 961 1 065 3 273 1 481 1 071 

IV.1.2. 
Ostatní výnosy z podílů 
  

33 0 0 0 0 0 

G. 
Náklady vynaložené na prodané podíly 
  

34 0 0 0 0 0 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.) 35 0 0 0 0 0 

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba 36 0 0 0 0 0 

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.) 39 2 764 1 323 72 98 192 
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VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 40 2 758 1 320 71 50 66 

VI.2. 
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 
  

41 6 3 1 48 126 

I. 
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 
  

42 0 0 0 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.) 43 5 115 6 420 4 572 4 540 7 101 

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0 0 0 0 

J.2. 
Ostatní nákladové úroky podobné náklady 
  

45 5 115 6 420 4 572 4 540 7 101 

VII. 
Ostatní finanční výnosy 
  

46 7 355 6 273 6 195 9 049 15 743 

K. 
Ostatní finanční náklady 
  

47 14 958 19 461 11 210 26 910 18 324 

* 
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 
  

48 -8 993 -17 220 -6 242 -20 822 -8 419 

** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 
  

49 60 101 59 627 54 839 41 931 50 013 

L. 
Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.) 
  

50 11 267 11 602 13 591 7 087 10 010 

L.1. 
Daň z příjmů splatná 
  

51 9 315 8 450 13 535 6 771 8 473 

L.2. 
Daň z příjmů odložená (+/-) 
  

52 1 952 3 152 56 316 1 537 

** 
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 
  

53 48 834 48 025 41 248 34 844 40 003 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54   0 0 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 
  

55 48 834 48 025 41 248 34 844 40 003 

  Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 1 190 310 1 329 334 1 358 579 1 190 204 1 325 988 
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Příloha č. 3: Organizační schéma společnosti P-D Refractories CZ a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Interview Liebl, 2020)  

 

 


