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ANOTACE 

V diplomové práci je zpracována finanční analýza akciové společnosti zabývající se těžbou 

a úpravou silikátových a nerudných surovin. V úvodní části je popsána historie společnosti 

až po její současnost. Následující kapitoly se postupně zabývají samotnou finanční 

analýzou, od jejího teoretického vymezení až po praktickou aplikaci. V teoretické části 

jsou popsány absolutní a poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely a také Du-

Pontův pyramidální rozklad. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky na 

podmínkách vybrané akciové společnosti. Na základě vypočtených hodnot jsou stanoveny 

návrhy a opatření, které by měly vést ke zlepšení finanční situace společnosti a zvýšení její 

ziskovosti. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, analýza poměrových ukazatelů, analýza absolutních 

ukazatelů, bonitní modely, bankrotní modely, index důvěryhodnosti 

 

 

SUMMARY 

The thesis deals with the financial analysis of a joint-stock company engaged in the mining 

and processing of silicate and non-ore raw materials. The introductory part describes the 

history of the company until the present. The subsequent chapters deal with the financial 

analysis itself, successively from its theoretical definition to the practical application. The 

theoretical part describes the absolute and ratio indices, solvency and bankruptcy models 

and DuPont`s pyramid analysis. In the practical part, the theoretical knowledge is applied 

to the conditions of the particular joint-stock company. On the basis of the calculated 

values there are specified suggestions and measures that should lead to the improvement of 

the company’s financial standing and the increase of its profitability.  

 

Key words: financial analysis, ratio index analysis, absolute index analysis, solvency 

models, bankruptcy models, confidence index  
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Finanční analýzu (dále jen FA) lze charakterizovat jako prostředek ke komplexnímu 

zhodnocení finanční situace podniku. Poznatky získané z výsledků FA jsou využívány při 

taktickém a strategickém rozhodování, jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu. 

Vhodné umístění finančních prostředků, má především vliv na dostatečnou ziskovost, 

vhodnou kapitálovou strukturu, efektivní využívání aktiv a mnoho další skutečností, které 

vyplývají z výsledků jednotlivých částí FA. 

FA je zpracována na základě dat získaných z interních účetních dokladů (rozvaha, 

výkaz zisků a ztrát a cash flow) a jednotlivých výročních zpráv společnosti Keramost, 

akciová společnost (dále jen společnost KERAMOST) za období 2003 – 2010. Výsledky 

jednotlivých ukazatelů FA by měly pomoci vedení společnosti jako prostředek při jejím 

budoucí rozhodování o směřování finančních prostředků na základě stanovených cílů 

společnosti KERAMOST. Z hlediska historického by výsledky FA měly ukázat 

společnosti správnost jejího rozhodování v minulosti. FA bude určena nejvyššímu vedení 

společnosti KERAMOST. 

Cílem práce budou konkrétní návrhy a doporučení pro zlepšení finanční situace 

společnosti a zvýšení její ziskovosti, které budou navrhnuty na základě jednotlivých analýz 

FA, kterými jsou: 

- analýza horizontální; 

- analýza vertikální; 

- analýza rentability; 

- analýza likvidity; 

- analýza aktivity; 

- analýza zadluženosti; 

- bonitní modely; 

- bankrotní modely; 

- Du-Pontův pyramidální rozklad. 

Diplomová práce (dále jen DP) je členěna do osmi částí. Po úvodní části, která 

popisuje cíle FA, následuje část popisující historický vznik, vývoj a současnost vybrané 

společnosti. Ve třetí části jsou charakterizovány jednotlivé analýzy z teoretického hlediska, 

které jsou použity ve čtvrté, páté a šesté praktické části DP. V těchto třech částech DP jsou 
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postupně vypočteny hodnoty jednotlivých ukazatelů FA. Na základě těchto hodnot jsou 

v sedmé předposlední části DP navrženy konkrétní opatření a doporučení, které by měly 

zlepšit finanční situaci a ziskovost společnosti KERAMOST. Osmá závěrečná část hodnotí 

dosavadní finanční situaci společnosti KERAMOST. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI1 

Společnost KERAMOST byla založena v rámci privatizačního procesu dne 1. ledna 

1994. Historický vývoj společnosti je možné vysledovat až do počátku 80. let 19. století, 

kdy v tomto období vznikají první požadavky na keramické výrobky ze strany chemického 

průmyslu v Podkrušnohoří, a to především na Mostecku a Ústecku. Dalšími obory 

průmyslu, které měly zájem po výrobcích keramického průmyslu, byly hutní a sklářský 

průmysl a mnohé další obory výroby, které prodělávaly svůj rozkvět v rámci mohutné vlny 

industrializace země. K uspokojení jejich potřeb přispěl fakt, že v mostecké a kadaňské 

pánvi byla nalezena rozsáhlá ložiska vhodných a kvalitních nerudných surovin, především 

jílů se širokým rozsahem využití. Zároveň zde byl dostatek hnědého uhlí pro jejich tepelné 

zpracování a poměrně rozsáhlá dopravní velkoobjemová infrastruktura, zastoupená 

železniční dopravou a labskou vodní cestou. 

Na pozadí těchto podmínek byla roku 1880 v Břešťanech založena společnost 

F.W.Müller, vyrábějící šamot, a především stavební, chemickou a dekorativní kameninu. 

V Kadani roku 1885 byla založena společnost Döll a spol. zaměřená hlavně na výrobu 

šamotu a plaveného kaolinu. Další společnosti stojící na počátku společnosti KERAMOST 

byly společnost Didier v Děčíně, která byla založena v roce 1889 a rovněž byla zaměřena 

na šamotové žáruvzdorné výrobky, a společnost bratři Wolfové ze Žatce, která vyráběla ve 

svém závodě hliněné, šamotové a křemencové zboží a mimo jiné obchodovala i 

s chmelem. Nejmladší součástí tohoto počátečního vzniku společnosti KERAMOST je 

společnost Libkovická parní cihelna, založená v roce 1894. 

Další společnosti, které se podílely na vzniku společnosti KERAMOST během více, 

jak 130 let najdeme v podrobném schématu v příloze pod č. 1.  

Všechny tyto subjekty prošly od doby svého vzniku složitým procesem fúzí, 

delimitací, změn názvů, vlastníků a právních forem, procesem odrážejícím historické, 

politické a ideologické proměny ve společnosti. V moderní historii společnosti už 

nacházíme pouze dvě základní seskupení a to národní podniky Mostecké keramické 

závody a Kadaňské keramické závody. Z nich vzniká 1. ledna 1961 firma Severočeské 

keramické závody n.p. změněná 1. července 1989 na Severočeské keramické závody k.p., 

Most. Tato forma však měla velmi krátké trvání a již k 1. dubnu 1990 vzniká subjekt 

                                                
1 Veškeré údaje uvedené v této kapitole byly čerpány z interních informací společnosti. 
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s názvem Severočeské keramické závody Most, s.p., který byl v roce 1994 privatizován do 

dnešní společnosti KERAMOST, a.s.  

Rozmanitost zaměření předchůdců společnosti KERAMOST se projevuje dodnes v šíři 

jeho výrobního portfolia, které je v současnosti orientováno na těžbu a úpravu nerudných 

surovin a to především bentonitů, jílů, kaolinu a znělce. Především bentonit tvoří a tvořil 

významnou položku portfolia společnosti. Zmíněné suroviny jsou surovinovou základnou 

pro řadu firem z nejrůznějších oborů, např. keramický a sklářský průmysl, stavebnictví, 

chemický průmysl či vodohospodářství. 

Od privatizace v roce 1994 společnost nezasáhly prakticky žádné velké změny. 

Docházelo pouze k otevření a uzavření některých těžebních lokalit, případně 

k přerozdělování těžebních lokalit pod jednotlivé závody bez většího ekonomického vlivu. 

Společnost KERAMOST tvořilo ředitelství v Mostě, kterému byly přímo podřízeny 

závody v Brníku a v Obrnicích a provoz Kadaň. Až v roce 2011 došlo k prvním 

změnám ve společnosti KERAMOST. Během tohoto roku proběhla fúze mezi společností 

KERAMOST a společností LITH s.r.o. (odběratel společnost KERAMOST) a především 

začala příprava na rozdělení společnosti KERAMOST na čtyři nové právní subjekty, 1. 1. 

2013 došlo k tomuto rozdělení.  

2.1 Ředitelství Most 

Sídlem společnosti a jejich právních předchůdců je a bylo město Most. Před spojením 

jednotlivých malých soukromých výrobních a těžebních firem, které v průběhu několika 

desetiletí vytvořily dnešní společnost KERAMOST, byla dodržována praxe, že správní 

budova byla prakticky vždy součástí provozních objektů. Tento stav se přežil a po roce 

1945 ředitelství Mosteckých keramických závodů a následně i Severočeských keramických 

závodů n.p. Most bylo umístěno v secesní vile v blízkosti centra města. S postupující 

expanzí firmy a racionalizací řízení byl tento stav stále méně vyhovující. Rozhodujícím 

impulsem ke změně byla celková likvidace starého Mostu. V jejím důsledku byl 

vybudován moderní objekt na okraji města ve výhodné poloze s odpovídajícími prostory i 

zázemím. V tomto objektu působí ředitelství společnosti od 1. 1. 1978 až do současné 

doby.  

Do roku 2012 bylo ředitelství v Mostě přímo nadřízeno závodu v Brníku a v Obrnicích 

a provozu Kadaň. Od 1. 1. 2013 je veškerý nemovitý majetek ředitelství Mostě převeden 
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pod nově vzniklou akciovou společnost KERAIN, a.s., zaměstnanci ředitelství Most 

zůstávají součástí společnosti KERAMOST [17]. 

 

 

Obrázek 1: Sídlo společnosti 

Pramen: [8] 

 

2.2 Závod Obrnice 

Dnešní závod Obrnice byl uveden do provozu v roce 1969, kdy nahradil dosavadní 

výrobnu upravených bentonitů v Libkovicích. Zvyšující se požadavky československého 

metalurgického průmyslu a rozšiřující se počet oborů, v nichž nacházel bentonit uplatnění, 

byly hlavními důvody k vybudování nové technologicky moderní úpravny. Dalším 

důvodem výběru tohoto místa byla blízkost ložisek kvalitní suroviny (ložisko Stránce a 

Střimice) a mimo jiné dostupnost dopravy po blízké železnici.  

V současnosti závod Obrnice představuje nejvýznamnějšího producenta výrobků na 

bázi bentonitů v České republice. Bentonity jsou převážně spotřebovávány v hutnictví a to 

především ve slévárenství jako přípravek k odstraňování strusky, dále ve stavebnictví 

slouží například jako izolační materiály proti povrchové vodě, v chovatelství pro výrobu 

steliv pro kočky, k výrobě krmných směsí pro hospodářská zvířata, při čištění odpadních 

vod jako náplň do čističek odpadní vod, ale i jako rekultivační materiál na výsypkách. 

Vzhledem ke specifickým potřebám v jednotlivých oborech průmyslu je kladen velký 

důraz na důsledně selektivní těžbu a zpracování jednotlivých druhů bentonitu. 

Do organizační struktury provozu Obrnice patří ložiska Střimice, Stránce, Černý Vrch, 

polovina ložiska Rokle (těžba bentonitu) a Maršov a dále provozy Želenice, Malé Chvojno, 

Prunéřov a Chanov.  

http://www.keramost.cz/fotky/fotky/dsc_0103_800pix.jpg
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Od 1. 1. 2013 se veškerý nemovitý majetek provozu v Obrnicích stává majetkem nově 

vzniklé akciové společnosti KERAIN, a.s. Provozní část a zaměstnanci provozu 

v Obrnicích zůstávají součástí společnosti KERAMOST. 

 

 

Obrázek 2: Závod Obrnice 

Pramen: [8] 

 

2.3 Závod Brník 

Závod Brník byl začleněn do někdejšího státního podniku Severočeské keramické 

závody Most v roce 1982. Do té doby byl součástí Moravských šamotových a lupkových 

závodů Velké Opatovice. Jeho cílem byla a je těžba a úprava celé řady jílů z oblasti 

Středočeské křídové tabule. Součástí tohoto závodu je i provozovna Nehvizdy - torzo 

někdejšího gigantického podniku MŠLZ Velké Opatovice.  

Dnešní nabídka výrobků závodu Brník obsahuje řadu kvalitních a také ojedinělých jílů, 

které zákazník dostává v různém stupni zpracování. Tyto jíly nalézají uplatnění například 

při výrobě obkladů, žáruvzdorných materiálů, ale také při výrobě sanitární keramiky.  

Dalšími výrobky závodu Brník jsou keramické točírenské hmoty na výrobu užitkové 

keramiky a šamotová hmota pro výrobu licího šamotu využívaného především 

v ocelářském průmyslu. 

Do organizační struktury závodu Brník patří ložisko Hroznětín, Kamenná Panna sever 

a jih, Brník, polovina Rokle (těžba kaolínu) a provoz Brník a Nehvizdy. 

Od 1. 1. 2013 se ze závodu v Brníku stává samostatná akciová společnost 

KERACLAY, a.s., která se oddělila od společnosti KERAMOST [17]. 

 

http://www.keramost.cz/fotky/fotky/obrnice_010_800pix.jpg
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Obrázek 3: Závod Brník 

Pramen: [8] 

 

2.4 Provoz Kadaň 

Těžba v Kadani a jejím okolí se datuje od roku 1880. Kadaňský kaolin se pro svoji 

kvalitu stal synonymem vyhledávané suroviny.  

V současnosti je prováděna těžba na ložisku Rokle, které se nachází nedaleko Kadaně 

a poskytuje kvalitní kaolin vyhledávaný především výrobci papíru, nátěrových hmot a 

dalších produktů pro svoji vysokou bělost a nízkou abrazivitu.  

Do roku 2012 byl závod Kadaň přímo řízen ředitelstvím v Mostě a to konkrétně jejím 

obchodním ředitelem. Od 1. 1. 2013 vznikla ze závodu Kadaň nová samostatná akciová 

společnost KERAKAOLIN, a.s. [17]. 

 

 

  

http://www.keramost.cz/fotky/fotky/dsc_0002.JPG
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINAČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýzu můžeme definovat jako soubor činností, jejichž cílem je zjistit 

finanční situaci podniku. Hodnoty pro výpočty jednotlivých ukazatelů získáváme 

z účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz o cash flow, výkaz zisků a ztrát, příloha 

k účetní závěrce, případně výroční zpráva. FA je zpracovávána s ohledem na velikost a 

strukturu podniku finančním úsekem v požadovaném rozsahu. 

Výsledek FA podniku neboli finanční stav podniku, je zájmem nejen manažerů, ale i 

subjektů širokého okolí. Z hlediska zájmu o výsledky FA můžeme uživatele rozdělit na 

interní a externí.  

K interním uživatelům FA patří:  

- manažeři, FA potřebují pro krátkodobé a zejména pak pro dlouhodobé řízení 

podniku k řešení rozhodovacích úloh, mají nejlepší přístup k informacím i k těm, 

které nejsou veřejně přístupné;  

- odboráři využívají výsledků při vyjednáváních spojených především s kolektivní 

smlouvou, např. o navýšení platů zaměstnanců; 

- zaměstnanci, kteří mají přirozený zájem o společnost, především z pohledu jejich 

budoucnosti jako zaměstnance, popřípadě zájem, který vychází z možnosti získání 

prémiové částky s ohledem na hospodářský výsledek (dále jen HV) hospodaření. 

 

K externím uživatelům FA patří: 

- Investoři neboli poskytovatelé kapitálu, kteří se na základě FA rozhodují o 

případné vhodnosti investice, její výši a její návratnosti; 

- banky, pro něž je FA součástí úvěrových smluv a žádostí o poskytnutí úvěru; 

- stát a státní orgány, jejich pozornost je zaměřená na kontrolu správnosti 

vykazování daní, informace z FA jsou využívaná pro různá statistická šetření a 

kontrolu společností se státní účastí;  

- obchodní partneři, zde je pozornost zaměřena zejména na schopnost hradit včas 

své závazky, zvlášť solventnost likviditu a zadluženost; 

- makléři, vzhledem k výsledkům předpovídají vývoj akcií a výplatu dividend; 

- daňoví poradci, v rámci budoucího předvídání připravují a navrhují opatření, která 

by měla zaručit společnosti placení nižších daní; 
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- analytici, na základě dat od jednotlivých společností, zpracovávají předpoklad 

ekonomického vývoje v konkrétním oboru, a dále v oborech navazujících na tento 

obor; 

- nejširší veřejnost, chápe úspěšnou společnost ve svém okolí za možnou pracovní 

příležitost [1]. 

 

„Základním zdrojem dat jsou účetní výkazy podniku, které jsou součástí účetní 

závěrky. Nejčastějším typem účetní závěrky je řádná účetní závěrka, která je 

zpracovávána k rozvahovému dni, nebo k jinému okamžiku, k němuž se vztahuje. 

K tomuto časovému okamžiku jsou uzavřeny veškeré účetní knihy, které slouží pro 

výpočet daní z příjmu za příslušný rok. Jedná se o tzv. konečnou účetní závěrku. 

Mimořádná účetní závěrka je také konečnou účetní závěrkou a je sestavována 

v případech kdy to vyžadují okolnosti, např. vstup společnosti do likvidace nebo do 

konkurzu. 

Dále může jít o mezitímní účetní uzávěrku, která je sestavená během účetního 

období a je to závěrka sestavována v souvislosti s přeměnou společnosti. Další možná 

účetní závěrka je konsolidovaná účetní závěrka, která je povinně zpracovávána mezi 

kapitálově propojenými subjekty, jako by šlo o jeden celek“ [1]. 

Účetní závěrka, výroční zpráva včetně výroku auditora podléhají tzv. zveřejňovací 

povinnosti. Účetní výkazy, které jsou součástí účetních závěrek, jsou rozvaha, výkaz zisků 

a ztrát, výkaz cash flow a příloha k účetní závěrce.  

3.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem podniku, který informuje o majetku, který 

podnik vlastní, a o zdrojích, kterými byl tento majetek financován. V rozvaze musí platit 

princip bilanční rovnosti, výše aktiv se musí rovnat výši pasiv. Rozvaha je vždy 

sestavována k určitému datu. Nejčastějším případem je konečná (roční) rozvaha, která se 

sestavuje k 31. 12. příslušného roku 

Aktiva jsou výsledkem minulých investičních rozhodnutí a jsou uspořádána jednak 

podle funkce, kterou v podniku plní, a dále podle délky času, po který je majetek 

v podniku vázán; posledním kritériem je likvidita. Aktiva tvoří zejména dvě základní 

složky, a to dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. Dlouhodobý majetek představuje 
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především tři základní části, a to dlouhodobý hmotný majetek, do kterého patří například 

nemovitosti (domy, důlní díla, vodní díla atd.), ložiska, předměty z drahých kovů apod. a 

dlouhodobý nehmotný majetek, do kterého patří majetkové části s dobou užití delší než 

jeden rok, jako jsou například zřizovací výdaje, software, licence apod. Třetí částí je 

dlouhodobý finanční majetek, do kterého patří například cenné papíry a podíly v držení 

delším jak 12 měsíců a majetkové účasti. 

Další částí aktiv jsou oběžná aktiva, ta na rozdíl od dlouhodobého majetku vytvářejí 

provozní kapacity. Jedná se o majetkové části, které obíhají, mění postupně svou podobu 

„od peněz k penězům“; jejich úlohou je zajišťovat plynulost reprodukčního cyklu. U tohoto 

majetku se především hodnotí ukazatele aktivity, tj. rychlost obratu či obrat aktivní 

položky. 

Poslední položkou aktiv je časové rozlišení. Do této položky patří náklady příštích 

období, jako je např. nájemné placené předem a příjmy příštích období (výnosy běžného 

období, které zatím nebyly přijaty), jako je např. plnění pojistných smluv. 

 

Pasiva mohou být označována jako strana zdrojů, která slouží k financování podniku. 

Pasiva se především skládají z vlastního kapitálu a cizího kapitálu. 

Prvotní položkou vlastního kapitálu je základní kapitál. Ten musí obchodní 

společnosti vytvářen v souladu se zákonem. Zákon přesně předepisuje, které společnosti 

musí vytvářet základní kapitál a v jaké výši. Dalšími položkami jsou kapitálové fondy, 

které představují emisní ážio, ale také např. dary a dotace, dále jsou to fondy ze zisku, což 

je zákonný rezervní fond, který se tvoří za účelem překonávání nepříznivého 

hospodářského vývoje podniku a nedělitelné a ostatní fondy. Poslední části vlastního 

kapitálu jsou výsledek hospodaření minulých let, což je nerozdělený zisk z minulých let, 

případně neuhrazená ztráta a výsledek hospodaření běžného období, což je opět zisk 

nebo ztráta uzavíraného účetního období.  

Cizí kapitál představuje dluh podniku, který musí být v určitém časovém horizontu 

uhrazen. Podnik splácí nejenom tento kapitál, ale i náklady spojené s tímto kapitálem. 

Tento náklad tvoří především požadované úroky od věřitelů. Cizí kapitál se skládá 

z rezerv zákonných a ostatních, dlouhodobých závazků, které mají v době účetní 

závěrky dobu splatnosti delší jak jeden rok a krátkodobých závazků, bankovních úvěrů 

a výpomocí, které jsou v horizontu splatnosti do jednoho roku. 
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Poslední položkou strany pasiv je časové rozlišení, do kterého patří výdaje (např. 

nájemné placené pozadu) a výnosy (např. předem přijaté předplatné) příštích období [1], 

[3]. 

3.2 Výkaz zisků a ztrát 

Tento výkaz má za úkol podat informace o výsledku podniku. Je to přehled o vztahu 

mezi výnosy a náklady. Za výnosy se považují peněžní částky, které podnik získal 

z veškerých svých činností za dané období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo 

k jejich inkasu. Náklady pak představují peněžní částky, které podnik v daném období 

účelně vynaložil na získání výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo 

v tomto období dojít. 

Ve FA se lze setkat s různými formami zisku, klíčový je především účel, pro který je 

analýza zpracovávána. 

Schematicky lze nejpoužívanější kategorie zisku znázornit takto: 

 

ZISK 

Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmů za mimořádnou činnost 

+ daň z příjmů za běžnou činnost___________________________________________ 

= ZISK PŘED ZDANĚNÍM (EBT) 

+ nákladové úroky______________________________________________________ 

ZISK PŘED ÚROKY A ZDANĚNÍM (EBIT) 

+ odpisy______________________________________________________________ 

ZISK PŘED ÚROKY, ODPISY A ZDANĚNÍM (EBITDA)   [1],[3]. 

3.3 Výkaz cash flow 

„Koncepce cash flow je založena na příjmech a výdajích, resp. na skutečných 

hotovostních tocích. Vychází z časového nesouladu hospodářských operací a jejich 

finančního zachycení, tj. z rozdílů mezi náklady a výnosy na jedné straně a výdaji a příjmy 

na straně druhé.  

Přehled o peněžních tocích rozlišuje peněžní toky ze tří základních činností: 

- z provozní činnosti; 
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- z investiční činnosti; 

- vztahující se k financování podniku. 

Pro vykázání peněžních toků se používají dvě metody, a to metoda nepřímá a přímá. 

Každá účetní jednotka volí metodu na základě vlastní úvahy. V podnikové praxi převažuje 

metoda nepřímá.“ [1] 

3.4 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele jsou základními hodnotami pro finanční rozbory. Vyjadřují určitý 

stav, nebo hodnoty za určité období. Hovoříme o veličinách stavových a tokových. 

Stavové veličiny nám určují hodnoty k určitému datu a tvoří nám účetní výkaz rozvaha. 

Tokové veličiny nám ukazují celkové hodnoty za určité období a tvoří účetní výkazy 

výkaz zisků a ztrát a účetní výkaz cash flow. Tyto absolutní ukazatele jsou počátečními 

hodnotami pro rozbor vertikální a horizontální struktury účetních výkazů. 

3.4.1 Vertikální analýza 

Cílem vertikální analýzy je určit, kolika procenty se jednotlivé položky účetních 

výkazů podílejí na bilanční sumě, a to minimálně za dvě období. Výpočet se provádí 

k určité zvolené základně položené jako 100 %. V rozvaze obvykle jako základnu volíme 

aktiva nebo pasiva. U výkazu zisků a ztrát volíme obvykle velikost celkových výnosů nebo 

nákladů [1],[2]. 

3.4.2 Horizontální analýza 

V horizontálním rozboru řešíme dvě otázky: 

- počet jednotek, o kolik se změnila dotyčná položka v čase; 

- o kolik procent se změnila dotyčná položka v čase. 

Tato analýza může být zpracována za dvě po sobě jdoucí účetní období nebo za 

několik účetních období. Cílem této analýzy je zjistit intenzitu jednotlivých veličin a to jak 

absolutně (jednotkové hodnoty), tak v relativních hodnotách (procentuální hodnoty) [1]. 
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3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů napomáhá vyhodnocení výkonnosti podniku. 

Konstrukce jednotlivých ukazatelů se liší s ohledem na cíl analýzy s tím spojený zájem 

jednotlivých uživatelů o konkrétní výsledky jednotlivých analýz (např. pro dodavatele je 

důležitý ukazatel „Doba splatnosti krátkodobých závazků“). 

U poměrových ukazatelů se setkáváme nejčastěji s těmito základními skupinami 

rozdělení: 

- analýza rentability; 

- analýza aktivity; 

- analýza zadluženosti; 

- analýza kapitálového trhu. 

3.5.1 Analýza rentability 

Analýza rentability ukazuje, jakého výnosu jsme dosáhli z vloženého kapitálu. Je často 

označována jako ukazatel výnosnosti, návratnosti, profitability ratio. Ukazatelé rentability 

jsou konstruovány jako poměr konečného dosaženého efektu k určité srovnávací základně. 

Všechny ukazatele mají podobnou interpretaci, neboť udávají kolik jednotek (např. korun 

českých) připadá na jednu jednotku jmenovatele zlomku. V praxi nejčastěji používáme 

následující čtyři ukazatele: 

- rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed); 

- rentabilita aktiv (ROA – Returne on Assets); 

- rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return of Equity); 

- rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales). 

 

U ukazatelů rentability lze v čitateli místo zisku použít sumu provozní činnosti 

z výkazu cash flow. 

 

Rentabilita investovaného kapitál (dále jen ROCE), neboli výnosnost dlouhodobého 

investovaného kapitálu nebo rentabilita úplatného kapitálu, udává kolik korun provozního 

HV před zdaněním a úroky podnik dosáhl z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli. 

Za úplatný kapitál lze chápat veškerý kapitál, za který podnik platí úrok. Především se 

jedná o dlouhodobé a krátkodobé finanční půjčky od bankovního sektoru. 
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rezervy úrok  nesoucí zdroje cizí dlouhodobé a krátkodobé  kapitál vlastní

EBIT
ROCE


 . 

 

Rentabilita aktiv (dále jen ROA), se též nazývá rentabilita celkového kapitálu nebo 

také produkční síla. Je základním měřítkem rentability. Tento ukazatel bere aktiva jako 

celková bez ohledu, zda jde o vlastní zdroje nebo o cizí zdroje.  

aktiva

EBIT
ROA   

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (dále jen ROE) zajímá především akcionáře, 

společníky a další investory. Ukazuje nám, kolik měnových jednotek zisku připadá na 

jednu investovanou měnovou jednotku. 

 kapitál vlastní

zisk čistý
ROE   

 

Ukazatel rentability tržeb (dále jen ROS) je základem efektivnosti podniku. Pokud 

zjistíme u tohoto ukazatele určitou odchylku nebo problém, s největší pravděpodobností 

bude problém i v dalších oblastech. Pro výpočet ukazatele používáme v čitateli hodnotu 

zisku před zdaněním nebo po zdanění nebo použijeme hodnotu EBIT. Ve jmenovateli lze 

místo tržeb použít hodnotu výnosů. Tento ukazatel nám ukazuje, kolik měnových jednotek 

zisku nám připadá na jednu měnovou jednotku tržeb nebo výnosů [1],[2]. 

tržby 

EBIT
ROS  

 

3.5.2 Analýza likvidity 

S existencí podniku není pouze spjata jeho rentabilita a výnosnost, ale i schopnost 

hradit své závazky vůči druhým stranám. Likvidita je základní podmínkou existence 

podniku. Je ovšem ve střetu s rentabilitou, jelikož část finančních prostředků má podnik 

vázán v oběžných aktivech, pohledávkách, zásobách a penězích na účtu. Nejenom, že část 

prostředků je vázaná v tomto krátkodobém majetku, ale je nutné platit i náklady na jeho 

profinancování. 
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Mezi základní pojmy oblasti likvidity patří: 

- solventnost, je schopnost podniku hradit včas, v patřičné výši a na požadovaném 

místě své závazky dle dohodnutých podmínek; 

- likvidita, je schopnost podniku přeměnit svůj majetek na peněžní prostředky bez 

větších ztrát; 

- likvidnost, tj. míra obtížnosti přeměny majetku do finanční (hotovostní) formy [1]. 

 

Běžná likvidita měří poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

Výsledkem je, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele při přeměně oběžných 

aktiv na hotovost. Výsledek by nikdy neměl být nižší než 1. Literatura udává jako ideální 

hodnotu v rozmezí 1,6 – 2,5. Každá společnost přistupuje rozdílně k této hodnotě a je jen 

na vedení společnosti, pro jakou strategii se rozhodne. 

Běžná likvidita se vypočítá podle následujícího vztahu: 

závazky krátkodobé

aktiva oběžná
likvidita Běžná   

 

Pohotová likvidita by měla být více vypovídající o likviditě podniku. Snaží se 

z oběžných aktiv vyloučit nejméně likvidní aktiva, jako jsou nedobytné pohledávky, 

případně pohledávky, které podnik již eviduje jako pochybné pohledávky a zásoby. 

Optimální hodnota tohoto ukazatele je mezi hodnotami 0,7 – 1,0. Pohotová likvidita se 

vypočítá dle následujícího vztahu: 

závazky krátkodobé

zásoby - aktiva oběžná
likvidita Pohotová   

 

Hotovostní likvidita nám ukazuje okamžitou platební schopnost. Peněžními 

prostředky nechápeme pouze hotovost v pokladně a sumy na účtech, ale i volně 

obchodovatelné cenné papíry, šeky, poukázky apod. Hodnot, kterých tento ukazatel může 

nabývat, se pohybují v rozmezí 0,2 – 0,5. Stoupající hodnoty ukazují na neefektivní 

využívání finančních prostředků. Pokud tento ukazatel vynásobíme číslem 100, dostáváme 

hodnotu, která nám ukazuje, kolik procent krátkodobých závazků nám pokrývají peněžní 

prostředky. Hotovostní likvidita se vypočítá podle následujícího vztahu [1]: 

závazky krátkodobé

prostředky peněžní
likvidita Hotovostní   



Radek Prajza: Finanční analýza vybrané společnosti 

2013  16 

3.5.3 Analýza aktivity 

Jednotlivé ukazatele aktivity hodnotí podíl aktiv jako celku nebo pouze části aktiv 

k tržbám. Výsledek je vyjádřen buď počtem obratů, nebo dobou obratů. 

Doba obratu nám ukazuje čas, za který se přemění aktiva nebo část aktiv do tržeb. 

Ukazatel obratu nám ukazuje, kolikrát se aktiva během určité časové hranice, nejčastěji 

rok, přemění do tržeb. 

Obrat aktiv udává, kolikrát se hodnota celkových aktiv přemění do tržeb za sledované 

časové období. Minimální hodnota tohoto ukazatele by měla být 1. Velmi vhodné je zde 

srovnání mezi podniky se stejným zaměřením, ve stejném oboru. Obrat aktiv se vypočítá 

podle následujícího vztahu: 

celkem aktiva

tržby
aktivObrat   

 

Obrat dlouhodobého majetku udává, kolikrát se hodnota dlouhodobého majetku 

přemění do výše tržeb. Tento faktor ovlivňuje především způsoby odepisování. Obrat 

dlouhodobého majetku se vypočítá podle následujícího vztahu: 

majetek dlouhodobý

tržby
majetku hodlouhodobéObrat   

 

Obrat zásob udává, kolikrát se hodnota zásob promění v průběhu roku do tržeb. Obrat 

zásob se vypočítá podle následujícího vztahu: 

zásoby

tržby
zásobObrat   

 

Doba obratu zásob udává dobu, za kterou se nám přemění hodnota zásob v tržby. 

Doba obratu zásob se vypočítá podle následujícího vztahu: 

360
tržby

zásoby
zásobobratu  Doba  

 

Doba splatnosti pohledávek vychází z průměrných denních hodnot pohledávek a 

tržeb a udává nám průměrnou dobu od prodeje k uhrazení pohledávek. Tento ukazatel je 

vhodné srovnávat s dobou splatnosti závazků. Ideální hodnota ve srovnání se splatností 

závazků by byla 0, případně záporná hodnota, tzn., že by docházelo k dřívější úhradě 
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pohledávek ze strany odběratelů. Dále je vhodné srovnání jak v odvětví, tak na úrovni 

v podniku mezi jednotlivými odběrateli. Doba splatnosti pohledávek se vypočítá podle 

následujícího vztahu: 

360
tržby

pohledávky
pohledávek splatnosti Doba  

 

Splatnost krátkodobých závazků je průměrná doba, po kterou máme nesplacené 

závazky vůči dodavatelům. Tato doba by neměla přesáhnout průměrnou dobu pohledávek. 

Pokud doba pohledávek je delší než doba závazků, dostáváme se do pozice poskytovatele 

obchodního úvěru a naopak. Doba splatnosti krátkodobých závazků se vypočítá podle 

následujícího vztahu [1],[2]: 

360
tržby

závazky krátkodobé
závazkůh krátkoobýc splatnosti Doba  

3.5.4 Analýza zadluženosti 

Zadluženost lze chápat jako používání cizích zdrojů k financování vlastních aktivit. 

Určitou výší zadlužeností „trpí“ každá větší společnost. Je nutné posuzovat zdravou výši 

této zadluženosti, aby společnost byla schopná splácet veškeré náklady spojené s cizím 

kapitálem. Žádná společnost nemůže být financována pouze cizím kapitálem (dle zákona je 

nutná minimální výše vlastního kapitálu při zakládání společnosti) a zároveň většina 

velkých firem není schopna financovat veškerá své aktiva pouze vlastním kapitálem. 

Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem určuje čtyři základní faktory: 

- daně; 

- riziko; 

- typ aktiv; 

- stupeň finanční volnosti společnosti. 

 

Ukazatel věřitelského rizika se také nazývá celková zadluženost a je základním 

ukazatelem celkové zadluženosti. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje mezi 

hodnotami 0,3 - 0,6. Ukazatel věřitelského rizika se vypočítá podle následujícího vztahu: 

aktiva celková

zdroje cizí celkové
rizika ého věřitelskUkazatel   
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Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv vyjadřuje, jak velká část aktiv 

v procentuálním vyjádření je kryta vlastním kapitálem. Pokud je hodnota tohoto ukazatele 

vyšší jak 1, znamená to, že podnik používá ke krytí veškerých aktiv (dlouhodobá, 

krátkodobá) pouze vlastní kapitál. Tento ukazatel se vypočítá podle následujícího vztahu: 

aktiva celková

kapitál vlastní
aktivcelkových  akapitálu  tníhoPoměr vlas   

 

Ukazatel úrokového krytí ukazuje, kolikrát nám EBIT pokryje úrokové náklady. 

Pokud je tato hodnota rovna 1 tzn., že veškerá produkce jde na úhradu nákladových úroků. 

Minimální doporučovaná hodnota by měla být na hranici hodnoty 3. Tento ukazatel se 

vypočítá podle následujícího vztahu: 

úroky nákladvé celkové

EBIT
 krytí Úrokové   

 

Ukazatel míry zadluženosti poměřuje cizí a vlastní kapitál. Je především v zájmu 

finančních ústavů při posuzování nových úvěrových smluv. Z hlediska časového je nutné 

posuzovat vývoj, v jakém poměru se nachází cizí a vlastní kapitál. Tento ukazatel se 

vypočítá podle následujícího vztahu [1],[2]: 

kapitál vlastní

zdroje cizí
tizadluženos Míra   

3.6 Du-Pontův pyramidální rozklad 

„Du Pontův pyramidální rozklad je zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu a 

vymezení jednotlivých položek vstupujících do tohoto ukazatele. Cílem tohoto pyramidové 

rozkladu je na jedné straně popsání vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů a na druhé 

straně druhé analyzování vnitřních vazeb v rámci pyramidy.“ [6]. 

„Výhodu tohoto pyramidálního rozkladu lze vidět především v tom, že na základě 

poměrně malého počtu ukazatelů lze dospět k určitým závěrům strategického charakteru 

týkajícího se finančního vývoje celého podniku. Významnými přednostmi pyramidy je i 

vzájemná provázanost logicky vytvořených ukazatelů a možnost kvantifikace umožňující 

vyčíslit, jak změna ukazatele na nižším stupni pyramidálního rozkladu ovlivní vrcholový 

ukazatel, tedy výnos na vlastní jmění.“ [4]. 

Schéma Du Pontova pyramidálního rozkladu je uvedeno v příloze (Příloha č. 2). 
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3.7 Bonitní a bankrotní modely 

„Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví za pomocí bodového 

hodnocení za jednotlivé hodnocené oblasti hospodaření. Dle dosažených bodů lze 

společnosti zařadit do určité kategorie. K bonitním ukazatelům patří např. Kralickův 

quicktest nebo Index bonity.“ [2] 

„Bankrotní modely mají za cíl identifikovat hrozbu bankrotu v blízké budoucnosti. 

Nejčastěji tyto modely vycházejí z předpokladu, že taková firma má problémy s likviditou, 

s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou vloženého kapitálu. K bankrotním 

modelům patří např. Altmanův model nebo indexy důvěryhodnosti.“ [2] 

3.7.1 Kralickův quicktest 

Kralickův quicktest (rychlý test) se skládá ze čtyř rovnic, na základě nichž pak 

hodnotíme bonitu podniku. Čtyři hodnotící rovnice, které hodnotí finanční stabilitu 

podniku a hodnotí výnosovou situaci podniku. 

1) finanční stabilita podniku: 

o kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 
celkem aktiva

kapitál vlastní
R1  ; 

o doba splácení dluhu z CF 
CF provozní

banku účty  - peníze - zdroje cizí
R2  ; 

2) výnosová situace podniku: 

o CF k tržbám 
tržby

CF
R3  ; 

o rentabilita aktiv 
aktiva

EBIT
ROAR4  . 

 

Vypočteným hodnotám jednotlivých ukazatelů přiřadíme bodovou hodnotu dle tabulky 

(Tabulka č. 1). 
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Tabulka č. 1: Kralickův quicktest - stupnice hodnocení ukazatelů 

ukazatel 4 body 3 body 2 body 1 bod 0 bodů 

R1 > 0,3 0,2 – 0,3 0,1 – 0,2   0 – 0,1 Negativní 

R2 > 30 12 – 30 5 – 12 3 – 5  < 3 

R3 > 0,15 0,12 – 0,15 0,08 – 0,12 0 – 0,08 Negativní 

R4 > 0,1 0,08 – 0,1 0,05 – 0,08 0 – 0,05 Negativní 

Pramen: [6], [7] 

 

Následně se určí výsledná známka, a to jako prostý aritmetický průměr známek 

získaných za jednotlivé ukazatele. Doporučuje se také vypočítat průměrná známka zvlášť 

pro skupiny ukazatelů z oblasti finanční stability a zvlášť pro výnosovou situaci. Velkou 

výhodou Kralickova quicktestu je jeho jednoduchost a rychlost. Výsledné zhodnocení 

Kralickova quicktestu je následující: 

 3  KTB   podnik je bonitní; 

  3 ;1  KTB  podnik se nachází v „šedé“ zóně; 

 1  KTB  podniky má problémy v oblasti  finančního hospodaření [6], [7]. 

 

3.7.2 Index bonity 

„Index bonity (nazývaný též indikátor bonity) je založen na multivariační 

diskriminační analýze podle zjednodušené metody. Používá se hlavně v německy 

hovořících zemích. Pracuje s následnými šesti ukazateli:“ [7] 
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aktiva celková

 výkonycelkové
X

 výkonycelkové

zásoby
X

 výkonycelkové

zdaněním předzisk 
X

aktiva celková

zdaněním předzisk 
X

zdroje cizí

aktiva celková
X

zdroje cizí

flowcash 
X

6

5

4

3

2

1













 

 

Hodnota celkové bonity se vypočítá dle následujícího vzorce. Čím vyšší tato hodnota 

Bi je, tím je společnost bonitnější, viz tabulka (Tabulka č. 2). 

654321i X0,1X0,3X5X10X0,08X1,5B 

 
 
Tabulka č. 2: Index bonity - stupnice hodnocení ukazatelů 

Hodnota indexu Bi Stupeň bonity podniku 

< -2 Extrémně špatná 

(-2;-1> Velmi špatná 

(-1;0> Špatná 

(0;1> Určité problémy 

(1;2> Dobrá 

(2;3> Velmi dobrá 

>3 Extrémně dobrá 

Pramen: [7] 

 

3.7.3 Altmanův model 

Tento bankrotní model vychází z propočtu celkových indexů a patří do skupiny 

vícerozměrných modelů. Někdy se také nazývá jako Z model (Z faktor, Z – score model). 

Skládá se z pěti poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena váha podle jejich významnosti.  
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Tento model zahrnuje všechny důležití složky finančního zdraví, rentabilitu, likviditu, 

zadluženost i strukturu kapitálu.  

Pokud se jedná o podniky, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze, pak má 

Altmanův index tvar: 

.

;

;

;

;

aktiva

kapitál pracovní čistý
x

aktiva

zisk ýnerozdělen
x

celkemdluhy 

kapitálu  vlastníhohodnota tržní
x

aktiva

tržby
x

aktiva

EBIT
x

 xxxxx3,107  Z

5

4

3

2

1

54321











 717,0847,042,0998,0

 

 

Celkové zhodnocení výše uvedeného Z modelu: 

- pokud Z faktor nabývá hodnot nad 2,9, pak je podnik v pásmu prosperity; 

- pokud Z faktor dosahuje hodnot od 1,2 do 2,9, pak se podnik nachází v tzv. „šedé 

zóně“; 

- pokud je hodnota Z faktoru nižší než 1,2, pak je podniku v pásmu bankrotu [1], 

[7]. 

 

3.7.4 Index důvěryhodnosti 

Index důvěryhodnosti IN (resp. IN05) slouží ke zhodnocení finančního zdraví českých 

firem v českém prostředí. Jde o výsledek analýzy 24 významných matematicko-

statistických modelů podnikového hodnocení a praktické zkušenost z analýz více než 

jednoho tisíce českých firem. Při odhadování finanční tísně podniku vykazuje index více 

než 70% úspěšnost. 

V IN modelu jsou zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a 

aktivity. Každému z těchto ukazatelů je přiřazena váha, která je váženým průměrem 

hodnot tohoto ukazatele v odvětví. A to je právě výhodou tohoto IN modelu. 

Tento index IN05 vznikl jako aktualizace předešlého indexu IN01 na základě testů 

průmyslových podniků v roce 2004. Index důvěryhodnosti IN05 má tento tvar: 
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úvěry) bankovní krátkodobé závazky  é(krátkodob

aktiva oběžná
x

aktiva

 výnosycelkové
x

aktiva

EBIT
x

úroky nákladové

EBIT
x

zdroje cizí

aktiva
x

x0,09 x0,21 x3,97 x0,04 x0,13  IN

5

4

3

2

1

554321














 

Vyhodnocení IN05 modelu: 

- pokud je hodnota indexu IN větší než 1,6, pak je podnik finančně zdravý a je 

schopen platit závazky bez problémů; 

- pokud je hodnota index IN mezi hodnotami 0,9 a 1,6, pak má podnik potenciální 

problémy (s placením závazků), nachází se v „šedé“ zóně nevyhraněných 

výsledků; 

- pokud je hodnota index IN pod hodnotou 0,9, pak má podniky problémy, a 

pravděpodobně se ocitne v existenčních problémech [7]. 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

POMOCÍ POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

Praktická část DP představuje aplikaci teoretických poznatků FA na podmínky 

společnosti KERAMOST, a to pomocí poměrových ukazatelů. V prvních dvou částek 

zhodnotím rozvahu a výkaz zisků a ztrát pomocí horizontální a vertikální analýzy a 

v následujících čtyřech částech se zaměříme na ukazatele rentability, aktivity, likvidity a 

stability.  

4.1 Horizontální analýza 

Z horizontální analýzy aktiv za sledované období vyplývá, že mezi jednotlivými lety 

docházelo k přírůstkům i úbytkům hodnoty majetku, (viz Příloha č. 6).  

Mezi lety 2003 – 2004 došlo k poklesu hodnoty celkových aktiv o 152 718 tis. Kč (tj. 

16 %). Největší podíl na tomto poklesu mělo snížení hodnoty dlouhodobého majetku, která 

činila 24 %. Tento pokles byl způsoben především v kategorii dlouhodobého finančního 

majetku o 58 % (tj. 164 908 tis. Kč). Rozdíl byl především vyvolán snížením hodnoty 

cenných papírů společnosti Velveta, a.s. ve výši 150 708 tis. Kč na základě přecenění mezi 

účetní a reálnou hodnotou. U oběžných aktiv ve sledovaném období došlo k nárůstu pouze 

o 3 %, což bylo na jedné straně ovlivněno poklesem hodnoty zásob o 6 % a poklesem 

hodnoty dlouhodobých pohledávek o 3 %. Na druhé straně došlo k nárůstu krátkodobých 

pohledávek o 16 % a zejména nárůstu krátkodobého finančního majetku (peníze i účty 

v bankách) o 48 % [10]. 

V roce 2005 narostla celková aktiva o 73 071 tis. Kč (tj. 9 %) oproti roku 2004. Na 

tomto vývoji měly podíl téměř všechny hlavní skupiny aktiv. Hodnota dlouhodobého 

majetku vzrostla o 122 642 tis. Kč (tj. 25 %). Na růstu dlouhodobého majetku měl 

především vliv růst hmotného majetku o 48 166 tis. Kč (tj. 13 %) zejména zvýšení hodnoty 

nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, a to o 47 756 tis. Kč (tj. 264 %), které 

bylo způsobeno zahájením výstavby linky na zpracování granulovaného bentonitu do 

steliv. Růst dlouhodobého finančního majetku o 74 467 tis. Kč (tj. 63 %) byl způsoben 

hlavně vzniklým oceňovacím rozdílem u dlouhodobého finančního majetku a jeho 

nákupem [11]. 
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V roce 2006 došlo k poklesu celkových aktiv pouze o 1 143 tis. Kč, což se dá 

vyhodnotit jako setrvalý stav proti roku 2005. Došlo k růstu dlouhodobého hmotného 

majetku o 44 252 tis. Kč (tj. 10 %) z důvodu nárůstu položky pozemků o 17 338 tis. Kč a 

položky stavby o 36 311 tis. Kč, pokles naopak zaznamenala položka nedokončený 

dlouhodobý majetek ve výši 12 989 tis. Kč. Oběžná aktiva zaznamenala pokles 

o 26 373 tis. Kč (tj. 10 %). Podíl na tomto poklesu měly krátkodobé pohledávky ve výši 

41 505 tis (tj. 27 %), především položka jiné pohledávky, která poklesla o 44 617 tis. Kč 

(tj. 76 %). 

Mezi roky 2006 a 2007 došlo k nárůstu celkových aktiv o 49 549 tis. Kč (tj. 6 %). 

Tento nárůst byl především poznamenán růstem oběžných aktiv ve výši 40 807 tis. Kč (tj. 

18 %) a nárůstem položky časového rozlišení ve výši 17 724 tis. Kč (tj. 163 %). Zvýšení 

oběžných aktiv bylo způsobeno nárůstem položky jiných dlouhodobých pohledávek ve 

výši 61 414 tis. Kč. Pokles naopak zaznamenal dlouhodobý majetek (-1 %), a to především 

díky dlouhodobému finančnímu majetku, který zaznamenal pokles o 14 %, což je  

-24 345 tis. Kč, z důvodu prodeje akcií společnosti OSONA, a.s. a VELVETA, a.s. [13]. 

V roce 2008 došlo k poklesu celkových aktiv o 6 % (tj. 60 265 tis. Kč) proti roku 

2007. V roce 2008 došlo k zcela opačnému vývoji u položky oběžných aktiv než v roce 

2007. Oběžná aktiva poklesla o 41 834 tis. Kč (tj. 16 %) díky poklesu položky jiných 

dlouhodobých pohledávek o hodnotu 61.414 tis. Kč. Dlouhodobý majetek poklesl o 1 %, 

což bylo následkem poklesu dlouhodobého finančního majetku o 21 853 tis. Kč (tj. 15 %) 

v důsledku prodeje cenných papírů společnosti KOVOHUTĚ Rokycany, a.s. Naopak došlo 

k nárůstu dlouhodobého hmotného majetku o 14 877 tis. Kč (tj. 3 %) v důsledku nákupu 

pozemků v zájmových oblastech společnosti KERAMOST. Hodnota tohoto majetku 

narostla o 16 258 tis. Kč (tj. 22 %) [14]. 

Mezi roky 2008 a 2009 došlo k poklesu celkových aktiv o 24 341 tis. Kč (tj. 3 %). 

Příčinou tohoto poklesu byl pokles hodnoty dlouhodobého majetku o 16 121 tis. Kč (tj. 

3 %), a snížení položky nákladů příštích období o 9 460 tis. Kč (tj. 53 %). Podíl na snížení 

dlouhodobého majetku mělo především snížení hodnoty položky stavby o 6 % a položky 

samostatné movité věci o 10 % v důsledku odprodejů tohoto majetku a jeho odpisů. Nárůst 

zaznamenal dlouhodobý finanční majetek o 14 328 tis. Kč (tj. 11 %), v důsledku vzniklého 

oceňovacího rozdílu [15]. 
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V roce 2010 došlo k poklesu hodnoty celkových aktiv o 2 277 tis. Kč v porovnání 

s rokem 2009. Hodnota dlouhodobého majetku klesla o 1 %, z toho finanční majetek 

vzrostl o 9 229 tis. Kč (tj. 6 %) a hmotný majetek klesl o 15 602 tis. Kč (tj. 3 %). Pokles 

podílu hmotného majetku vznikl v důsledku odpisů, likvidace a prodeje tohoto majetku. 

Oběžná aktiva vzrostla o 2 % (4 551 tis. Kč), z toho hodnota zásob klesla o -23 760 tis. Kč 

(tj. 22 %) a hodnota krátkodobých pohledávek vzrostla o 28 504 tis. Kč (tj. 33 %). 

Horizontální analýza pasiv za sledované období 2003 – 2010 nám ukazuje růst a 

pokles jednotlivých zdrojů majetku. 

V roce 2004 zaznamenaly pasiva pokles o 152 718 tis. Kč (tj. 16 %) oproti roku 

2003. Došlo k poklesu vlastního kapitálu ve výši 139 493 tis. Kč (tj. 20 %) což bylo 

následkem poklesu položky oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ve výši 

152 237 tis. Kč (tj. 308 %). Důvodem tohoto poklesu byl zaúčtovaný oceňovací rozdíl 

mezi účetní a reálnou hodnotou cenných papírů společnosti VELVETA, a.s. ve výši 

150 708 tis. Kč [10]. 

Mezi roky 2004 a 2005 došlo k nárůstu pasiv o 73 071 tis. Kč (tj. 9 %). Na tomto 

nárůstu se především podílela položka oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ve 

výši 63 667 tis. Kč (tj. 62 %). Důvodem tohoto růstu bylo zaúčtování oceňovacího rozdílu 

mezi účetní a reálnou hodnotou cenných papírů, které jsou v držení společnosti 

KERAMOST. Cizí zdroje dosáhly růstu 41 960 tis. Kč (tj. 17 %), největší podíl na tomto 

růstu měly bankovní úvěry dlouhodobé ve výši 43 374 tis. Kč (tj. 67 %), které byly 

ovlivněny úvěrem na stavbu linky na granulovaný bentonit ve výši více jak 55 mil. Kč. 

Výsledek hospodaření minulého účetního období poklesl o 45 868 tis. Kč (tj. 357 %) [11]. 

Rok 2006 byl poměrně stabilní proti roku 2005 v položce pasiv, kde došlo 

k poklesu pouze o 1 143 tis. Kč. Pokles zaznamenaly oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků ve výši 60 744 tis. Kč. Tento pokles vznikl z přecenění dlouhodobého 

finančního majetku. Opačně působil na pasiva výsledek hospodaření minulého účetního 

období, který vzrostl o 53 421 tis. Kč (tj. 162 %) a nárůst dlouhodobých bankovních úvěrů 

o 29 299 tis. Kč (tj. 17 %). 

Rok 2007 zaznamenal proti roku 2006 růst pasiv o 49 549 tis. Kč (tj. 6 %). Podíl na 

tomto růstu měly oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ve výši 127 483 tis. Kč 

(tj. 128 %), což byla hodnota kladného ocenění dlouhodobého finančního majetku a s tím 

spojený prodej cenných papírů společností OSONA, a.s. a VELVETA, a.s., které byly 
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prodány za 96 536 tis. Kč. Pokles ve výši 87 714 tis. Kč (tj. 430 %) zaznamenal výsledek 

hospodaření minulého účetního období a pokles krátkodobých závazků ve výši  

21 788 tis. Kč (tj. 34 %)[13]. 

V roce 2008 došlo k poklesu pasiv o 60 265 tis. Kč (tj. 6 %) oproti roku 2007. 

Důvodem poklesu byla zaúčtování oceňovacího rozdílu z přecenění majetku a závazků ve 

výši 92 884 tis. Kč (tj. 336 %), které vzniklo z přecenění dlouhodobého finančního 

majetku ve výši 86 409 tis. Kč. Nárůst zaznamenal výsledek hospodaření minulého 

účetního období ve výši 106 237 tis. Kč (tj. 158 %) [14]. 

Hodnota pasiv klesla v roce 2009 o 24 341 tis. Kč (tj. 3 %) oproti roku 2008. 

Důvodem tohoto poklesu bylo snížení dlouhodobých bankovních úvěrů ve výši  

45 573 tis. Kč (tj. 38 %) a růst výsledku hospodaření minulých let, který vzrostl 

o 36 971 tis. Kč (tj. 50 %). 

V roce 2010 pasiva setrvávala na úrovni roku 2009, jejich pokles byl pouze 

2 277 tis. Kč. Nárůst o 47 784 tis. Kč (tj. 108 %) zaznamenaly oceňovací rozdíly 

z přecenění majetku a závazků, a to z důvodu ocenění dlouhodobého finančního majetku. 

Růst také zaznamenaly dlouhodobé závazky ve výši 13 642 tis. Kč (tj. 88 %), kde narostla 

položka jiné závazky o 9 610 tis. Kč a položka odložený daňový závazek o 3 852 tis. Kč. 

Pokles zaznamenal výsledek hospodaření minulého účetního období, a to o 42 895 tis. Kč 

(tj. 379 %) a dlouhodobé bankovní úvěry ve výši 34 495 tis. Kč (tj. 47 %). 

 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát za období 2003 – 2010 nám ukazuje 

vývoj jednotlivých nákladů a výnosů (viz Příloha č 7).  

Tržby za prodej zboží a s tím spojené náklady vynaložené na prodej zboží se 

vyvíjely poměrně stabilně. Pouze v roce 2008 došlo k poměrně velkému nárůstu a to 

o 5 548 tis. Kč (tj. 963 %) u tržeb a 3 618 tis. Kč (tj. 571 %) u nákladů vůči roku 2007.  

Vývoj procentuálního podílu výkonů se vyvíjel v úrovni od + 5 % až po -6 %, 

pokud pomineme rok 2009, kdy položka výkonů propadla o 15 %, vyjádřeno v korunové 

hodnotě -72 801 tis. Kč. Na propadu této položky se především podílely tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb ve výši -61 594 tis. Kč (tj. -14 %) 

Položka výkonová spotřeba dosahovala poměrně značný rozdílných hodnot 

v jednotlivých letech. Tato položka je závislá jak na spotřebě materiálu a energií, tak na 

položce služeb. Spotřeba materiálu a energií byla především ovlivňována objemem výroby 
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a cenou energií na trhu. V roce 2008 společnost KERAMOST vybudovala technologickou 

linku s kompaktorem na závodě v Obrnicích na zpracování podsítných prachových podílů 

při výrobě tříděných granulovaných bentonitů využívajících nových technologií úpravy 

surovin snižující energetickou náročnost výroby, Tato linka měla především pomoci 

uspořit spotřebu technologické vody a plynu. V roce 2009 došlo ke snížení spotřeby 

materiálu a energií o 40 100 tis. Kč (tj. 20 %) jak z důvodu nové linky, tak z důvodu 

značného poklesu tržeb a s tím spojeným objemem výroby [14], [15].  

Pokles osobních nákladů byl v roce 2006 16 040 tis. Kč (tj. 14 %) vůči roku 2005. 

Na snížení těchto nákladů mělo vliv snížení mzdových nákladů o 11 948 tis. Kč 

a v návaznosti na tyto náklady, také snížení nákladů na sociální a zdravotní pojištění ve 

výši 4 165 tis. Kč. Velký pokles osobních nákladů v roce 2006 byl především z důvodu 

ukončení pracovního poměru 88 zaměstnanců ke konci roku 2005. Většina z těchto 

88 zaměstnanců přešla v rámci prodeje šamotky v Kadani pod nového zaměstnavatele, a to 

od 1. 11. 2005. V roce 2007 hodnota osobních nákladů vzrostla o 6 064 tis. Kč (tj. 6 %) 

přestože, došlo k dalšímu pokles počtu zaměstnanců, a to z 351 na 339 zaměstnanců. 

Důvodem tohoto růstu bylo zvýšení průměrné mzdy z 16 985 Kč na 17 936 Kč [11], [12], 

[13]. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu vznikají většinou z důvodu 

odprodeje již nevyužívaného majetku a materiálu. Například v roce 2009 došlo k nárůstu 

těchto tržeb o 7 089 tis. Kč (tj. 43 %) z důvodu odprodeje administrativní budovy 

v Nehvizdech za 3 745 tis. Kč a odprodeje dobývacího prostoru Lahošť za 800 tis. Kč [15]. 

Položka změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období dosahovala značných změn ve sledovaném období 

v návaznosti na tvorbu různých rezerv k možným budoucím nákladům. Příkladem může 

být rok 2005, kdy došlo k odprodeji šamotky v Kadani. Především další nemožnost využití 

BH jílu, který se zde zpracovával, vedlo společnost KERAMOST k vytvoření opravné 

položky na tuto zásobu. Ocenění bylo provedeno dvěma nezávislými znalci z oboru, a 

hodnota této zásoby byla stanovena v peněžním vyjádření na částku 39.453 tis. Kč. Na 

základě tohoto ocenění byla vytvořena opravná položka ve výši 38.957 tis. Kč, která bude 

v případě budoucího využití nebo prodeje ložiska rozpuštěna. V následném roce došlo 

k odprodeji této zásoby a opravná položka byla rozpuštěna [11]. 
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Ostatní provozní výkony a ostatní provozní náklady zaznamenaly během 

sledovaného období poměrně stabilních hodnot růstu a poklesu. Pouze rok 2005 

zaznamenal určité odbočení od tohoto trendu. Výkony vzrostly o 20 671 tis. Kč (tj. 551 %) 

a náklady o 23 748 tis. Kč (tj. 206 %) oproti roku 2004. Důvodem těchto růstů bylo 

postoupení pohledávky ve výši 24 437 tis. Kč za společnost KOVOHUTĚ Rokycany, a.s. s 

diskontem ve výši 3 100 tis. Kč. Společnost KERAMOST využila těchto získaných 

finančních prostředků do investic v perspektivnějších oblastech průmyslu [11]. 

Vypočtené rozdíly mezi položkami tržby z prodeje cenných papírů a podílů a 

prodané cenné papíry vykazuje za celé sledované období poměrně negativní hodnoty. 

V případě hodnoty za celé sledované období je tato výše -106 724 tis. Kč. Na tuto hodnotu 

měl vliv především rok 2007, kdy došlo k prodeji akcií společností OSONA holding, a.s. a 

VELVETA, a.s. se ztrátou 103 mil. Kč, což mělo za následek konečnou ztrátu hospodaření 

ve výši 68 mil Kč v tomto roce. V roce 2010 společnost KERAMOST hospodařila se 

ztrátou téměř 28 mil. Kč. Tato ztráta byla zapříčiněna prodejem akcií společnosti Kovohutě 

Rokycany, a.s. se ztrátou 6 mil. Kč a vytvořením opravné položky k dlouhodobému 

finančnímu majetku ve výši 45 mil. Kč z důvodu likvidace společnosti ARKUS, a.s. a 

chystané fúzi se společností LITH s.r.o. Tato hodnota opravné položky se projevila na 

změně stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti, výše této položky byla 

v tomto roce 46 854 tis. Kč. V ostatních letech sledovaného období dosahovala zmíněná 

položka hodnoty 0 Kč [13], [16]. 

Výše výnosových úroků vychází ze schopnosti využívat volné finanční prostředky na 

bankovním trhu. Hodnota těchto získaných úroků se odvíjí od objemu zobchodovaných 

prostředků, době uložení a výše úrokové míry. Společnost KERAMOST dosahovala od 

roku 2003 téměř každý rok snížení těchto výnosů, přesto, že objem volných prostředků 

rostl. Především snižující se úroková sazba měla vliv na tento negativní trend. Je jen 

otázka, zda nebylo vhodnější použít některé volné finanční prostředky na snížení objemu 

bankovních úvěrů, které se podílejí na výši hodnoty nákladových úroků. Největší nárůst 

těchto úroků byl v roce 2007, a to 2 436 tis. Kč (tj. 72 %) vůči roku 2006. Tento nárůst byl 

poměrně značný i s ohledem na výši úvěrové zadluženosti, která byla v roce 2006 celkem 

202 702 tis. Kč a v roce 2007 194 954 tis. Kč. 

Ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady jsou ve společnosti 

KERAMOST především spojovány s platbami z a do zahraničí. Na tyto výnosy (náklady) 
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má vliv vývoj kurzu Kč/EUR. Společnost se brání vůči negativním projevům kurzu a 

obchoduje měnu EUR na finančních trzích. Obchody s měnou EUR přinesly společnosti 

KERAMOST celkový finanční efekt 3,4 mil. Kč v roce 2007 a o rok později 6,3 mil. Kč 

[13], [14]. 

Mimořádné výnosy se ve sledovaném období vyskytly pouze jednou, a to v roce 2005 

ve výši 29 584 tis. Kč. S ohledem na tyto výnosy vznikl v tom samém roce i mimořádný 

náklad ve výši 49 455 tis. Kč. Podíl na těchto výnosech a nákladech měl jednoznačně 

prodej šamotky v Kadani. Tento provoz byl dlouhodobě ztrátový a jeho technologické 

vybavení velmi zastaralé. Na základě několika navrhovaných řešení bylo vedení 

společnosti KERAMOST rozhodnuto o prodeji tohoto provozu, především z důvodu 

možnosti získání finančních prostředků na další vhodnější investice. Získané finanční 

prostředky ve výši 29 584 tis. Kč (hodnota byla stanovena na základě nezávislého ocenění) 

byly zaúčtovány jako mimořádné výnosy oproti zaúčtovaným mimořádným nákladům ve 

výši 49 022 tis. Kč. Hodnota těchto mimořádných nákladů vycházela z účetních hodnot 

majetku a závazků. Prodej šamotky v Kadani byl realizován na základě znaleckého 

odhadu, což nemuselo odpovídat tehdejší tržní hodnotě. Společnost, která koupila tento 

provoz, byla založena jen několik měsíců před touto obchodní transakcí a následně byla 

později převzata jinou společností. Především výroba pálených výrobků, jako byly střešní 

tašky nebo venkovní dlažba mohly zaujmout tehdejšího výrobce za účelem rozšíření 

výroby případně nově vznikající společnost s tímto zaměřením, popřípadě společnost, která 

preferovala lokalitu závodu. Především umístění závodu na okraji města a přímé napojení 

závodu na železniční dopravu lze hodnotit velmi kladně. Nelze ani opomenout na 

vzdálenost k hranici k sousednímu Německu, která je v řádu kilometrů. Vzhledem k tomu, 

že v šamotce docházelo ke zpracování BH jílu, bylo vhodné pokusit se realizovat prodej 

lokality tohoto jílu spolu se závodem v Kadani.  

Další možnosti využití tohoto závodu v Kadani společností KERAMOST nelze 

hodnotit, jelikož potřebné údaje nejsou k dispozici. Lze předpokládat, že potřebné 

investice, které by byly potřebné na opětovné zahájení výroby, včetně získaných 

finančních prostředků z odprodeje této části společnost KERAMOST, byly lépe směřovány 

za účelem splnění vytyčených cílů [11]. 
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4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza rozvahy ukazuje procentuální podíl jednotlivých aktivních a 

pasivních položek na aktivech (pasivech) podniku (viz Příloha č. 8).  

Za sledované období 2003 – 2010 lze konstatovat, že aktiva byla složena v průměru 

z 69,5 % z dlouhodobého majetku, z 28,7 % z oběžných aktiv a 1,7 % z časového rozlišení. 

V dlouhodobém majetku se jedná především o dlouhodobý hmotný majetek, který se podílí 

v průměru 50,31 % a dlouhodobý finanční majetek v průměru 19,11 %.  

Vývoj dlouhodobého hmotného majetku byl především poznamenán rokem 2005, kdy 

byla zahájena stavba linky na zpracování granulovaného bentonitu v provozu Prunéřov, 

závod Obrnice. V tomto roce vzrostl podíl tohoto majetku na 48 % z 38 % v roce 2003 a 

postupně stoupal až do roku 2008, kdy podíl dosáhl 57 %. Tento nárůst byl způsoben jak 

dokončením a zprovozněním zmiňované linky na konci roku 2007, ale také nákupem 

pozemků v zájmovém území společnosti KERAMOST. Dlouhodobý finanční majetek 

dostál několika výkyvů, především z důvodu prodejů a nákupů cenným papírů a několika 

přecenění tohoto majetku. Největší rozdíl v podílech jednotlivých let byl mezi roky 2003 a 

2004, kdy podíl klesl z 29 % na 15 %. Příčina této změny byla hlavně vyvolána přecenění 

cenných papírů společnosti Velveta, a.s. Vzniklý záporný rozdíl mezi účetní a reálnou 

hodnotou byl téměř 151 mil. Kč. 

Struktura oběžných aktiv je dána především množstvím zásob a krátkodobých 

pohledávek. Průměrná hodnota zásob se ve sledovaném období podílela na aktivech 

12,37 % a průměrná hodnota krátkodobých pohledávek byla 12,29 %. „Příznivý“ vývoj 

zásob nastal v roce 2005, kdy došlo ke snížení podílu z 19 % na 10 %. Toto snížení 

hodnoty zásob bylo vyvoláno nemožností využití BH jílu, který se zpracovával na 

prodaném provozu v Kadani. Na základě ocenění této zásoby byla snížena cena ze 

79,50 Kč na 1Kč za tunu. Vzhledem k množství BH jílu v objemu více jak 496 tis. tun byla 

vytvořena opravná položka ve výši 38 957 tis. Kč. 

Na celkových pasivech v období 2003 až 2010 se podílel vlastní kapitál v průměru 

67,78 %, cizí zdroje 32,31 % a časové rozlišení 0,11 %. Většina položek pasiv vykazovala 

poměrně stabilní hodnoty.  

Pouze jednu položku pasiv lze označit jako položku s nestabilním podílem ve 

sledovaném období, a to oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Tato položka 

tvořila v průměru -3,88 % podílu z celkových aktiv, což bylo -5,74 % z vlastního kapitálu. 



Radek Prajza: Finanční analýza vybrané společnosti 

2013  32 

Podíly v jednotlivých letech sledovaného období vykazovaly značné rozdíly a jejich 

hodnota se pohybovala od +5 až po -13 %. Tato položka byla především ovlivňována 

proúčtováním oceňovacích rozdílů k dlouhodobému finančnímu majetku, například v roce 

2008 byla hodnota oceňovaného rozdílu -86 409 tis. Kč a v roce 2004 dokonce více jak  

-151 mil Kč. 

Položka cizích zdrojů je jednoznačně ovlivněna dlouhodobými a krátkodobými 

bankovními úvěry, které tvoří 100 % položky bankovních úvěrů a výpomoci a 59,89 % 

cizích zdrojů. Hodnota těchto úvěrů je v jednotlivých letech sledovaného období poměrně 

vyrovnaná a tvoří 19,35 % podílu celkových pasiv. Nárůst dlouhodobých bankovních 

úvěrů byl v roce 2005, kdy byla zahájena výstavba linky na granulovaný bentonit, která 

byla investována z dlouhodobého úvěru ve výši více jak 55 mil. Kč. Podíl dlouhodobých 

bankovních úvěrů klesl z podílu 12 % v roce 2005 na 5 % v roce 2010. Během této doby 

byl vrchol tohoto podílu na úrovni 14 % v období 2006 až 2008 vzhledem k výstavbě již 

zmiňované linky na granulovaný bentonit. 

Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát ukazuje procentuální podíl jednotlivých 

položek tohoto výkazu vůči zvolené základně. Jako základnu (výše základny je 100 %) 

jsem zvolil součet položek tržby z prodeje zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb.  

Jak je možné vidět v příloze této DP (viz Příloha č. 9) jednotlivé položky dosahovaly 

velmi stabilních podílů ve sledovaném období. Výkyvy, které se vyskytly v jednotlivých 

letech, jako například prodej cenných papírů nebo tvorba rezerv a opravných položek, již 

byly popsány v kapitole 4.1. 

 

4.3 Analýza rentability 

Jak je vidět z následující tabulky (Tabulka č. 3), rentabilita dosahovala velmi nízkých 

hodnot, které neodpovídají požadavkům na výši rentability.  
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Tabulka č. 3: Ukazatele rentability za období 2003 – 2010 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Pouze rok 2008 hodnotit jako „úspěšný“ s ohledem na výsledné hodnoty v ostatních 

letech sledovaného období. Z výsledných hodnot jednotlivých ukazatelů rentability lze 

usuzovat na problémy s tvorbou přiměřeného zisku. Na celkový výsledek hospodaření měl 

zejména vliv finanční výsledek hospodaření, který ve sledovaném období dosahoval 

převážně ztráty. Na této ztrátě se podílely jak nákladové úroky, tak ztráty z obchodu 

s cennými papíry. Přesto, že společnost převážně tvořila kladný výsledek hospodaření, tak 

tento výsledek nebyl nedostačující. V letech 2005, 2007 a 2010 dosáhla společnost 

KERAMOST celkovou ztrátu hospodaření, která činila v jednotlivých letech hodnotu 

43 mil. Kč, 68 mil. Kč a 27 mil. Kč. 

 

4.4 Analýza likvidity 

Ukazatele likvidity hodnotí schopnost jakékoliv společnosti hradit své závazky. Jak je 

z následující tabulky patrné (Tabulka č. 4), je společnost KERAMOST likvidní, přímo až 

„velmi likvidní“ v porovnání s doporučenými hodnotami pro likviditu (Tabulka č. 5). 

 

Tabulka č. 4: Ukazatele likvidity za období 2003 – 2010 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Tabulka č. 5: Doporučené hodnoty likvidity  

 

Pramen: [1] 

 

Výsledné hodnoty běžné a pohotové likvidity jsou několikrát překračovány ve 

sledovaném období oproti hodnotám uváděné v odborné literatuře. Tyto hodnoty jsou po 

celé období ovlivněny výší a dobou splatnosti krátkodobých závazků a sumou oběžných 

aktiv, především velikostí zásob výrobků a materiálu, které jsou zhruba 5x větší než 

hodnota krátkodobých závazků. Naopak hodnota krátkodobého finančního majetku je 

velice nízká, činí v průměru 2,4 % z hodnoty celkových aktiv, tj. 8,4 % z oběžných aktiv. 

Hotovostní likvidita vykazuje hodnoty na úrovni doporučených hodnot, pouze v letech 

2009 a 2010 je tato hodnota mírně nad horní hranicí doporučené hodnoty. Tato zvýšená 

hodnota byla způsobena vyššími finančními prostředky na běžném účtu. Vzhledem 

k částkám přesahujících hodnotu 30 mil. Kč, bylo reálné, část těchto peněžních prostředků 

použít pro zaplacení závazků z obchodních vztahů a tím dosáhnout zvýšených výdajů, 

které by měly pozitivní vliv na daňovou povinnost. 

Vzhledem k tomu, že společnost KERAMOST vystupuje na trhu spíše jako výrobce-

dodavatel s dlouhodobou působností ve svém oboru, je dle mého úsudku reálné, aby 

hodnoty jednotlivých likvidit vykazovaly hodnoty při spodní hranici doporučených hodnot. 

 

4.5 Analýza aktivity 

Ukazatele aktivity udávají, jak jsou jednotlivé části aktiv využívány. V následující 

tabulce (Tabulka č. 6) jsou vypočteny výsledné hodnoty ukazatelů aktivity společnosti 

KERAMOST. 
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Tabulka č. 6: Ukazatelé aktivity za období 2003 - 2010  

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv v jednotlivých letech dosahuje poměrně vyrovnaných 

hodnot od 0,45 až 0,60. V porovnání těchto výsledných hodnot dosahuje společnost 

KERAMOST kolem 50 % doporučené hodnoty uváděné v literatuře, která by měla být 

minimálně na hodnotě 1. V určitém poměru k tomuto ukazateli lze usoudit i na hodnotu 

ukazatele obratu dlouhodobého majetku. Z dosažených hodnot, které analýza obratu aktiv 

dosáhla, lze vypočítat minimální hodnoty, kterých by měl dlouhodobý majetek dosahovat, 

aby jeho ukazatel byl minimálně stejně aktivní jako ukazatel celkových aktiv vzhledem 

k poměru mezi tímto majetkem a celkovými aktivy zjištěným z vertikální analýzy. 

Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v roce 2004, kde obrat aktiv dosáhl hodnoty 0,6 a obrat 

dlouhodobého majetku hodnoty 0,99. Tento vývoj byl následkem snížení hodnoty 

dlouhodobého finančního majetku ve výši 165 mil. Kč, a nejvyšších dosažených tržeb ve 

výši 489 mil. Kč ve sledovaném období. 

Ukazatel obratu zásob a ukazatel doby obratu nám ukazují aktivitu zásob v různých 

podobách. První ukazatel udává počet obratů (prodáno a opět naskladněno) hodnoty zásob 

za určité období, v našem případě jeden rok, a druhý ukazatel udává počet dní jednoho 

obratu hodnoty zásob. Oba tyto ukazatelé pracují se stejnými vstupními daty, z čehož 

vyplývá vzájemná provázanost těchto ukazatelů. Pokud jeden ukazatel dosahuje 

pozitivních hodnot, druhý též a opačně. Vzhledem k výsledným hodnotám těchto ukazatelů 

společnosti KERAMOST lze usuzovat na pozitivní vývoj, kde obrat zásob stoupnul 

z téměř 3 obrátek na více jak 5 obrátek za sledované období a doba této obrátky se zkrátila 

z téměř 124 dní na 72 dní za sledované období. Přes tuto pozitivně vyvíjející se bilanci 

bych doporučoval zvážení stavu zásob, který ovlivňuje tyto ukazatele. Především snížení 

stavu zásob o zásoby s nulovou a velmi nízkou obrátkovostí. 
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Ukazatel splatnosti pohledávek a ukazatel splatnosti krátkodobých závazků je vhodné 

porovnávat mezi sebou. Jak je z tabulky (Tabulka č. 6) zřejmé, doba splatnosti pohledávek 

je delší, než doba splatnosti závazků, a to v řádu desítek dní. Nejvyšší rozdíl mezi těmito 

ukazateli byl v roce 2010, a to 46 dní. Naopak, nejkratší doba byla 12 dní v roce 2005. 

V porovnání těchto let lze konstatovat, že doba splatnosti pohledávek stoupla téměř čtyř 

násobně během pěti let. Po celé sledované období vystupuje společnost KERAMOST jako 

poskytovatel bezúročných úvěrů.  

Vzhledem k tomu, že hodnoty jednotlivých ukazatelů aktivity se odvíjejí především od 

tržeb, nelze předpokládat pozitivnější vývoj v budoucnu vzhledem k setrvačnému vývoji 

tržeb. Naopak je nutné pracovat s dalšími hodnotami, které ovlivňují tyto ukazatele, jako 

jsou stav zásob, doba splatnosti závazků a dlouhodobý majetek. 

4.6 Analýza zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti vyjadřují podíl cizích zdrojů, které slouží k financování aktiv 

společnosti. Z následující tabulky (Tabulka č. 7) vidíme čtyři ukazatele zadluženosti. 

 

Tabulka č. 7: Ukazatelé zadluženosti za období 2003 - 2010  

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje, jaká část celkových aktiv je hrazena z cizích 

zdrojů. Doporučené hodnoty uváděné literaturou jsou 0,3 až 0,6.  

Ukazatel věřitelského rizika ve výši 27 – 38 % je u spodní hranice doporučených 

hodnot. Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv je obrácená hodnota k ukazateli 

věřitelského rizika, doporučená hodnota je 40 – 70 %. Společnost KERAMOST má 

průměrnou hodnotu vlastního kapitálu 67,6 % a cizího kapitálu 32,3 %. 

Výsledné hodnoty ukazatele úrokového krytí ukazují, zda společnost vytvořila 

dostatečný zisk na pokrytí nákladových úroků, které jsou spojeny s výší cizího kapitálu, 
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především úvěrů. Výsledné hodnoty tohoto ukazatele společnosti KERAMOST vykazují 

značný rozptyl, který je způsoben výší výsledku hospodaření v jednotlivých letech. 

V období, kdy společnost KERAMOST tvořila zisk, byl tento zisk dostačující na pokrytí 

nákladových úroků, oproti letům 2005, 2007, 2010, kdy bylo dosaženo ztráty a tudíž 

nebylo dosaženo pokrytí nákladových úroků. 

Ukazatel míry zadluženosti poměřuje hodnotu cizích zdrojů k hodnotě vlastního 

kapitálu. Z tabulky je patrné, že s výjimkou období 2006 až 2008 je podíl cizích zdrojů pod 

50 % na hodnotě vlastního kapitálu. 

Všechny ukazatele zadluženosti vyjma ukazatele úrokového krytí vykazují stabilní 

hodnoty, které zároveň lze hodnotit velmi pozitivně. 

Ukazatel úrokového krytí, jak již bylo zmíněno, je závislý na výsledku hospodaření. 

Vzhledem k těmto výsledkům v letech 2005, 2007 a 2010 nedosáhl pozitivních hodnot. 

V roce 2005 byl HV ovlivněn nákladem spojeným s nemožností využití BH jílu a v roce 

2007 a 2010 se na ztrátě podílely obchody s cennými papíry. Podrobnější důvody těchto 

ztrát najdeme v kapitole č. 4.1. 
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5 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

POMOCÍ DU-PONTOVA PYRAMIDÁLNÍHO 

ROZKLADU 

Pomocí tohoto pyramidálního rozkladu lze nalézt, který analytický ukazatel ovlivnil 

nejvíce změnu syntetického ukazatele a který naopak nejméně. V rámci objektivního 

hodnocení je vhodné srovnávat mezi sebou roky, kdy byl dosažen stejný HV, a to buď 

kladný, nebo záporný.  

V tomto pyramidální rozkladu jsem mezi sebou porovnával roky, ve kterých bylo 

dosaženo kladného výsledku hospodaření. Těmito obdobími byly roky 2003 a 2004 a roky 

2008 a 2009. 

5.1 Du-Pontův pyramidální rozklad pro období 2003 - 2004 

Z níže uvedené tabulky (Tabulka č. 8) je patrné, že ukazatel rentability vlastního 

kapitálu se mezi lety 2003 a 2004 změnil o 103,16 %, což je pozitivní jev.  

 

Tabulka č. 8: Základní rozklad vrcholového ukazatele ROE mezi lety 2003 – 2004 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Na této pozitivní změně se nejvíce podílel ukazatel ROA, který se na změně 

vrcholového ukazatele podílel změnou 95,89 %. Jak z podrobnějšího rozkladu ukazatele 

ROA (Tabulka č. 9) vyplývá, celková nákladovost se na tomto ukazateli podílela 72,51 % 

a obrat aktiv 23,38 %.  
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Tabulka č. 9: Základní rozklad ukazatele ROA mezi lety 2003 – 2004 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Vliv jednotlivých položek nákladovosti na celkovou nákladovost je vidět v následující 

tabulce (Tabulka č. 10). 

Tabulka č. 10: Základní ukazatele nákladovosti mezi lety 2003 – 2004 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Pozitivní růst změny celkových nákladů byl především ovlivněn změnou osobních 

nákladů ve výši 132,78 %, což bylo způsobeno poklesem počtu zaměstnanců o 25. Další 

položkou, která se podílela na změně celkové nákladovosti pozitivně, byla položka ostatní 

provozní náklady změnou 84,9 %, které klesly z 15 947 tis. Kč na 11 538 tis. Kč.  

Negativně se podílela na celkové nákladovosti položka prodané cenné papíry a akcie a 

položka změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období. Prodané cenné papíry a akcie se podílely na změně -202,8 %, což 

bylo způsobeno prodejem akcií společnosti Sokolovská uhelná, a.s. a společnosti  

Velveta, a.s. v celkové hodnotě 12 670 tis. Kč. Celková ztráta z tohoto prodeje byla 

873 tis. Kč. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období se podílela -99,13 %. Tato skutečnost byla vyvolána nárůstem 

zákonných rezerv na sanace a opravy ve výši 8 mil. Kč. 

Na obratu aktiv se pozitivně podílela položka vázanost stálých aktiv (Tabulka č. 11) 

změnou 22,08 %, z toho dlouhodobý finanční majetek 20,54 %. Tato změna byla vyvolána 

přecenění cenných papírů společnosti Velveta, a.s. Vzniklý záporný rozdíl mezi účetní a 

reálnou hodnotou byl téměř 151 mil. Kč. 

 

Tabulka č. 11: Základní rozklad vrcholového ukazatele mezi lety 2003 – 2004 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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5.2 Du-Pontův pyramidální rozklad pro období 2008 - 2009 

 

V porovnání let 2008 a 2009 se ukazatel ROE změnil o -72,48 %, což byl velmi 

negativní vývoj. Jak je vidět v následující tabulce (Tabulka č. 12), byl tento vývoj ovlivněn 

především ukazatelem ROA ve výši -67,82 %.  

 

Tabulka č. 12: Základní rozklad vrcholového ukazatele ROE mezi lety 2008 – 2009 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Na změně ukazatele ROA se podílela celková nákladovost -59,28 % a obrat aktiv  

-8,54 % jak je vidět v následující tabulce (Tabulka č. 13). 

 

Tabulka č. 13: Základní rozklad ukazatele ROA mezi lety 2008 – 2009 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Změna celkové nákladovosti byla vyvolána řadou jednotlivých nákladů. Zápornou 

změnou se na celkové nákladovosti podílely především osobní náklady změnou -86,44 %, 

výkonová spotřeba změnou -43,08 % a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu změnou -43,16 %. Kladná změna ve výši 164,16 % byla vyvolána nákladem na 

prodej cenných papírů a podílů, který byl v roce 2009 nižší o 65 825 tis. Kč než v roce 
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2008. Podíl jednotlivých nákladů na změnu celkové nákladovosti je v následující tabulce 

(Tabulka č. 14). 

 

Tabulka č. 14: Rozklad ukazatele nákladovosti mezi lety 2008 – 2009 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Na změně obratu aktiv ve výši -8,54 % se podílela především stálá aktiva změnou -

6,21 % (Tabulka č. 15). 
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Tabulka č. 15: Rozklad ukazatele stálých aktiv mezi lety 2008 – 2009 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Negativní vývoj roku 2009 proti roku 2008 byl způsoben především výší výnosů 

v těchto letech. V roce 2008 dosáhla společnost KERAMOST celkových výnosů 

582 235 tis. Kč, a v roce 2009 pouze 434 841 tis. Kč, což bylo pouze 74,69 % výnosů roku 

2008. Tento negativní vývoj se projevil i ve výsledném HV společnosti KERAMOST, kdy 

výsledek hospodaření před zdaněním kleslo z hodnoty 35 312 tis. Kč v roce 2008 na 

13 058 tis. Kč v roce 2009, což bylo především způsobeno finančním hospodařením, které 

dosáhlo ztráty ve výši 9 488 tis. Kč. 
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6 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

POMOCÍ BONITNÍCH A BANKROTNÍCH 

MODELŮ 

Pro zhodnocení, zda je společnost KERAMOST bonitní společností, nebo zda je 

ohrožena bankrotem, jsem použil dva bonitní modely a dva bankrotní modely. 

6.1 Bonitní modely 

Z bonitních modelů byl použit Kralickův quicktest test a Index bonity. Tyto modely 

hodnotí, zda je společnost bonitní či nikoliv. 

6.1.1 Kralickův quicktest 

Na základě výsledků získaných pomocí Kralickova quicktestu se dá společnost 

KERAMOST vyhodnotit jako spíše bonitní společnost, přesto, že vypočtené hodnoty jsou 

v oblasti „šedé zóny“ na úrovni 2,25 – 2,75 bodu. V následující tabulce (Tabulka č. 16) 

vidíme jednotlivé vypočtené hodnoty ukazatelů R1 – R4.  

 

Tabulka č. 16: Kralickův quicktest za období 2003 - 2010  

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Každá hodnota jednotlivých ukazatelů odpovídá určitému bodovému hodnocení, viz 

teoretická část, kapitola 3.7.1. Pomocí tabulky z teoretické části jsem vypočteným 

hodnotám ukazatelů přiřadil příslušné bodové hodnocení a následně vypočítal prostý 

aritmetický průměr za každý rok, jak je vidět z následující tabulky a grafu (Tabulka č. 17, 

Obrázek 4). 
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Tabulka č. 17: Kralickův quicktest – bodové hodnocení ukazatelů 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Obrázek 4: Kralickův quicktest 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Aby bylo možné společnost KERAMOST zařadit mezi bonitní společnosti na základě 

Kralickova quicktestu, bylo by nutné dosáhnout ve vypočteném prostém průměru 

jednotlivých ukazatelů minimální hranici 3 bodů. Nižší hodnota Kralickova quicktestu je 
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především ovlivněna ukazatelem R2 (doba splácení dluhu z CF) a R4 (rentabilita 

celkového kapitálu), které vykazují nedostačující hodnoty ve všech sledovaných letech.  

Index R2 je ovlivněn výší cizích zdrojů a finančních prostředků, jak hotovostních, tak 

na běžném účtu. Vzhledem k některým jiným analýzám této FA lze uvažovat o možnosti 

navýšení krátkodobých závazků z obchodních vztahů, a to prodloužením doby jejich 

splatnosti, která je vůči době splatnosti pohledávek značně kratší a zároveň, udržování výše 

finančních prostředků v určitém poměru k těmto krátkodobým závazkům v souladu 

s hotovostní likviditou. 

R4 index je poměr mezi hodnotou EBITu a celkových aktiv, což je již zmiňovaný 

ukazatel rentability aktiv. Hodnocení tohoto ukazatele bylo již popsáno v kapitole 4.3. 

6.1.2 Index bonity 

Z výsledků získaných při výpočtu Indexu bonity nelze usuzovat na hodnotu bonity za 

námi zjišťované období, jak je vidět z následující tabulky (Tabulka č. 18) a grafu (Obrázek 

5). Dle tabulky v teoretické části (Tabulka č. 2) lze hodnotit finanční zdraví analyzované 

společnosti jako „špatné“ v letech 2005, 2007 a 2010, což odpovídá zápornému výsledku 

hospodaření v daném období. V ostatních letech lze finanční zdraví zhodnotit jako finanční 

zdraví s „určitými problémy“ či „dobré“. V těchto letech společnost KERAMOST 

dosahovala kladného výsledku hospodaření.  

 

Tabulka č. 18: Index bonity za období 2003 – 2010 

 
 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Obrázek 5: Index bonity 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Aby mohla společnost KERAMOST dosahovat vyšších hodnot na základě tohoto 

komplexního ukazatele bonity, je nutné zlepšení hodnot u všech indexů X1 až X6 a 

především se zaměřit na indexy X3 a X4, které nejvíce ovlivňují hodnotu tohoto ukazatele. 

U indexu X3 je potřebné dosáhnout lepšího poměru mezi ziskem a celkovými aktivy. 

Ideální případ je, když zisk roste a celková aktiva klesají, např. v podobě zásob nebo 

dlouhodobého finančního majetku, který není zcela v orientaci společnosti KERAMOST. 

Případný růst zisku by pozitivně ovlivnil i index X4. 

 

6.2 Bankrotní modely 

Pro hodnocení společnosti byly použity také dva bankrotní modely, které hodnotí, zda 

je společnost ohrožena bankrotem. Pro hodnocení jsem použil Atlmanův model a Index 

důvěryhodnosti. 

6.2.1 Altmanův model 

Z výpočtů pomocí Altmanova modelu bylo zjištěno, že společnost KERAMOST se ve 

sledovaném období nachází v oblasti označované jako „šedá zóna“ (Tabulka č. 19). Jak je 
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z následujícího grafu patrné (Obrázek č. 6), hodnoty, kterých v jednotlivých letech tento 

ukazatel nabýval, byly na úrovni 1,4 – 1,94 bodu.  

V období 2005 až 2007 se hodnoty ukazatele přiblížila k oblasti bankrotu, což bylo 

především následkem zvýšených investic na výstavbu výrobní linky na výrobu 

granulovaných bentonitů v provozovně Prunéřov, patřící pod závod Obrnice, používaných 

především ve stelivech pro kočky. Tato výstavba byla financována dlouhodobým 

bankovním úvěrem ve výši 55 mil. Kč, splatným v roce 2012. V roce 2005 výše 

bankovních úvěrů dosáhla svého maxima ve výši 202,7 mil. Kč. Během následujících pěti 

let se tato výše úvěrů snížila na úroveň 127,2 mil. Kč, což bylo 62,75 % původní sumy 

bankovních úvěrů. 

Vzhledem k HV v tomto období byla možnost financování tohoto projektu z vlastních 

finančních prostředků, které mohly být získány z prodeje dlouhodobého finančního 

majetku, jehož portfolio nepřináší potřebné zisky, případně použít část volných prostředků 

na běžném účtu, nebo pokusit se platbu za tuto linku platit v určitých splátkách. Menší 

finanční prostředky je lze možné získat z prodloužené doby splatnosti závazků a zkrácení 

doby splatnosti pohledávek. 

 

Tabulka č. 19: Altmanův model za období 2003 – 2010 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 



Radek Prajza: Finanční analýza vybrané společnosti 

2013  49 

 

Obrázek 6: Altmanův model 

Pramen: [vlastní zpracování] 

6.2.2 Index důvěryhodnosti 

Na základě vypočtených hodnot Indexu důvěryhodnosti IN05 lze společnost 

KERAMOST označit za společnost blížící se bankrotu (Tabulka č. 20). Jak je 

z následujícího grafu (Obrázek 7) vidět, většina vypočtených hodnot se pohybuje v oblasti 

blížící se pásmu bankrotu nebo je přímo v této oblasti. 

 

Tabulka č. 20: Index důvěryhodnosti IN05 za období 2003 – 2010 

 

 Pramen: [vlastní zpracování] 
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Obrázek 7: Index důvěryhodnosti IN05 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Výsledné hodnoty tohoto ukazatele jsou především ovlivněny výší bankovní úvěrů, 

jejich nákladovostí a výsledným HV.  

V letech 2005 až 2007 společnost KERAMOST vynaložila zvýšené finanční 

prostředky na stavbu výrobní linky na výrobu granulovaných bentonitů pro steliva 

v provozovně Prunéřov, která byla financována dlouhodobým bankovním úvěrem ve výši 

55 mil. Kč splatným v roce 2012, jak již bylo zde několikrát popsáno. 

Ztráty, které společnost vykázala v roce 2005, 2007 a 2010 posunuly hodnotu 

ukazatele do oblasti bankrotu. V roce 2005 společnost vytvořila nákladovou položku na 

nemožné využití BH jílu a v letech 2007 a 2010 ovlivnily HV obchody s cennými papíry. 

Podrobněji jsou tyto důvody popsány v kapitole 4.1. 
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7 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě výsledků jednotlivých částí této FA vzniklo několik návrhů, které by měly 

pomoci k zlepšení některých ukazatelů FA a zároveň ke zlepšení finanční situace 

společnosti KERAMOST. Především uplatnění těch nejjednodušších opatření, o kterých 

rozhoduje pouze vedení společnosti KERAMOST bez účasti druhé strany, by mělo ihned 

přispět k pozitivnímu růstu některých ukazatelů. 

Jak nám ukázala analýza běžné a pohotové likvidity a analýza aktivity, je nutné 

zhodnotit stav zásob a hodnotu krátkodobých závazků. Především snížení stavu zásob o 

zásoby dlouhodobé, u kterých po určitou dobu nedochází k žádnému prodeji nebo 

zpracování na výrobky či polotovary ve vlastní režii a zásoby nízkoobrátkové, kde 

obrátkovost nedosahuje průměrné doby obratu zásob společnosti KERAMOST. Je 

především nutné zhodnotit, zda je na trhu o určité zásoby existující poptávka. Na základě 

těchto zjištění a vzhledem k nákladům spojených se zásobami je nutné stanovit určité 

podmínky odprodeje, případně až likvidace vzhledem k nákladům. Jako řešení se nabízí 

odprodej za sníženou cenu, případně u stálých odběratelů zvážit možnost delší doby 

splatnosti pohledávek, případně kombinace obou těchto možností. Vzhledem k možné delší 

době splatnosti, je nutné tuto dobu kompenzovat cenou, případně odebraným množstvím.  

U běžných zásob je nutné stanovit optimální výši těchto zásob, popř. provést hodnocení 

zásob pomocí metody ABC.  

Krátkodobé závazky, a to především závazky vzniklé z obchodních vztahů jsou ve 

své výši nedostačující pro lepší hodnocení ukazatelů likvidity a aktivity. Vzhledem k tomu, 

že zvyšování objemu nákupů by bylo nerentabilní, je nutné hodnotu závazků zvýšit pomocí 

doby jejich splatnosti. Nemělo by jít jen o umělé krátkodobé navýšení hodnoty těchto 

závazků, ale o dlouhodobý trend. Tento trend by měl vycházet z postupného prodloužení 

doby splatnosti závazků vůči době splatnosti pohledávek. V ideálním případě by tato doba 

byla delší než doba splatnosti pohledávek. Pokud bychom srovnali pouze krátkodobé 

závazky a pohledávky z obchodních vztahů, zjistíme, že hodnota pohledávek je až 5 krát 

vyšší než hodnota závazků z čehož vyplývá, že bychom dobu splatnosti závazků museli 

zpětinásobit, abychom se dostali na stejnou hodnotu s pohledávkami, což s největší 

pravděpodobností není reálné, přesto by měla být snaha o maximalizování této doby. 

Každý zásah do dodavatelsko-odběratelského vztahu chce zvážit a posuzovat individuálně 
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s ohledem na dodavatele nebo odběratele. Jak vyplynulo z předešlých informací, 

společnost KERAMOST vystupuje jako poskytovatel bezúročných půjček v řádu desítek 

dní. Pokud je vhodně zkalkulovaná prodejní cena, nemusí to znamenat pouze negativní 

přínos. Naopak to může přivést odběratele, kteří nemají dostatek finančních prostředků na 

okamžitou platbu a zároveň akceptují zvýšenou cenu výrobku. S ohledem na velkou 

rozdílnost v dobách splatnosti pohledávek a závazků, bych doporučil určité sblížení těchto 

dob, které bych především řešil u nově vznikajících obchodních vztahů a u ostatních 

obchodních vztahů bych doporučil individuální řešení s ohledem na dlouhodobost vztahu 

s obchodním partnerem, cenu za jednotku, odebírané množství, případně platební kázeň. 

Z výsledků rentability vychází jeden zásadní problém, a to je tvorba přiměřené 

ziskovosti v poměru k investovaným prostředkům. Jednoznačně lze říci, že rentabilita 

dosahuje pouze hodnot na úrovni inflace nebo na úrovni úrokových sazeb peněžních 

ústavů. Celkový výsledek hospodaření je zcela jednoznačně ovlivněn finančním 

hospodařením společnosti KERAMOST, které dosáhlo téměř v každém roce sledovaného 

období ztrátu. Tato ztráta byla vyvolána obchody s dlouhodobými cennými papíry, 

nákladovými úroky a náklady označovanými ve výkazu zisků a ztrát jako ostatní finanční 

náklady. Přesto že provozní výsledek hospodaření dosahoval ve sledovaném období 

převážně kladných výsledků, byl jeho vývoj velmi setrvačný, bez náznaku růstu.  

Společnost KERAMOST by měla zhodnotit své portfolio cenných papírů a na 

základě tohoto zhodnocení uvažovat o odprodeji cenných papírů, které jí nepřináší 

dostatečnou ziskovost nebo nesouvisí s výrobní činností. Finanční prostředky takto získané 

investovat do případného rozvoje společnosti nebo do snížení úvěrové zadluženosti.  

Výše nákladových úroků je především dána objemem půjčených finančních 

prostředků a jejich úrokem. Na jedné straně nám úrok poskytuje tzv. daňový štít, t. z., že 

úrok je náklad, který nám snižuje daňový základ pro výpočet daně z příjmu, a na druhé 

straně musíme tento úrok zaplatit poskytovateli úvěru. Ke snížení nákladových úroků 

máme několik možností. V prvé řadě je nutné zvážit optimální výši úvěrů ve spojení 

s ukazatelem míry zadluženosti. Zhodnotit, zda investice pořízené z úvěrů budou přinášet 

dostatečnou ziskovost, jak na splácení úrokových nákladů a samotného úvěru, tak na 

tvorbu případného zisku.  

Zvážit možnost předčasného splacení úvěru v návaznosti na podmínky smlouvy a 

objemu volných finančních prostředků, případně prostředkům, které lze získat odprodejem 
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nevyužívaného majetku. V případě společnosti KERAMOST lze využít jak volných 

finančních prostředků, tak prostředků získaných z prodeje cenných papírů, případně 

z prostředků, které získáme díky prodloužení doby splatnosti krátkodobých závazků a v 

neposlední řadě lze uvažovat i o odprodeji nevyužitého hmotného majetku.  

Dalším opatřením bez nutnosti splacení úvěrového rámce je zaplacení současného 

úvěru úvěrem novým s nižší úrokovou sazbou. Tato částka může být při vyšších hodnotách 

úvěrům poměrně vysoká. 

S ohledem na provozní HV je nutné hledat nové potenciální odběratele s ohledem na 

případnou rentabilitu těchto obchodních vztahů. Společnost KERAMOST by měla více 

využívat dostupnosti do sousedních zemí, např. Německa a hledat případné odběratele na 

tomto trhu. Vzhledem k zprovoznění nové linky na výrobu granulovaného bentonitu pro 

výrobu steliv a kvalitě tohoto výrobku, lze hledat možnost prodeje v některém 

z obchodních řetězců. Zde je ovšem nutné připravit se na delší doby splatnosti pohledávek 

a další možné negativa vzniklá z tohoto obchodního kontraktu ze strany řetězce. Pozitivní 

stránka tohoto kontraktu by moha být na straně odebraného množství s možností rozšíření 

dodávek do zahraničí, kde většina velkých obchodních řetězců má své pobočky. 
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8 ZÁVĚR 

Tato FA mi ukázala určitý finanční stav společnosti KERAMOST ve sledovaném 

období 2003 – 2010 a pomohla mi najít určité návrhy a opatření pro budoucí vývoj. Je 

nutné podotknou, že výsledné hodnoty jednotlivých analýz vypovídají o stavu společnosti 

KERAMOST k 31. 12. příslušného roku a nezohledňují stav v průběhu roku. Přesto na 

základě těchto hodnot vzniklo několik navrhovaných opatření, která by měla pozitivně 

ovlivnit HV a tím dopomoci k plnění budoucích strategických cílů.  

Jednotlivé části FA ukázaly, že společnost KERAMOST se pohybuje na různých 

úrovních bonity, bankrotu, aktivity, likvidity, zadluženosti a rentability. U většiny těchto 

ukazatelů docházelo k setrvávání na negativních hodnotách, bez větší snahy o změnu 

tohoto trendu v pozitivní vývoj. Opakem těchto negativních ukazatelů byl ukazatel 

likvidity a zadluženosti. Ukazatel likvidity vykazoval velmi vysoké hodnoty pozitivně 

orientované směrem k dodavatelům, přesto na základě těchto hodnot spíše poukázal na 

nevyužitelnost oběžných aktiv a to převážně zásob, které nevytvářely potřebné hodnoty. 

Ukazatelé zadluženosti vykazovaly přiměřené hodnoty, a pouze v letech, kdy bylo 

dosaženo ztráty, nedosahoval ukazatel úrokového krytí potřebných hodnot. 

Jakákoliv společnost se především orientuje na hospodářský výsledek. Jak již bylo 

napsáno, společnost KERAMOST převážně vytvářela kladný hospodářský výsledek, přesto 

nelze hovořit o pozitivních hodnotách hospodaření, vzhledem například k výsledným 

hodnotám rentability. Pokud tento HV rozdělíme na část provozní a část finanční, lze 

hovořit o provozní části jako o převážně ziskové a o finanční jako o ztrátové. Výsledná 

hodnota provozní části hospodaření je závislá na tržbách, které dosahovaly ve sledovaném 

období pouze setrvačný vývoj bez náznaku růstu a nákladech z provozní části, které nebylo 

možné podrobněji identifikovat. Finanční část hospodaření byla ovládnuta obchody 

s cennými papíry a nákladovými úroky. Vše co se týkalo cenných papíru v jednotlivých 

letech, ve mně probouzelo určitou nedůvěru vzhledem k hodnotám, které tyto cenné papíry 

nebo lépe dlouhodobý finanční majetek vytvářel. 

Tvář společnosti KERAMOST tvoří také částečně historie. Vzhledem k tomu, že 

společnost se pohybuje na trhu již několik desetiletí, pravděpodobně některé externí 

zájemce některé zjištěné hodnoty FA příliš nemusí zajímat.  
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Velmi zajímavý může být pohled interní, zaměstnanecký, který charakterizuje 

společnost KERAMOST jako stabilní s řadou zaměstnaneckých benefitů a s především 

bezproblémovým a včasným plnění finančních závazků, což především ovlivňuje zájemce 

na trhu práce. Přesto, že společnost KERAMOST nedosahovala pozitivních výsledků 

hospodaření, průměrná mzda přesto rostla. 
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