
 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace v průmyslovém podniku 

P-D Refractories CZ a.s. za roky 2011 až 2016 a návrhy na její zlepšení. První kapitola 

bakalářské práce je zaměřena na cíle, metody a postupy práce. Druhá část se zabývá 

informacemi o společnosti a teoretickými východisky pro finanční analýzu. Třetí kapitola 

obsahuje již samotnou analýzu a hodnocení stavu společnosti. Poslední kapitola přináší 

vlastní návrhy na zlepšení situace ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. 
 

Abstract 

This bachelor’s thesis is focused on evaluation of financial situation of industrial 

company and suggestions for improvement for this situation in years 2011 to 2016 

 in P-D Refractories CZ a.s. First chapter of this bachelor’s thesis is focused on goals, 

methods and processes. Second part is interested in information about company 

 and theoretical solution for financial analysis. Third chapter includes already analysis 

and evaluation of the state of company. Last chapter gives own suggestions 

 for improvement of the situation in P-D Refractories CZ a.s. 
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ÚVOD 

Každá společnost by měla sledovat svůj současný, minulý, ale hlavně budoucí stav 

a vývoj. Ke zjišťování těchto skutečností slouží finanční analýza. Finanční analýza může 

podniku odhalit jeho silné stránky, kterých by se měl držet. Finanční analýza ale také 

může odhalit nedostatečné nebo špatné skutečnosti a někdy i jejich příčiny, které je nutné 

eliminovat a odstranit. Z toho vyplývá, že finanční analýza dokáže pomoci řídit podnik  

a odhadnout jeho budoucí vývoj. Proto by se žádný prosperující podnik neměl obejít bez 

finanční analýzy, jelikož díky ní lze společnost nadále zlepšovat a posouvat kupředu.  

Cílem této bakalářské práce je s použitím metod finanční analýzy zhodnotit 

finanční a výnosovou situaci podniku P-D Refractories CZ a.s. za stanovené období 2011 

až 2016. Na základě zjištěných skutečností budou formulována možná doporučení 

vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků. 

Společnost P-D Refractories CZ a.s. se odvětvově řadí mezi jednoho z největších 

výrobců a dodavatelů žáruvzdorných produktů. Firma je dceřinou společností P-D 

Industriegesellschaft GmbH Wilsdruff z Německa. Společnost P-D Refractories CZ a.s. 

jsem si pro svou bakalářskou práci vybral proto, že jsem v ní absolvoval praxi a několik 

krátkodobých brigád. Dalším faktorem pro výběr tohoto podniku bylo, že se společnost 

nachází v místě mého bydliště. O společnosti jsem měl již nějaké povědomí a znalosti 

před psaním této bakalářské práce. 

Práce bude rozdělena na šest hlavních kapitol. V první kapitole budou uvedeny 

cíle a postupy při zpracování práce. Druhá část bude zaměřena na teoretická východiska 

a metody finanční analýzy, kde budou uvedeny a vysvětleny veškeré informace  

a poznatky potřebné k výpočtům finanční analýzy. Následovat bude představení 

analyzovaného podniku, například právní forma, organizační struktura, předmět 

podnikání atd. Čtvrtá kapitola se bude věnovat aplikaci vybraných metod finanční 

analýzy a zjištění případných nedostatků. U vybraných ukazatelů bude analyzovaná 

společnost porovnána s oborovým průměrem, vybranými konkurenty a doporučenými 

hodnotami. V další části práce budou shrnuty veškeré výsledky finanční analýzy a příčiny 

daných výsledků. Poslední šestá kapitola bakalářské práce se bude zabývat vlastními 

návrhy řešení zjištěných nedostatků, které vychází z výpočtů finanční analýzy. 
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1 CÍL A POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je s použitím metod finanční analýzy zhodnotit 

finanční a výnosovou situaci podniku P-D Refractories CZ a.s. za stanovené období 2011 

až 2016. Na základě zjištěných skutečností budou formulována možná doporučení 

vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků. Bakalářská práce bude rozdělena na pět 

hlavních kapitol. Kapitola Teoretická východiska práce: metody finanční analýzy se bude 

zabývat teoretickými podklady pro finanční analýzu. Dále bude následovat představení 

analyzovaného podniku. V návaznosti na předchozí kapitoly následuje aplikace 

vybraných metod finanční analýzy a zjištění potenciálních nedostatků, bude využito 

poznatků z teoretické kapitoly při praktické analýze konkrétních dat v podniku. V této 

části budou použity následující metody: analýza, syntéza, komparace (vzájemné srovnání 

dat finanční analýzy podniku s oborovým průměrem a hlavními konkurenty), 

matematické a statistické metody. Konkrétní metody jsou: SWOT matice, analýza 

stavových a tokových veličin, analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových 

ukazatelů a analýza soustav ukazatelů (bankrotní a bonitní modely). V další části budou 

shrnuty výsledky z finanční analýzy. Na základě všech předešlých kapitol budou 

představeny vlastní návrhy řešení zjištěných nedostatků a jejich zhodnocení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: METODY 

FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýzu lze definovat jako systematický rozbor dat získaných především 

z účetních výkazů. Finanční analýza hodnotí minulost, současný stav a předpovídá 

budoucí finanční podmínky podniku (Růčková, 2015, s. 9). 

2.1 Význam finanční analýzy 

Finanční analýza slouží k souhrnnému zhodnocení finanční situace podniku. Dokáže 

odhalit, zda podnik využívá efektivně svých aktiv, jestli je podnik dostatečně ziskový 

nebo jestli je schopen splácet včas své závazky a mnoho dalších významných informací. 

Povědomí o finanční situaci podniku usnadní manažerům správné rozhodování  

při získávání finančních zdrojů, stanovování optimální finanční struktury, při alokaci 

volných peněžních prostředků atd. Finanční analýza je také velice důležitá  

pro odhad budoucího vývoje podniku. Díky finanční analýze může podnik vidět i zpětnou 

vazbu, jak se podniku v různých oblastech vedlo, co z cílů se povedlo splnit a co se 

naopak nepodařilo. Výsledky, které finanční analýza poskytuje, ale nemusí sloužit jen  

pro vnitřní potřebu firem. Mohou je například využít i subjekty, které nejsou přímou 

součástí podniku, ale jsou s podnikem spojení například finančně nebo hospodářky. 

Finanční analýza obsahuje celou řadu metod, které pomáhají k řešení různých 

rozhodovacích procesů, například k rozhodování o investicích, sestavování finančního 

plánu nebo financování dlouhodobého majetku (Knápková et al., 2013, s. 17). Informace 

finanční analýzy neslouží jen pro manažery daného podniku, ale například i pro investory, 

obchodní partnery, banky a další věřitele, zaměstnance, stát a jeho orgány, ale také  

pro konkurenci. Všichni uživatelé dat finanční analýzy ale mají jedno společné, a to je, 

že potřebují znát potřebné informace, aby mohli učinit určité rozhodnutí (Grünwald  

a Holečková, 2007, s. 27). Každý subjekt zajímá jiná část finanční analýzy, například 

věřitele bude nejvíce zajímat likvidita obchodních partnerů a jejich solventnost, vlastníky 

podniku rentabilita neboli ziskovost vloženého kapitálu. Stát a jeho orgány budou nejvíce 

sledovat generaci zisku podniku a odvody daní do státního rozpočtu. Konkurence se bude 

snažit získat informace od podniků, které jsou na vyšší úrovni než ona sama, aby se mohla 
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inspirovat. Finanční stav podniku bude zase zajímat potenciální investory, aby neztratili 

své potenciální investice. Zaměstnanci podniku mohou sledovat třeba likviditu nebo 

rentabilitu, ze které mohou zjistit, jestli je podnik zabezpečený  

pro dlouhodobé fungování (Knápková et al., 2013, s. 17-18). 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Aby bylo možno dosáhnout kvalitních a relevantních výsledků finanční analýzy, je nutné 

si opatřit data, ze kterých bude finanční analýza vycházet. Hlavní a elementární zdroj dat 

pro finanční analýzu jsou účetní výkazy analyzovaného podniku (rozvaha, výkaz zisku  

a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu  

a příloha k účetní závěrce). Další užitečné informace lze nalézt také ve výroční zprávě 

podniku. Čím větší bude dostupnost kvalitních zdrojů a povědomí o podniku pro finanční 

analýzu, tím je vyšší pravděpodobnost pro vytvoření kvalitní a přesné finanční analýzy 

podniku (Knápková et al., 2013, s. 18-19). 

2.2.1 Rozvaha 

Jedná se o základní účetní výkaz, ve kterém se zachycuje stav majetku (aktiva) a zdrojů 

jeho financování (pasiva) k určitému datu, jde o tzv. stavové ukazatele (Kislingerová, 

2010, s. 52). U rozvahy musí vždy platit, že hodnota aktiv se musí rovnat hodnotě pasiv 

(Knápková et al., 2013, s. 23). Rozvaha zachycuje již zmíněný stav aktiv a pasiv 

v peněžním ohodnocení vždy k určitému vybranému datu, převážně to však bývá 

poslední den v účetním období podniku (Grünwald a Holečková, 2007, s. 35).  

 

Změny v rozvaze od 1.1.2016  

Od 1.1.2016 došlo ke změně struktury rozvahy, viz Český účetní standard pro podnikatele 

č. 024. Mezi zásadní změny patří například řádek Krátkodobý finanční majetek, do něhož 

už se neuvádí peněžní prostředky, které nově tvoří samostatný řádek. V pasivech došlo 

ke změně v hlavních oddílech, oddíl Cizí zdroje byl rozdělen na dva oddíly Rezervy  

a Závazky. Dále byly bankovní úvěry a výpomoci rozděleny dle splatnosti do řádků 

Krátkodobé a Dlouhodobé závazky (České účetní standardy pro účetní jednotky, 2016). 
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Aktiva představují celkový majetek podniku k určitému časovému okamžiku. 

Elementárním kritériem pro členění aktiv je členění podle jejich likvidity. Z pohledu 

České republiky jsou aktiva seřazena od nejméně likvidních po nejvíce likvidní 

(Růčková, 2015, s. 24). Aktiva se dále člení na dlouhodobý majetek a stálá aktiva.  

Do dlouhodobého majetku se řadí věci, které mají vstupní cenu vyšší než 40 000 Kč  

a doba jejich použitelnosti je vyšší než jeden rok. Oběžná aktiva lze chápat jako neustále 

se měnící (obíhající) majetek v rámci činnosti firmy (Scholleová, 2012, s. 16). 

 

Pasiva se dají charakterizovat jako zdroje financování firmy. Pasiva se řadí dle vlastnictví 

zdrojů financování, proto se dělí na dvě skupiny, jsou to vlastní kapitál a cizí kapitál  

(Růčková, 2015, s. 26). Vlastní kapitál lze definovat jako prostředky vložené 

zakladatelem podniku do firmy při začátku podnikatelské činnosti. Vlastní kapitál může 

být dále rozšiřován o zisk, který generuje firma a ponechává ho pro další růst firmy. Cizí 

kapitál je pro firmu pouze zapůjčený a v budoucnu jej firma bude muset vrátit. Délka 

užívání cizích zdrojů bývá zpravidla předem smluvně stanovena  

(Scholleová, 2012, s. 17). 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty  

Výkaz zisku a ztráty (VZZ) lze definovat jako přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření podniku za určité období. Lze tedy říct, že VZZ zachycuje pohyb výnosů  

a nákladů (Růčková, 2015, s. 31). Výnosy a náklady jsou ve VZZ rozděleny do tří 

podskupin. Jsou to výnosy a náklady z provozní činnosti, finanční činnosti a mimořádné 

činnosti (Scholleová, 2012, s. 22). 

 

Výnosy představují sumu peněžních částek, které získal podnik z veškerých svých 

činností za určité období a nezaleží na tom, zda proběhlo zaplacení (inkaso). 

 

Náklady vyjadřují peněžní částky, které byly podnikem účelně vynaloženy na generování 

výnosů, opět za určité období a bez ohledu na to, zda proběhla peněžní transakce. 

 

Výsledek hospodaření je rozdíl mezi celkovou sumou výnosů a celkovou sumou nákladů 

podniku. Pokud vyjde výsledek hospodaření kladný, znamená to, že podniku se podařilo 
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vytvořit zisk, naopak záporný výsledek hospodaření znamená pro podnik ztrátu 

(Knápková et al., 2013, s. 37). 

 

𝑉𝐻 = 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

Vzorec 1: Výsledek hospodaření (Knápková et al., 2013) 

2.2.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Přehled o peněžních tocích sleduje informace o příjmech a výdajích podniku za určité 

období (Knápková et al., 2013, s. 47). Příjmy představují peněžní prostředky, které 

přicházejí do podniku, a výdaje zase peněžní prostředky, které z podniku odcházejí, 

nemusí u nich ale docházet ke spotřebě výrobních faktorů (Scholleová, 2012, s. 31). 

Hlavní podstatou cash flow tedy je, že sleduje změny peněžních prostředků. Jelikož 

přehled o finančních tocích pomáhá sledovat stav peněžních prostředků, je pro podnik 

velice důležitý, a to z toho důvodu, aby se podnik nedostal do finanční tísně a problémů 

s placením svých závazků (Knápková et al., 2013, s. 47-48). Výkaz cash flow se 

zachycuje v podobné struktuře jako VZZ. Jedná se tak o cash flow z provozní činnosti, 

investiční činnosti a finanční činnosti. Výkaz cash flow je možné sestavit dvěma druhy 

metod, jedná se o přímou a nepřímou metodu sestavení (Scholleová, 2012, s. 31-32).  

 

Přímá metoda spočívá v zaznamenávání skutečných plateb (příjmů a výdajů). Následně 

se provede rozdíl příjmů a výdajů za dané období. 

 

Nepřímá metoda se stanoví z výsledku hospodaření (výnosy - náklady) za účetní období, 

který se transformuje na peněžní tok (příjmy - výdaje) (Knápková et al., 2013, s. 49-51). 

2.2.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Výkaz o změnách vlastního kapitálu požadují účetní předpisy. Tento výkaz má za cíl 

vysvětlit u jednotlivých položek vlastního kapitálu rozdíl mezi počátečním a konečným 

stavem čili jeho změnu. Výjimku tvoří výsledek hospodaření za účetní období, protože 

přesné změny jsou u něj již popsány ve VZZ (Knápková et al., 2013, s. 57). 
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2.2.5 Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce poskytuje informace o fyzických a právnických osobách, které 

mají vliv na daný podnik, průměrném počtu zaměstnanců za účetní období, výši půjček  

a úvěrů. Dále poskytne informaci o tom, jak účetní jednotka oceňuje a odepisuje majetek, 

jaké má účetní zásady. Jako další mohou být uvedeny i doplňující informace k rozvaze 

nebo VZZ atd. (Knápková et al., 2013, s. 58-59). 

2.2.6 Výroční zpráva podniku 

Obsahuje zprávu představenstva, která popisuje a komentuje například vlastnickou 

strukturu podniku, emitované cenné papíry, poslání a hlavní činnost podniku, vize, cíle, 

finanční výsledky, finanční a výrobní politiku, výzkum a vývoj, investice, společenskou 

zodpovědnost a mnoho dalších informací (Grünwald a Holečková, 2007, s. 50-51). 

2.3 Metody a techniky finanční analýzy 

Finanční analýza v klasickém pojetí obsahuje dvě části, které jsou navzájem propojeny. 

Tyto dvě části se nazývají kvalitativní neboli fundamentální analýza a kvantitativní neboli 

technická analýza. Finanční analýza se dá také rozdělit na základě časového rozměru, 

 a to na analýzu ex post a ex ante. 

 

Analýza ex post je zaměřena na retrospektivní data, to znamená, že se ohlíží primárně 

do minulosti a snaží se zkoumat hlavně příčiny. 

 

Analýza ex ante je zaměřena na budoucí stav podniku, snaží se předpovědět současnou 

situaci a vývoj podniku směrem do budoucnosti v nejbližších několika letech. Analýza  

ex ante se přitom snaží poukázat na možné hrozby, zejména finanční  

(Sedláček, 2011, s. 7). 

2.3.1 Fundamentální analýza podniku (tzv. kvalitativní analýza) 

Fundamentální analýza se zakládá na rozlehlých znalostech mezi mimoekonomickými  

a ekonomickými jevy, na zkušenostech osob, které se přímo účastní kvalitativní analýzy 
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podniku, dále záleží také na odhadu a citu pro danou situaci. Fundamentální analýza 

zpravidla vychází z identifikace prostředí daného podniku. Metody pro kvalitativní 

analýzu jsou převážně založeny na verbálním hodnocení, jedná se například o SWOT 

analýzu, BCG matici a další (Sedláček, 2011, s. 7). 

 

SWOT analýza  

SWOT analýza je základní nástroj pro systematickou analýzu, která je zaměřena  

na charakteristiku klíčových faktorů podniku, které ovlivňují jeho strategické postavení 

(Sedláčková a Buchta, 2006, s. 91). Dle Roberta G. Dysona se SWOT analýza zaměřuje 

na identifikaci silných a slabých stránek podniku, dále také na identifikaci příležitostí  

a hrozeb v okolí podniku. Po zanalyzování těchto faktorů se vytváří a vyvíjí strategie, 

které mohou být založeny na silných stránkách, strategie mohou eliminovat slabé stránky, 

využít příležitostí nebo předejít hrozbám. Silné a slabé stránky jsou získávány interním 

ohodnocením podniku. Příležitosti a hrozby jsou získány vnějším ohodnocením  

(Dyson, 2004, s. 632).  

2.3.2 Technická analýza podniku (tzv. kvantitativní analýza) 

Technická analýza podniku využívá matematických, statistických a jiných 

algoritmizovaných metod, které slouží k již zmíněnému kvantitativnímu zpracování 

ekonomických dat s následujícím kvalitativním ekonomickým posouzením dosažených 

výsledků (Sedláček, 2011, s. 9). 

 

Základní metody finanční analýzy: 

Metody finanční analýzy dle Jaroslava Sedláčka (2011, s. 10; 35-38). 

1. Analýza stavových a tokových veličin (tzv. absolutních dat) 

 Horizontální analýza (tzv. analýza trendů) 

 Vertikální analýza (tzv. procentní rozbor)  

2. Analýza rozdílových ukazatelů  

 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 
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3. Analýza poměrových ukazatelů 

 Likvidity 

 Rentability 

 Aktivity 

 Zadluženosti 

 Cash Flow 

 Provozní činnosti 

 Kapitálového trhu 

4. Analýza soustav ukazatelů 

 Pyramidové rozklady 

 Komparativně analytické metody  

 Matematicko-statistické metody 

 Kombinace metod  

2.4 Analýza stavových a tokových veličin (tzv. absolutních dat) 

Analýza absolutních dat je využívána především k analýze vývojových trendů. Řadí se 

sem horizontální (tzv. analýza trendů) a vertikální analýza (tzv. procentní rozbor)  

(Knápková et al., 2013, s. 61-67). 

2.4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza vychází především z dat, které jsou obsaženy v účetních výkazech, 

jedná se o rozvahu, VZZ a výroční zprávu. Horizontální analýza sleduje změny 

absolutních hodnot v časové ose a jejich procentní změnu. Změny jednotlivých položek 

z výkazů jsou sledovány po řádcích (horizontálně). Lze tedy konstatovat, že daná analýza 

zachycuje vývojové trendy ve struktuře majetku i kapitálu podniku.  Horizontální analýza 

může sloužit jako jedna z jednoduchých metod pro vytvoření zpráv o hospodářské situaci 

podniku, a to o minulém i budoucím vývoji. (Sedláček, 2011, s. 13-15). 

 

𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100 

Vzorec 2: Horizontální analýza – procentní změna 1 (Sedláček, 2011) 
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𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =
𝑋 − 𝑋

𝑋
∗ 100 

Vzorec 3: Horizontální analýza – procentní změna 2 (Sedláček, 2011) 

2.4.2 Vertikální analýza  

Vertikální analýza vychází stejně jako horizontální analýza z účetních výkazů, vytváří 

jejich procentní rozbor. Vertikální analýza posuzuje jednotlivé komponenty kapitálu  

a majetku, jedná se o takzvanou strukturu aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv 

je jasné, jak vypadá složení hospodářských prostředků, které jsou potřebné pro obchodní 

a výrobní aktivity podniku a z jakého kapitálu (zdrojů) byly pořízeny  

(Sedláček, 2007, s. 17). 

2.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele, které jsou též označovány jako fondy finančních prostředků, se 

využívají k analýze i řízení finančního stavu podniku. Fond je možné pochopit jako 

shrnutí jistých stavových ukazatelů interpretujících aktiva nebo pasiva. Lze ho chápat 

jako souhrn vybraných krátkodobých aktiv a vybraných krátkodobých pasiv, jedná se 

tedy o tzv. čistý fond (Sedláček, 2011, s. 35). 

2.5.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) podniku lze definovat jako kapitál, jenž je daný  

pro financování části oběžného majetku, který je dlouhodobého charakteru (Vochozka, 

2011, s. 34). Jedná se o jeden z nejpoužívanějších ukazatelů, jenž se vypočítá jako rozdíl 

mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy (Sedláček, 2011,  

s. 35). ČPK představuje část oběžného majetku, který je financován z dlouhodobého 

kapitálu podniku neboli ukazuje poměrně volnou část kapitálu podniku, která není 

fixována na krátkodobé závazky (Vochozka, 2011, s. 21). ČPK by měl být využíván jako 

míra likvidity pouze velice opatrně, protože oběžná aktiva mohou obsahovat méně 

likvidní až dlouhodobě nelikvidní položky (např. nedobytné pohledávky, nedokončená 

výroba atd.) (Sedláček, 2007, s. 35-38). Literatura uvádí doporučené hodnoty pro ČPK 

výrobních podniků v rozmezí od 10 % do 15 % (Fotr et al., 2017, s. 305). 
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Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 + č𝑎𝑠𝑜𝑣é 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 − 

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − č𝑎𝑠𝑜𝑣é 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣 

Vzorec 4: Čistý pracovní kapitál (Karas, 2018) 

2.5.2 Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond) 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) se využívají ke sledování okamžité likvidity, 

představují totiž rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými 

závazky. Nejvíce likvidní peněžní finanční fond bude ten, u kterého do peněžních 

prostředků bude zařazena pouze hotovost a peníze na běžných účtech. V méně přísném 

pojetí mohou být do peněžních prostředků navíc zahrnuty i peněžní ekvivalenty  

(např. cenné papíry, které jsou obchodovatelné, směnky, šeky atd.)  

(Sedláček, 2011, s. 38). 

 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 5: Čisté pohotové prostředky (Sedláček, 2011) 

2.5.3 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

Lze říci, že tento ukazatel vyjadřuje střední cestu mezi již zmíněnými ukazateli ČPK  

a ČPP. Z oběžných aktiv se u výpočtu vyřadí zásoby, případně i nelikvidní pohledávky, 

od těchto očištěných oběžných aktiv se odečtou krátkodobé závazky  

(Sedláček, 2011, s. 38-39). 

 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛ě − 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑜𝑣ý 𝑓𝑜𝑛𝑑 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 

− 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

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

2.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele vznikají podílem zvolených účetních položek z účetních 

výkazů podniku (Rejnuš, 2014, s. 270). Z účetních výkazů se pak využívá zejména 

rozvaha a VZZ. Údaje, které byly zjištěny z rozvahy, mají předpoklad stavových 

ekonomických veličin (zachycují veličiny k určitému datu). Naopak údaje z VZZ mají 
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charakter tokových veličin (zachycují výsledky činnosti za určitou dobu). Poměrové 

ukazatele se často využívají pro jejich jednoduchost, rychlost a nenákladnost výpočtů, 

které dokáží poskytnout informace o základním finančním stavu podniku. Mezi nevýhody 

poměrových ukazatelů patří, že nedokáží vysvětlit příčiny daného stavu (Sedláček, 2011, 

s. 55). 

 

Druhy zisku, které jsou nejvíce využívány pro finanční analýzu: 

EBIT = zisk před zdaněním a úroky (Earnings before Interest and Taxes) 

EBT = zisk před zdaněním (Earnings before Taxes) 

EAT = zisk po zdanění (Earnings after Taxes) (Vochozka, 2011, s. 18). 

2.6.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability mohou být také označovány jako ukazatele výnosnosti nebo  

i návratnosti. Ukazatele rentability definují poměr hospodářského výsledku, který byl 

dosažen podnikatelskou činností ke konkrétnímu vstupu. Daným vstupem mohou být 

například celková aktiva, tržby nebo kapitál. Ukazatele rentability vyjadřují, kolik 

peněžních jednotek ze zisku připadne na jednu peněžní jednotku daného jmenovatele  

(Vochozka, 2011, s. 22). 

 

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA), též ukazatel návratnosti aktiv, 

slouží k poměru zisku s celkovými aktivy, které byly investovány do podnikání  

a současně nezáleží na tom, z jakých zdrojů byly financovány (Sedláček, 2011, s. 57). 

ROA zahrnuje celkový majetek podniku (Slavík, 2013, s. 36). Ukazatel ROA vyjadřuje, 

jak jsou celková aktiva podniku výnosná (Rejnuš, 2014, s. 272). 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 

Vzorec 7: Rentabilita celkových vložených aktiv (Sedláček, 2011) 

 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

ROE udává míru ziskovosti z vlastního kapitálu. Díky ukazateli rentability z vlastního 

kapitálu mohou vlastníci podniku sledovat, jestli jejich kapitál generuje dostatečný výnos 
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i s ohledem na riziko investování. Pro investora je podstatné, aby ROE bylo vyšší než 

úrok, který by mohl obdržet z jiné investiční příležitosti (Sedláček, 2011, s. 57). 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100 

Vzorec 8: Rentabilita vlastního kapitálu (Sedláček, 2011) 

 

ROS – ukazatel rentability tržeb 

ROS představuje zisk, který se vztahuje k tržbám (Sedláček, 2011, s. 59).  Rentabilita 

tržeb ukazuje, kolik peněžních jednotek zisku vytvoří podnik z jedné peněžní jednotky 

tržeb (Scholleová, 2008, s. 162).  

 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 100 

Vzorec 9: Rentabilita celkových tržeb (Sedláček, 2011) 

2.6.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity mohou být nazývány jako ukazatele obratovosti, které sledují, s jakou 

efektivitou podnik hospodaří s aktivy, jenž vlastní. Pokud bude mít podnik obrovské 

množství aktiv, vznikají mu tak zbytečné náklady, které se nepříznivě projeví na zisku 

(Rejnuš, 2014, s. 276). Avšak pokud má podnik nedostatek svých aktiv, může zbytečně 

přijít o případné podnikatelské příležitosti, které by mohly znamenat výnosy pro podnik  

(Sedláček, 2011, s. 60). Ukazatele aktivity mohou být vyjadřovány ve dvou podobách, 

buď dobou obratu aktiv (vyjadřuje počet dní), nebo počtem obratů aktiv (počet obrátek  

za rok) (Vochozka, 2011, s. 24). 

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv znázorňuje, kolikrát se aktiva obrátí za určitý časový úsek, 

většinou za rok (Sedláček, 2011, s. 61). Čím větších hodnot bude dosahovat obrat 

celkových aktiv, tím lépe. Obecná minimální doporučená hodnota je rovna  

1 (Vochozka, 2011, s. 24). Pokud bude obrat celkových aktiv podniku zaostávat  

za oborovým průměrem, tak by měla být přijata opatření, která povedou ke zlepšení 

tohoto ukazatele, jako například odprodej části aktiv (Sedláček, 2011, s. 61). 
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𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 10: Obrat celkových aktiv (Sedláček, 2011) 

 

Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel měří efektivitu, s jakou podnik využívá svých stálých aktiv (např. strojů, 

budov, zařízení atd.) (Rejnuš, 2014, s. 277). Z tohoto důvodu se využívá především  

při plánování pořízení dalšího dlouhodobého majetku. Pokud je hodnota ukazatele obratu 

stálých aktiv nižší než je oborový průměr, jedná se o podnět ke zvýšení využití stávajících 

výrobních kapacit a omezení investic podniku (Sedláček, 2011, s. 61). 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 11: Obrat stálých aktiv (Sedláček, 2011) 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku, 

než dojde k jejich spotřebě nebo prodeji. Tento ukazatel lze využít i pro určení likvidity 

(u výrobků a zboží), jelikož udává počet dnů, než se zásoby přemění na peněžní 

prostředky nebo pohledávky (Sedláček, 2011, s. 62). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

(
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

)
 

Vzorec 12: Doba obratu zásob (Scholleová, 2012) 

 

Doba obratu pohledávek 

Využívá se k hodnocení pohledávek z obchodních vztahů, které jsou evidovány na účtu 

311. Výsledek doby obratu pohledávek ukazuje, kolik dní musí podnik průměrně čekat 

na inkaso pohledávek, jež je po tento čas zadrženo v pohledávkách. Dobu obratu 

pohledávek je výhodné porovnat s dobou splatnosti na podnikem vydaných fakturách.  

Je-li doba obratu pohledávek delší než smluvní podmínky, které má podnik uvedené  

na svých vydaných fakturách, tak to znamená, že obchodní partneři neplatí své závazky 
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včas. Pokud tato situace trvá déle, je vhodné vymyslet a učinit příslušná opatření 

k urychlení inkasa pohledávek podniku (Sedláček, 2011, s. 63). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 13: Doba obratu pohledávek (Sedláček, 2011) 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků slouží k hodnocení účtu 321, což jsou dluhy z obchodních vztahů. 

Tento ukazatel poskytuje informaci o tom, jaká je platební odpovědnost podniku  

k vlastním dodavatelům. Ukazatel doby obratu závazků tedy podává zprávu, jak dlouho 

podnik odkládá platby přijatých faktur od svých dodavatelů (Sedláček, 2011, s. 63). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 14: Doba obratu závazků (Sedláček, 2011) 

2.6.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti definují poměr mezí cizími a vlastními zdroji financování 

podniku, dále měří rozpětí zadluženosti podniku (v jaké míře používá podnik 

k financování cizí zdroje) (Sedláček, 2011, s. 63). Ukazatele zadluženosti se zabývají  

i schopností podniku hradit náklady z daných dluhů (Scholleová, 2012, s. 181).  

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost se uvádí jako poměr cizího kapitálu k celkovým aktivům podniku. 

Věřitelé upřednostňují nízké ukazatele zadluženosti, proto chtějí co největší podíl 

vlastního kapitálu, aby byli takto kryti proti finančním ztrátám v případě likvidace 

podniku. Pokud je ukazatel celkové zadluženosti vyšší než oborový průměr, nebude  

pro podnik snadné získat další zdroje, aniž by musel nejprve navýšit svůj vlastní kapitál. 

Věřitelé by vůbec nemuseli být ochotni půjčovat další peněžní prostředky nebo by žádali 

vyšší úrokové sazby (Sedláček, 2011, s. 64). 
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𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 15: Celková zadluženost (Sedláček, 2011) 

 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí podává informaci, kolikrát zisk podniku převyšuje placené 

úroky. Jestliže se bude ukazatel rovnat 1, bude to znamenat, že na pokrytí úroků připadne 

celý zisk (Sedláček, 2011, s. 64). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vzorec 16: Úrokové krytí (Sedláček, 2011) 

2.6.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity měří schopnost podniku vyrovnat své finanční závazky včas  

(Rejnuš, 2014, s. 275). Tento ukazatel dává do čitatele věci, kterými se dá platit,  

a do jmenovatele to, co je nutné zaplatit. Mezi likviditou a solventností existuje 

oboustranná podmíněnost. Podmínkou solventnosti je likvidita, jelikož pro solventnost je 

nutné, aby měl podnik část majetku ve formě, již je možné zaplatit, nebo alespoň  

v majetku, jenž se dá rychle přeměnit na peněžní prostředky (Sedláček, 2011, s. 66). 

Ukazatele likvidity je možné členit na běžnou, pohotovou a okamžitou likviditu 

(Dluhošová, 2011, s. 82-84). 

 

Likvidnost udává složitost přeměny určitých složek majetku na peněžní prostředky  

(Rejnuš, 2014, s. 275). 

 

Likvidita ukazuje souhrn veškerých případně likvidních prostředků, které může podnik 

využít na úhradu vlastních závazků, které jsou již splatné (Sedláček, 2011, s. 66).  

 

Solventnost vyjadřuje schopnost podniku obstarávat peněžní prostředky pro úhradu 

svých splatných závazků. Solventnost je tedy měřítkem pro dlouhodobou platební 

schopnost (Rejnuš, 2014, s. 275). 
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Běžná likvidita 

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky podniku.  

U zásob ale může trvat velice dlouho, než budou proměněny na peněžní prostředky, takže 

podnik, který nemá vhodnou strukturu oběžných aktiv, se může velice lehce ocitnout  

ve finanční tísni (Sedláček, 2011, s. 66). Ideální hodnoty ukazatele běžné likvidity se 

pohybují v rozpětí 1,5 - 2,5. Hodnota nižší než 1 se bere jako nedostatečná  

(Rejnuš, 2014, s. 275). 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 17: Běžná likvidita (Sedláček, 2011) 

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity se snaží odstranit nedostatky ukazatele běžné likvidity, 

a to tak, že z oběžných aktiv vyloučí zásoby, jež jsou nejméně likvidní. Vyloučeny jsou 

z ukazatele také těžko vymahatelné pohledávky. (Sedláček, 2011, s. 67). Optimální  

a doporučená hodnota pohotové likvidity se udává v rozmezí 1,0 - 1,5  

(Rejnuš, 2014, s. 276). 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 18: Pohotová likvidita (Sedláček, 2011) 

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita ukazuje schopnost podniku hradit závazky, které jsou aktuálně splatné 

(Sedláček, 2011, s. 67). Tento ukazatel vyjadřuje krytí krátkodobých závazků podniku 

jeho krátkodobým finančním majetkem. Doporučená hodnota pro ukazatel okamžité 

likvidity je okolo 0,5. Hodnota nižší než 0,2 se považuje za neuspokojivou  

(Rejnuš, 2014, s. 276). 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 19: Okamžitá likvidita (Rejnuš, 2014) 
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Komentář: 

Ke krátkodobému finančnímu majetku je nutné od 1.1.2016 přičíst peněžní prostředky, 

které již tvoří v rozvaze samostatný řádek. Viz České účetní standardy pro podnikatele  

č. 024 (České účetní standardy pro účetní jednotky, 2016). 

2.6.5 Provozní (výrobní) ukazatele 

Provozní ukazatele se zaměřují na vnitřek podniku, snaží se analyzovat a sledovat rozvoj 

elementární aktivity podniku. Provozní ukazatele vychází především z tokových veličin, 

zejména se jedná o náklady, protože jejich řízením lze dosáhnout vyšší hospodárnosti,  

a tím se zvýší i celkový konečný efekt (Sedláček, 2011, s. 71). 

 

Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita vyjadřuje, kolik výnosů připadá na 1 peněžní jednotku vyplacených 

mezd (Sedláček, 2011, s. 71). 

 

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦(𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)

𝑚𝑧𝑑𝑦
 

Vzorec 20: Mzdová produktivita (Sedláček, 2011) 

 

Ukazatel stupně odepsanosti 

Ukazuje, z kolika procent je v průměru odepsán veškerý DHM (dlouhodobý hmotný 

majetek) podniku. Vývoj ukazatele stupně odepsanosti vypovídá o stárnutí podniku  

(Sedláček, 2011, s. 71). 

 

𝑂𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑜𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝐷𝐻𝑀 =
𝐷𝐻𝑀 𝑣 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛á𝑐ℎ

𝐷𝐻𝑀 𝑣 𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛á𝑐ℎ
 

Vzorec 21: Stupeň odepsanosti (Sedláček, 2011) 

2.7 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů (též modely finanční analýzy) slouží ke zhodnocení celkové finanční 

situace podniku, ale poměrové a rozdílové ukazatele hodnotí jen určitou část činnosti 

daného podniku. Čím více bude obsaženo ukazatelů v daném modelu, tím přesnější bude 
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finančně-ekonomické zobrazení stavu podniku. Existují proto modely, které jsou 

založeny na větším množství ukazatelů, ale i modely, které směřují do jednoho čísla  

(tzv. hodnotícího koeficientu). Soustavy ukazatelů se rozlišují na: 

 

Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů se využívají k určení ekonomických  

a logických spojitostí mezi ukazateli a jejich rozkladem. Příkladem mohou být 

pyramidové soustavy. 

 

Účelové výběry ukazatelů jsou sestavovány na základě metod matematicko-

statistických nebo komparativně-analytických. Pro tyto ukazatele je cílem sestavit takové 

výběry daných ukazatelů, jež dokáží hodnotně posoudit finanční situaci nebo předpovědět 

finanční krizi podniku. Účelové výběry ukazatelů se dělí dle účelu použití na dvě skupiny, 

bankrotní (tzv. diagnostické) a bonitní (tzv. predikční) modely (Sedláček, 2007, s. 81). 

2.7.1 Bonitní (diagnostické) modely 

Bonitní modely jsou postaveny na diagnostice finančního zdraví podniku, hlavním cílem 

těchto modelů je posoudit, jestli se podnik zařazuje mezi dobré nebo špatné podniky, 

proto musí být umožněno porovnání s ostatními podniky zejména z oboru  

(Růčková a Roubíčková, 2012, s. 113). Mezi bonitní modely se řadí například 

Grünwaldův index bonity, Tamariho model, Kralickův Quick test  

(Sedláček, 2011, s. 105-114). 

 

Grünwaldův index bonity 

Grünwaldův index vychází ze šesti poměrových ukazatelů, které se vztahují k takzvané 

přijatelné hodnotě. Výsledek pak tvoří body, které jsou přiděleny každému ukazateli. 

Dané ukazatele vychází ze tří oblastí, a to z rentability, likvidity a finanční stability  

(Sedláček, 2011, s. 114). 

 

𝐺𝐼𝐵 =
1

6
∗

𝑅𝑂𝐸

ú ∗ (1 − 𝑑)
+

𝑅𝑂𝐴

ú
+

𝑃𝑃𝐿

𝑙
+

𝐾𝑍𝑃𝐾

𝑧
+

𝐷𝑆𝐷

𝑠
+

Ú𝐾

𝑘
 

Vzorec 22: Grünwaldův index bonity (Sedláček, 2011) 
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𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 Přijatelnou hodnotu pro ROE lze vypočítat jako průměrnou zdaněnou úrokovou 

míru z přijatých úvěrů, dle vzorečku ú * (1 - d), d ve vzorci 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 přijatých úvěrů. 

 

 𝑃𝑃𝐿 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 PPL je provozní pohotová likvidita. 

 Přijatelnou hodnotu pro PPL představuje l, které by mělo být vyšší než hodnota 

1, přesnou výši si však volí daný analytik. 

 Ke krátkodobému finančnímu majetku je nutné od 1.1.2016 přičíst peněžní 

prostředky, které již tvoří v rozvaze samostatný řádek. Viz České účetní standardy 

pro podnikatele č. 024 (České účetní standardy pro účetní jednotky, 2016). 

 

𝐾𝑍𝑃𝐾 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

 KZPK znamená krytí zásob pracovním kapitálem 

 Pro KZPK je přijatelná hodnota označena z a měla by být nižší než hodnota 1, 

přesnou výši si opět zvolí daný analytik. 

 

𝐷𝑆𝐷 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐸𝐴𝑇 + 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦
 

 Pro ukazatel DSD představuje přijatelnou hodnotu s, které by mělo být delší než 

1 rok, přesnou výši si určí analytik. 
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Ú𝐾 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

 Přijatelnou hodnotu pro ÚK představuje k a jeho hodnota by měla být vyšší než 

2,5 krát, danou výši si zvolí analytik sám. 

 

𝐺𝐼𝐵 = 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘ý ⌀ 𝑧 𝑝𝑜č𝑡𝑢 𝑧í𝑠𝑘𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑏𝑜𝑑ů 𝑧𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑙𝑖𝑣é 𝑝𝑜𝑚ě𝑟𝑜𝑣é 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒 

 

Kriteriální hodnoty pro Grünwaldův index: 

GIB ≥ 2,0 a současně jsou poměrové ukazatele ≥ 1 bod → podnik má pevné zdraví 

1,0 ≤ GIB ≤ 1,9 a současně jsou ukazatele ÚK a PPL ≥ 1 bod → dobré zdraví podniku 

0,5 ≤ GIB ≤ 0,9 a současně ukazatel PPL ≥ 1 bod → podnik má slabší zdraví 

GIB < 0,5 → podnik se nachází ve stádiu churavění 

 

Každý ukazatel může získat maximální počet 3 bodů, a to z toho důvodu, aby 

nadprůměrné hodnocení jednoho ukazatele nemohlo překrýt další ukazatele, jejichž 

hodnota je nedostatečná. Pokud ukazatel vyjde záporný, přidělí se mu automaticky 

hodnota 0, z toho vyplývá, že hodnota GIB také nemůže být nikdy záporná. Pokud je 

čitatel ukazatele kladný a jmenovatel záporný, je nutné přidělit ukazateli hodnotu 0. 

Jestliže se ve jmenovateli nachází nula nebo je číslo zanedbatelné, pak je nutné tento 

ukazatel z Grünwaldova indexu bonity vyřadit a poté zhodnotit, jak neúčast vyřazeného 

faktoru upravuje hodnocení vycházející dle zbývajících poměrových ukazatelů  

(Sedláček, 2011, s. 114-115). 

2.7.2 Bankrotní (predikční) modely  

Hlavním úkolem bankrotních modelů je podávat zprávu o tom, zda není podnik 

v nejbližší době ohrožený bankrotem. Pro firmy, které jsou ohroženy bankrotem, je totiž 

typické, že danou dobu před tímto úpadkem podnik vykazuje určité typické příznaky  

pro bankrot. Typickým příznakem mohou být například problémy s běžnou likviditou, 

ROE nebo i s výší ČPK. Do bankrotních modelů patří například Altmanovo Z-skóre, 

Tafflerův model a další (Růčková a Roubíčková, 2012, s. 113). 
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Altmanovo Z-skóre 

Též nazýváno jako Altmanova formule bankrotu. Altmanovo Z-skóre se stanovuje 

pomocí diskriminační funkce zvlášť pro firmy, které mají akcie veřejně obchodovatelné 

na burze, a zvlášť pro ostatní podniky. Pro obě varianty jsou stanoveny různá hraniční 

pásma pro předpovězení vývoje firmy v oblasti financí. Z-skóre určuje finanční situaci 

podniku a slouží jako doplněk, který se využívá při finanční analýze  

(Sedláček, 2011, s. 110). 

 

𝑍 (𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í 𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑦) = 0,717 ∗ 𝐴 + 0,847 ∗ 𝐵 + 3,107 ∗ 𝐶 + 0,420 ∗ 𝐷 + 0,998 ∗ 𝐸 

Vzorec 23: Altmanovo Z-skóre (Sedláček, 2011) 

 

𝑨 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝑩 =
𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 Nerozdělený zisk v tomto ukazateli představuje součet výsledku hospodaření  

za běžné účetní období, výsledků hospodaření minulých let a fondů ze zisku. 

 

𝑪 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝑫 =
𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

 

𝑬 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 Celkový obrat se určí jako součet tržeb z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb 

(Sedláček, 2011, s. 110). 

 

Ukazatele A, B, C, D a E jsou již upraveny pro výpočet z českých účetních výkazů dle 

knihy Finanční analýza podniku Jaroslava Sedláčka z roku 2011. 
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Kriteriální hodnoty pro Altmanovo Z-skóre u ostatních firem: 

Z > 2,9 lze předpokládat přijatelnou finanční situaci podniku 

1,2 < Z ≤ 2,9 podnik se nachází v tzv. šedé zóně neurčité situace 

Z ≤ 1,2 podnik se nachází ve vážném ohrožení finančními problémy  

(Sedláček, 2011, s. 110). 

 

Index IN05 

Index IN05 vychází z řady Indexů IN, které dokáží zhodnotit finanční výkonnost přímo 

českých podniků. Index IN05 je z řady Indexů IN nejnovější a vychází z dat 

průmyslových podniků z roku 2004, jedná se o modifikaci Indexu IN01. Výhodou Indexu 

IN05 je, že zohledňuje pohled vlastníka i věřitele a navzájem je spojuje  

(Sedláček, 2011, s. 111-112). 

 

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

Vzorec 24: Index IN05 (Sedláček, 2011) 

  

𝑨 =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

𝑩 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

 Protože tento ukazatel často dosahuje extrémních hodnot během použití v praxi 

z pohledu nízké hodnoty jmenovatele, bývá doporučeno omezit hodnotu 

ukazatele číslem 9 (Karas a Režňáková, 2015, s. 399). 

 

𝑪 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝑫 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝑬 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑦
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Kriteriální hodnoty 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 bankrotní model 

Tento model používá čtyři poměrové ukazatele (Sedláček, 2011, s. 113). Tafflerův model 

rozlišuje pouze dva výsledky, buď je firma finančně zdravá, anebo je v pásmu bankrotu. 

Tento bankrotní model jako mnohé další modely vznikal v odlišných ekonomických 

podmínkách, je tedy nutné při prezentaci dosažených výsledků vzít tento fakt na vědomí 

(Růčková, 2011, s. 130). 

 

𝑇𝑎𝑓𝑓𝑙𝑒𝑟ů𝑣 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑟𝑜𝑡𝑛í 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 (𝑇) = 0,53 ∗ 𝑅 + 0,13 ∗ 𝑅 + 0,18 ∗ 𝑅 + 0,16 ∗ 𝑅  

Vzorec 25: 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
 

 

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)
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3 PŘEDSTAVENÍ ANALYZOVANÉHO PODNIKU 

3.1 Základní informace o společnosti 

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

na adrese Nádražní 218 (P-D Refractories CZ a.s., 2017). Velké Opatovice se nachází 

v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Právní formou se jedná o akciovou společnost, 

která ale není veřejně obchodovatelná. Firma je dceřinou společností P-D 

Industriegesellschaft GmbH Wilsdruff z Německa. Přestože je společnost podřízena 

německým vlastníkům, nemusí díky operačnímu systému SAP účtovat jinak, než nařizuje 

česká legislativa pro vedení účetnictví. Velikostí se společnost dle zákona  

o účetnictví řadí do velkých podniků (Kožoušek, 2017). 

3.2 Historie 

Jedna z prvních zmínek o společnosti se datuje k roku 1852, kdy byla zahájena důlní 

těžba. Ve stejném roce získali kutací právo zakladatelé šamotové továrny ve Velkých 

Opatovicích. V roce 1892 bylo rozhodnuto firmou "Gessner a Pohl" o stavbě továrny  

na žáruvzdorné výrobky ve Velkých Opatovicích v blízkosti nově vzniklé železniční 

tratě. Stavba nevelké „šamotky“ dala základ rozvoji města Velké Opatovice, ale hlavně 

umožnila firmě růst a zařadit se tak mezi největší svého druhu ve střední Evropě. Firma 

se začala okolo roku 1897 pomalu rozrůstat a tehdejší výroba se pohybovala v rozsahu 

4000 až 9500 tun ročně, v závislosti na poptávce a odbytu. Od roku 1950 se stává firma 

známou pod názvem Moravské šamotové a lupkové závody Velké Opatovice (MŠLZ). 

Do této skupiny se řadily závody Velké Opatovice, Mladějov, Nová Ves, Koclířov-

Hřebeč, Janůvky, Březina a Roubanina. Roku 1961 vznikl další závod Březinka, který se 

v roce 1965 sloučil se závodem Březina. Během dalších několika desítek let se firma 

rozrostla o další závody - Vidnava a Jevíčko. Ve Velkých Opatovicích byl závod rozšířen 

v rozmezí let 1960 až 1965 o zcela nový provoz pod názvem „Nová Šamotka“ (současná 

divize D 02). Od výstavby „Nové Šamotky“ se začal původní závod nazývat „Stará 

Šamotka“ (současná divize D 01). Díky dostavbě „Nové Šamotky“ se stal závod  

ve Velkých Opatovicích největším producentem šamotových výrobků ve střední Evropě, 
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tehdejší produkce byla až 120 000 tun výrobků za rok. V letech 1981 až 1985 byl 

postaven další výrobní závod pod názvem Dinaska Svitavy (současná divize D 03). Roku 

1991 se firma MŠLZ stala akciovou společností. Od počátku roku 2000 jsou závody 

přerozděleny na divize. Ve stejném roce německá společnost P-D Glas und Feurfestwerke 

Wetro GmbH odkoupila majoritní podíl akcií MŠLZ a firma se tak stává členem 

mezinárodní skupiny Preiss-Daimler Group a současně dostává svůj nynější název P-D 

Refractories CZ a.s. (Výroční zpráva P-D Refractories CZ a.s., 2016, s. 9). 

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

Firma P-D Refractories CZ a.s. se odvětvově řadí mezi jednoho z největších 

celosvětových výrobců a dodavatelů žáruvzdorných produktů a surovin pro široké pole 

uživatelských oborů (P-D Refractories CZ a.s., 2017). Podle klasifikace ekonomických 

činností CZ-NACE se firma řadí do skupiny CZ-NACE 23.2, což je již zmíněná výroba 

žáruvzdorných výrobků (CZ NACE, 2017). Společnost produkuje a dodává materiál  

pro částečné nebo kompletní vyzdívky pro tepelná zařízení (s celosvětovou působností) 

do téměř všech odvětví průmyslu po celém světě, které jsou především aplikovány  

do koksových pecí, vysokých pecí, sklářských pecí a elektrolyzérů primární výroby 

hliníku. Výrobní sortiment společnosti obsahuje šamotové kameny, vysoce hlinité 

kameny, dinasové kameny, izolační kameny, žáruvzdorné jíly a ostřiva, akumulační 

magnetit, komínové vložky, žáruvzdorné malty, tmely a betony. Společnost je vybavena 

moderním výrobním a zkušebním zařízením, jež garantuje vysokou stabilní výrobní 

kvalitu. Výrobní činnost v P-D Refractories CZ a.s. probíhá v souladu s certifikátem ČSN 

EN ISO 9001: 2016. Pro společnost není problém zabezpečit také dodávky 

modifikovaných kvalit dle individuálního přání zákazníka (P-D Refractories CZ a.s., 

2017). 

3.4 Velikostní zařazení 

Velikostí se společnost dle zákona o účetnictví řadí do velkých podniků, protože splňuje 

dvě a více podmínek pro zařazení mezi velké podniky. Za rok 2016 má aktiva celkem 

1 651 737 tis. Kč, čistý obrat 1 358 579 tis. Kč a průměrný počet zaměstnanců 724, proto 

se dle zákona o účetnictví řadí mezi velké podniky, jelikož překračuje všechny hraniční 
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hodnoty z §1b odst. 3. Z toho vyplývá, že firma je povinna sestavovat účetní závěrku 

v plném rozsahu a podléhá povinnému auditu (Zákon č. 563/1991 Sb.). 

3.5 Organizační struktura společnosti 

Nejvyšším orgánem P-D Refractories CZ a.s. je tříčlenná dozorčí rada, která má 

především kontrolní pravomoci vůči představenstvu, které se skládá ze čtyř členů a má 

na starost řízení podniku. Představenstvu je přímo odpovědný odbor řízení jakosti  

a předseda představenstva. V kompetenci předsedy představenstva je odbor vedení  

a správa (do tohoto odboru patří útvar účetnictví a financování, materiálně-technické 

zabezpečení, personálně-mzdové oddělení, oddělení informačních a komunikačních 

technologií, BOZP, právní oddělení a sekretariát), odbor skládka, dále výrobní ředitelka 

Šamot, výrobní ředitel Dinas, technický ředitel a člen představenstva, který je pověřen 

řízením obchodu. Pod výrobní ředitelku Šamot spadají čtyři divize, jedná se o Starou 

Šamotku, Novou Šamotku, Pálení Anna a Těžby. Výrobní ředitel Dinas zodpovídá  

za divizi Dinaska. Oddělení technického a investičního rozvoje spolu s divizí servis je 

v kompetenci technického ředitele. Členovi představenstva, jenž je pověřen řízením 

obchodu, je přímo zodpovědný odbor obchod a oddělení technologického rozvoje  

a vývoje laboratoří (Kožoušek, 2017). Schéma organizační struktury uvádí příloha  

číslo 3. 

3.6 Účetnictví a daňové přiznání 

Účetnictví si vede organizační jednotka sama podle tuzemské legislativy a také českých 

účetních standardů. Využívá podnikového informačního systému SAP. Daňové přiznání 

si jednotka podává také sama dle tuzemské legislativy. S daňovým poradcem konzultuje 

pouze některé daňové a účetní případy (Kožoušek, 2017). 

3.6.1 Vliv německých vlastníků na účetní práce P-D Refractories CZ a.s. 

Jelikož firma P-D Refractories CZ a.s. patří do skupiny podniků, které vlastní němečtí 

akcionáři, tak se musí v některých aspektech účetnictví podřizovat těmto vlastníkům. 

První odlišnou věcí je, že podniky ve skupině používají jeden účtový rozvrh, který 

navazuje na německou legislativu, z toho plynou odlišné účty od zažité české účtové 
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osnovy. K účtu, jenž používá P-D Refractories CZ a.s., je přiřazen tzv. alternativní účet, 

který odpovídá doporučené české účetní osnově. Dále jsou důležitá pravidla  

pro konsolidaci a tzv. konsolidační tabulky. Mateřská společnost sestavuje 

konsolidovanou účetní závěrku. Při roční účetní závěrce je musí P-D Refractories CZ a.s. 

vyplnit a zaslat mateřské společnosti. Základem je vyloučení všech vzájemných účetních 

operací mezi podniky ve skupině při konsolidaci. Každý měsíc probíhá odsouhlasení 

pohledávek, závazků, nákladů, výnosů, dlouhodobého majetku, zásob a půjček 

mezi podniky ve skupině (Kožoušek, 2017). 
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4 APLIKACE VYBRANÝCH METOD FINANČNÍ 

ANALÝZY A ZJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH 

NEDOSTATKŮ 

V této kapitole budou vypočítány ukazatele finanční analýzy, které již byly podrobně 

rozebrány v teoretické části této práce. Veškeré analýzy, které budou v této kapitole 

bakalářské práce provedeny, budou se zaměřením na společnost P-D Refractories CZ a.s. 

a její porovnání s konkurencí, oborovým průměrem České republiky a také 

s doporučenými hodnotami pro vybrané ukazatele. Veškeré analýzy budou provedeny  

za roky 2011 až 2016. 

4.1 Analýza stavových a tokových veličin 

Analýza stavových a tokových veličin bude rozdělena na tři části. Na analýzu aktiv 

(majetku společnosti), dále na analýzu pasiv společnosti (zdrojů financování) a nakonec 

na analýzu VZZ. U analýzy aktiv a pasiv bude vypočítána horizontální  

i vertikální analýza. Analýza VZZ bude vypočítána pomocí horizontální analýzy. 

4.1.1 Analýza aktiv (majetku společnosti) 

Analýza aktiv majetku společnosti ukazuje vývoj aktiv podniku. Vývoj aktiv bude 

zobrazen horizontální i vertikální analýzou. Horizontální analýza bude zobrazovat 

procentní změny daných aktiv podniku mezi jednotlivými roky a vertikální analýza 

zobrazí strukturu aktiv, respektive procentní zastoupení vybraných položek aktiv 

k celkovým aktivům podniku. Horizontální analýza bude vyjádřena jak v tisících Kč, tak 

v procentech. Vertikální analýza bude vyjádřena pouze v procentech. 
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Vertikální analýza 

V následující tabulce bude zobrazena vertikální analýza aktiv za období roků  

2011 až 2016. 

 

Tab. 1: Vertikální analýza aktiv. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ 
a.s.) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v % v % v % v % v % v % 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlouhodobý majetek 45,63% 43,86% 43,43% 41,26% 42,89% 40,49% 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0,62% 0,38% 0,13% 0,43% 0,36% 0,32% 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

43,05% 41,56% 41,32% 39,03% 40,72% 38,32% 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

1,96% 1,93% 1,98% 1,80% 1,81% 1,85% 

Oběžná aktiva 53,69% 54,77% 55,68% 57,71% 56,47% 58,33% 
Zásoby 30,73% 33,88% 34,89% 38,01% 38,91% 37,72% 
Dlouhodobé 
pohledávky 

0,06% 0,04% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% 

Krátkodobé 
pohledávky 

20,66% 19,10% 18,61% 17,53% 14,86% 17,75% 

Krátkodobý finanční 
majetek 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Peněžní prostředky 2,25% 1,74% 2,13% 2,13% 2,67% 2,83% 
Časové rozlišení 0,68% 1,37% 0,89% 1,03% 0,64% 1,18% 
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Horizontální analýza 

V následující tabulce bude zobrazena horizontální analýza aktiv za období roků  

2011 až 2016. První tabulka bude vyjadřovat meziroční změny aktiv podniku v tis. Kč, 

druhá tabulka pak v procentech. 

 

Tab. 2: Horizontální analýza aktiv v tis. Kč. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 
Refractories CZ a.s.) 

Období 
2012-
2011 

2013-
2012 

2014-
2013 

2015-
2014 

2016-
2015 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Aktiva celkem 26 785 -43 022 156 404 -12 462 -37 058 
Dlouhodobý majetek -15 839 -25 549 31 087 22 378 -55 517 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

-3 710 -3 894 5 296 -1 290 -761 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

-12 129 -21 655 25 791 23 668 -54 756 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 31 477 -9 513 121 668 -28 135 9 740 
Zásoby 58 336 1 052 107 551 10 483 -34 131 
Dlouhodobé pohledávky -183 52 0 -218 -3 
Krátkodobé pohledávky -19 172 -15 872 10 778 -47 210 42 215 
Krátkodobý finanční 
majetek 

0 0 0 0 0 

Peněžní prostředky -7 504 5 255 3 339 8 810 1 659 
Časové rozlišení 11 147 -7 960 3 649 -6 705 8 719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Tab. 3: Horizontální analýza aktiv v procentech. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 
Refractories CZ a.s.) 

Období 
2012-
2011 

2013-
2012 

2014-
2013 

2015-
2014 

2016-
2015 

  v % v % v % v % v % 

Aktiva celkem 1,72% -2,71% 10,12% -0,73% -2,19% 

Dlouhodobý majetek -2,22% -3,67% 4,63% 3,19% -7,66% 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

-38,32% -65,22% 254,98% -17,50% -12,51% 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

-1,80% -3,28% 4,04% 3,56% -7,96% 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 3,76% -1,09% 14,15% -2,87% 1,02% 

Zásoby 12,16% 0,20% 19,95% 1,62% -5,19% 

Dlouhodobé pohledávky -20,94% 7,53% 0,00% -29,34% -0,57% 

Krátkodobé pohledávky -5,95% -5,23% 3,75% -15,83% 16,82% 
Krátkodobý finanční 
majetek 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Peněžní prostředky -21,35% 19,02% 10,15% 24,32% 3,68% 

Časové rozlišení 104,79% -36,54% 26,40% -38,37% 80,97% 
 

Z horizontální analýzy aktiv lze vyčíst, že celková aktiva společnosti nemají žádný 

dlouhodobější vývoj. Z vertikální analýzy aktiv je možné vidět, že položku s největším 

zastoupením tvoří oběžná aktiva ve všech analyzovaných letech, a to v rozmezí  

od 53,69 % do 58,33 %, nejvyšší zastoupení v oběžných aktivech tvoří zásoby. 

V roce 2012 nastal nárůst celkových aktiv oproti roku 2011 o 26 785 tis Kč  

(1,72 %) i přesto, že došlo k poklesu dlouhodobého majetku o 15 839 tis. Kč (2,22 %). 

Největší podíl na poklesu dlouhodobého majetku měl dlouhodobý hmotný majetek  

a dlouhodobý nehmotný majetek. Meziroční pokles dlouhodobého hmotného majetku 

činil 12 129 tis. Kč (1,80 %), pokles dlouhodobého nehmotného majetku nastal  

o 3 710 tis. Kč (38,32 %). Dlouhodobý majetek v tomto roce tvořil 43,86 % celkových 

aktiv. Celkový meziroční růst aktiv způsobil především růst oběžných aktiv (podíl  

na aktivech byl 54,77 %), který znamenal 31 477 tis. Kč (3,76 %). V oběžných aktivech 

hodnoty růstu způsobilo meziroční navýšení zásob o vysokou hodnotu 58 336 tis. Kč 

(12,16 %). Oběžná aktiva dosáhla kladných hodnot horizontální analýzy i přes meziroční 

snížení především krátkodobých pohledávek ( -19 172 tis. Kč) a peněžních prostředků  
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(-7 504 tis. Kč). Do kladné hodnoty meziroční změny celkových aktiv vstoupilo i časové 

rozlišení navýšením o 11 147 (104,79 %). 

Rok 2013 přinesl snížení celkových aktiv o 43 022 tis. Kč (2,71 %) kvůli 

meziročnímu snížení dlouhodobého majetku (-25 549 tis. Kč), oběžných aktiv  

(-9 513 tis. Kč) i časového rozlišení (-7 960 tis. Kč). Dlouhodobý majetek měl zastoupení 

na aktivech 43,43 % a oběžná aktiva tvořila 55,68 %. Na poklesu dlouhodobého majetku 

se podepsalo snížení dlouhodobého hmotného majetku o 21 655 tis. Kč (3,28 %)  

a dlouhodobého nehmotného majetku o 3 894 tis. Kč (65,22 %). V oběžných aktivech 

sice došlo k růstu zásob a peněžních prostředků, ale souběžně nastalo výrazné snížení 

krátkodobých pohledávek o 15 872 tis. Kč (5,23 %). Časové rozlišení mezi roky  

2012 a 2013 pokleslo o 7 960 tis. Kč (36,54 %). 

Změna celkových aktiv mezi roky 2014 a 2013 měla kladnou hodnotu  

156 404 tis. Kč (10,12 %) a jde tedy o největší meziroční nárůst v celém analyzovaném 

období. Na růstu se podílel se svým kladným meziročním zvýšením dlouhodobý majetek  

(o 31 087 tis. Kč), oběžná aktiva (o 121 668 tis. Kč) i časové rozlišení (o 3 649 tis. Kč). 

Zastoupení dlouhodobého majetku činilo 41,26 %, oběžná aktiva měla podíl 57,71 % vůči 

celkovým aktivům. Růst dlouhodobého majetku byl způsoben meziročním růstem 

dlouhodobého hmotného majetku (25 791 tis. Kč), ale také dlouhodobého nehmotného 

majetku (5 296 tis. Kč). Kladnou hodnotu změny oběžných aktiv způsobily svou změnou 

především zásoby o 107 551 tis. Kč (19,95 %), ale také krátkodobé pohledávky a peněžní 

prostředky. 

2015 byl rok, který přinesl pokles celkových aktiv o 12 462 tis. Kč (0,73 %). 

Snížení celkových aktiv nastalo především z důvodu meziročního poklesu oběžných aktiv 

(o 28 135tis. Kč) a časového rozlišení (o 6 705 tis. Kč) i přes růst dlouhodobého majetku 

(o 22 378 tis. Kč). Růst dlouhodobého majetku nastal zejména díky meziročnímu zvýšení 

dlouhodobého hmotného majetku o 23 668 tis. Kč (3,56 %). V oběžných aktivech došlo 

k meziročnímu nárůstu zásob i peněžních prostředků, ale k vysokému snížení 

krátkodobých pohledávek o 47 210 tis. Kč (15,83 %), proto oběžná aktiva vykázala 

meziroční pokles hodnoty. Dlouhodobý majetek tvořil 42,89 % celkových aktiv a oběžná 

aktiva měla podíl 56,47 %. 

Rok 2016 dosáhl meziročního poklesu celkových aktiv o 37 058 tis. Kč (2,19 %). 

Na meziročním snížení celkových aktiv se podílel poklesem dlouhodobý majetek  
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(o 55 517 tis. Kč), který tvořil 40,49 % celkových aktiv, což je nejnižší hodnota  

za analyzované období. K meziročnímu poklesu celkových aktiv došlo i přesto, že nastalo 

zvýšení oběžných aktiv (9 740 tis. Kč), které tvořily 58,33 % vůči celkovým aktivům.  

Časové rozlišení dosáhlo také růstu, a to o 8 719 tis. Kč.  Meziroční snížení dlouhodobého 

majetku nastalo zejména díky výraznému meziročnímu poklesu dlouhodobého hmotného 

majetku o 54 756 tis. Kč (7,96 %). U oběžných aktiv došlo zejména k meziročnímu 

zvýšení krátkodobých pohledávek a peněžních prostředků, zatímco se snížila hodnota 

zásob. 

4.1.2 Analýza pasiv (zdrojů financování) 

Analýza pasiv společnosti ukazuje vývoj pasiv podniku. Vývoj pasiv bude zobrazen 

horizontální i vertikální analýzou. Horizontální analýza bude zobrazovat procentní změny 

daných pasiv podniku mezi jednotlivými roky a vertikální analýza zobrazí strukturu 

pasiv, respektive procentní zastoupení vybraných položek pasiv k celkovým pasivům 

podniku. Horizontální analýza bude vyjádřena jak v tisících Kč, tak v procentech. 

Vertikální analýza bude vyjádřena pouze v procentech. 
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Vertikální analýza 

V následující tabulce bude zobrazena vertikální analýza pasiv za období roků  

2011 až 2016. 

 

Tab. 4: Vertikální analýza pasiv. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ 
a.s.) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v % v % v % v % v % v % 
Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 65,58% 65,65% 69,27% 66,13% 68,24% 71,03% 
Základní kapitál 48,52% 47,70% 49,03% 44,52% 44,85% 45,85% 

Ážio a kapitálové 
fondy 

-4,60% -1,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fondy ze zisku 1,48% 1,71% 1,85% 1,70% 1,86% 2,05% 
Výsledek 
hospodaření 
minulých let 

15,43% 15,87% 17,97% 17,05% 18,69% 20,63% 

Výsledek 
hospodaření běžného 
UCE období 

4,75% 1,92% 0,43% 2,87% 2,84% 2,50% 

Cizí zdroje 34,42% 34,35% 30,73% 33,87% 31,28% 28,73% 
Rezervy 2,94% 2,31% 2,33% 1,85% 2,02% 2,97% 

Dlouhodobé závazky 4,78% 6,92% 6,92% 6,01% 6,35% 4,98% 

*z toho závazky k 
úvěrovým institucím 

3,45% 5,39% 5,25% 4,35% 4,49% 3,08% 

Krátkodobé závazky 26,70% 25,12% 21,48% 26,01% 22,90% 20,77% 

*z toho závazky k 
úvěrovým institucím 

10,74% 12,62% 12,76% 9,19% 11,02% 8,37% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,48% 0,24% 
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Horizontální analýza 

V následující tabulce bude zobrazena horizontální analýza pasiv za období roků  

2011 až 2016. První tabulka bude vyjadřovat meziroční změny pasiv podniku v tis. Kč, 

druhá tabulka pak v procentech. 

 

Tab. 5: Horizontální analýza pasiv v tis. Kč. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 
Refractories CZ a.s.) 

Období 
2012-
2011 

2013-
2012 

2014-
2013 

2015-
2014 

2016-
2015 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Pasiva celkem 26 785 -43 022 156 404 -12 462 -37 058 

Vlastní kapitál 18 599 27 770 54 908 27 391 20 734 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 

Ážio a kapitálové fondy 47 200 24 600 0 0 0 

Fondy ze zisku 3 950 1 430 296 2 544 2 458 
Výsledek hospodaření 
minulých let 

11 228 25 496 12 451 25 656 25 053 

Výsledek hospodaření 
běžného UCE období 

-43 779 -23 756 42 161 -809 -6 777 

Cizí zdroje 8 186 -70 792 101 496 -47 982 -53 686 

Rezervy -9 172 -724 -4 511 2 762 14 927 

Dlouhodobé závazky 35 276 -2 974 -4 603 5 021 -25 001 

*z toho závazky k 
úvěrovým institucím 

31 815 -4 516 -7 123 1 869 -25 057 

Krátkodobé závazky -17 918 -67 094 110 610 -55 765 -43 612 

*z toho závazky k 
úvěrovým institucím 

32 656 -3 237 -40 721 29 786 -47 870 

Časové rozlišení 0 0 0 8 129 -4 106 
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Tab. 6: Horizontální analýza pasiv v procentech. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 
Refractories CZ a.s.) 

Období 
2012-
2011 

2013-
2012 

2014-
2013 

2015-
2014 

2016-
2015 

  v % v % v % v % v % 
Pasiva celkem 1,72% -2,71% 10,12% -0,73% -2,19% 
Vlastní kapitál 1,82% 2,66% 5,13% 2,43% 1,80% 
Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ážio a kapitálové fondy 65,74% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Fondy ze zisku 17,04% 5,27% 1,04% 8,82% 7,83% 
Výsledek hospodaření 
minulých let 

4,66% 10,11% 4,49% 8,85% 7,94% 

Výsledek hospodaření 
běžného UCE období 

-58,99% -78,07% 631,81% -1,66% -14,11% 

Cizí zdroje 1,52% -12,98% 21,38% -8,33% -10,16% 
Rezervy -20,01% -1,97% -12,55% 8,79% 43,65% 
Dlouhodobé závazky 47,31% -2,71% -4,31% 4,91% -23,30% 

*z toho závazky k 
úvěrovým institucím 

59,11% -5,27% -8,78% 2,53% -33,03% 

Krátkodobé závazky -4,30% -16,82% 33,33% -12,60% -11,28% 

*z toho závazky k 
úvěrovým institucím 

19,48% -1,62% -20,66% 19,05% -25,72% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% / -50,51% 
 

Při pohledu na tabulku horizontální analýzy je vidět, že celková pasiva podniku P-D 

Refractories CZ a.s. mají kolísavé hodnoty a nelze v nich zpozorovat žádný 

dlouhodobější vývoj. Vertikální analýza značí, že největší zastoupení v pasivech má 

vlastní kapitál, a to v rozmezí hodnot od 65,58 % do 71,03 % za celé analyzované období. 

Nejpočetnější položkou vlastního kapitálu je základní kapitál, který vždy tvoří téměř  

50 % celkových pasiv společnosti. 

 V roce 2012 vzrostla celková pasiva oproti roku 2011 o 26 785 tis. Kč (1,72 %) 

díky nárůstu vlastního kapitálu (o 18 599 tis. Kč) i cizích zdrojů (o 8 186 tis. Kč). Vlastník 

kapitál tvořil v tomto roce 65,65 % a cizí zdroje se dostaly na hodnotu 34,35 % celkových 

pasiv. Ve vlastním kapitálu dosáhlo největšího meziročního nárůstu ážio a kapitálové 

fondy, konkrétně o 47 200 tis. Kč (65,74 %), výsledek hospodaření minulých let  

(o 11 228 tis. Kč) a fondy ze zisku (o 3 950 tis. Kč). Naopak pokles mezi roky vykázal 

výsledek hospodaření za běžné účetní období, a to o 43 779 tis. Kč (58,99 %). U cizích 
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zdrojů došlo k vysokému nárůstu dlouhodobých závazků (o 35 276 tis. Kč), ale současně 

k poklesu hodnot krátkodobých závazků (o 17 918 tis. Kč) a rezerv (o 9 172 tis. Kč). 

 Rok 2013 zaznamenal meziroční pokles celkových pasiv o 43 022 tis. Kč  

(2,71 %), tento pokles celkového kapitálu způsobily cizí zdroje, které mezi roky  

2013 a 2012 poklesly o 70 792 tis. Kč (12,98 %) a tvořily 30,73 % pasiv. V tomto období 

však nastal meziroční růst vlastního kapitálu o 27 770 tis. Kč (2,66 %), jenž byl způsoben 

kladnými změnami ážia a kapitálových fondů, výsledkem hospodaření minulých let  

a fondů ze zisku. Naopak pokles ve vlastním kapitálu vykázal opět výsledek hospodaření 

běžného účetního období, a to o 23 756 tis. Kč (78,07 %). Vlastní kapitál tak měl v roce 

2013 podíl 69,27 % na celkových pasivech. V cizích zdrojích došlo zejména k poklesu 

krátkodobých závazků o 67 094 tis. Kč (16,82 %), ale také dlouhodobých závazků  

a rezerv. 

 Změna pasiv mezi roky 2014 a 2013 činila kladnou hodnotu 156 404 tis. Kč  

(10,12 %). Změna byla způsobena kladnými hodnotami vlastního kapitálu  

(o 54 908 tis. Kč) i cizích zdrojů (o 101 496 tis. Kč). Vlastní kapitál a cizí zdroje v tomto 

období tvořily 66,13 % a 33,87 % celkových pasiv analyzovaného podniku. Meziroční 

nárůst vlastního kapitálu byl způsoben především kladnými nárůsty výsledků 

hospodaření z minulých let a za běžné účetní období. V cizích zdrojích meziročně 

narostly krátkodobé závazky o 110 610 tis. Kč (33,33 %), ale poklesly rezervy  

i dlouhodobé závazky. 

 Rozdíl roků 2014 a 2015 skončil zápornou změnou pasiv o 12 462 tis. Kč  

(0,73 %). Vlastní kapitál tvořil 68,24 % celkových pasiv a cizí zdroje 31,28 %. Záporná 

změna nastala kvůli poklesu cizích zdrojů o 47 982 tis. Kč (8,33 %), i přes nárůst 

vlastního kapitálu (o 27 391 tis. Kč) a časového rozlišení (o 8 129 tis. Kč). Ve vlastním 

kapitálu kladné změny dosáhl výsledek hospodaření minulých let a fondy ze zisku, menší 

záporné změny se dočkal výsledek hospodaření běžného účetního období. Cizí zdroje 

zaznamenaly vysoký pokles krátkodobých závazků o 55 765 tis. Kč (12,60 %), nárůst 

naopak vykázaly dlouhodobé závazky s rezervami. 

 V roce 2016 se změnila celková pasiva o zápornou hodnotu 37 058 tis. Kč  

(2,19 %). Tuto hodnotu nejvíce ovlivnily cizí zdroje, které meziročně poklesly 

 o 53 686 tis. Kč (10,16 %), pokles také vykázalo časové rozlišení o 4 106 tis. Kč  

(50,51 %). Kladný nárůst však v tomto období zaznamenal vlastní kapitál 
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o 20 734 tis. Kč (1,80 %). Vlastní kapitál narostl díky výsledku hospodaření z minulých 

let a fondům ze zisku, poklesl naopak výsledek hospodaření běžného účetního období. 

V cizích zdrojích poklesly krátkodobé i dlouhodobé závazky, naopak vzrostly rezervy 

14 927 tis. Kč (43,65 %). Vlastní kapitál měl v tomto roce zastoupení na celkových 

pasivech v podobě hodnoty 71,03 %, což je nejvyšší hodnota za celé období finanční 

analýzy. Cizí zdroje se na celkových pasivech podílely hodnotou 28,73 %. 

4.1.3 Analýza výkazu zisku a ztráty  

Analýza výkazu zisku a ztráty společnosti ukazuje vývoj VZZ podniku. Vývoj bude 

zobrazen horizontální i vertikální analýzou. Horizontální analýza bude zobrazovat 

procentní změny daných položek výkazu zisku a ztráty podniku mezi jednotlivými roky 

a vertikální analýza zobrazí strukturu výkazu, respektive procentní zastoupení vybraných 

položek výkazu zisku a ztráty k celkovým výnosům podniku. Horizontální analýza bude 

vyjádřena jak v tisících Kč, tak v procentech. Vertikální analýza bude vyjádřena pouze  

v procentech. 
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Vertikální analýza 

V následující tabulce bude zobrazena vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za období 

roků 2011 až 2016. 

 

Tab. 7: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 
Refractories CZ a.s.) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Výnosy celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tržby z prodeje 
výrobků a služeb 

90,15% 92,59% 92,78% 95,21% 96,83% 94,54% 

Tržby za prodej zboží 1,15% 0,82% 0,65% 1,12% 0,29% 1,60% 
Ostatní provozní 
výnosy 

5,65% 4,98% 3,80% 2,75% 2,23% 3,17% 

Ostatní finanční 
výnosy 

2,77% 1,25% 2,49% 0,62% 0,47% 0,46% 

Výkonová spotřeba  61,68% 62,43% 64,34% 67,43% 61,24% 57,76% 

Změna stavu zásob 
vlastní činnosti  

-3,86% -3,66% -3,58% -9,84% -2,91% -0,82% 

Aktivace (-) -8,74% -5,19% -2,72% -3,34% -3,08% -2,28% 
Osobní náklady 25,19% 24,87% 23,82% 28,24% 27,07% 26,23% 

Úpravy hodnot v 
provozní oblasti  

6,87% 6,54% 6,96% 6,43% 7,63% 9,10% 

Ostatní provozní 
náklady  

5,87% 6,27% 4,37% 4,36% 3,63% 4,82% 

Ostatní finanční 
náklady 

3,79% 4,50% 5,60% 1,26% 1,46% 0,83% 

Daň z příjmů  2,12% 0,73% 0,15% 0,95% 0,87% 1,00% 

Provozní výsledek 
hospodaření 

9,94% 7,13% 4,06% 5,80% 5,78% 4,50% 

Finanční výsledek 
hospodaření  

-1,21% -3,49% -3,32% -0,76% -1,30% -0,46% 

Výsledek 
hospodaření před 
zdaněním  

8,73% 3,63% 0,74% 5,05% 4,49% 4,04% 

Výsledek 
hospodaření po 
zdanění  

6,61% 2,91% 0,59% 4,10% 3,61% 3,04% 
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Horizontální analýza 

V následující tabulce bude zobrazena horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

za období roků 2011 až 2016. 

 

Tab. 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 
Refractories CZ a.s.) 

Období 2012-2011 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Výnosy celkem -6,75% 8,71% 4,59% 11,68% 2,20% 

Tržby z prodeje výrobků 
a služeb 

-4,22% 8,93% 7,32% 13,58% -0,22% 

Tržby za prodej zboží -33,49% -13,76% 78,77% -71,08% 465,04% 
Ostatní provozní výnosy -17,94% -16,93% -24,39% -9,36% 45,02% 
Ostatní finanční výnosy -57,83% 116,25% -74,09% -14,71% -1,24% 
Výkonová spotřeba  -5,63% 12,04% 9,60% 1,43% -3,59% 

Změna stavu zásob 
vlastní činnosti  

11,63% -6,55% -187,31% 66,97% 71,15% 

Aktivace (-) 44,61% 42,94% -28,39% -2,99% 24,37% 
Osobní náklady -7,96% 4,11% 23,99% 7,05% -0,97% 

Úpravy hodnot v 
provozní oblasti  

-11,18% 15,61% -3,40% 32,62% 21,81% 

Ostatní provozní náklady  -0,25% -24,26% 4,39% -7,11% 35,67% 
Ostatní finanční náklady 10,53% 35,37% -76,53% 30,10% -42,40% 
Daň z příjmů  -68,00% -76,99% 543,83% 2,97% 17,14% 

Provozní výsledek 
hospodaření 

-33,14% -38,12% 49,66% 11,22% -20,52% 

Finanční výsledek 
hospodaření  

-168,75% -3,20% 76,17% -91,48% 63,75% 

Výsledek hospodaření 
před zdaněním  

-61,18% -77,86% 613,53% -0,79% -8,03% 

Výsledek hospodaření po 
zdanění  

-58,99% -78,07% 631,81% -1,66% -14,11% 

 

Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je možné určit, že téměř většinu výnosů 

tvoří tržby z prodeje výrobků a služeb, a to v rozmezí od 90,15 % do 96,83 %. S výjimkou 

posledního roku analýzy (2016) vykazovaly tržby z prodeje výrobků a služeb rostoucí 

tendenci. 

 V roce 2012 zaznamenala společnost meziroční pokles výnosů o 75 771 tis. Kč 

(6,75 %). Tento pokles především způsobily tržby z prodeje výrobků a služeb, které 
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poklesly o 42 733 tis. Kč (4,22 %), a ostatní finanční a provozní výnosy. Tržby z prodeje 

výrobků a služeb tvořily v tomto roce 92,59 % celkových výnosů. Z nákladových položek 

tvoří vůči celkovým výnosům největší zastoupení výkonová spotřeba (62,43 %) a osobní 

náklady (24,87 %). Meziroční pokles výkonové spotřeby a osobních nákladů nastal 

o 5,63 % a 7,96 %. Výsledek hospodaření po zdanění se v roce 2012 změnil oproti roku 

2011 o -43 779 tis. Kč (-58,99 %). 

 Meziroční změna 2013-2012 přinesla pro podnik kladnou změnu výnosů  

o 91 169 tis. Kč (8,71 %). Změnu způsobily především tržby z prodeje výrobků a služeb, 

které dosáhly kladné hodnoty 86 552 tis. Kč, a ostatní finanční výnosy (15 259 tis. Kč). 

Náklady, které nejvíce ovlivnily výnosy, jsou výkonová spotřeba a osobní náklady. Podíl 

na jejich výnosech byl 64,34 % (výkonová spotřeba) a 23,82 % (osobní náklady). 

Výsledek hospodaření po zdanění v tomto období dosáhl opět snížení,  

a to o 23 756 tis. Kč (78,07 %). 

 Rok 2014 zvýšil vůči minulému roku výnosy o 52 199 tis. Kč (4,59 %). Kladná 

změna byla způsobena nárůstem tržeb z prodeje výrobků a služeb o 77 278 tis. Kč  

(7,32 %) i přesto, že došlo k poklesu ostatních provozních a finančních výnosů. Celkové 

výnosy z pohledu nákladů opět nejvíce ovlivnila výkonová spotřeba a osobní náklady. 

Výkonová spotřeba vykázala meziroční nárůst o 9,60 % a osobní náklady o hodnotu  

23,99 %. Zisk po dani zaznamenal vysoký meziroční růst o 42 161 tis. Kč (631,81 %). 

 Mezi roky 2015 a 2014 opět dochází k meziročnímu růstu výnosů o vysokou 

hodnotu 139 024 tis. Kč (11,68 %). Ta je způsobena meziročním navýšením tržeb 

z prodeje výrobků a služeb (o 153 940 tis. Kč), u ostatních výnosů došlo především 

k meziročnímu snížení. Největší podíl na celkových výnosech mají stále náklady: 

výkonová spotřeba (61,24 %) a osobní náklady (27,07 %). Výsledek hospodaření  

po zdanění vykázal zápornou meziroční změnu o 809 tis. Kč (1,66 %). 

 Poslední analyzované období přineslo kladnou změnu výnosů o 29 245 tis. Kč 

(2,20 %) i přesto, že poklesly tržby z prodeje výrobků a služeb. Naopak se ale meziročně 

zvýšily zejména tržby za prodej zboží a ostatní provozní výnosy. K meziročnímu zvýšení 

výnosu napomohl i meziroční pokles výkonové spotřeby (o 3,59 %) a osobních nákladů 

(o 0,97 %). U výsledku hospodaření po dani došlo k výraznějšímu poklesu, a to přesně  

o 6 777 tis. Kč (14,11 %). 
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4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

V této podkapitole bude zhodnoceno především, jak dokáže analyzovaná společnost platit 

své závazky. Ke zhodnocení budou použity ukazatele: čistý pracovní kapitál, čisté 

pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový fond. 

4.2.1 Čistý pracovní kapitál 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele čistého pracovního kapitálu  

v tis. Kč za období 2011 až 2016. 

 

Tab. 9: Čistý pracovní kapitál. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Čistý pracovní 
kapitál 

431 929 492 471 542 092 556 799 569 595 635 772 

Oběžná aktiva 838 149 869 626 860 113 981 781 953 646 963 386 
Krátkodobé cizí 
zdroje 

416 857 398 939 331 845 442 455 386 690 343 078 

Časové rozlišení 
aktiv 

10 637 21 784 13 824 17 473 10 768 19 487 

Časové rozlišení 
pasiv 

0 0 0 0 8 129 4 023 

Čistý pracovní 
kapitál/aktiva 

27,67% 31,01% 35,09% 32,73% 33,73% 38,49% 

 

Čistý pracovní kapitál byl vypočítán jako součet oběžných aktiv s časovým rozlišením 

aktiv, od kterých byly odečteny krátkodobé cizí zdroje a časové rozlišení pasiv. Z výše 

uvedené tabulky lze vyčíst, že čistý pracovní kapitál má růstovou tendenci ve všech letech 

finanční analýzy. Během roků 2011 až 2016 se čistý pracovní kapitál zvýšil z 431 929 tis. 

Kč na 635 772 tis. Kč, příčinou je v letech 2011 až 2013 růst oběžných aktiv a současný 

pokles krátkodobých cizích zdrojů. V roce 2014 sice vzrostly krátkodobé závazky  

o 110 610 tis. Kč, ale současně vzrostla i oběžná aktiva, a to 121 668 tis. Kč. V roce 2015 

došlo k mírnému snížení oběžných aktiv, ale souběžně se ještě více snížily krátkodobé 

závazky, proto došlo k růstu čistého pracovního kapitálu. V posledním analyzovaném 

roce 2016 proběhl růst oběžných aktiv a snížení krátkodobých závazků, takže došlo 

k významnému růstu čistého pracovního kapitálu. Ukazatel každý rok vykazoval kladné 



54 
 

hodnoty a růst, což značí, že podnik P-D Refractories CZ a.s. má dostatek oběžných aktiv 

ke krytí svých krátkodobých závazků a vytváří si navíc i slušný „finanční polštář“  

pro krytí nenadálých výdajů k zachovaní existence společnosti. Nevýhodou může být,  

že velkou část oběžných aktiv má podnik vázánu v zásobách, které neposkytují 

okamžitou likviditu. Poměr Čistého pracovního kapitálu tvoří 27,67 % až 38,49 % vůči 

celkovým aktivům. Literatura uvádí doporučené rozmezí hodnot pro výrobní podniky  

10 % až 15 %. Z uvedených výsledků lze tedy vidět, že hodnoty P-D Refractories CZ a.s. 

jsou až příliš vysoké. 

4.2.2 Čisté pohotové prostředky 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele čistých pohotových prostředků 

v tis. Kč za období 2011 až 2016. 

 

Tab. 10: Čisté pohotové prostředky. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories 
CZ a.s.) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Čisté pohotové 
prostředky 

-381 717 -371 303 -298 954 -406 225 -341 650 -296 379 

Peněžní 
prostředky 

35 140 27 636 32 891 36 230 45 040 46 699 

Okamžitě splatné 
závazky 

416 857 398 939 331 845 442 455 386 690 343 078 

Komentář: za okamžitě splatné závazky byly dosazeny krátkodobé závazky. 
 

Pro výpočet čistých pohotových prostředků byla použita nejpřísnější forma výpočtu, která 

bere v potaz pouze peněžní prostředky na účtech a v pokladně, takže se jedná  

o nejlikvidnější fond. Ve výše uvedené tabulce lze vidět, že čisté pohotové prostředky 

jsou ve všech letech ve výrazném mínusu, což způsobuje velký nedostatek peněžních 

prostředků vůči krátkodobým, již splatným závazkům. Z hodnot vyplývá, že společnost 

není schopna v žádném z uvedených roků hradit své splatné krátkodobé závazky 

z peněžních prostředků, protože jich má velké množství vázáno v zásobách  

a krátkodobých pohledávkách. Ukazatel čistých pohotových prostředků má zlepšující se 

průběh do roku 2014 kde došlo sice k růstu peněžních prostředků, ale také k výraznému 

růstu krátkodobých splatných závazků. V letech 2015 a 2016 společnosti rostly peněžní 
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prostředky a současně se snižovaly krátkodobé závazky, proto dochází ke zlepšení 

ukazatele čistých pohotových prostředků oproti roku 2014 o 109 846 tis. Kč. Hrozbu 

společnosti z důvodů záporných hodnot čistých pohotových prostředků snižuje existence 

kontokorentních úvěrů až do výše 130 milionů Kč a současně ještě do výše 2 miliony eur. 

4.2.3 Čistý peněžně-pohledávkový fond 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele čistého peněžně-

pohledávkového fondu v tis. Kč za období 2011 až 2016. 

 

Tab. 11: Čistý peněžně-pohledávkový fond. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 
Refractories CZ a.s.) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Čistý peněžně-
pohledávkový 
fond 

-58 379 -67 320 -10 791 -107 284 -90 137 -2 654 

Oběžná aktiva 838 149 869 626 860 113 981 781 953 646 963 386 
Zásoby 479 671 538 007 539 059 646 610 657 093 622 962 
Krátkodobé 
závazky 

416 857 398 939 331 845 442 455 386 690 343 078 

 

Tento ukazatel představuje střední cestu mezi dvěma výše zmíněnými ukazateli v této 

podkapitole. Z oběžných aktiv jsou ve výpočtu vyloučeny zásoby a od takto očištěných 

zásob se teprve odečtou krátkodobé závazky. Ukazatel ve všech počítaných obdobích 

vychází záporně, což značí, že společnost může mít problém s hrazením svých 

krátkodobých závazků. V období 2011 až 2013 vykazuje ukazatel každým rokem 

zlepšené hodnoty až do roku 2014, kdy došlo k závažnému poklesu hodnoty ukazatele  

o 96 493 tis. Kč. V roce 2014 došlo sice k nárůstu oběžných aktiv, ve kterých ale nejvíce 

vzrostly zásoby, které se z nich v tomto výpočtu vylučují, avšak zároveň vysoce vzrostly 

i krátkodobé závazky, což způsobilo výrazný pokles ukazatele v roce 2014. V roce 2015 

došlo k mírnému zlepšení díky úbytku krátkodobých závazků. K nejlepším, avšak stále 

záporným hodnotám, se společnost dopracovala v roce 2016, poněvadž došlo k mírnému 

nárůstu oběžných aktiv a většímu poklesu krátkodobých závazků. 
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4.3 Analýza poměrových ukazatelů  

V této kapitole budou vypočítány ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity  

a provozní ukazatele. U poměrových ukazatelů budou výsledky společnosti  

P-D Refractories CZ a.s. porovnány s jejími dvěma českými konkurenty, a to konkrétně 

společností SEEIF Ceramic, a.s. a REFRASIL, s.r.o. Dále budou hodnoty společnosti  

P-D Refractories CZ a.s. porovnávány s oborovým průměrem společností spadajících  

do skupiny s názvem „Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků“, do níž 

společnost P-D Refractories CZ a.s. dle CZ-NACE 23.2 také patří. 

4.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují ziskovost firmy. V této podkapitole bude hodnocena 

rentabilita celkových vložených aktiv, vlastního kapitálu a rentabilita tržeb. 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele rentability celkových vložených 

aktiv (ROA) v procentech za období 2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální 

hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 12: 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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
ROA 7,15% 4,70% 2,99% 4,06% 4,55% 3,70% 
EBIT 111 588 74 608 46 166 69 094 76 847 61 081 
Celková 
aktiva 

1 561 090 1 587 875 1 544 853 1 701 257 1 688 795 1 651 737 

Oborový 
průměr 

8,04% 6,01% 5,56% 8,48% 11,43% 11,81% 

SEEIF 
Ceramic, a.s. 

4,10% 2,97% 4,60% 5,27% 4,04% 4,35% 

REFRASIL, 
s.r.o. 

18,55% 13,78% 9,48% 8,23% 7,41% 5,14% 

 

Ukazatel ROA představuje, jaká výše zisku v Kč připadá na celková vložená aktiva  

do podniku. Jako zisk byl pro účely tohoto výpočtu stanoven EBIT (provozní zisk). 
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Z přiložené tabulky lze vidět, že společnost P-D Refractories CZ a.s. ve všech letech 

zaostává za oborovým průměrem i společností REFRASIL, s.r.o., která je v prvních třech 

letech vysoce oborově nadprůměrná, a námi analyzovaná společnost za ní výrazně 

zaostává. Společnost P-D Refractories CZ a.s. dosáhla nejlepšího výsledku v tomto 

ukazateli hned v prvním analyzovaném roce, a to 7,15 %, díky vysokému zisku, což je 

lepší výsledek, než má konkurence SEEIF Ceramic, a.s. o 3,05 p. b. V letech 2012 a 2013 

dochází k poklesu ukazatele až na hodnotu 2,99 % z důvodu klesání zisku. V roce 2014 

a 2015 dochází opět k mírnému nárůstu oproti předchozím rokům i přesto, že došlo  

ke zvýšení celkových aktiv, přesto společnost zaostává za oborovým průměrem  

i za společností REFRASIL, s.r.o. V roce 2016 dochází opět ke snížení ukazatele ROA 

díky menšímu zisku a analyzovaná společnost tak zaostává za oborovým průměrem  

o 8,11 p. b., v tomto roce výrazně zaostávají i konkurenti P-D Refractories CZ a.s.  

za oborovým průměrem, avšak vedou si stále lépe než analyzovaná společnost. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu 

(ROE) v procentech za období 2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty 

jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 13: 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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
ROE 7,25% 2,92% 0,62% 4,34% 4,17% 3,52% 
EAT 74 208 30 429 6 673 48 834 48 025 41 248 
Vlastní 
kapitál 

1 023 821 1 042 420 1 070 190 1 125 098 1 152 489 1 173 223 

Oborový 
průměr 

8,92% 8,19% 7,32% 10,80% 13,82% 15,00% 

SEEIF 
Ceramic, a.s. 

6,97% 5,40% 5,55% 7,63% 4,78% 6,54% 

REFRASIL, 
s.r.o. 

19,82% 13,62% 10,05% 8,43% 7,19% 4,85% 

 

Ukazatel ROE představuje, jaká výše zisku v Kč připadá na vlastní kapitál podniku. Jako 

zisk byl pro účely tohoto výpočtu stanoven EAT. Z uvedené tabulky lze vyčíst,  

že P-D Refractories CZ a.s. ve všech analyzovaných letech zaostává za oborovým 
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průměrem i konkurencí REFRASIL, s.r.o., za druhou konkurencí SEEIF Ceramic, a.s. je 

také pozadu ve všech letech s výjimkou roku 2011, kdy dosáhla lepší hodnoty pouze  

o 0,28 p. b. Nejlepší výsledek společnost P-D Refractories CZ a.s. zaznamenala hned  

v prvním analyzovaném období, konkrétně hodnotu 7,25 %, kdy se i nejvíce přiblížila 

k oborovému průměru a předčila o již zmíněných 0,28 p. b. konkurenci SEEIF Ceramic, 

a.s. V letech 2012 a 2013 čekal společnost pád hodnot ukazatele ROE postupně  

až na 0,62 %, což bylo způsobeno výrazným poklesem zisku (EAT) a rostoucí tendencí 

vlastního kapitálu v letech 2011 až 2016. V roce 2014 nastal růst ukazatele díky navýšení 

zisku o 42 161 tis. Kč. Roky 2015 a 2016 přinesly postupné snížení ukazatele  

na konečnou hodnotu 3,52 % kvůli klesajícímu zisku a rostoucímu vlastnímu kapitálu.  

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele rentability tržeb (ROS) 

v procentech za období 2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty jsou 

uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 14: 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) 

 

Ukazatel ROS představuje, jaká výše zisku v Kč připadá na celkové tržby podniku. Jako 

zisk byl pro účely tohoto výpočtu stanoven EBIT (provozní zisk). Přiložená tabulka 

ukazuje, že společnost P-D Refractories CZ a.s. opět zaostává ve všech letech  

za oborovým průměrem, avšak v letech 2011 a 2012 se oborovému průměru přiblížila  

a rozdíl mezi těmito hodnotami již nebyl tak velký. Analyzované společnosti se podařilo 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
ROS 10,60% 7,56% 4,30% 6,01% 5,94% 4,67% 
EBIT 111 588 74 608 46 166 69 094 76 847 61 081 
Celkové 
tržby 

1 052 845 987 322 1 073 414 1 150 263 1 294 315 1 309 083 

Oborový 
průměr 

11,00% 8,29% 7,67% 10,86% 13,86% 13,97% 

SEEIF 
Ceramic, a.s. 

4,49% 2,93% 4,69% 5,17% 3,97% 4,26% 

REFRASIL, 
s.r.o. 

13,34% 10,91% 7,46% 6,31% 5,38% 3,79% 
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mimo rok 2013 překonat konkurenci SEEIF Ceramic, a.s. Konkurent REFRASIL, s.r.o. 

vykazoval vyšší hodnoty ROS než analyzovaná společnost v období 2011 až 2014, 

v posledních dvou letech finanční analýzy však měla vyšší hodnoty ROS P-D 

Refractories CZ a.s. Analyzovaný podnik dosáhl nejlepší hodnoty ukazatele v roce 2011, 

jednalo se o hodnotu 10,60 %, během roků 2012 a 2013 nastal pokles hodnoty na 4,30 %, 

což značí pád o 6,30 p. b. V obou letech byl hlavní příčinou pokles zisku. V roce 2014 

došlo k navýšení ukazatele díky výraznému růstu zisku. V dalších dvou letech nastal 

mírný pokles ukazatele díky vyššímu růstu celkových tržeb než zisku (EBIT). 

4.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity neboli obratovosti vyjadřují, jak efektivně podnik hospodaří se svými 

aktivy. V následujících tabulkách bude spočítán z ukazatelů aktivity obrat celkových  

a stálých aktiv, dále doba obratu zásob, pohledávek a závazků.  

 

Obrat celkových aktiv 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv za období 

2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 15: 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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Obrat celkových 
aktiv 

0,67 krát 0,62 krát 0,69 krát 0,68 krát 0,77 krát 0,79 krát 

Roční tržby 1 052 845 987 322 1 073 414 1 150 263 1 294 315 1 309 083 
Celková aktiva 1 561 090 1 587 875 1 544 853 1 701 257 1 688 795 1 651 737 
Oborový průměr 0,73 krát 0,73 krát 0,73 krát 0,78 krát 0,82 krát 0,85 krát 
SEEIF Ceramic, 
a.s. 

0,91 krát 1,01 krát 0,98 krát 1,02 krát 1,02 krát 1,02 krát 

REFRASIL, 
s.r.o. 

1,39 krát 1,26 krát 1,27 krát 1,30 krát 1,38 krát 1,35 krát 

 

Obrat celkových aktiv zobrazuje, kolikrát roční tržby pokryjí celková aktiva podniku. 

Jako minimální doporučená hodnota tohoto ukazatele se uvádí hodnota 1. Z pohledu  

na tabulku je již patrné, že analyzovaný podnik těchto hodnot v žádném z uvedených roků 

nedosahuje. Společnost P-D Refractories CZ a.s. v tomto ukazateli ve všech letech 
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nevykazuje lepší hodnoty, než mají oba konkurenti a oborový průměr. Nejlépe si vede 

společnost REFRASIL, s.r.o., která má ve všech letech hodnoty přibližně okolo 1,30, čili 

je oborově nadprůměrná. Nejvyšší hodnoty dosáhl analyzovaný podnik v roce 2016,  

a to hodnoty 0,79, nejhorší hodnota pak byla 0,62, a to v roce 2012. Příčinou špatných 

hodnot ukazatele je velké množství celkových aktiv a nízké tržby vůči jejich výši. 

 

Obrat stálých aktiv 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele obratu stálých aktiv za období 

2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 16: Obrat stálých 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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Obrat stálých 
aktiv 

1,48 krát 1,42 krát 1,60 krát 1,64 krát 1,79 krát 1,96 krát 

Roční tržby 1 052 845 987 322 1 073 414 1 150 263 1 294 315 1 309 083 
Stálá aktiva 712 304 696 465 670 916 702 003 724 381 668 864 
Oborový průměr 1,28 krát 1,21 krát 1,25 krát 1,33 krát 1,35 krát 1,42 krát 
SEEIF Ceramic, 
a.s. 

1,74 krát 1,96 krát 2,03 krát 2,04 krát 2,13 krát 2,23 krát 

REFRASIL, 
s.r.o. 

5,69 krát 4,47 krát 3,83 krát 4,36 krát 4,58 krát 4,66 krát 

 

Obrat stálých aktiv zobrazuje, kolikrát roční tržby pokryjí stálá aktiva (dlouhodobý 

majetek) podniku. Analyzovaná firma je v letech 2011 až 2016 oborově nadprůměrná, 

jelikož její hodnoty převyšují hodnoty oborového průměru. Firma P-D Refractories CZ 

a.s. sice předčila oborový průměr ve všech letech, ale ve stejném období zaostává jak  

za společností SEEIF Ceramic, a.s., tak i za REFRASIL, s.r.o., která byla svými 

hodnotami vysoce nad oborovým průměrem i oběma konkurenty. Nejhoršího výsledku 

(1,42) dosáhl analyzovaný podnik v roce 2012. Od roku 2013 společnost vykazuje 

rostoucí tendenci hodnot obratu stálých aktiv a postupné zlepšení o 0,36 až na hodnotu 

1,96, kterou vykázal v roce 2016 díky růstu ročních tržeb a současnému poklesu stálých 

aktiv v tomto roce. 
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Doba obratu zásob  

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele doby obratu zásob za období 

2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 17: 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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Doba obratu 
zásob 

164,01 dní 196,17 dní 180,79 dní 202,37 dní 182,76 dní 171,32 dní 

Zásoby 479 671 538 007 539 059 646 610 657 093 622 962 
Denní tržby 2 924,57 2 742,56 2 981,71 3 195,18 3 595,32 3 636,34 
Oborový 
průměr 

55,18 dní 54,54 dní 55,70 dní 53,66 dní 52,59 dní 56,51 dní 

SEEIF 
Ceramic, a.s. 

91,93 dní 83,81 dní 81,20 dní 64,48 dní 77,80 dní 67,18 dní 

REFRASIL, 
s.r.o. 

52,70 dní 60,86 dní 58,13 dní 61,17 dní 57,85 dní 57,40 dní 

 

Ukazatel doby obratu zásob udává, kolik dní jsou zásoby vázány v podniku, než dojde 

k jejich spotřebě nebo prodeji. Z hodnot, které jsou uvedeny v tabulce výše, je patrné,  

že společnost P-D Refractories CZ a.s. je z pohledu tohoto ukazatele v nedobré pozici. 

Doba obratu zásob je oproti oběma konkurentům několikanásobně vyšší. Nejlepší 

hodnoty ze tří uvedených podniků vykazuje společnost REFRASIL, s.r.o., která se drží 

svými hodnotami okolo oborového průměru. V porovnání s oborovým průměrem má 

analyzovaný podnik dobu obratu zásob 3krát a v některých případech až 4krát vyšší, než 

jsou hodnoty oborového průměru. Nejpříznivější hodnotu (164,01 dní) ukazatele je 

možno vidět v roce 2011, přesto je ale doba obratu zásob vyšší o 108,83 dní než  

u oborového průměru. Nejdelší dobu obratu zásob (202,37 dní) má společnost  

P-D Refractories CZ a.s. v roce 2014. Od roku 2015 má ukazatel do roku 2016 sestupnou 

tendenci na 171,32 dní. Vysoká doba obratu zásob způsobuje společnosti, že má vázáno 

velké množství peněžních prostředků ve zmíněných zásobách. Navíc uskladnění zásob 

stojí společnost další peníze navíc. Vysokou dobu obratu zásob má společnost i kvůli 

konsignačním skladům, které zřizuje pro své odběratele. 
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Doba obratu pohledávek 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele doby obratu pohledávek  

za období 2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 18: Doba obratu pohledávek. (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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Doba obratu 
pohledávek 

52,06 dní 55,06 dní 58,14 dní 57,66 dní 54,66 dní 71,84 dní 

Obchodní 
pohledávky 

152 250 151 012 173 350 184 224 196 508 261 251 

Denní tržby 2 924,57 2 742,56 2 981,71 3 195,18 3 595,32 3 636,34 
Oborový průměr / / / / / / 
SEEIF Ceramic, 
a.s. 

71,28 dní 61,80 dní 56,03 dní 69,12 dní 74,90 dní 73,49 dní 

REFRASIL, 
s.r.o. 

73,48 dní 55,19 dní 54,83 dní 49,48 dní 78,01 dní 44,96 dní 

 

Doba obratu pohledávek zobrazuje počet dní, kdy má podnik vázány peníze ve svých 

pohledávkách, než dojde k jejich inkasu. Výše umístěná tabulka zobrazuje, 

že P-D Refractories CZ a.s. se v období 2011 až 2015 pohybuje v rozmezí zhruba  

od 52 dní do 58 dní, takže si drží poměrně stálou dobu obratu pohledávek. Pouze v roce 

2016 došlo k vychýlení hodnoty ukazatele na 71,84 dní. V letech 2011, 2012 a 2015 

dosahuje společnost P-D Refractories CZ a.s. slušných výsledků oproti konkurentům  

a předčila je. V roce 2013 byly v hodnotách nepatrně lepší oba konkurenti. Roky 2014  

a 2016 vykazovala nejlepší hodnoty (pod 50 dní) doby obratu pohledávek firma 

REFRASIL, s.r.o. a po ní P-D Refractories CZ a.s., přestože v roce 2016 dosáhla nejhorší 

hodnoty z analyzovaného období, a to 71,84 dní. 
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Doba obratu závazků 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele doby obratu závazků za období 

2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč.  

 

Tab. 19: Doba obratu závazků. (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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Doba obratu 
závazků 

20,46 dní 21,14 dní 15,80 dní 30,23 dní 19,48 dní 20,66 dní 

Závazky vůči 
dodavatelům 

59 826 57 965 47 109 96 591 70 037 75 120 

Denní tržby 2 924,57 2 742,56 2 981,71 3 195,18 3 595,32 3 636,34 
Oborový průměr / / / / / / 
SEEIF Ceramic, 
a.s. 

29,68 dní 25,73 dní 37,48 dní 29,65 dní 31,22 dní 36,80 dní 

REFRASIL, 
s.r.o. 

26,86 dní 24,89 dní 28,82 dní 26,30 dní 24,23 dní 20,55 dní 

 

Doba obratu závazků udává počet dní, jež trvá podniku uhradit své závazky z obchodních 

vztahů. V období roků 2011 až 2013 si P-D Refractories CZ a.s. vede oproti konkurenci 

velice slušně a vykazuje lepší hodnoty. V roce 2013 má dokonce nejnižší hodnotu doby 

obratu závazků, a to 15,80 dní. Naopak v roce 2014 dosahuje analyzovaná společnost své 

nejvyšší hodnoty 30,23 dní, což je téměř dvojnásobný nárůst oproti minulému roku  

a znamená to, že SEEIF Ceramic, a.s. i REFRASIL, s.r.o. dosáhly v tomto roce nižších 

hodnot v ukazateli. V letech 2015 a 2016 se společnost P-D Refractories CZ a.s. pohybuje 

těsně okolo hodnoty 20 dní, což je nižší hodnota, než má SEEIF Ceramic, a.s. 

v posledních dvou letech analýzy. 

4.3.3 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti zobrazují financování vlastními a cizími zdroji, jejich propojenost 

a ukazují, v jaké míře využívá podnik k financování dluhy. Pro ukazatele zadluženosti 

bude vypočítána celková zadluženost a úrokové krytí. 
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Celková zadluženost 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele celkové zadluženosti 

v procentech za období 2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty jsou 

uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 20: 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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Celková 
zadluženost 

34,42% 34,35% 30,73% 33,87% 31,28% 28,73% 

Cizí kapitál 537 269 545 455 474 663 576 159 528 177 474 491 
Celková aktiva 1 561 090 1 587 875 1 544 853 1 701 257 1 688 795 1 651 737 
Oborový průměr 33,53% 39,14% 38,47% 38,23% 38,03% 38,97% 
SEEIF Ceramic, 
a.s. 

53,28% 48,07% 48,92% 49,50% 50,85% 49,59% 

REFRASIL, 
s.r.o. 

21,76% 19,03% 19,31% 18,84% 20,12% 18,05% 

 

Celková zadluženost udává, kolik cizích zdrojů podnik zapojuje k financování svých 

aktiv. V přiložené tabulce lze vidět, že se hodnoty celkové zadluženosti P-D Refractories 

CZ a.s. v celém analyzovaném období pohybují mezi 28,73 % až 34,42 %, což jsou 

v porovnání s oborovým průměrem relativně nízké hodnoty. Kromě roku 2011 

analyzovaná společnost dosáhla nižších hodnot, než je oborový průměr. P-D Refractories 

CZ a.s. si v tomto ukazateli vede mnohem lépe než společnost SEEIF Ceramic, a.s., která 

vykazuje hodnoty v průměru okolo 50 %. Nejlépe si však vede podnik REFRASIL, s.r.o., 

který používá k financování svých aktiv cizí kapitál pouze v rozmezí od 18,05 % do 21,76 

%. Nízké hodnoty celkové zadluženosti mohou mít pozitivní vliv pro získání 

potenciálních úvěrů od věřitelů nebo na zájem investorů. 
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Úrokové krytí 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele úrokového krytí za období  

2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 21: Úrokové krytí. (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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Úrokové krytí 21,61 krát 11,79 krát 8,45 krát 13,51 krát 11,97 krát 13,36 krát 
EBIT 111 588 74 608 46 166 69 094 76 847 61 081 
Úroky 5 164 6 326 5 462 5 115 6 420 4 572 
Oborový 
průměr 

/ / / / / / 

SEEIF 
Ceramic, a.s. 

3,41 krát 3,90 krát 10,28 krát 12,01 krát 8,55 krát 9,03 krát 

REFRASIL, 
s.r.o. 

/ / / / / / 

 

Ukazatel úrokového krytí informuje, kolikrát zisk pokryje placené úroky společnosti. 

Jako zisk byl pro účely tohoto výpočtu stanoven EBIT (provozní zisk). Porovnání hodnot 

ukazatele úrokového krytí bude možné pouze s konkurentem SEEIF Ceramic, a.s., jelikož 

druhý konkurent REFRASIL, s.r.o. dosahuje v celém analyzovaném období nulových 

úroků a výpočet tak není možný. Z vypočtených hodnot je možno vidět, že společnost  

P-D Refractories CZ a.s. dosáhla v roce 2011 vysokých hodnot úrokového krytí díky 

nadprůměrné úrovni zisku. Konkurent SEEIF Ceramic, a.s. tak v tomto roce zaostává  

za analyzovanou společností o více než šestinásobek hodnoty ukazatele. V letech 2012  

a 2013 zaznamenala analyzovaná společnost pokles ukazatele až na hodnotu 8,45,  

což bylo způsobeno poklesem zisku o více než polovinu. Přesto se v roce 2012 P-D 

Refractories CZ a.s. dostala na lepší hodnoty než uvedený konkurent, který si vedl ale 

zase lépe v roce 2013. V období 2014 až 2015 se analyzovaný podnik nachází v intervalu 

hodnot od 11,97 do 13,51 a generuje tak lepší výsledky oproti SEEIF Ceramic, a.s. 

4.3.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity hodnotí, jak je společnost schopna platit své závazky (krátkodobé). 

V této podkapitole budou pro likviditu vypočítány tři ukazatele, a to běžná, pohotová  

a okamžitá likvidita. 
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Běžná likvidita 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele běžné likvidity za období  

2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 22: 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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Běžná likvidita 2,01 2,18 2,59 2,22 2,47 2,81 
Oběžná aktiva 838 149 869 626 860 113 981 781 953 646 963 386 
Krátkodobé 
závazky 

416 857 398 939 331 845 442 455 386 690 343 078 

Oborový průměr 2,25 1,91 2,05 2,02 2,03 1,92 
SEEIF Ceramic, 
a.s. 

1,47 1,22 1,25 1,92 1,29 1,63 

REFRASIL, s.r.o. 5,37 6,26 5,15 5,56 5,16 6,63 
 

Běžná likvidita poskytuje informaci o tom, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé 

závazky. Doporučené hodnoty pro ukazatel běžné likvidity se nachází v rozmezí od 1,5 

do 2,5, hodnoty pod hranicí 1 se dle doporučených hodnot považují za nedostatečné. 

Z přiložených hodnot ve výše uvedené tabulce lze vidět, že P-D Refractories CZ a.s. 

v celém analyzovaném období splňuje doporučené hodnoty, dokonce v letech 2013  

a 2016 doporučené hodnoty překročila. V porovnání s oborovým průměrem je na tom 

analyzovaná společnost také dobře, s výjimkou roku 2011 byla ve zbylém období  

nad oborovým průměrem. V porovnání s konkurencí dosáhl podnik P-D Refractories CZ 

a.s.  v celém analyzovaném období vyšších hodnot ukazatele než SEEIF Ceramic, a.s., 

ale nižších hodnot oproti druhému konkurentovi REFRASIL, s.r.o., který dosahoval více 

jak dvojnásobných hodnot, než je oborový průměr.  
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Pohotová likvidita 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele pohotové likvidity za období 

2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 23: 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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Pohotová likvidita 0,86 0,83 0,97 0,76 0,77 0,99 
Oběžná aktiva-
zásoby 

358 478 331 619 321 054 335 171 296 553 340 424 

Krátkodobé 
závazky 

416 857 398 939 331 845 442 455 386 690 343 078 

Oborový průměr 1,65 1,39 1,50 1,45 1,39 1,29 
SEEIF Ceramic, 
a.s. 

1,40 0,63 0,71 1,46 0,74 1,05 

REFRASIL, s.r.o. 3,92 4,40 3,56 3,80 3,53 4,61 
 

Ukazatel pohotové likvidity odstraňuje při výpočtech z oběžných aktiv nelikvidní zásoby. 

Hodnoty, které jsou pro ukazatel doporučené, mají hranici od 1,0 po 1,5. Podnik,  

na kterém je prováděna finanční analýza, dosahuje výsledku pohotové likvidity  

pod doporučenými hodnotami, ale v letech 2013 (0,97) a 2016 (0,99), kdy dosáhl svých 

nejlepších výsledků, se jim téměř vyrovnal. V porovnání s oborovým průměrem si P-D 

Refractories CZ a.s. vede už o něco hůře, ani v jednom z analyzovaných roků se 

společnost nepřiblížila oborovému průměru. Při porovnání hodnot P-D Refractories CZ 

a.s. s konkurenty lze zjistit, že vůči podniku SEEIF Ceramic, a.s. si analyzovaná 

společnost nevede vůbec dobře a výrazně zaostává i více než čtyřikrát. Nutno ale 

podotknout, že REFRASIL, s.r.o., je z pohledu pohotové likvidity výrazně nad oborovým 

průměrem. U společnosti SEEIF Ceramic, a.s. jsou hodnoty velice nepravidelné  

a pohybují se v rozmezí od 0,63 do 1,46. V letech 2012, 2013 a 2015 si vedla oproti 

tomuto konkurentovi lépe P-D Refractories CZ a.s. Důvod poklesu hodnot v porovnání 

s běžnou likviditou lze hledat ve vyřazení zásob při výpočtu z oběžných aktiv,  

ty totiž tvoří největší část oběžných aktiv analyzovaného podniku.  
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Okamžitá likvidita 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele okamžité likvidity za období 

2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 24: 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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Okamžitá likvidita 0,08 0,07 0,10 0,08 0,12 0,14 
Krátkodobý 
finanční majetek 
(včetně peněžních 
prostředků) 

35 140 27 636 32 891 36 230 45 040 46 699 

Krátkodobé 
závazky 

416 857 398 939 331 845 442 455 386 690 343 078 

Oborový průměr 0,43 0,36 0,40 0,45 0,47 0,42 
SEEIF Ceramic, 
a.s. 

0,15 0,15 0,31 0,23 0,19 0,41 

REFRASIL, s.r.o. 1,85 2,57 1,97 2,25 1,24 2,93 
Komentář: V údajích Ministerstva průmyslu a obchodu je uvedena v roce 2012  
u okamžité likvidity hodnota 1,39. Po přepočtení byla opravena a dosazena hodnota 0,36. 
 

V ukazateli okamžité likvidity se v čitateli místo oběžných aktiv nachází krátkodobý 

finanční majetek a peněžní prostředky. Doporučená hodnota pro okamžitou likviditu se 

pohybuje zhruba okolo hodnoty 0,5. Výsledné hodnoty pod hranicí 0,2 jsou považovány 

dle doporučených hodnot za nedostatečné. Společnost P-D Refractories CZ a.s. vykazuje 

v analyzovaném období výsledky v intervalu od 0,07 do 0,14. Z hodnot je již tedy patrné, 

že v celém období 2011 až 2016 se nachází pod hranicí 0,2 a spadá tak do kategorie 

nedostatečných hodnot. V porovnání s oborovým průměrem je situace analyzovaného 

podniku ještě horší a ve všech letech tak několikanásobně zaostává, v roce 2014 dokonce 

až o hodnotu 0,37. V porovnání s oběma konkurenty P-D Refractories CZ a.s. opět 

v celém období zaostává. SEEIF Ceramic, a.s. sice ve všech analyzovaných období 

zaostává za oborovým průměrem, avšak vede si mnohem lépe než analyzovaná 

společnost. V roce 2016 se ale téměř dostala na hranici oborového průměru. Nejvyšších 

hodnot dosáhla společnost REFRASIL, s.r.o., která se pohybuje v opravdu vysokých 

hodnotách, v letech 2012, 2014 a 2016 společnost dosahuje výsledků nad hodnotu  

2 a dokonce se i blíží hodnotě 3. Konkurent REFRASIL, s.r.o. je tak vysoce oborově 

nadprůměrný a vede si v ukazateli okamžité likvidity výborně. Nízké hodnoty ukazatele 
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u společnosti P-D Refractories CZ a.s. jsou způsobeny velmi nízkou hodnotou peněžních 

prostředků v porovnání s krátkodobými závazky. Společnost má totiž největší část 

oběžných aktiv tvořenu zásobami a pohledávkami. Riziko společnosti s nízkou 

okamžitou likviditou snižuje fakt, že společnost má možnost čerpat kontokorentní úvěry 

až do výše 130 milionů Kč a současně ještě do výše 2 miliony eur. 

4.3.5 Provozní ukazatele 

V poslední podkapitole poměrových ukazatelů budou spočítány dva provozní ukazatele, 

bude se jednat o mzdovou produktivitu a opotřebovanost dlouhodobého hmotného 

majetku. 

 

Mzdová produktivita 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele mzdové produktivity za období 

2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 25: Mzdová produktivita. (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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Mzdová 
produktivita  
(jednotky Kč) 

5,36 5,44 5,70 4,83 5,03 5,18 

Výnosy bez 
mimořádných 

1 122 713 1 046 942 1 138 111 1 190 310 1 329 334 1 358 579 

Mzdy 209 315 192 306 199 521 246 648 264 288 262 256 
Oborový průměr 9,37 8,75 8,60 9,10 9,08 8,32 
SEEIF Ceramic, 
a.s. 

5,67 5,22 5,68 5,51 5,61 5,49 

REFRASIL, 
s.r.o. 

5,71 5,46 5,57 6,39 6,56 5,36 

Komentář: literatura uvádí do čitatele ukazatele výnosy bez mimořádných. Počítáno jako celkové výnosy 
z důvodu zrušení mimořádných výnosů. 
 

Mzdová produktivita podává přehled o tom, jaká část výnosů připadá na jednu Kč mezd. 

Z hodnot v přiložené tabulce je patrné, že v rozmezí let 2011 až 2013 měla mzdová 

produktivita společnosti P-D Refractories CZ a.s. rostoucí tendenci a dosáhla i svého 

vrcholu, a to v roce 2013 (5,70). Přestože v tomto období dosahovala analyzovaná 
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společnost svých nejlepších výsledků, tak se nedokázala přiblížit oborovému průměru  

a zaostává za ním. Avšak v porovnání s konkurencí si už vede o něco lépe, v roce 2011 

P-D Refractories CZ a.s. ještě mírně za svými konkurenty zaostává. V roce 2012  

už předčila konkurenta 5,22 a přiblížila se i na rozdíl 0,02 druhému konkurentovi. Rok 

2013 byl z pohledu mzdové produktivity pro P-D Refractories CZ a.s. nejzdařilejší, 

společnost tak dosáhla své nejlepší hodnoty a předčila oba konkurenty. V roce 2014 

dosáhl analyzovaný podnik nejhorší hodnoty, a to 4,83 a zaostal tak za konkurencí  

i oborovým průměrem. Ke skokovému propadu hodnoty ukazatele došlo především kvůli 

zvýšení vyplacených mezd o 47 127 tis. Kč. Roky 2015 a 2016 přinesly zvýšení hodnot 

ukazatele mírně nad hodnotu 5 i přesto, že došlo ke zvýšení vyplacených mezd. Nicméně 

společnost i přes tohle zlepšení zůstala za oborovým průměrem i za SEEIF Ceramic, a.s. 

a REFRASIL, s.r.o. 
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Opotřebovanost dlouhodobého hmotného majetku 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele opotřebovanosti dlouhodobého 

hmotného majetku v procentech za období 2011 až 2016. Údaje sloužící k výpočtu finální 

hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Tab. 26: Opotřebovanost dlouhodobého hmotného majetku. (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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Opotřebovanost 
dlouhodobého 
hmotného 
majetku 

30,05% 29,01% 27,93% 27,86% 27,61% 25,06% 

Dlouhodobý 
hmotný majetek 
v zůstatkových 
cenách 

672 041 659 912 638 257 664 048 687 716 632 960 

Dlouhodobý 
hmotný majetek 
v pořizovacích 
cenách 

2 236 286 2 275 094 2 284 911 2 383 131 2 490 814 2 525 418 

Oborový 
průměr 

/ / / / / / 

SEEIF 
Ceramic, a.s. 46,12% 42,81% 41,14% 40,45% 37,60% 36,03% 
REFRASIL, 
s.r.o. 35,95% 38,74% 42,39% 64,71% 38,67% 36,17% 

 

Ukazatel vyjadřuje průměrné procentní opotřebování DMH podniku. Z výsledků 

ukazatele lze zpozorovat každoročně klesající tendence hodnot ukazatele, což svědčí  

o tom, že dlouhodobý hmotný majetek podniku nestárne, naopak se modernizuje. 

V porovnání s oběma konkurenty si společnost P-D Refractories CZ a.s. vede mnohem 

lépe a ve všech letech je výrazně předčila.  

4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů se využívá ke zhodnocení a posouzení celkové finanční 

situace daného podniku. Tato kapitola bude rozdělena na dvě podkapitoly, konkrétně  

na bonitní a bankrotní modely. V bonitních modelech bude sestaven a spočítán 
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Grünwaldův index. Za bankrotní modely bylo vybráno Altmanovo Z-skóre, Index IN05 

a Tafflerův model. 

4.4.1 Bonitní modely 

V této podkapitole bude spočítán za bonitní modely Grünwaldův index bonity, který 

zhodnotí finanční zdraví podniku P-D Refractories CZ a.s. 

 

Grünwaldův index bonity 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele Grünwaldova indexu bonity  

za období 2011 až 2016.  

 

Tab. 27: Grünwaldův index bonity. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ 
a.s.) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
A ROE/ú * (1 - d) 3,00 1,99 0,52 3,00 3,00 3,00 
ROE  7,25% 2,92% 0,62% 4,34% 4,17% 3,52% 
ú * (1 - d) 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
B ROA/ú 3,00 2,60 2,01 2,65 3,00 2,68 
ROA 7,15% 4,70% 2,99% 4,06% 4,55% 3,70% 
ú 2,34% 1,81% 1,49% 1,53% 1,44% 1,38% 
C PPL/l 1,20 1,39 1,98 0,97 1,23 1,38 
PPL 1,44 1,67 2,38 1,17 1,48 1,66 
l 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
D KZPK/z 1,25 1,25 1,40 1,19 1,23 1,42 
KZPK 0,88 0,87 0,98 0,83 0,86 1,00 
z 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
E DSD/s 1,06 1,45 1,58 1,31 1,03 0,86 
DSD 3,72 5,06 5,54 4,58 3,60 3,03 
s 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
F ÚK/k 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
ÚK 21,61 krát 11,79 krát 8,45 krát 13,51 krát 11,97 krát 13,36 krát 
k 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 
GIB  2,09 1,95 1,75 2,02 2,08 2,06 

Komentář: Hodnoty ukazatele jsou 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. 
 

Hodnoty Grünwaldova indexu bonity pro podnik P-D Refractories CZ a.s. se pohybují  

s výjimkou roku 2013 vždy těsně okolo hodnoty 2,00. V roce 2011 dosáhl podnik celkové 
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hodnoty ukazatele, vyšší hodnoty než 2,00 (konkrétně 2,09) a současně měl i všechny 

poměrové ukazatele vyšší než jedna, tudíž lze říci, že společnost měla dle kritérii v tomto 

roce pevné finanční zdraví. V tomto období dosáhla společnost pevného finančního 

zdraví především díky ukazatelům A, B a F, které dosáhly maximálních možných hodnot. 

V roce 2012 byla celková hodnota indexu 1,95 a současně byla hodnota ukazatele C i F 

vyšší než jedna, což z kritérií indexu znamená, že podnik dosáhl dobrého finančního 

zdraví. Mírný pokles ukazatele byl způsoben především snížením hodnoty ukazatele A 

z 3,00 na 1,99. Pokles vyvolala snížená rentabilita vlastního kapitálu.  Následující rok se 

hodnota Grünwaldova indexu bonity propadla až na 1,75, což je nejnižší hodnota v celém 

analyzovaném období. Podmínky pro dobré finanční zdraví jsou celková hodnota indexu 

v intervalu od 1,00 do 1,90 včetně a zároveň hodnoty dílčích ukazatelů C a F vyšší nebo 

rovno 1,00. Z výše uvedené tabulky lze vidět, že společnost tyto podmínky splňuje  

a dosáhla v roce 2013 dobrého finančního zdraví. Hlavními příčinami snížení 

Grünwaldova indexu je pokles hodnoty A, kde došlo k výraznému snížení rentability 

vlastního kapitálu, a dále hodnoty B, kde nastal pokles rentability celkových aktiv. V roce 

2014 dosahuje společnost hraničního výsledku z důvodu ukazatele C, který se dostal 

lehce pod hranici 1,00 a nedá se tak s jistotou určit, že jde o pevné zdraví podniku. 

V letech 2015 a 2016 dosáhl podnik celkových hodnot indexu 2,08 a 2,06. Současně byly 

také všechny poměrové ukazatele vyšší než 1,00. To znamená, že P-D Refractories CZ 

a.s. má v těchto dvou letech pevné zdraví, protože splnila všechny podmínky pro pevné 

finanční zdraví. Relativně vysoké hodnoty ukazatele způsobily především hodnoty 

ukazatelů A, B a F, kde podnik dosáhl maximálních hodnot nebo se jim přiblížil. 

Maximální hodnoty těchto ukazatelů způsobila především rentabilita vlastního kapitálu  

a celkových vložených aktiv, ale také dlouhodobě vysoké úrokové krytí. Z hodnot 

Grünwaldova indexu bonity lze tedy usoudit, že podnik P-D Refractories CZ a.s. má  

ve všech analyzovaných letech pevné nebo dobré finanční zdraví.  

4.4.2 Bankrotní modely 

Podkapitola bankrotní modely bude obsahovat výpočty a hodnocení Altmanova Z-skóre, 

Indexu IN05 a Tafflerova bankrotního modelu. 
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Altmanovo Z-skóre 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele Altmanova Z-skóre za období 

2011 až 2016.  

 

Tab. 28: Altmanovo Z-skóre. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 
Váha 

ukazatele 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

    
v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

A (ČPK/celková aktiva) 0,717 0,28 0,31 0,35 0,33 0,34 0,38 
A * váha ukazatele   0,20 0,22 0,25 0,23 0,24 0,28 
B (nerozdělený 
zisk/celková aktiva) 

0,847 0,22 0,19 0,20 0,22 0,23 0,25 

B * váha ukazatele   0,18 0,17 0,17 0,18 0,20 0,21 
C (EBIT/celková aktiva) 3,107 0,07 0,05 0,03 0,04 0,05 0,04 
C * váha ukazatele   0,22 0,15 0,09 0,13 0,14 0,11 
D (ZK/celkové dluhy) 0,42 1,54 1,49 1,73 1,39 1,53 1,78 
D * váha ukazatele   0,65 0,63 0,73 0,58 0,64 0,75 
E (celkový 
obrat/celková aktiva) 

0,998 0,66 0,62 0,69 0,67 0,76 0,79 

E * váha ukazatele   0,66 0,61 0,69 0,67 0,76 0,79 
Altmanovo Z-skóre   1,91 1,77 1,93 1,80 1,99 2,14 

 

Altmanova formule bankrotu rozděluje podle dosažených hodnot indexu podniky do tří 

skupin. Podniky s uspokojivou finanční situací (Z > 2,9), dále společnosti nacházející se 

v tzv. „šedé zóně“ neurčitých výsledků (1,2 < Z ≤ 2,9) a firmy ohrožené finančními 

problémy (Z ≤ 1,2). Společnost P-D Refractories CZ a.s. se v celém analyzovaném období 

pohybuje v intervalu hodnot 1,77 až 2,14, což znamená, že z výše uvedených informací 

se podnik nachází ve středu „šedé zóny“ neurčitých výsledků a nedá se tak bezpečně určit 

finanční situace daného podniku. P-D Refractories CZ a.s. dosáhla nejlepšího výsledku 

v roce 2016 i přesto, že došlo k mírnému poklesu hodnoty C, která má nejvyšší váhu 

ukazatele. Ke zlepšení hodnoty v tomto roce došlo díky navýšení všech ostatních hodnot 

A, B, D a E. 
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Index IN05 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele Indexu IN05 za období  

2011 až 2016.  

 

Tab. 29: Index IN05. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Rok 
Váha 

ukazatele 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

    
v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

A (aktiva/cizí kapitál) 0,13 2,91 2,91 3,25 2,95 3,20 3,48 
A * váha ukazatele   0,38 0,38 0,42 0,38 0,42 0,45 
B (EBIT/nákladové 
úroky) 

0,04 9,00 9,00 8,45 9,00 9,00 9,00 

B * váha ukazatele   0,36 0,36 0,34 0,36 0,36 0,36 
C (EBIT/celková aktiva) 3,97 0,07 0,05 0,03 0,04 0,05 0,04 
C * váha ukazatele   0,28 0,19 0,12 0,16 0,18 0,15 
D (celkové 
výnosy/celková aktiva) 

0,21 0,72 0,66 0,74 0,70 0,79 0,82 

D * váha ukazatele   0,15 0,14 0,15 0,15 0,17 0,17 
E (Oběžná 
aktiva/krátkodobé 
závazky a úvěry) 

0,09 2,01 2,18 2,59 2,22 2,47 2,81 

E * váha ukazatele   0,18 0,20 0,23 0,20 0,22 0,25 
Index IN05   1,35 1,26 1,27 1,25 1,34 1,38 

Komentář: Hodnota B je omezena maximální hranicí 9,00, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků indexu 
IN05 z důvodu nadprůměrného výsledku hodnoty B a k zakrytí ostatních případných nedostatečných 
výsledků zbylých hodnot ukazatele. 
 

Výsledky Indexu IN05 společnosti P-D Refractories CZ a.s. značí, že podnik se nachází 

opět v tzv. „šedé zóně“ nevyhraněných výsledků a nedá se tak s přesností určit budoucí 

finanční vývoj (0,9 < IN ≤ 1,6), protože v celém období finanční analýzy dosahoval 

výsledku v rozmezí 1,25 až 1,38. Kdyby společnost vykázala vyšší hodnoty než 1,6, bylo 

by možné říci, že se dá předpovídat přijatelná finanční situace. Naopak kdyby hodnoty  

P-D Refractories CZ klesly pod 0,9, byl by podnik ve vážném finančním ohrožení. 

Nejhoršího výsledku dosáhla analyzovaná společnost v roce 2014. Hlavními důvody je 

pokles hodnoty A z důvodu výrazného růstu cizího kapitálu (oproti roku 2013  

o 101 496 tis. Kč) a hodnota C, která má právě nejvyšší váhu ukazatele, příčinou nízké 

hodnoty byl vysoký narůst celkových aktiv podniku. Nejvyšší hodnoty (1,38) IN05 
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dosáhl podnik v roce 2016 díky poklesu cizího kapitálu v hodnotě A i kvůli zvýšeným 

celkovým výnosům v hodnotě D. 

 

Tafflerův bankrotní model 

V následující tabulce budou uvedeny hodnoty ukazatele Tafflerova bankrotního modelu 

za období 2011 až 2016. 

 

Tab. 30: Tafflerův bankrotní model. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories 
CZ a.s.) 

Rok 
Váha 

ukazatele 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

    
v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

R1 (EBT/krátkodobé 
závazky) 

0,53 0,24 0,10 0,03 0,14 0,15 0,16 

R1 * váha ukazatele   0,12 0,05 0,01 0,07 0,08 0,08 
R2 (oběžná aktiva/cizí 
kapitál) 

0,13 1,56 1,59 1,81 1,70 1,81 2,03 

R2 * váha ukazatele   0,20 0,21 0,24 0,22 0,23 0,26 
R3 (krátkodobé 
závazky/celková aktiva) 

0,18 0,27 0,25 0,21 0,26 0,23 0,21 

R3 * váha ukazatele   0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 
R4 (celkové tržby/celková 
aktiva) 

0,16 0,67 0,62 0,69 0,68 0,77 0,79 

R4 * váha ukazatele   0,11 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 
Tafflerův bankrotní model   0,48 0,40 0,40 0,45 0,48 0,51 

 

Analyzovaná společnost se výsledky svých hodnot nachází v intervalu mezi hodnotami 

0,40 až 0,51. Jelikož hodnoty společnosti P-D Refractories CZ a.s. jsou ve všech 

uvedených letech vyšší než 0,3, nachází se firma v mezích s malou pravděpodobností 

bankrotu. Pokud by hodnoty ukazatele klesly pod 0,2, bankrot by šel předpokládat  

u podniku s vyšší pravděpodobností. V letech 2012 a 2013 zaznamenala P-D Refractories 

CZ a.s. pokles hodnot Tafflerova modelu o 0,08 především z důvodu nižší hodnoty R1, 

kde došlo k marginálnímu snížení zisku, od roku 2011 do 2013 postupně  

až o 89 557 tis. Kč. Od roku 2014 lze pozorovat postupně narůstající hodnoty modelu  

až do roku 2016, kdy společnost dosáhla svého nejlepšího výsledku (0,51). Postupné 

zlepšení způsobily nejvíce změny hodnot R1 a R2. U hodnoty R1 došlo oproti roku 2013 

ke zvýšení zisku více než šestkrát, což způsobilo vyšší hodnoty R1. Ta má mimochodem 
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nejvyšší váhu ukazatele, a tak jej i nejvíce ovlivňuje. U hodnoty R2 jsou v porovnání 

s nejhorším rokem vyšší oběžná aktiva o 103 273 tis. Kč, a tak hodnota ukazatele opět 

vzrostla. 

4.5 SWOT matice 

SWOT matice bude sloužit jako přehled silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

společnosti P-D Refractories CZ a.s. Údaje ve SWOT matici vycházejí z výsledků 

finanční analýzy a informací, které byly poskytnuty od společnosti P-D Refractories CZ 

a.s. 

 

Tab. 31: SWOT matice. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

  
POMOCNÉ ŠKODLIVÉ 

V
N

IT
Ř

N
Í 

STRENGHTS (silné stránky) WEAKNESSES (slabé stránky) 
1. Kvalitní výrobky 1. Vysoká doba obratu zásob 
2. Součást stabilní nadnárodní 
společnosti 

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 
peněžně-pohledávkového fondu 

5. Významné postavení na 
celosvětovém trhu 

 

6. Společenská zodpovědnost CSR  
7. Geografická poloha  
8. Relativně nízká celková zadluženost  

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 2. Ovlivňování mateřskou společností 
3. Dotace a programy na vzdělání a 
technologie 

3. Zahraniční politika 

 4. Měnové kurzy 
 5. Bariéry vstupu na nové trhy 
 6. Časté legislativní změny v ČR 
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4.5.1 Silné stránky 

 Kvalitní výrobky: Jednou z nejvýznamnějších silných stránek společnosti jsou 

její velice kvalitní výrobky, které jsou vyráběny v souladu s certifikací ČSN EN 

ISO 9001: 2016. 

 Součást stabilní nadnárodní společnosti: Společnost P-D Refractories CZ a.s. 

je dceřinou společností P-D Industriegesellschaft GmbH Wilsdruff z Německa, 

což může společnosti zajistit větší stabilitu a kapitálovou sílu nebo lepší 

koordinaci obchodní politiky. 

 Moderní technologie a inovativní výzkum: Silnou stránkou firmy je i vývoj 

moderních technologii a inovativní výzkum. Tímto může být společnost krok před 

konkurencí a získat tak před ní výhodu. Díky například novým směsím  

pro výrobky, které přináší ještě vyšší kvalitu a využití. Nebo například robotizace 

části výrobního procesu. 

 Modifikace produktů dle požadavků odběratele: Odběratelé si mohou 

modifikovat výrobek přesně podle jejich parametrů a potřeb. Společnost je tedy 

schopna vyrobit i netypické výrobky, čímž může získat konkurenční výhodu. 

 Významné postavení na celosvětovém trhu: Společnost P-D Refractories CZ 

a.s. se během svého působení vypracovala ve společnost s celosvětovým 

povědomím a dodává i pro velké společnosti mimo Evropu, jako je Japonsko, 

Austrálie atd. Firma vlastní i několik ocenění za postavení na trhu v České 

republice. 

 Společenská zodpovědnost CSR: P-D Refractories CZ a.s. klade velký důraz  

na ekologii a likvidaci starých ekologických zátěží. Dále podporuje společenské 

a kulturního dění nejen ve svém regionu. 

 Geografická poloha: Lokalita dává společnosti největší výhody především  

ve mzdových nákladech, protože Česká republika (okres Blansko) nepatří mezi 

státy (okresy) s vysokými mzdami, proto může společnost ušetřit na vyplácených 

mzdách. Další výhodou je, že v blízkém okolí se nachází několik zdrojů surovin, 

které firma využívá k výrobě svých produktů, proto firma ušetří za transportní 

náklady. Za výhodu lze také považovat klimatické podmínky v České republice, 

protože firma nemusí stavět nadměrně stabilní budovy, jako například v Japonsku 
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kvůli zemětřesení. Další výhoda umístění firmy v ČR je, že leží uprostřed Evropy, 

takže se mohou snížit vývozní náklady. 

 Relativně nízká celková zadluženost: Z finanční analýzy byla zjištěná relativně 

nízká zadluženost, díky které se společnost nemusí tak snadno dostat  

do finančních problémů způsobených nadměrným zadlužováním. 

4.5.2 Slabé stránky 

 Vysoká doba obratu zásob: Společnost vykazuje několikanásobně vyšší dobu 

obratu zásob než někteří konkurenti a oborový průměr. Pro P-D Refractories CZ 

a.s. vysoká doba obratu zásob znamená, že dlouhé „držení“ zásob stojí společnost 

vysoké peníze za dlouhé skladování zásob a především, že má společnost peníze 

v zásobách fixovány a nemůže s nimi tedy nakládat.  

 Nízká pohotová a okamžitá likvidita: Kvůli nízké pohotové a okamžité likviditě 

by se společnost mohla dostat do dočasné platební neschopnosti. Společnost je 

tedy nucena spoléhat na včasná inkasa svých pohledávek nebo využití 

kontokorentu, který sice zmírňuje riziko platební neschopnosti a poskytne firmě 

dočasné disponibilní peněžní prostředky, ale stojí společnost peníze za úroky 

bance. 

 Nízká rentabilita: Společnost sice ve všech analyzovaných letech dosahuje zisku, 

ale nemá takovou rentabilitu jako vybraní konkurenti a oborový průměr, což by 

mohlo do budoucna znamenat, že podnik začne postupně zaostávat za konkurencí. 

 Záporné hodnoty čistých pohotových prostředků a čistého peněžně-

pohledávkového fondu: P-D Refractories CZ a.s. dosahuje ve všech 

analyzovaných letech záporných hodnot ukazatele čistého peněžně-

pohledávkového fondu. Čisté pohotové prostředky dosahují v celém sledovaném 

období vysokých záporných hodnot. Společnost se tedy za určitých podmínek 

může dostat do dočasné finanční tísně s placením svých krátkodobých závazků. 

4.5.3 Příležitosti 

 Expanze na nové trhy: Společnost by se mohla pokusit o expanzi na další trhy, 

zejména do USA, Kanady, Skandinávie a bohatých arabských států. Klíčové by 
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bylo dostat se alespoň na některý z výše uvedených trhů, což by firmě zajistilo 

další velký odbyt svých výrobků. 

 Vývoj nových technologií: Další příležitostí pro společnost jsou i celosvětově 

vyvíjející se technologie a digitalizace průmyslu, které by mohla využít  

a zapracovat do chodu svého podniku. 

 Dotace a programy na vzdělání a technologie: Využití dotací z programů EU 

nebo rozpočtů ČR by mohlo pomoci společnosti P-D Refractories CZ a.s. ušetřit 

vlastní peněžní prostředky. Dotace by mohly být využity na modernizaci zařízení 

nebo například na vzdělávání a zvýšení kvalifikace vlastních zaměstnanců. 

V současné době bude například v polovině roku 2018 vypsána dotace  

na Inovační projekt, který slouží k podpoře technologií a nákupu majetku nutného 

k uvedení nově vyvinutých nebo inovovaných produktů a procesů  

do výroby a na trh. Díky této dotaci by mohla společnost získat 1 až 50 milionů 

Kč na uvedený záměr (Operační program Podnikání a inovace  

pro konkurenceschopnost, 2018). 

4.5.4 Hrozby 

 Levné konkurenční výrobky z Číny a Indie: Konkurence společnosti, 

především z Číny a Indie, nabízí levnější výrobky než P-D Refractories CZ a.s. 

Přestože jsou výrobky méně kvalitní, tvoří velkou konkurenci pro společnost. 

Pokud se totiž odběratel bude rozhodovat především z pohledu ceny, nemůže  

P-D Refractories CZ a.s. těmto levným výrobkům příliš konkurovat a může tak 

přijít o potenciální zakázky. 

 Ovlivňování mateřskou společností: Jelikož je společnost dceřinou společností 

P-D Industriegesellschaft GmbH Wilsdruff, musí se zodpovídat německým 

vlastníkům. Proto může být pro společnost velice těžké prosadit si své názory  

a záměry. Mateřská společnost navíc ovlivňuje i vyráběný sortiment, takže 

ziskové výrobky mohou být společnosti „odebrány“ a přesunuty na výrobu do jiné 

dceřiné společnosti. Takové rozhodnutí může P-D Refractories CZ a.s. stát velké 

množství zisku. 
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 Zahraniční politika: Jelikož společnost vyváží své produkty i mimo Evropskou 

unii, mohou ji zasáhnout i různá omezení, například dodávek svých výrobků, 

regulace pomocí cel nebo i korupční prostředí v některých státech.  

 Měnové kurzy: Největší část tržeb, které společnost obdrží, inkasuje v eurech. Je 

pro ni proto důležitý vývoj měnového kurzu. Při zakázkách v řádech milionů eur 

lze z pohledu kurzů vytvořit značnou kurzovou ztrátu, ale i zisk. Předpokládaný 

vývoj měny je, že bude koruna vůči euru posilovat. Pro společnost z toho tedy 

plyne, že z pohledávek, které má v eurech, již nevydělá tolik jako při oslabení 

koruny. 

 Bariéry vstupu na nové trhy: Pokud by se chtěla P-D Refractories CZ a.s. 

pokusit o expanzi na některý nový trh, mohla by narazit na některé bariéry vstupu 

na trh. Jedná se především o legislativní nařízení a požadavky některých států. 

Například se jedná o cla, regulace, certifikáty jakosti pro konkrétní státy atd. 

 Časté legislativní změny v ČR: Často se měnící účetní a daňové předpisy 

v České republice mohou omezit společnost v tvorbě svých dlouhodobých 

strategií. 
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5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY 

V celkových aktivech společnosti nelze zpozorovat žádný dlouhodobější vývoj. Nejvyšší 

zastoupení v celkových aktivech mají oběžná aktiva, konkrétně od 53,69 % do 58,33 %.  

Společnost P-D Refractories CZ a.s. zaznamenala meziroční růst aktiv pouze v letech 

2012 a 2014. Nárůst v těchto dvou letech byl způsoben růstem oběžných aktiv,  

kde vysoce meziročně vzrostly zásoby. Ve zbývajících letech došlo k meziročnímu 

snížení celkových aktiv. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenala společnost v roce 2014, 

a to o 156 404 tis. Kč (10,12 %) Tuto změnu způsobil celkový růst oběžných aktiv,  

protože se zvýšily zásoby i krátkodobé pohledávky. K růstu došlo také u dlouhodobého 

majetku, kde zaznamenal meziroční nárůst dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek. 

Současně v tomto roce nedošlo k výraznému snížení žádných dalších položek z aktiv. 

 

Největší zastoupení v celkových pasivech má vlastní kapitál (65,58 % až 71,03 %), který 

má každoroční vývoj růstu. U samotných celkových pasiv však neexistuje žádná 

dlouhodobější tendence. Nejvyšší kladné změny dosáhla společnost mezi roky  

2014-2013. Kladný nárůst byl způsoben především vysokým růstem cizích zdrojů, který 

byl příčinou enormního meziročního nárůstu krátkodobých závazků. Vzrostl ale také 

vlastní kapitál díky růstu výsledku hospodaření z minulých let a běžného účetního 

období. 

 

Z analýz výkazu zisku a ztráty lze vidět, že největší část celkových výnosů tvoří tržby  

z prodeje výrobků a služeb, a to v rozmezí od 90,15 % do 96,83 %. S výjimkou posledního 

roku 2016 vykazovaly tržby z prodeje výrobků a služeb rostoucí vývoj. Výsledek 

hospodaření po zdanění meziročně vzrostl pouze mezi lety 2013-2014 o vysokou hodnotu 

42 161 tis. Kč (631,81 %). 

 

Čistý pracovní kapitál podniku má ve všech letech rostoucí vývoj, a to v rozmezí  

431 929 tisk. Kč až 635 772 tis. Kč. Z těchto výsledků lze usoudit, že společnost je 

schopna hradit své krátkodobé závazky pomocí vlastních oběžných aktiv, navíc si vytváří 

i „finanční polštář“ pro krytí nenadálých výdajů. Čistý pracovní kapitál tvořil 27,67 % až 

38,49 % vůči aktivům. Dle literatury je pro výrobní podniky vhodné rozmezí  
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10 % až 15 %. Hodnoty ukazatele vůči aktivům jsou tedy až příliš vysoké. Avšak čistý 

peněžně-pohledávkový fond a čisté pohotové prostředky již vykazují ve všech 

analyzovaných letech záporné hodnoty. Z toho plyne, že společnost není schopna  

v žádném z uvedených roků hradit své splatné krátkodobé závazky z peněžních 

prostředků nebo oběžných zásob, které jsou likvidní. Záporné hodnoty jsou způsobeny 

tím, že podnik má velké množství oběžných aktiv vázáno v nelikvidních zásobách nebo 

krátkodobých pohledávkách. Podnik však může čerpat kontokorent až do výše  

130 milionů Kč a současně ještě do výše 2 miliony eur, což může společnosti okamžitě 

poskytnout potřebné peněžní prostředky. 

 

Z výsledků rentabilit, které byly vypočítány pro společnost P-D Refractories CZ a.s., je 

možno vidět, že ve všech letech zaostává za oborovým průměrem ve vypočítaných 

rentabilitách (rentabilita celkových vložených aktiv, vlastního kapitálu a tržeb). 

S výjimkou roků 2015 a 2016 u rentability tržeb vždy zaostává i za konkurentem 

REFRASIL, s.r.o. Lze tedy říci, že analyzovaná společnost má v porovnání s oborovým 

průměrem a konkurentem REFRASIL, s.r.o. relativně nízkou ziskovost. Nejhoršího 

výsledků rentabilit dosáhla společnost vždy v roce 2013 především z důvodu klesajícího 

zisku oproti předchozím rokům.  

 

V obratu celkových aktiv dosahuje společnost hodnot od 0,62 do 0,79. Doporučená 

hodnota pro tento ukazatel je rovna alespoň 1. Podnik tak zaostává za doporučenými 

hodnotami, ale i oborovým průměrem s oběma konkurenty. V posledních třech letech 

však zaznamenává postupný růst, což je pro společnost dobré. V hodnotách obratu stálých 

aktiv je analyzovaná společnost ve všech letech oborově nadprůměrná, současně však ale 

zaostává za oběma konkurenty. Od roku 2013 nastává u P-D Refractories CZ a.s. růstová 

tendence ukazatele. Z doby obratu zásob lze vidět, že společnost váže své zásoby ve svém 

podniku, než dojde k jejich spotřebování nebo prodeji 3krát až 4krát déle, než je oborový 

průměr. Podobně zaostává také za konkurencí. Podnik tak má dlouhou dobu vázány své 

finanční prostředky ve zmíněných zásobách a také mu vznikají další náklady z důvodu 

skladování zásob. Vysoké hodnoty doby obratu zásob způsobují také konsignační sklady, 

které společnost zřizuje pro své odběratele. Jelikož společnost P-D Refractories CZ a.s. 

vykazuje dobu obratu pohledávek vyšší, než je její doba obratu závazků, znamená to,  
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že platí své závazky dříve, než je společnosti placeno za její pohledávky. U doby obratu 

závazků analyzovaný podnik vykazuje nižší nebo téměř totožné hodnoty jako 

konkurence. 

 

Celková zadluženost podniku se pohybuje v intervalu od 28,73 % do 34,42 % a od roku 

2013 má klesající vývoj. Tento vývoj je pro společnost dobrý, jelikož je schopna 

samofinancování a více se nezadlužuje. Může tak být do budoucna zajímavější  

pro potenciální investory z důvodu nižšího rizika nebo může snadněji získat případné 

bankovní úvěry. S výjimkou roku 2011 vykazuje společnost nižší hodnoty oproti 

oborovému průměru. Ukazatel úrokového krytí společnosti P-D Refractories CZ a.s. 

udává, s výjimkou roku 2013, vyšší hodnoty, než kterých dosahuje konkurent. 

Společnost je schopna v každém roce hradit své nákladové úroky, a to v rozmezí 8,45krát 

až 21,61krát. 

 

Z pohledu běžné likvidity je společnost v dobré pozici. S výjimkou roku 2011 je oborově 

nadprůměrná a ve všech analyzovaných letech spadá do doporučeného intervalu běžné 

likvidity nebo jej i mírně předčí. Doporučený interval udává hodnoty od 1,5 do 2,5. 

Hodnoty pohotové likvidity se nachází v celém období těsně pod nejnižší doporučenou 

hodnotou, ale již výrazněji za oborovým průměrem. Okamžitá likvidita dosahuje hodnot 

od 0,07 do 0,14, což jsou nízké hodnoty, a analyzovaný podnik výrazně zaostává  

za oborovým průměrem i konkurenty. Doporučené hodnoty označují výsledky  

pod hranicí 0,2 za nedostatečné. Toto riziko společnosti s nízkou pohotovou a okamžitou 

likviditou snižuje fakt, že má společnost možnost čerpat případně kontokorentní úvěry  

až do výše 130 milionů Kč a současně ještě do výše 2 miliony eur. 

 

Hodnoty mzdové produktivity analyzované společnosti se pohybují v rozmezí od výnosu 

4,83 Kč až po 5,70 Kč na 1 Kč vyplacených mezd. Společnost však v tomto ukazateli 

výrazně zaostává za oborovým průměrem. I přes zvýšení mezd dochází v letech 2015  

a 2016 k růstu mzdové produktivity, což je pro společnost pozitivní. Z ukazatele 

opotřebovanosti dlouhodobého hmotného majetku lze pozorovat, že hodnoty mají každý 

rok klesající tendenci, což ukazuje na fakt, že dlouhodobý hmotný majetek společnosti  

P-D Refractories CZ a.s. „nestárne“, ale právě naopak. Z toho plyne, že společnost 



85 
 

modernizuje nebo nakupuje nový dlouhodobý majetek. Ve srovnání s konkurencí si 

analyzovaný podnik vede lépe a vykazuje relativně dobré hodnoty tohoto ukazatele. 

 

Grünwaldův index bonity zobrazuje finanční zdraví podniku. Společnost P-D 

Refractories CZ a.s. se vždy nachází v intervalu, který zajišťuje hodnocení buď jako 

pevné finanční zdraví, anebo dobré finanční zdraví. K relativně dobrým hodnotám 

nejvíce přispívá ukazatel F, který má ve všech letech maximální možnou hodnotu. 

Hodnoty Grünwaldova indexu bonity se vždy pohybují těsně okolo hodnoty 2,00 

s výjimkou roku 2013, kde došlo k propadu hodnoty především z důvodu poklesu 

ukazatelů A a B, protože se snížily rentability celkových vložených aktiv a vlastního 

kapitálu. Výsledné hodnoty Altmanova Z-skóre a Indexu IN05 se vždy nacházely dle 

kritérií obou indexů uprostřed tzv. „šedé zóny“ neurčitých výsledků, takže nelze 

předpovídat finanční situaci podniku. Avšak hodnoty v posledních dvou letech rostou, 

což je z pohledu P-D Refractories CZ a.s. pozitivní. Dle Tafflerova bankrotního modelu 

se analyzovaná společnost nachází mezi podniky s nízkou pravděpodobností bankrotu. 

Pro zmíněné zařazení bylo nutné, aby podnik dosahoval hodnot vyšších než 0,3. Jelikož 

se hodnoty Tafflerova modelu pro analyzovaný podnik v celém období nacházely 

v intervalu od 0,40 do 0,51, bylo možné tedy říci, že pravděpodobnost bankrotu je nízká. 

Příznivé hodnoty způsobil především ukazatel R2. 
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6 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH 

NEDOSTATKŮ A JEJICH ZHODNOCENÍ 

V této části práce budou navržena opatření pro zlepšení finanční situace společnosti  

P-D Refractories CZ a.s. Návrhy budou vycházet z výsledků finanční analýzy, kterých 

bylo dosaženo ve čtvrté kapitole bakalářské práce. Bylo zjištěno, že mezi největší 

problémy společnosti patří vysoká doba obratu zásob, nízká pohotová a okamžitá 

likvidita, dále také čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový fond. Dalším 

problémem je, že společnost má dobu obratu pohledávek vyšší, než je doba obratu 

závazků. 

6.1 Řízení pohledávek společnosti 

Společnost vykazuje delší dobu obratu pohledávek než závazků, z toho vyplývá, že čeká 

na inkasa pohledávek delší dobu, než za kterou platí svoje závazky. Z toho důvodu je 

vhodné zavést určitá opatření vedoucí k dřívějšímu inkasu svých pohledávek, které tak 

rychleji poskytnou disponibilní peněžní prostředky pro společnost, jež může okamžitě 

využít. 

6.1.1 Faktoring 

První opatření, které by mohlo zlepšit dobu obratu pohledávek a zvýšit okamžitou 

likviditu, je faktoring. Faktoring lze definovat jako postoupení krátkodobých 

nezajištěných pohledávek (se splatností do 180 dnů) za úplatu. Tyto pohledávky jsou 

snižovány o diskont, jenž je možno chápat jako poplatek faktoringové společnosti  

za tyto služby. Společnosti za své pohledávky dostávají od faktoringové společnosti 

zhruba 70 až 90 % z hodnoty pohledávky, z čehož je ještě odečten diskont. Faktoring lze 

rozdělit na dva typy, a to faktoring regresní a bezregresní. U bezregresního faktoringu 

přebírá faktoringová společnost riziko inkasa pohledávky. Při regresním faktoringu je 

faktoringovou společností požadován zpětný odkup pohledávky v případě nezaplacení 

pohledávky odběratelem (Režňáková, 2010, s. 92-93). Společnost by mohla využít 

faktoringových služeb u ČSOB Factoring, a.s. U ČSOB totiž vlastní například 

kontokorentní úvěr, a tudíž by mohla získat lepší podmínky za věrnost. Společnost za rok 
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2016 eviduje tuzemské pohledávky se splatností do 180 dnů ve výši 28 132 756 Kč. 

Faktoringová společnost by P-D Refractories CZ a.s. účtovala úrok ve výší 1,90 % 

z čerpaných záloh. Úrok se pohybuje na úrovni kontokorentního financování a je vázán 

na pohyblivé referenční sazby, v našem případě se jedná o PRIBOR. Dále by byl účtován 

faktoringový poplatek ve výši 1,25 % z nominální hodnoty pohledávky. Navíc  

u bezregresního faktoringu by byl předepsán poplatek za převzetí rizika neplacení,  

a to ve výši 0,4 % z nominální hodnoty postoupených pohledávek. ČSOB Factoring, a.s. 

by vyplatila 90 % zálohu z hodnoty postoupených pohledávek (ČSOB Factoring, 2018). 

 

Tab. 32: Regresní faktoring. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. a 
hodnot z internetových stránek společnosti ČSOB Factoring, a.s.) 

Regresní 
faktoring 

Splatnost do 
30 dnů 

Splatnost do 
60 dnů 

Splatnost 
do 90 dnů 

Výpočet 

Celková hodnota 
pohledávek  

19 591 203,00 7 724 796,00 816 757,00   

Výše čerpané 
zálohy (90%) 

17 632 082,70 6 952 316,40 735 081,30 
Celková hodnota 
pohledávek * 0,9 

Faktoringový 
poplatek (1,25%) 

244 890,04 96 559,95 10 209,46 
Celková hodnota 
pohledávek * 0,0125 

Úrok (1,9%) 27 535,03 21 714,08 3 443,81 
(Výše čerpané  
zálohy *0,019) 
*(splatnost/365) 

Celkové náklady 
na faktoring 

272 425,07 118 274,03 13 653,27 
Suma poplatků a 
úroku 
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Tab. 33: Bezregresní faktoring. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s. 
a hodnot z internetových stránek společnosti ČSOB Factoring, a.s.) 

Bezregresní 
faktoring 

Splatnost do 30 
dnů 

Splatnost do 
60 dnů 

Splatnost 
do 90 dnů 

Výpočet 

Celková hodnota 
pohledávek  

19 591 203,00 7 724 796,00 816 757,00   

Výše čerpané 
zálohy (90%) 

17 632 082,70 6 952 316,40 735 081,30 
Celková hodnota 
pohledávek * 0,9 

Faktoringový 
poplatek (1,25%) 

244 890,04 96 559,95 10 209,46 
Celková hodnota 
pohledávek * 0,0125 

Úrok (1,9%) 27 535,03 21 714,08 3 443,81 
(Výše čerpané 
zálohy * 0,019) 
*(splatnost/365) 

Poplatek za 
převzetí rizika 
neplacení (0,4%) 

78 364,81 30 899,18 3 267,03 
Celková hodnota 
pohledávek * 0,004 

Celkové náklady 
na faktoring 

350 789,88 149 173,22 16 920,30 
Suma poplatků a 
úroku 

 

V přiložených tabulkách lze vidět, že celkové náklady na regresní faktoring činí 

v součtu pro veškeré krátkodobé tuzemské pohledávky 404 352,37 Kč. Pro bezregresní 

formu faktoringu je to pak 516 883,40 Kč. Bezregresní forma faktoringu je  

o 112 531,03 Kč dražší, protože faktoringová společnost přebírá riziko do určité výše 

v případě nezaplacení od odběratele. Za toto riziko si ČSOB účtuje poplatek  

pro analyzovanou společnost ve výši 0,4 %.  

Průběh faktoringu je u faktoringové společnosti ČSOB Factoring, a.s. následující. 

V první řadě podepíše dodavatel (P-D Refractories CZ a.s.) smlouvu s faktoringovou 

společností a stane se jejich klientem. Následně vystaví odběrateli fakturu s oznámením 

o postoupení pohledávky a současně pošle kopii faktury společnosti ČSOB Factoring, 

a.s., a tak dojde k postoupení pohledávky faktoringové společnosti. P-D Refractories CZ 

a.s. má nárok na zálohu až 90 % z nominální hodnoty pohledávky. Při splatnosti je již 

odběratel povinen platit ve prospěch faktoringové společnosti a jakmile ČSOB Factoring, 

a.s. obdrží platbu, tak zaplatí doplatek společnosti P-D Refractories CZ a.s. do 100 % 

nominální hodnoty dané pohledávky. 

Při využití faktoringu společností P-D Refractories CZ a.s. by se snížily krátkodobé 

pohledávky o 28 132 756 Kč, ze kterých by společnost dostala 90 % z nominální hodnoty 

ihned po postoupení pohledávky, se kterou by mohla okamžitě disponovat. Společnosti 

by se tak podařilo snížit dobu obratu pohledávek a zlepšit okamžitou likviditu, což jsou 
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ukazatele, ve kterých si společnost nevedla nejlépe. Další výhodou pro společnost  

by bylo, že by jí ubyly starosti s upomínáním a vymáháním pohledávek, jelikož tyto úkoly 

přebírá faktoringová společnost. U bezregresního faktoringu je pak velkou výhodou,  

že v případě nezaplacení od odběratele přechází riziko na faktoringovou společnost. 

6.2 Řízení systému zásob a zásobování společnosti 

P-D Refractories CZ a.s. měla za analyzované období hodnoty doby obratu zásob 

v rozmezí od 164,01 dní do 202,37 dní. Z hodnot, které byly dosaženy ve finanční 

analýze, je patrné, že společnost váže své zásoby ve svém podniku, než dojde k jejich 

spotřebování nebo prodeji 3krát až 4krát déle, než je oborový průměr. Téměř stejně 

zaostává také za konkurencí. Podnik má tedy dlouhou dobu vázány své finanční 

prostředky ve zmíněných zásobách a také mu vznikají další náklady z důvodu skladování 

zásob. Bylo by vhodné tedy učinit kroky k efektivnějšímu řízení zásob, které by mohly 

značně snížit náklady. 

6.2.1 Konsignační sklad 

 Konsignační sklad je možné charakterizovat jako fyzický sklad zásob, který zřizuje 

dodavatel v místě svého odběratele. Přesné podmínky si určí obě strany v konsignační 

smlouvě. Princip konsignačního skladu funguje tak, že odběratel si odebírá zásoby 

z konsignačního skladu pro své potřeby a v pravidelných časových úsecích informuje 

zřizovatele konsignačního skladu o stavu a hodnotě odebraných zásob ze skladu. 

Dodavatel teprve poté vystavuje faktury. Doplnění konsignačního skladu je v kompetenci 

dodavatele (Šiman a Petera, 2010, s. 105). 

 

Pro společnost P-D Refractories CZ a.s. by bylo vhodné zřídit konsignační sklad hned 

z několika důvodů. Prvním důvodem je, že nebude muset tvořit a platit rezervu na zásoby, 

může ušetřit za skladovací náklady a také ušetří na úrocích z úvěrů, které si musí brát  

na pořízení zboží. A dále nebude mít vázány peněžní prostředky v zásobách a může s nimi 

disponovat. Pro analyzovaný podnik by bylo užitečné a reálné zřídit konsignační sklad 

konkrétně na surovinu purusit o velikosti 500 tun. Společnost má měsíční spotřebu této 
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suroviny 250 tun a udržuje pojistnou zásobu ve výši dalších 250 tun. Cena za jednu tunu 

výrobku od třineckého dodavatele Refmin s.r.o. je 373 euro.  

 

Tab. 34: Náklady konsignačního skladu. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti P-D 
Refractories CZ a.s.) 

  Náklady stávajícího systému 
Náklady po zavedení systému 

konsignačního skladu 

období 
(měsíc) 

Velikost 
dodávky  
(v tunách) 

Cena za 
dodávku  
(v Kč) 

Úrok z 
úvěru  
(v Kč) 

Velikost 
dodávky  
(v tunách) 

Cena za 
dodávku  
(v Kč) 

Úrok z 
úvěru  
(v Kč) 

1 250 2 519 615 2 897,56 0 0 0,00 
2 250 2 519 615 2 897,56 0 0 0,00 
3 250 2 519 615 2 897,56 250 2 519 615 2 897,56 
4 250 2 519 615 2 897,56 250 2 519 615 2 897,56 
5 250 2 519 615 2 897,56 250 2 519 615 2 897,56 
6 250 2 519 615 2 897,56 250 2 519 615 2 897,56 
7 250 2 519 615 2 897,56 250 2 519 615 2 897,56 
8 250 2 519 615 2 897,56 250 2 519 615 2 897,56 
9 250 2 519 615 2 897,56 250 2 519 615 2 897,56 

10 250 2 519 615 2 897,56 250 2 519 615 2 897,56 
11 250 2 519 615 2 897,56 250 2 519 615 2 897,56 
12 250 2 519 615 2 897,56 250 2 519 615 2 897,56 

Suma 
celkem 

3 000 30 235 380 34 770,69 2 500 25 196 150 28 975,57 

Komentář: Za úrokovou míru byla brána průměrná úroková míra z přijatých úvěrů, která v roce 2016 činila 
1,38 % p.a. Po přepočtení na měsíční úrokovou sazbu činí hodnota 0,115 % p.m. Kurz České národní banky 
použitý pro výpočet byl k 30.12.2016 vy výši 27,02 Kč za jedno euro (Kurzy.cz 2018). 
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Tab. 35: Dopad zavedení konsignačního skladu na cash flow. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 
společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

Název položky z výkazu cash flow 
Účetní 
období 2016 
(v tis. Kč) 

Účetní období 
po zavedení 
konsignačního 
skladu (v tis. Kč) 

Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na začátku účetního období 

45 040 45 040 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 107 172 112 217 
*z toho Vyúčtované nákladové úroky (+) 
s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované 
výnosové úroky (-) 

4 500 4 494 

*z toho Změna stavu zásob (+/-) 29 045 24 006 
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční 
činnosti 

-59 942 -59 942 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -45 571 -45 571 
Čisté zvýšení, resp. Snížení peněžních prostředků 1 659 6 704 
Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na konci období 

46 699 51 744 

 

Díky zřízení konsignačního skladu na surovinu purusit může společnost spotřebovat 

veškeré své zásoby, které má naskladněné, konkrétně se jedná o 500 tun této suroviny. 

Z toho vyplývá, že první dva měsíce po zavedení nového systému nemusí společnost 

vůbec nakupovat danou surovinu. Pojistnou zásobu bude totiž tvořit konsignační sklad. 

Od třetího měsíce už bude muset společnost nakupovat 250 tun suroviny za měsíc 

z konsignačního skladu. Zavedením konsignačního skladu na surovinu purusit získá 

společnost disponibilních 5 039 230 Kč, které již nebude mít vázány v zásobách z důvodu 

držení nutné pojistné zásoby. Zmíněná nutná pojistná zásoba již bude držena  

na konsignačním skladě. Pro výpočet bylo uvažováno, že si společnost na pořízení zásob 

bere vždy pouze měsíční úvěr se sazbou 0,115 % p.m., která byla vypočítána z průměrné 

úrokové míry z přijatých úvěrů společnosti za rok 2016. P-D Refractories CZ a.s.  

by tak za těchto okolností ušetřila na úrocích z úvěrů částku 5 795,11 Kč. Zavedením 

konsignačního skladu by se tak společnosti snížila doba obratu zásob, mírně by se snížily 

placené úroky, ale hlavně by se zlepšila okamžitá likvidita. Další výhodou by byla vždy 

dostatečná a flexibilní zásoba suroviny, jež by zajistila plynulost výroby. 
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6.3 Optimalizace obratu celkových aktiv 

Společnost P-D Refractories CZ a.s. dosahovala v analyzovaném období hodnot 

ukazatele obratu celkových aktiv v rozmezí od 0,62 do 0,79. Doporučená hodnota  

pro tento ukazatel je rovna alespoň hodnotě 1. Je tedy patrné, že podnik zaostává  

za doporučenými hodnotami, ale i oborovým průměrem a oběma konkurenty. Jelikož 

společnost zaostává za doporučenými hodnotami i konkurencí, bylo by tedy vhodné 

pokusit se přijmout určitá opatření, která by mohla vést ke zlepšení hodnot ukazatele  

a současně i situace společnosti. Účelné by bylo zjistit, zda je všechen majetek společnosti 

využíván s dostatečnou efektivitou. Jestliže by nějaký majetek nebyl vůbec využíván 

nebo byl využíván se zanedbatelnou efektivitou, bylo by vyhovující tento majetek prodat. 

Pokud však společnost ví, že majetek je prozatím nevyužíván, ale v budoucnu s ním hodlá 

pracovat a využívat jej, pak je ideálním řešením pronájem takového majetku. Díky 

pronájmu by pak společnosti odpadly povinnosti s údržbou majetku, a ještě by za něj 

dostala zaplaceno, takže by došlo k velice efektivnímu využití majetku. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem, který byl stanoven pro bakalářskou práci, byly vlastní návrhy 

řešení na zlepšení finanční situace vybraného podniku, které budou vycházet z finanční 

analýzy za období roků 2011 až 2016. Finanční analýza byla zaměřena na společnost  

P-D Refractories CZ a.s. 

Bakalářská práce byla rozdělena do šesti hlavních kapitol. První část objasnila cíle 

a postupy, které byly použity při zpracování práce. Hlavním cílem práce byly tedy návrhy 

možných doporučení k odstranění zjištěných nedostatků vedoucích ke zlepšení finanční 

situace podniku. Návrhy na zlepšení finanční situace vycházely z výkazů společnosti  

P-D Refractories CZ a.s. za roky 2011 až 2016. Konkrétní metody, které byly využity 

v práci, jsou: SWOT matice, analýza stavových a tokových veličin, analýza rozdílových 

ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů (bankrotní  

a bonitní modely). 

Druhá kapitola se zabývala teoretickými východisky a metodami finanční 

analýzy. Zde byly rozebrány a objasněny informace, jako je význam a využití finanční 

analýzy, a informace, které byly potřebné pro výpočty finanční analýzy v nadcházejících 

kapitolách. 

Následující část představila analyzovaný podnik, na který je bakalářská práce 

zaměřena. Byly uvedeny základní informace o podniku a jeho historie. Dále bylo 

uvedeno, že se společnost odvětvově řadí mezi jednoho z největších výrobců  

a dodavatelů žáruvzdorných produktů a surovin na světě. Dle zákona o účetnictví se řadí 

mezi velké podniky. Následně byla popsána organizační struktura podniku, vedení 

účetnictví a vliv německých vlastníků na podnik. 

Čtvrtá kapitola obsahovala aplikaci vybraných metod finanční analýzy, na kterou 

navazuje pátá kapitola, v níž došlo ke shrnutí poznatků z výpočtů finanční analýzy. 

Z výpočtů finanční analýzy byly u podniku zjištěny určité nedostatky. Nejvíce společnost 

zaostává v okamžité a pohotové likviditě, v čistém peněžně-pohledávkovém fondu  

a čistých pohotových prostředcích, dále také v době obratu zásob a obratu celkových 

aktiv. Největšími příčinami jsou především nízké pohotové prostředky vůči krátkodobým 

závazkům, ale také vysoká vázanost kapitálu v nelikvidních zásobách. Z pohledu 

bankrotních a bonitních modelů, které hodnotí finanční situaci podniku komplexně, je  
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na tom už společnost relativně dobře, jelikož se vždy v celém období buď bankrotu úplně 

vyhýbá a má slušnou finanční situaci, anebo se nachází v „šedé zóně“, kde se nedá určit 

přesný vývoj podniku.  

Poslední šestá kapitola byla věnována hlavnímu cíli bakalářské práce, což byly 

vlastní návrhy řešení na zlepšení finanční situace podniku. Tyto návrhy vycházely  

ze čtvrté kapitoly, která obsahovala vybrané výpočty finanční analýzy. Bylo zjištěno,  

že největší problémy společnosti tvoří vysoká doba obratu zásob, nízká pohotová  

a okamžitá likvidita, dále také čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový 

fond. Problémem je také, že společnost měla vyšší dobu obratu pohledávek než dobu 

obratu závazků. Na základě těchto skutečností byla navržena opatření na optimalizaci 

zásob, pohledávek a doby obratu celkových aktiv. Konkrétně se jedná o využití služeb 

faktoringové společnosti na krátkodobé tuzemské pohledávky, zavedení konsignačního 

skladu na surovinu purusit a efektivnější využívání celkových aktiv podniku. Tyto návrhy 

by měly pomoci podniku zlepšit především pohotovou a okamžitou likviditu, ale také 

čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový fond. Dále by se měla snížit 

vázanost kapitálu v zásobách, což zlepší nedostatečné hodnoty ukazatele doby obratu 

zásob.  

Lze říci, že cíl bakalářské práce byl splněn, jelikož s použitím metod finanční 

analýzy došlo ke zhodnocení finanční a výnosové situace podniku P-D Refractories CZ 

a.s. za stanovené období. Dále byla na základě zjištěných skutečností formulována možná 

doporučení vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků.  
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti dle formátu od roku 2016 za období 2011 až 2016. (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

ROZVAHA 

  

ř. 

SKUTEČNOST 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST CELKEM   0 0 0 0 0 0 

  AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 1 561 090 1 587 875 1 544 853 1 701 257 1 688 795 1 651 737 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 03 712 304 696 465 670 916 702 003 724 381 668 864 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.) 04 9 681 5 971 2 077 7 373 6 083 5 322 

B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 0 0 0 0 0 0 

B.I.2. Ocenitelná práva   06 0 1 072 716 358 32 19 

B.I.2.1. Software   07 0 1 072 716 358 32 19 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva   08 0 0 0 0 0 0 

B.I.3. Goodwill   09 0 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 8 609 4 899 1 361 7 015 6 051 5 303 

B.I.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a  

11 1 072 0 0 0 0 0 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 0 0 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 1 072 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.) 14 672 041 659 912 638 257 664 048 687 716 632 960 

B.II.1. Pozemky a stavby   15 391 316 380 699 367 566 368 534 382 826 369 370 

B.II.1.1. Pozemky   16 30 655 30 654 30 577 30 548 30 620 30 841 

B.II.1.2. Stavby   17 360 661 350 045 336 989 337 986 352 206 338 529 

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 168 373 187 008 191 083 186 839 216 889 180 347 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0 0 0 0 0 0 

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 40 754 31 851 38 351 48 688 54 397 37 558 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0 0 0 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0 0 0 

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 40 754 31 851 38 351 48 688 54 397 37 558 

B.II.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

24 71 598 60 354 41 257 59 987 33 604 45 685 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 2 747 0 0 0 1 315 125 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 68 851 60 354 41 257 59 987 32 289 45 560 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.) 27 30 582 30 582 30 582 30 582 30 582 30 582 

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 28 100 100 100 100 100 100 

B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba 29 0 0 0 0 0 0 

B.III.3. Podíly – podstatný vliv   30 30 482 30 482 30 482 30 482 30 482 30 482 

B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 31 0 0 0 0 0 0 

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 0 

B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní   33 0 0 0 0 0 0 

B.III.7. Ostatní dlouhotrvající finanční majetek 34 0 0 0 0 0 0 

B.III.7.1. Jiný dlouhotrvající finanční majetek 35 0 0 0 0 0 0 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 37 838 149 869 626 860 113 981 781 953 646 963 386 



 
 

C.I. Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.) 38 479 671 538 007 539 059 646 610 657 093 622 962 

C.I.1. Materiál   39 217 737 165 891 145 447 168 158 177 878 147 640 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 40 21 335 126 835 144 913 149 417 153 325 143 661 

C.I.3. Výrobky a zboží   41 240 599 245 281 248 699 328 497 325 890 331 348 

C.I.3.1. Výrobky   42 231 662 241 779 240 095 325 969 323 431 328 950 

C.I.3.2. Zboží   43 8 937 3 502 8 604 2 528 2 459 2 398 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0 0 0 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 0 0 538 0 313 

C.II. Pohledávky ( C.II.1 + C.II.2)   46 323 338 303 983 288 163 298 941 251 513 293 725 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky   47 874 691 743 743 525 522 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv   50 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní   52 874 691 743 743 525 522 

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky   53 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní   55 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky   56 874 691 743 743 525 522 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky   57 322 464 303 292 287 420 298 198 250 988 293 203 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 152 250 151 012 173 350 184 224 196 508 261 251 

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 59 125 252 110 710 88 615 77 234 27 386 6 411 

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv   60 0 0 0 0 0 0 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní   61 44 962 41 570 25 455 36 740 27 094 25 541 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky   62 0 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky   64 32 398 23 383 21 057 19 090 22 310 17 078 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 12 285 14 895 3 489 1 677 1 984 8 181 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní   66 30 0 789 15 886 0 0 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky   67 249 3 292 120 87 2 800 282 

C.III. Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.) 68 0 0 0 0 0 0 

C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0 0 0 0 

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0 0 0 

C.IV. Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) 71 35 140 27 636 32 891 36 230 45 040 46 699 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 72 1 229 1 045 624 758 1 167 1 179 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 73 33 911 26 591 32 267 35 472 43 873 45 520 

D. Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.) 74 10 637 21 784 13 824 17 473 10 768 19 487 

D.1. Náklady příštích období   75 10 637 21 784 13 824 17 473 10 768 19 487 

D.2. Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0 0 0 0 

D.3. Příjmy příštích období   77 0 0 0 0 0 0 

  PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 78 1 561 090 1 587 875 1 544 853 1 701 257 1 688 795 1 651 737 

A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.) 79 1 023 821 1 042 420 1 070 190 1 125 098 1 152 489 1 173 223 

A.I. Základní kapitál (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.) 80 757 400 757 400 757 400 757 400 757 400 757 400 



 
 

A.I.1. Základní kapitál   81 757 400 757 400 757 400 757 400 757 400 757 400 

A.I.2. Vlastní podíly (-)   82 0 0 0 0 0 0 

A.I.3. Změny základního kapitálu   83 0 0 0 0 0 0 

A.II. Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.) 84 -71 800 -24 600 0 0 0 0 

A.II.1. Ážio   85 0 0 0 0 0 0 

A.II.2. Kapitálové fondy   86 -71 800 -24 600 0 0 0 0 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy   87 0 0 0 0 0 0 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88 -71 800 -24 600 0 0 0 0 

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 89 0 0 0 0 0 0 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90 0 0 0 0 0 0 

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91 0 0 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) 92 23 177 27 127 28 557 28 853 31 397 33 855 

A.III.1. Ostatní rezervní fondy   93 21 501 25 211 26 733 27 066 29 508 31 909 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy   94 1 676 1 916 1 824 1 787 1 889 1 946 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.) 95 240 836 252 064 277 560 290 011 315 667 340 720 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 96 240 836 252 064 277 560 281 986 308 281 333 690 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 0 0 0 0 0 0 

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98 0 0 0 8 025 7 386 7 030 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 99 74 208 30 429 6 673 48 834 48 025 41 248 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0 0 0 0 0 0 

B.+ C. Cizí zdroje (součet B. + C.)   101 537 269 545 455 474 663 576 159 528 177 474 491 

B. Rezervy (součet B.1. až B.4.)   102 45 842 36 670 35 946 31 435 34 197 49 124 

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0 0 0 0 0 

B.2. Rezerva na daň z příjmů   104 25 938 12 655 8 318 0 0 0 

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 19 904 24 015 27 628 31 435 34 197 37 708 

B.4. Ostatní rezervy   106 0 0 0 0 0 11 416 

C. Závazky (C.I. + C.II.)   107 491 427 508 785 438 717 544 724 493 980 425 367 

C.I. Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.) 108 74 570 109 846 106 872 102 269 107 290 82 289 

C.I.1. Vydané dluhopisy   109 0 0 0 0 0 0 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy   110 0 0 0 0 0 0 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy   111 0 0 0 0 0 0 

C.2. Závazky k úvěrovým institucím 112 53 825 85 640 81 124 74 001 75 870 50 813 

C.3. Dlouhodobé přijaté zálohy   113 0 0 0 0 0 0 

C.4. Závazky z obchodních vztahů 114 0 0 0 0 0 0 

C.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0 0 0 0 0 

C.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0 0 0 0 0 

C.7. Závazky - podstatný vliv   117 0 0 0 0 0 0 

C.8. Odložený daňový závazek   118 20 745 24 132 25 674 28 194 31 346 31 402 

C.9. Závazky - ostatní   119 0 74 74 74 74 74 

C.9.1. Závazky ke společníkům   120 0 0 0 0 0 0 

C.9.2. Dohadné účty pasivní   121 0 0 0 0 0 0 

C.9.3. Jiné závazky   122 0 74 74 74 74 74 

C.II. Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.) 123 416 857 398 939 331 845 442 455 386 690 343 078 



 
 

C.II.1. Vydané dluhopisy   124 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy   125 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy   126 0 0 0 0 0 0 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 127 167 670 200 326 197 089 156 368 186 154 138 284 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy   128 24 870 29 030 19 499 93 054 28 059 22 330 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 129 59 826 57 965 47 109 96 591 70 037 75 120 

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0 0 0 0 0 

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 3 343 3 551 330 3 977 2 520 4 605 

C.II.7. Závazky - podstatný vliv   132 0 0 0 0 0 0 

C.II.8. Závazky ostatní   133 161 148 108 067 67 818 92 465 99 920 102 739 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům   134 409 255 234 11 13 29 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0 0 0 0 0 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům   136 59 414 52 530 51 445 64 394 73 504 78 105 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 137 7 994 7 096 7 553 8 627 10 375 8 670 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 138 6 682 6 518 2 548 15 897 12 540 11 985 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní   139 12 709 14 741 3 781 956 1 288 1 226 

C.II.8.7. Jiné závazky   140 73 940 26 927 2 257 2 580 2 200 2 724 

D. Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.) 141 0 0 0 0 8 129 4 023 

D.1. Výdaje příštích období   142 0 0 0 0 0 0 

D.2. Výnosy příštích období   143 0 0 0 0 8 129 4 023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2: Výsledovka společnosti dle formátu od roku 2016 za období 2011 až 2016. (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle výkazů společnosti P-D Refractories CZ a.s.) 

VÝSLEDOVKA 
  SKUTEČNOST 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST CELKEM        

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb   1 012 142 969 409 1 055 961 1 133 239 1 287 179 1 284 340 

II. Tržby za prodej zboží   12 945 8 610 7 425 13 274 3 839 21 692 

A. Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)   692 540 653 558 732 253 802 577 814 026 784 765 

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží   11 089 11 084 7 110 14 447 1 410 20 897 

A.2. Spotřeba materiálu a energie   555 866 520 731 579 234 623 239 606 725 555 830 

A.3. Služby   125 585 121 743 145 909 164 891 205 891 208 038 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)   -43 316 -38 279 -40 786 -117 183 -38 709 -11 166 

C. Aktivace (-)   -98 101 -54 338 -31 004 -39 806 -40 997 -31 005 

D. Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)   282 867 260 364 271 068 336 101 359 792 356 310 

D.1. Mzdové náklady   209 315 192 306 199 521 246 648 264 288 262 256 

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 73 552 68 058 71 547 89 453 95 504 94 054 

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 69 681 63 955 66 888 82 380 87 928 86 597 

D.2.2. Ostatní náklady   3 871 4 103 4 659 7 073 7 576 7 457 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.) 77 131 68 509 79 206 76 512 101 471 123 601 

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 70 364 77 366 78 963 76 941 98 688 115 592 

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 70 364 77 366 78 963 76 941 98 688 115 592 

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 0 0 0 0 0 0 

E.2. Úpravy hodnot zásob   11 190 -9 727 -1 958 -852 6 809 5 086 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek   -4 423 870 2 201 423 -4 026 2 923 

III. Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)   63 473 52 087 43 269 32 717 29 655 43 007 

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku   24 251 5 403 9 564 552 2 520 133 

III.2. Tržby z prodaného materiálu   3 507 3 900 464 3 198 777 2 918 

III.3. Jiné provozní výnosy   35 715 42 784 33 241 28 967 26 358 39 956 

F. Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)   65 851 65 684 49 752 51 935 48 243 65 453 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 16 554 7 318 77 29 1 896 0 

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu   21 077 19 612 16 407 18 410 17 974 19 663 

F.3. Daně a poplatky   4 003 3 936 4 017 3 830 4 086 4 039 

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -3 150 3 618 3 458 3 365 2 671 14 829 

F.5. Jiné provozní náklady   27 367 31 200 25 793 26 301 21 616 26 922 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)   111 588 74 608 46 166 69 094 76 847 61 081 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.) 645 0 0 961 1 065 3 273 

IV.1.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 645 0 0 961 1 065 3 273 

IV.1.2. Ostatní výnosy z podílů   0 0 0 0 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly   0 0 0 0 0 0 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.) 0 0 0 0 0 0 

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná 
osoba 

0 0 0 0 0 0 

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0 0 0 0 0 0 



 
 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.) 2 382 3 710 3 071 2 764 1 323 72 

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 2 373 3 578 2 873 2 758 1 320 71 

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy   9 132 198 6 3 1 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti   0 0 0 0 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.) 5 164 6 326 5 462 5 115 6 420 4 572 

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 

J.2. Ostatní nákladové úroky podobné náklady   5 164 6 326 5 462 5 115 6 420 4 572 

VII. Ostatní finanční výnosy   31 126 13 126 28 385 7 355 6 273 6 195 

K. Ostatní finanční náklady   42 597 47 082 63 737 14 958 19 461 11 210 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-)   -13 608 -36 572 -37 743 -8 993 -17 220 -6 242 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)   97 980 38 036 8 423 60 101 59 627 54 839 

L. Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)   23 772 7 607 1 750 11 267 11 602 13 591 

L.1. Daň z příjmů splatná   22 565 7 607 208 9 315 8 450 13 535 

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)   1 207 0 1 542 1 952 3 152 56 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)   74 208 30 429 6 673 48 834 48 025 41 248 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)         0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   74 208 30 429 6 673 48 834 48 025 41 248 

  Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 1 122 713 1 046 942 1 138 111 1 190 310 1 329 334 1 358 579 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3: Organizační schéma společnosti P-D Refractories CZ a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
Interview Kožoušek 2017) 

 
 


