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Abstrakt 

     Bakalářská práce je zaměřena na rozbor finanční situace a zdraví podniku SEEIF Ceramic 

a. s.. Tato průmyslová společnost se zabývá výrobou šamotových výrobků a keramických 

hmot. V teoretické části se dozvíme něco o postupech a výpočtech finanční analýzy. 

V praktické části se bude aplikovat teoretická část přímo na podniku SEEIF Ceramic a.s.. 

Prostřednictvím výkazů jednotlivých let bude aplikována horizontální a vertikální analýza. 

Dále se budou zkoumat jednotlivé ukazatele jako je rentabilita, aktivita, likvidita. Na závěr 

dané výsledky shrnu a zjistím, jak daná firma hospodařila.  

Klíčová slova: finanční analýza, rentabilita, aktivita, likvidita, bonitní a bankrotní modely, 

rozvaha a výkaz zisků a ztrát  

 

Abstract 

     Bachelor thesis is focused of financial analysis and health of the company SEEIF Ceramic 

a. s. This company deal with production of fireclay products and ceramic mass. There are 

apply theoretical part in the practical part, directly to the company SEEIF Ceramic as.. Next, 

will be apply horizontal and vertical analysis through statements of individual years. We will 

also examine individual indicators as, profitability, activity, liquidity. On the end, I will 

summarize the results and see how the firm to farm. 

Key words: financial analysis, profitability, activity, liquidity, creditworthy and bankruptcy 

models, balance – sheet and income statement. 
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1 Úvod 

Podniky se nachází v dnešní době na poli konkurenčních bojů. Je tedy důležité 

předpovídat budoucnost a tím čelit následkům svého hospodaření, ale mimo jiné se také 

poučit ze svých chyb z minulosti. Měly by být známy silné a slabé stránky podniku. Proto je 

důležité neustálé zkoumání a analyzování. S dobou přicházejí nové příležitosti, inovace a 

procesy pro zkoumání hospodaření podniků.  

K analyzování nám slouží zkoumání finančního zdraví podniku, prostřednictvím 

finanční analýzy, která zkoumá podnik do hloubky a zároveň zjednoduší celkový přehled o 

pohybech prostředků, s kterými firma disponuje.  

Data, která se používají, pro zkoumání, musejí být důvěryhodná a přesná. Poskytují 

nám důležité údaje o struktuře majetku jeho krytí ze svých či cizích zdrojů. Důležitý je také 

přehled o tocích finančních prostředků, pohybu zásob, potřebných nákladů a výdajů za 

distribuci.  

Bakalářská práce bude pojednávat o zkoumání podniku SEEIF Ceramic, a. s., který je 

výrobcem žárovzdorného zboží a technické keramiky. Nejprve budou rozebrány vzorce a 

vymezeny pojmy finanční analýzy a jednotlivých ukazatelů. Následovat bude jejich 

aplikování na vybraném podniku. Bude nejprve provedena horizontální a vertikální analýza. 

Následně pak budou použity metodiky jednotlivých ukazatelů, které rozeberou podnik více do 

hloubky. Nedílnou součástí budou, mimo jiné, modely zjišťující bonitu a možné riziko 

bankrotu. Na závěr, bude znázorněn rozklad, prostřednictvím Du pont pyramidálního 

rozkladu. 

     Cílem bude vyhodnotit jednotlivé ukazatele a hospodaření podniku během několika 

let. Budou zjištěny silné a slabé stránky popřípadě navrhnuta opatření, která povedou ke 

zlepšení hospodaření podniku. 
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2 Historie 

Dá se říci, že původem finanční analýzy je vznik peněz. I když se z počátku jednalo o 

teoretickou práci a v praxi neměla analýza využití, postupem času se rozvinula a začala se 

používat u všech podnikatelů. Kolébkou finanční analýzy se staly Spojené státy americké. 

Finanční analýzy se samozřejmě vyvíjely s dobou a přizpůsobovaly se jí. Přelomem ve 

finanční analýze bylo objevení počítačů a následně používání nových matematických 

principů. Zrodem finanční analýzy v Čechách započalo objevením pojmu ,,analýza bilanční“, 

která se v Německu užívá dodnes. Po 2. Světové válce se již objevil pojem finanční analýza. 

Neustále se rozvíjela ekonomická tradice, kdy se finanční výsledky staly hlavním kritériem 

ekonomických rozhodování. [2] 

3 Finanční analýza, její předmět a cíle 

Finanční analýzu můžeme charakterizovat jako posouzení finančního zdraví podniku. 

Během tohoto procesu se poměřují, kvantifikují, ale také třídí získaná data. Zaměřuje se tedy 

na zkoumání problémů a identifikuje slabé a silné stránky podniku. [1] Z časového hlediska se 

můžeme na finanční analýzu zaměřit ze dvou hledisek. Buď směrem zpět, hodnocení 

minulosti, nebo pohled kupředu, finanční plánování. Finanční analýzu tak nelze chápat jen 

jako aplikaci několika postupů, ať už se jedná o vertikální nebo horizontální metodu, či jiné 

metody, ale jako cyklus, jelikož v každém postupu se objevují důležité souvislosti, které lze 

na základě finanční analýzy změnit. [3] Cílem finanční analýzy je tedy posouzení vlivu 

prostředí jak vnitřního tak vnějšího, interpretace pro plánování a řízení podniku a použití 

výsledků v prostoru.[1] Finanční analýzu lze rozdělit do dvou základních částí. 

3.1 Kvalitativní (fundamentální analýza) 

     ,,Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na jejich 

subjektivních odhadech i na citu pro situaci a jejich trendy.“ [1] Zkoumá tedy prostředí, ve 

kterém se podnik nachází, působení vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí, zkoumání 

různých fází podniku a v neposlední řadě také rozbor podnikových cílů. Jednou z předností 

této analýzy je verbální hodnocení jako je například SWOT analýza, analýza portfolia ve 

dvou dimenzích a jiné. Zkoumá jak makroekonomické (fiskální a monetární politika, 

poptávka a nabídka, daně apod.) tak mikroekonomické prostředí (postavení na trhu).[1] 
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3.2 Kvantitativní (technická analýza) 

     Tato metoda využívá určitých nástrojů analýzy, jako např. matematicko-statický aparát, či 

různé ekonomické ukazatele. Základními prameny je tedy rozvaha, která udává přehled aktiv 

a pasiv podniku, dále výkaz zisků a ztrát ale také celkový přehled o peněžních tocích (cash 

flow). Technická analýza člení své ukazatele dle určitých hledisek. Z časového hlediska se 

jedná o stavové, neboli absolutní ukazatele. Z hlediska geneze se jedná o ukazatele přímo 

zjištěné či odvozené, nebo o ukazatele členěné dle jejich obsahu sdělení. [4] 

4 Zdroje finanční analýzy 

     Základem pro úspěšné dosažení relativních výsledků jsou vstupní informace k výpočtům. 

Řadíme zde výstupy finančního účetnictví, jejich obsah musí být věruhodný a je posouzen 

auditorem a upraven platnou legislativou. V účetních výkazech, jsou historické údaje 

společnosti, pro budování další strategie v oblasti finančního řízení. [8] 

4.1 Rozvaha 

Rozvahu lze charakterizovat jako stav majetku a zdrojů podniku vztažený k určitému 

datu. Skládá se z Aktiv a Pasiv a jejich jednotlivých složek. Nemůžeme mít více zdrojů než 

majetku a musí zde platit rovnost součtu dlouhodobých a oběžných aktiv k součtu vlastního a 

cizího kapitálu a krátkodobých závazků z obchodních styků.[5] Přehled Aktiv a Pasiv rozvahy 

je uveden v tabulce č. 4.1 

Tabulka č. 4.1 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý 

majetek 

Vlastní Kapitál 

Cizí zdroje 

Oběžná aktiva Krátkodobé 

závazky 

Zdroj: Vlastní tvorba  
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 Ve většině případů se rozvaha uvádí v historických cenách, popřípadě může být 

rozvrstvena pomocí odpisů. Pro účely finanční analýzy je proto nutno pozměnit hodnotu 

majetku na základě aktuálnosti daného majetku na trhu. Tvoří se tedy reálnější hodnota. Proto 

je možné cenu majetku zvýšit nebo snížit. U oběžných aktiv se dbá na splatnost pohledávek a 

také na využitelnost nebo prodejnost zásob. Leasing je zde také reklasifikován, aby pro naši 

analýzu vystupoval jako běžný majetek. ,,O hodnotu leasovaného majetku se navýší stálá 

aktiva, o nesplacené splátky se navýší pasiva a o aktuálně uhrazené splátky se navýší 

odpisy.“[6] 

4.2 Aktiva 

Lze charakterizovat jako strukturu majetku podniku. S aktivy je disponováno 

v určitém období a k danému okamžiku tedy představují veškeré zdroje podniku. Zdroje 

mohou být také označovány, jako kapitál, pokud se jedná o finanční stránku zdrojů. Důležité 

je si uvědomit, že by nám měly být prospěšné v budoucnu, ať už přímo, kdy přeměníme cenné 

papíry na hotovost, nebo nepřímo, kdy prostřednictvím pohledávek aktiva zapojíme do 

výrobní činnosti. Tehdy se aktiva přemění na peníze. Celková aktiva se nám dále dělí na 

dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek a ostatní aktiva. [2] 

U dlouhodobého majetku hrají velkou roli odpisy. Jedná se o majetek s dobou 

přeměny na hotový prostředek delší než 1 rok. Lze jej také označit jako dlouhodobý hmotný, 

nebo také nehmotný majetek. [5] Dále zde zahrnujeme finanční investice. Jde o položky 

získávající dlouhodobý přiměřený výnos. [2] 

Za krátkodobý majetek označujeme zdroje s předpokládanou dobou přeměny na 

peněžní formu kratší než jeden rok. Jedná se o peněžní, ale také majetkové položky, spojené 

ve většině případů s výrobou. Oběžná aktiva jsou mimo jiné výsledkem likvidity u finanční 

analýzy firmy. Je nezbytné dbát, vyjma zásob, na pohledávky, které nám slouží k určení 

likvidity, ale z užšího pohledu. [2] 

Zbytek nezařazených aktiv patří do složky ostatní aktiva. Zejména se jedná o položky 

zachycující časové rozlišení.[2] 

4.3 Pasiva 

Pasiva nejsou členěna z časového hlediska, jako tomu bylo u aktiv, ale z hlediska 

odkud jsou zdroje čerpány, tedy ať už z cizích či vlastních zdrojů. Pasiva můžeme označit 

jako zdroje určené k financování firmy, neboť financují majetek vložený do podniku. [2] 
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Vlastní kapitál společnosti je tvořen ze zákona dle pokynů daných obchodním 

zákoníkem. Vlastní kapitál také tvoří různé kapitálové fondy, mezi které řadíme dary, dotace, 

ale rovněž oceňovací rozdíly, které vznikají při přecenění majetku. Fondy ze zisku, o kterých 

pojednává zákon o rezervách, jsou tvořeny povinně a patří zde zákonný rezervní fond. Mezi 

vlastní kapitál zahrnujeme i hospodaření běžného období, tedy zisk nebo ztrátu a zisky 

minulých let případně neuhrazenou ztrátu. [2] 

Získaný kapitál od jiných zdrojů je nazýván cizím kapitálem. Kapitál je zapůjčen 

pouze na určitou dobu a za toto zapůjčení je obvykle placena cena, která se nazývá úrok. 

Z pohledu podniku bereme úroky jako cenu zaplacenou za náklady na užívání kapitálu od 

věřitele. Pro výkyvy v hospodaření v budoucnu, jsou tvořeny rezervy.  

Rezervy jsou tvořeny z určeného procenta daného základu, nebo absolutní částkou. 

Musíme si uvědomit, že rezervy jsou tvořeny na vrub nákladů a tím nám snižují hospodářský 

výsledek. [5] Vlastní kapitál zahrnuje kromě rezerv bankovní úvěry a závazky krátkodobé či 

dlouhodobé. [2] 

     Do ostatních pasiv se opět řadí časové rozlišení, výdaje a výnosy příštích období, 

jak tomu bylo u ostatních aktiv.  

4.4 Výkaz zisků a ztrát  

Výkaz zisku a ztrát je písemný souhrn výsledků hospodaření, který udává přehled o 

výnosech a nákladech, a to vždy za určité období. [2] Podrobněji rozvádí výsledek 

hospodaření v rozvaze a jeho výstupem je podklad pro hodnocení ziskovosti daného podniku. 

[7] Smyslem výkazů zisků a ztrát je informovanost o hospodaření firmy. Za výnosy 

pokládáme celkové peněžní částky z veškerých činností a neklade se důraz, zda již byly 

uhrazeny či nikoliv. Opakem výnosů jsou náklady, což jsou peněžní částky vynaložené 

k získání výnosů. Na základě uvedených faktů lze říci, že nákladové a výnosové položky 

nejsou skutečné hotovostní toky, nejsou tedy příjmy ani výdaji. [5] 

Základní strukturou výkazu zisku a ztrát je finanční výsledek hospodaření, který je 

rozdělen do tří bloků. Prvním je rozdíl mezi výnosy a náklady, kdy se jedná o mimořádný 

výsledek hospodaření. Dalším je hospodaření z běžné činnosti, kdy se finanční a provozní 

náklady sečtou po odečtení daně.  Posledním je součet výsledků hospodaření jak z běžné tak z 

mimořádné činnosti. [7] 

     Jedním z největších problémů při finanční analýze je fakt, že dochází k určitým 

změnám v čase a náklady spojené s výnosy nemusejí být vynaloženy ve stejném období. 
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Důležitým faktem je to, že do tržeb není zahrnuto inkaso za platby z prodeje, který byl 

uskutečněn na úvěr a to v předešlém období. Při analýze je proto důležité nahlédnout 

k vzájemnému propojení  peněžních toků s výsledkem hospodaření. [2] 

4.5 Cash Flow 

     Cash Flow lze definovat jako tok peněžních prostředků firmy. Základem pro výpočet cash 

flow je rozvaha. Z pohledu statického lze říci, že cash flow představuje volné peníze, které 

podnik může čerpat. Cash flow zároveň udává finanční situaci podniku. Naopak z hlediska 

dynamického se jedná o tok peněz, spojených s plánováním,  tedy budoucích příjmů 

plynoucích z našich investic. [7] 

Cash flow lze dělit na:  

a) Cash flow z provozní činnosti, patří zde financování uvnitř podniku, které vede 

k následným výnosům. 

b) Cash flow z investiční činnosti jsou to informace, jak podnik nakládá s peněžními 

prostředky na dlouhodobá aktiva.  

c)  Cash flow z oblasti financování podává informace o změnách ve struktuře 

podnikového kapitálu. 

Přímou metodou řešíme tok hrubých peněz, což chápeme jako skutečné příjmy a 

výdaje, které jsou systematicky uspořádány 

U nepřímé metody se vychází z výsledku výkazů zisků a ztrát. Spočívá v úpravě zisku, 

a to o nepeněžní položky a o změny položek v rozvaze. [7] 

5 Teoretická část  

5.1 Analýza trendů (horizontální analýza) 

Prostřednictvím horizontální analýzy je zkoumán dynamický prvek podniku, jelikož je 

pozorován časový vývoj daných ukazatelů. Důležitým podkladem pro analýzu je výroční 

zpráva, ve které je uvedena potřebná rozvaha a její přílohy. Pomocí údajů se mohou používat i 

výsledky za minulá léta, ve většině případů se však zkoumá období běžného a minulého roku. 

Zjišťuje nám procentuální rozdíl bilance oproti předešlému roku. Jelikož při výpočtech 

postupujeme po sloupcích, dostala tato analýza přívlastek horizontální. Jako ukázkový nástroj 

je nejvhodnější použít znázornění pomocí grafu. [6] Relativní změna se tedy zjistí následovně: 
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Analýza rozvahy se soustředí na objektivní posouzení hospodaření firmy, tedy na 

procentuální změnu v čase. U výkazu zisků a ztrát se zaměřujeme především na tržby 

z prodeje, a to na tržby či služby s výkonovou spotřebou. Důraz je kladen na zkoumání Cash 

flow, neboť konto podnikatele je neustále v pohybu.[2] 

5.2 Procentní rozbor (vertikální analýza) 

U analýzy vertikální se posuzuje mezi sebou majetek a kapitál, a to jak u pasiv, tak i aktiv. 

Analýzu označujeme za vertikální proto, neboť při procentuálním vyjádření postupujeme ze 

shora dolů. U této metody je výhodou srovnání výsledků z různých období (let) a nezávisí tak 

na meziroční inflaci. Největší užití má tedy v případech srovnávání v časech. [1] 

U výkazů zisků a ztrát se jako základ berou tržby a u rozvahy se bere celková suma 

aktiv.  Díky této analýze můžeme vzájemně srovnávat více firem. [1] 

                     
                        

                           
                         

 

5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

     Poměrové ukazatelé, jsou nejrozšířenější metodikou ve finanční analýze. Udávají vztah 

mezi absolutními ukazateli, podíl dvou či více ukazatelů. [9] 

5.3.1 Likvidita (Liquidity Ratios) 

     Likviditu lze charakterizovat jako schopnost dostát svých závazků. Likvidita je určitá 

přeměna dané složky na peněžní formu. Jedná se tedy o včasné splacení závazků. 

Nedostatečná likvidita vede k neschopnosti splácet své závazky a tím může vést i k bankrotu 

firmy, kdy společnost nedokáže plně využívat své ziskové příležitosti. Na druhou stanu 

nadměrná likvidita nepříznivě ovlivňuje rentabilitu, jelikož jsou finanční prostředky vázány 

v aktivech. [2]  

Likviditu lze rozdělit na: 

 Okamžitou likviditu (Cash Ratio) – jedná se o schopnost hradit aktuální splatné 

závazky. Likvidita je zajištěna v okamžiku minimální hodnoty 0,2. [1] 
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 Pohotovou likviditu (Quick Ratio) – u této analýzy se vylučují z oběžných aktiv 

zásoby a v čitateli jsou uvedeny pouze peněžní prostředky a krátkodobé závazky, které nejsou 

těžce vymahatelné. Likvidita by neměla klesnout pod hodnotu 1. [1] 

                    
                    

                  
 

 Běžnou likviditu (Current Ratio) – poukazuje na pokrytí krátkodobých závazků 

aktivy podniku. Běžná likvidita je ukazatelem budoucí solventnosti, s tím že se výsledek 

pohybuje v rozmezí od 1,5-2,5. [1] 

                 
             

                  
 

S likviditou je spojován také výpočet čistého pracovního kapitálu. Čistý pracovní 

kapitál je složen z krátkodobého majetku, který financujeme z dlouhodobých finančních 

zdrojů a z části oběžnými aktivy. Odděluje část peněžních prostředků oběžných aktiv od části, 

kterou můžeme disponovat finančním fondem. [2] Čistý pracovní kapitál vypočítáme dle 

vzorce:  

                                      

5.3.2 Rentabilita 

U rentability se jedná o vztah mezi kapitálem a výsledkem hospodaření. Přesným 

vztahem je dosažení zisku pomocí investovaného kapitálu. Výsledkem rentability je zjištění 

celkové efektivity dané činnosti. K rentabilitě lze získat veškeré podklady z výkazu zisků a 

ztrát a lze ji rozdělit do tří základních částí podle toho, zda použijeme zisk před zdaněním či 

po zdanění, nebo zisk před odečtením úroků a daní. [2]  

Zisk může mít následující podoby: 

EBIT – zisk před odečtením úroků a daní 

EAT – zisk po zdanění, můžeme brát také jako čistý zisk 

EBIT – zisk před zdaněním  

Pro zjištění rentability používáme následující ukazatele: 
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 Rentabilita celkových vložených aktiv (Return on Assets) – tento ukazatel měří 

hrubou produkční sílu podniku ještě před odečtením daní. Slouží k porovnávání podniků u, 

kterých je rozdílný daňový předpis a různý podíl závazků. Neohlíží se na to z jakých zdrojů 

byly podnikatelské činnosti financovány. [1] 

     
    

      
 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Commonequity) – zjišťuje se, zda vlastní 

kapitál vložený do firmy přináší dostatečné zisky. Důležitým faktem je, aby ukazatel ROE 

nabyl vyšší hodnoty než úroky při jiné formě investování. [1] 

     
          

               
 

 Rentabilita tržeb (Return on Sales) – charakterizuje zisk, který dostaneme z tržeb za 

prodané zboží materiál apod.. Tržby ve jmenovateli uvádějí ohodnocení veškerých výkonů 

podniku za určité období (rok, měsíc). [1] 

     
    

     
 

5.3.3 Aktivita (Aktivity Ratios) 

Tyto ukazatelé pojednávají o tom, jak management hospodaří s aktivy  podniku. 

Jelikož se aktiva podniku člení na několik částí, proto používáme pro výpočet aktivity více 

způsobů. Aktivita zahrnuje počet obrátek aktiv vždy za určité období, ve kterém se dosáhlo 

tržeb použitých v daném výpočtu, což nazýváme obrátkovost. Doba, po kterou trvá jedna 

obrátka je označována jako doba obratu, uvádí se ve dnech popřípadě v letech. [3] 

 Vázanost celkových aktiv (Total Assets Turnover) 

Lze označit za celkové zkoumání podniku, tedy jeho efektivitu, za pomocí aktiv 

dosažených prostřednictvím tržeb. Čím je ukazatel nižší, tím více podnik expanduje, bez toho 

aniž by navyšoval finanční zdroje. [1] 

                          
      

           
 

 Relativní vázanost stálých aktiv (Turnover of Fixed Assets Ratio) 
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     Pracuje se zůstatkovou hodnotou stálých aktiv. Projevuje se zde převážně vliv 

odpisů. Díky zůstatkové hodnotě se automaticky ukazatel zvyšuje, dle počtu let. [1] 

                                  
             

           
 

 Obrat celkových aktiv (Total Assets Turnover Ratio) 

Pokud je počet obrátek vyšší než využití aktiv, měla by se některá  aktiva odprodat, 

nebo alespoň zvýšit tržby. [1] 

                       
            

      
 

 Obrat stálých aktiv (Fixed Assets Turnover) 

Tento ukazatel poukazuje na to, zda by bylo vhodné investovat do dalšího 

dlouhodobého majetku, nebo při nízké hodnotě výsledku pozastavit investice podniku. [1] 

                     
           

            
 

 Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) 

Ukazatel udává, kolikrát jsou jednotlivé zásoby během roku prodány a znova 

uskladněny. Jedinou slabou stránkou je to, že se zásoby uvádí v pořizovacích cenách a tržby 

jsou vyčísleny v tržních hodnotách. [1] 

             
            

      
 

 Doba obratu zásob 

     Udává dobu, po kterou jsou zásoby uskladněny v podniku před užitím ve výrobě, 

nebo prodány. [1] 

                   
               

              
 

 Doba obratu pohledávek (Average Collection) 

Obrat pohledávek je počítán z průměrů pohledávek a denních tržeb. Výsledkem tohoto 

vzorce je počet dní, během kterých je inkaso peněz zadrženo v pohledávkách. Výsledek je 
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srovnatelný s běžnou platební podmínkou. Je-li tato podmínka delší, znamená to, že naši 

obchodní partneři neplatí své závazky včas. [1] 

                        
                   

                      
 

 Doba obratu závazků (Payables Turnover Ratio) 

     Opět se jedná o vztah mezi průměrnými denními tržbami, ovšem se závazky. 

Zkoumá dobu odkladu zaplacení našim dodavatelům. [1] 

                     
                         

                      
 

5.3.4 Zadluženost 

         Jelikož podnik nemůže být tvořen jen cizími nebo vlastními zdroji, je třeba 

zjistit, z jaké části je podnik profinancován cizími zdroji. Ke zkoumání tohoto ukazatele se 

používá rozvaha. Zpravidla je tedy zadluženost vyjádřena prostřednictvím celkových závazků 

a aktiv, neboli rozsahem financování aktiv cizími zdroji. [2] 

 Celková zadluženost (Debt Ratio) 

         Je preferován nižší ukazatel. Čím vyšší podíl vlastního kapitálu, tím je zajištěna 

větší bezpečnost věřitelů v případě likvidace společnosti.[1] 

                     
            

              
                                 

 Finanční nezávislost (Equity Ratio) 

     Tento ukazatel můžeme označit za doplňující složku k celkové zadluženosti, jelikož 

vyjadřuje, jaká je finanční nezávislost daného podniku. [ 1] 

                      
               

              
                                   

 Míra zadluženosti (Debt to Ekvity Ratio) 

     Roste s dluhy stejně jako celková zadluženost. [1] 
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 Úrokové krytí (Interest Coverage) 

     Úroky, které splácíme, by měly být několikanásobně převýšeny ziskem. Kolikrát, 

jsou překryty, ukazuje tento ukazatel. [1] 

               
    

     
 

 Dlouhodobá a krátkodobá (běžná) zadluženost  

Ukazatel se zaměřuje na to, z jaké části, jsou financovány aktiva krátkodobými či 

dlouhodobými zdroji. [1] 

                        
                       

              
                           

                       
                       

              
                              

 Dlouhodobé krytí aktiv 

                        
                                       

              
                     

 Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 

     Poukazuje na to, jak je podnik stabilní. [1] 

                                        
               

            
                                         

5.4 Pyramidální rozdělení (Du pont) 

Díky tomu, že jednotlivé ukazatele zkoumají vždy jen určité veličiny a části podniku, 

vzniká pyramidální analýza. Jelikož mezi sebou ukazatelé mají určitý vztah, lze je uspořádat 

do pyramidového schématu, díky němuž dostala analýza pojmenování pyramidální. Za 

předpokladu vhodného uspořádání ukazatelů můžeme zjistit jak současnou, minulou tak i 

budoucí výkonnost podniku. Pomocí této metody můžeme vyhodnotit finanční situaci 

podniku mezi jednotlivými obdobími a zároveň srovnávat konkurenční podniky. Poukazuje 

mimo jiné na výkonost podniku v oboru, ve kterém působí a umožňuje předpovídat budoucí 

vývoj. [1,11] 
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Cílem tohoto rozkladu je popis jednotlivých ukazatelů na jedné straně a analyzování 

vnitřních a složitějších vztahů pyramidy na straně druhé. Jako nejtypičtější se užívá, tzv. Du 

Pont rozklad, který se zaměřuje na rentabilitu kapitálu. [2] 

Tabulka č. 5.1 

rentabilita vlastního kapitálu 

ROA 

aktiva 

celkem/vlastní 

rentabilita tržeb obrat celk. aktiv 

  EAT/tržby tržby/aktiva celkem 

  Zdroj: Vlastní tvorba  

5.5 Bonitní a bankrotní modely 

     Tyto modely pojednávají o finančním zdraví podniku a zároveň poukazují na blížící se 

hrozbu finanční tísně.  Cílem je poskytnutí komplexního pohledu na to, jak firma hospodaří. 

Kaplan a Norton uvádějí jako příklad metodu balanced scorecard, která určuje strategii a dívá 

se na chování firmy. [10] 

5.5.1 Altmanův model 

Model zjišťuje pravděpodobnost bankrotu firem a rozčleňuje tak firmy s velkým 

rizikem bankrotu od těch méně rizikových. Jeho výhodou je jednoduchý výpočet složený 

z hodnot, které dostaneme z jednotlivých poměrových ukazatelů s různou závažností. Největší 

váha připadá na rentabilitu vlastního kapitálu. [2] 

Pro výpočet se používá tento základní vzorec: 

Z = 1,2    + 1,4    + 3,3    + 0,6    + 1    

   = Podíl pracovního kapitálu a celkových aktiv 

   = rentabilita čistých aktiv 

   = EBIT / aktiva 

   = hodnota vlastního kapitálu /hodnota celkových dluhů 

   = tržby / aktiva 

         Je-li výsledek větší než 2,99, můžeme podnik považovat za prosperující. 

Výsledky v rozmezí 1,81 – 2,98, vypovídají o podniku, který se pohybuje v šedé zóně a nelze 
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tedy jednoznačně říci, že je podnik úspěšný. Velké riziko bankrotu hrozí podniku v případě, 

že se pohybuje v hodnotách nižších než 1,81. [2] 

5.5.2 Kralickův rychlý test 

Tento model byl vynalezen roku 1990 a to P. Kralicem a lze jím velmi dobře 

kvalifikovat schopnost firmy. Kvalifikují se pouze ty ukazatele, které nepodléhají rušivým 

vlivům. Zahrnuje ukazatele likvidity, stability, rentability a výsledku hospodaření firmy. [1] 

                            
               

              
 

                          
                             

  
 

                   
  

                                      
 

                   
    

              
 

  

6 Charakteristika podniku SEEIF Ceramic, a.s. 

     Akciová společnost SEEIF Ceramic, a. s. vznikla sloučením tří významných 

producentů žárovzdorných materiálů v ČR - společností Moravské keramické závody, a. s. 

Rájec-Jestřebí, KERAVIT, spol. s r. o. Ostrava a REFRAMO, s. r. o. Kadaň. Sloučením 

těchto tří subjektů s bohatou výrobní tradicí vzniká významný český výrobce žárovzdorných 

produktů, šamotových výrobků a keramických hmot, určených především pro ocelárny a 

slévárenské provozy.  

K datu 1. 5. 2009 začíná na trhu působit nástupnická organizace SEEIF Ceramic, a. s. 

se sídlem v Rájci-Jestřebí. 

Počet zaměstnanců se vyvíjel dle daných roků. Díky fúze, která nastala, byl počet 

zaměstnanců 498. V roce 2010 se počet zvýšil na 538. A v roce 2011 to bylo 618. 
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6.1 Předmět podnikání 

     výroba, obchod a služby, prodej chemických látek a chemických přípravků 

klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, opravy silničních vozidel, zámečnictví, 

nástrojařství, silniční motorová doprava. Předmět činnosti - Správa vlastního majetku. 

6.2 Závody 

Závod 01 - MKZ Šamotka, se sídlem v Rájci-Jestřebí v Jihomoravském kraji. Tento 

závod je zaměřen na výrobu šamotových výrobků, které se mohou užívat v mnohých 

odvětvích. Závod v dnešní době zaměstnává okolo 100 zaměstnanců.  

Závod 02 MKZ Žárohmoty, se sídlem v Rájci-Jestřebí. Závod se specializuje na 

výrobu ucpávkových hmot a doplňků pro slévárenské provozy. Zaměstnává pouze 13 

zaměstnanců, a to díky plně automatizovanému provozu.  

Závod 03 – Keravit, Ostrava – Vítkovice. Můžeme říci, že závod je ve vedení na 

Evropském trhu ve výrobě vysocehlinitých soustav pro odlévání ingotů. Specializace je tedy 

na žárovzdorné hmoty. Zaměstnává okolo 200 zaměstnanců.  

Závod 04 Reframo, se sídlem v Kadani. Závod je především dodavatelem 

žárovzdorného ostřiva různých zrnitostí. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců.  

Závod 05 MKZ Svitavy. Závod není příliš rozsáhlý. Zaměstnává pouze 15 

zaměstnanců. Specializuje se na grafitošamotové, grafitoko-rundové výlevky a na tepelně 

izolační tvarovky IZOSPAR. 

6.3 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

     Společnost věnuje pozornost oblasti výzkumu a vývoje a v současné době pracuje 

na několika konkrétních úkolech, které vzešly z požadavků závodů, ale také na několika 

teoretických úkolech.  

Jedná se zejména o: 

- Vývoj eko-friendly ucpávkových hmot na bázi pojivového systému, 

- vývoj žáruvzdorného konstrukčního lehčeného šamotu s klasifikační teplotou nad 1400 °C, 

- izolační materiály pro nálitkování, 

- nenasákavé topné elementy, 

- nepálené stavební materiály, 
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- estetické a dekorační stavební materiály, 

- dusací hmota pro kuplovny, 

- nová rozměrová řada odstředivého odstruskovače, 

- pánvičky pro tavení skloviny, 

- výroba velkorozměrových nálevek. 

6.4 Vývoj společnosti 

V průběhu roku 2009 se společnost aktivně zapojila do projektu MPSV „Vzdělávejte 

se“, který byl vyhlášen v rámci ověřování nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti na 

podporu firem, které byly nuceny v důsledku krize omezit výrobu. 

V rámci projektu „Vzdělávejte se“ financovaného z Evropského sociálního fondu 

čerpaly jednotlivé společnosti, nyní spojené do SEEIF Ceramic, a. s. ve dvou etapách. Ve II. a 

IV. čtvrtletí 2009 celkem 2 529 tis. Kč se zapojením 184 zaměstnanců.[12, 13, 14, 15] 

7 Horizontální analýza 

První oblastí, kterou se budu v praktické části práce zabývat, je horizontální a 

vertikální analýza, která se zabývá hodnocením výsledků aktiv, pasiv a jednotlivých ukazatelů 

rozvahy a výkazu zisků a ztrát, zaznamenaných v letech 2009, 2010 a 2011. Zhodnotil jsem 

tedy vývoj jednotlivých hodnot mezi těmito lety.  

7.1 Aktiva podniku 

Tabulka č. 7.1 - Zkrácená horizontální analýza Aktiv Rozvahy za období let 2009 - 2011 

Položky rozvahy 
v [tis. Kč] 

2009 2010 2011 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

Aktiva celkem 707 598  100 716 964  101 727 062  103 

Stala aktiva 451 622  100 413 368  92 380 218  84 

DNM 29 591  100 23 175  78 9 444  32 

DHM 422 028  100 390 193  92 370 771  88 

DFM 3 100 3 100 3 100 

Oběžná aktiva 254 207  100 301 795  119 345 049  136 

Zásoby 146 710  100 149 149  102 169 394  115 

Dl. pohledávky 241  100 0 0 0 0 

Kr. pohledávky 101 265  100 114 378  113 140 196  138 
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Finanční majetek  5 991  100 38 268  639 35 459  592 

Časové rozlišení 1 769  100 1 801  102 1 795  101 

Ostatní aktiva př.ob. 1 769 100 1 801 102 1 795 101 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z vývoje celkových aktiv podniku je patrná jejich rostoucí tendence v průběhu 

sledovaného období. Tento nárůst byl zapříčiněn neustálým se zvyšováním oběžných aktiv, a 

to nejrazantněji v roce 2011 kdy narostla o 17 %. Dlouhodobý finanční majetek zůstal 

nepozměněn. Oproti tomu, dlouhodobý nehmotný majetek měl výrazně klesající tendenci. 

V roce 2011 vykazoval dlouhodobý nehmotný majetek nejnižší hodnotu a poklesl na pouhých 

32 %. Dlouhodobý hmotný majetek měl taktéž klesající tendenci a nejnižší hodnoty dosáhl 

v posledním sledovaném roce, kdy poklesl na 88 %. Dlouhodobé pohledávky byly 

zaznamenány pouze v prvním roce zkoumání, poté vykazovaly nulovou hodnotu. Na druhou 

stranu byl zaznamenán nárůst krátkodobých pohledávek. V roce 2010 vzrostly krátkodobé 

pohledávky o 13 % a v roce 2011 o 38 %. Zajímavým je také finanční majetek v roce 2010, 

který vzrostl na hodnotu 639 %, což znamená, že se nám finanční majetek navýšil 6x oproti 

předešlému roku, a to v penězích na účtech v bankách. 

7.2 Pasiva podniku 

Tabulka č. 7.2 - Zkrácená horizontální analýza Pasiv Rozvahy za období let 2009 – 2011 

Položky rozvahy 
v [tis. Kč] 

2009 2010 2011 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

Pasiva celkem 707 598  100 716 967  101 727 062  103 

Vlastní kapitál 336 887  100 315 989  94 339 687  101 

Základní kapitál 90 000  100 90 000  100 90 000  100 

Fondy ze zisku 28 000  100 27 759  99 7 101  25 

Cizí zdroje 370 458  100 400 184  108 387 375  105 

Dlouhodobé závazky 97 563  100 91 704  94 88 841  91 

Krátkodobé závazky 52 772  100 78 572  149 80 123  152 

Bankovní úvěry 220 123  100 229 801  104 207 002  94 

Časové rozlišení  253  100 794  314 0  0 

Ostatní pasiva př. ob. 253  100 794  314 0 0 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z vývoje celkových pasiv podniku je patrná jejich rostoucí tendence v průběhu všech 

sledovaných období. Procentuální hodnota vlastního kapitálu měla mezi lety 2009 - 2010 

klesající tendenci. Naopak tomu bylo mezi lety 2010 - 2011, kdy došlo k jejímu opětovnému 

navýšení. Největší pohyb lze sledovat u fondů ze zisku. Jejich pokles v roce 2010 o 1 %, byl 
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zcela zanedbatelný, oproti prudkému propadu v roce 2011, kdy se fondy snížily o necelých 

21 000 tis. Kč a vzhledem k roku 2010 klesly o 74 %.  

Cizí zdroje měly v průběhu všech sledovaných let kolísavý charakter. Dlouhodobé 

závazky byly řádně spláceny a měly tedy klesající tendenci a v roce 2010 byla schopnost 

splacení nevyšší, kdy procentuální hodnota dlouhodobých závazků vykazovala 94 %, oproti 

roku předešlému. U krátkodobých závazků tomu bylo naopak, jelikož byla zaznamenána 

jejich rostoucí tendence a podniku se tak navýšily závazky o 49 %, mezi lety 2010 - 2011 již 

nebyl nárůst tak patrný. U bankovních úvěrů, byl zaznamenán nárůst v roce 2010, ale v roce 

2011 již řádné splácení snížilo daný úvěr. Časové rozlišení mělo jen nepatrný vliv. V roce 

2010 se nám sice navýšilo o více než 300 %, ale jejich hodnoty nebyly tak vysoké, jak tomu 

bylo u Bankovních úvěrů a jiných. V roce 2011 Časové rozlišení zaniká.  

7.3 Výkaz zisků a ztrát  
Tabulka č. 7.3 - Zkrácená horizontální analýza VZZ 

Položky rozvahy 
v [tis. Kč] 

2009 2010 2011 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota  

[%] 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

 [%] 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

Tržby za prodej 33 401  100 34 587  104 28 182  84 

Výkony 252 968  100 524 627  207 672 966  266 
Tržby z prodeje 
vlastních výrobků 262 020  100 495 603  189 633 958  242 

Výkonná spotřeba 153 281  100 322  289 210 403 557  263 
Spotřeba materiálu 
a energie 111 530  100 251 904  226 309 958  278 

Služby 41 751  100 70 385  169 93 599  224 

Přidaná hodnota 103 286  100 208 996  202 275 959  267 

Osobní náklady 95 540  100 161 627 169 183 060 192 

Mzdové náklady 71 327  100 116 448  163 129 896  182 

Odpisy z invest. 
majetku 35 317  100 52 924  150 52 497  149 
Zdroj: vlastní zpracování 

Viditelná je rostoucí hodnota položky Tržby z prodeje vlastních výrobků, kdy za 

výrobky firma utržila v roce 2010 oproti roku 2009 téměř dvojnásobek. V roce 2011 se tržby 

zvýšily o 142 %. Díky zvýšené produkci vlastních výrobků, byla také navýšena spotřeba 

materiálu a energie potřebné pro výrobu. Razantní nárůst byl zaznamenán převážně v roce 

2011, kdy byla spotřeba navýšena o 178 % oproti roku 2009.  
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     Bylo tedy třeba více pracovní síly, a tím vzrostly také mzdové náklady a to nejvíce 

mezi rokem 2009 a 2010, kdy se navýšily o 63 %. Zjevné také bylo zvýšení osobních 

nákladů.  

     Jelikož firma investovala, narostly nám odpisy investičního majetku. V roce 2010 o 

polovinu předešlého roku a dále se již odpisy udržují okolo 150 %.  

8 Vertikální analýza 

Pomocí vertikální analýzy jsem zhodnotil majetkovou strukturu podniku. Tato analýza není 

ovlivněna meziroční inflací. Zkoumaným obdobím jsou roky 2009 - 2011.  

8.1 Aktiva podniku 

 

Tabulka č. 8.1 - Zkrácená vertikální analýza Aktiv Rozvahy za období let 2009 - 2011 

Položky rozvahy 
v [tis. Kč] 

2009 2010 2011 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

Aktiva celkem 707 598  100 716 964  100 727 062  100 

Stala aktiva 451 622  64 413 368  58 380 218  52 

DNM 29 591  4 23 175  3 9 444  1 

DHM 422 028  60 390 193  54 370 771  51 

DFM 3 0 3 0 3 0 

Oběžná aktiva 254 207  36 301 795  42 345 049  47 

Zásoby 146 710  21 149 149  21 169 394  23 

Dl. pohledávky 241  0 0 0 0 0 

Kr. pohledávky 101 265  14 114 378  16 140 196  19 

Finanční majetek  5 991  1 38 268  5 35 459  5 

Časové rozlišení 1 769  0 1 801  0 1 795  0 
Zdroj: vlastní zpracování 

Pro výpočty byla stanovena hodnota 100 % u celkových aktiv. U stálých aktiv 

můžeme vidět zastoupení 64 % v roce 2009. V následujících letech byly hodnoty klesající. 

Největší část stálých aktiv tvořil dlouhodobý hmotný majetek, který se prodal a tím je 

vysvětlena hlavní příčina poklesu stálých aktiv. Dlouhodobý finanční majetek zůstal po dobu 

tří let nezměněn a nehmotný majetek se pohyboval mezi 3 - 4 %.  Jeho nejnižší procentuální 

hodnota byla zaznamenána v roce 2011 a to 1 %.  

     Oběžná aktiva měly naopak rostoucí tendenci oproti aktivům stálým. Největší podíl 

tvořily zásoby a krátkodobé pohledávky. Zásoby se pohybovaly okolo 20 %, dlouhodobé 
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pohledávky zanikly v roce 2010 a krátkodobé pohledávky se navýšily o 2 a 3 %. Finanční 

majetek zaujímal v roce 2009 jen 1 %. K jeho navýšení došlo v roce 2010 a 2011, kdy 

hodnota finančního majetku byla téměř 6 x vyšší než v roce 2009. 

8.2 Pasiva podniku 

 
Tabulka č. 8.2 - Zkrácená vertikální analýza Pasiv Rozvahy za období let 2009 - 2011 

Položky rozvahy 
v [tis. Kč] 

2009 2010 2011 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

Pasiva celkem 707 598  100 716 967  100 727 062  100 

Vlastní kapitál 336 887  48 315 989  44 339 687  47 

Základní kapitál 90 000  13 90 000  13 90 000  12 

VH 237 424  34 218 739  31 218 739  30 

Fondy ze zisku 28 000  4 27 759  4 7 101  1 
Cizí zdroje 370 458  52 400 184  56 387 375  53 

Dlouhodobé závazky 97 563  14 91 704  13 88 841  12 

Krátkodobé závazky 52 772  7 78 572  11 80 123  11 

Bankovní úvěry 220 123  31 229 801  32 207 002  28 

Časové rozlišení  253  0 794  0 0  0 
Zdroj: vlastní zpracování 

Krytí podniku je zajištěno z větší části cizími zdroji. Jsou zastoupeny více jak 50-ti %. 

Největší část tvoří bankovní úvěry, a to 31 % v roce 2009. Dále následoval jejich mírný nárůst 

v roce 2010 a díky splácení úvěru pokles procentuální hodnoty v roce 2011 na 28 %.  

Závazky v roce 2010 byly zastoupeny dlouhodobými závazky ze 14-ti % a krátkodobými 

závazky o polovinu méně. Závazky krátkodobé byly s dlouhodobými závazky procentuálně 

téměř vyrovnané v roce 2011. Vlastní jmění tvoří převážně výsledek hospodaření podniku a 

to v největší míře v roce 2010, kdy tvořil 34 %. Základní kapitál vložený do firmy zůstal 

nezměněn. 
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8.3 Výkaz zisků a ztrát  

 

 
Tabulka č. 8.3 - Zkrácená vertikální analýza VZZ 

Položky rozvahy 
v [tis. Kč] 

2009 2010 2011 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

absolutní 
hodnota 

[Kč] 

relativní 
hodnota 

[%] 

Tržby za prodej 33 401  13 34 587  7 28 182  4 
Výkony 252 968  100 524 627  100 672 966  100 
Tržby z prodeje vlast. výrobků 262 020  104 495 603  94 633 958  94 
Výkonná spotřeba 153 281  61 322  289 61 403 557  60 

Spotřeba mat.  a energie 111 530  44 251 904  48 309 958  46 
Služby 41 751  17 70 385  13 93 599  14 
Přidaná hodnota 103 286  41 208 996  40 275 959  41 
Osobní náklady 95 540  38 161 627 31 183 060 27 
Mzdové náklady 71 327  28 116 448  22 129 896  19 
Odpisy z invest. majetku 35 317  14 52 924  10 52 497  8 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hlavní základnou jsou výkony, které zde tvoří 100 %. Na druhém místě je to výkonná 

spotřeba. Nejmenší část je tvořena tržbami z prodeje, kdy v roce 2011 zaujímají pouze 4 %. 

Přestože částky osobních a mzdových nákladů rostly, jejich procentuální zastoupení klesalo. 

Důvodem je růst výkonu.  

9 Ukazatelé výnosnosti podniku 

Tabulka č. 9.1 - Výsledné hodnoty ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability 2009 2010 2011 

rentabilita vlastního kapitálu -0,06 -0,07 0,07 

rentabilita celkového kapitálu -0,03 -0,03 0,03 

rentabilita dlouhodobého kapitálu -0,04 -0,05 0,06 

rentabilita tržeb -0,07 -0,05 0,03 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 9.1 - Grafické vyjádření ukazatelů rentability v letech 2009 - 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

Na základě výsledků uvedených v tabulce a grafu byl zaznamenán postupný vývoj 

rentability vlastního kapitálu. V roce 2010 a 2011 rentabilita vykazovala 7 % oproti roku 

2009, kdy vykazovala 1 % nižší procentuální hodnotu. V letech 2009 a 2010 je vlastní kapitál 

procentuálně neziskový, dá se říci ztrátový. Velké zlepšení nastalo až v roce 2011, kdy se 

podnik dostal do kladných procentuálních výsledků. Výnosnost vlastního kapitálu byla 

zvýšena o 14 % oproti roku 2010. Rapidní vzestup firmy byl zapříčiněn výsledkem 

hospodaření, který činí 23 699 tis Kč. Dle grafického znázornění lze sledovat, že u vlastního 

kapitálu bylo dosaženo největších změn.  

 Rentabilita celkového kapitálu 

     Celková aktiva v prvních dvou letech se udržují na stejné procentuální hodnotě -3 

%. Aktiva podniku začala být výnosová až v roce 2011, kdy se hospodaření podniku rapidně 

zlepšilo a podnik zároveň v tomto roce dosáhl nejvyšší výnosnosti Aktiv. 

 Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

Ziskovost se neprokázala ani u dlouhodobého majetku firmy. Dlouhodobý majetek byl 

v letech 2009 a 2010 větší než majetek v roce 2011. Zde je poukázáno na to, že jak je u 

rentability důležitý zisk firmy. V posledním roce zkoumání se nám tedy dlouhodobý majetek 
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stává ziskovým, avšak s pouhými 5-ti %. Skok mezi roky 2010 a 2011 byl velmi výrazný a to 

o celých 11 %.  

 Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb se rok od roku zlepšovala. V roce 2009 to bylo -7 %, v dalším roce 

vzrostla o -2 %, a v posledním roce 2011 se dostáváme do kladných hodnot a to do ziskovosti 

3 %. Skok mezi roky 2010 a 2011 byl zapříčiněn kladným výsledkem hospodaření.  

10 Ukazatelé aktivity 

Tabulka č. 10.1 - Výsledné hodnoty ukazatelů aktivity 

Ukazatele aktivity (obratu) 2009 2010 2011 

obrátka aktiv 0,42 0,74 0,91 

obrátka fixních aktiv 0,65 1,28 1,74 

obrátka zásob 2,01 3,55 3,91 

doba obratu aktiv 874,25 494,94 400,79 

doba obratu stálých aktiv 557,99 285,36 209,59 

doba obratu zásob 349,35 169,38 153,21 

doba obratu pohledávek 112,25 76,34 72,40 

doba obratu závazků 43,28 39,59 30,14 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 10.1 - Grafické vyjádření ukazatelů aktivity v letech 2009 - 2011 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 Doba obratu aktiv 

Doba obratu se rok od roku zlepšovala, skočila z 0,42 na 0,74 obrátek/rok a v roce 

2011 činila obrátka aktiv dokonce 0,91 obrátek/rok díky ročním tržbám, které činily 736 118 

tis. Kč. Doba k uskutečnění jedné obrátky byla nejkratší v roce 2009 a to 874 dní.  

     U stálých aktiv oproti celkovým aktivům, je doba obratu podstatně kratší. Nejkratší 

doba je zaznamenána v roce 2009, a to 558 dní na jednu obrátku. Nejnižší obrátkovost je tedy 

0,65 v roce 2009, v dalších letech je převýšena obrátkovost přes 1 obrátku/rok. Nejnižší obrat 

zásob byl zaznamenán v posledním roce zkoumání a to 210 dní.  

 Doba obratu zásob 

Rok od roku zásoby vzrůstaly a zároveň se krátila doba potřebná k jedné obrátce. 

V roce 2011 činila obrátkovost 3,91 obrátek/rok a potřebná doba byla 153 dní. Katastrofální 

doba pro obrat byla v roce 2009, kdy zásoby stály, a doba obratu byla 349 dní. 

 Doba obratu závazků a pohledávek 

Co se týče pohledávek, v roce 2009 byla doba obratu jedné obrátky 112 dní, v dalších 

dvou letech se dostala téměř na polovinu. Jde vidět splácení od odběratelů.  

Závazky také postupně klesaly, ale v menším měřítku. Doba obratu se pohybovala 

okolo 40 dní. Můžeme konstatovat, že firma byla splatná svým závazkům v krátkém časovém 

úseku a v roce 2011 byla doba snížena na pouhých 30 dní. 

11 Ukazatelé likvidity 

Tabulka č. 11.1 - Výsledné hodnoty ukazatelů likvidity 

Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 

běžná likvidita 4,81 3,84 4,31 

pohotová likvidita 2,03 1,94 2,19 

okamžitá likvidita 0,11 0,49 0,44 

čistý pracovní kap. 201 435,00 223 223,00 264 926,00 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 11.1 - Grafické vyjádření ukazatelů likvidity za období let 2009 - 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Podniku vystačí oběžná aktiva k uhrazení veškerých krátkodobých závazků, které má. 

Tato kladná čísla jsou velice příznivá, a jak můžeme sledovat, jejich vývoj se v letech 

pohybuje okolo 2 000 tis. Kč. 

12 Zadluženost  

Tabulka č. 12.1 - Výsledné hodnoty ukazatelů zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 

finanční páka 2,10 2,27 2,14 

celková zadluženost 0,52 0,56 0,53 

zadluženost vlastního jmění 0,29 0,29 0,26 

úrokové krytí -2,82 -1,36 3,38 

koeficient samofinancování 0,48 0,44 0,47 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Finanční páka 

Dle výsledků je patrné, že podnik využívá cizí kapitál ve značné míře, neboť je 

překročena hodnota 1. V roce 2010, kdy je finanční páka 2,27, je využita nejvíce. Je zde 

zaznamenán nárůst aktiv oproti roku 2010 o 9 369 tis. Kč a zároveň pokles vlastního jmění o 

20 898 tis. Kč, což je způsobeno využitím cizího kapitálu. Mezi rokem 2010 a 2011 je 

zaznamenán pokles o 0,13. V roce 2011 byla navýšena aktiva podniku, ale zároveň se nám 

zvýšil vlastní kapitál. 

 Celková zadluženost 

Tento ukazatel lze označit jako ukazatel finanční stability. Zadlužení podniku se 

pohybuje okolo 54 %. Toto zadlužení odpovídá menším podnikům, které nechtějí riskovat a 

snaží se svou zadluženost koordinovat v přijatelných hodnotách 50 na 50. V roce 2010 je 

vidět největší zadlužení podniku, které činilo 400 184 tis. Kč a to z důvodu navýšení cizích 

zdrojů. Zadlužení bylo z největší části tvořeno bankovními úvěry.  

 Zadluženost vlastního jmění 

Nejnižší zadluženost vlastního kapitálu je zaznamenána v roce 2011, jelikož hodnota 

vlastního kapitálu je nejvyšší a dlouhodobé závazky jsou téměř 4 x větší než vlastní kapitál. 

V letech 2009 a 2010 je zadluženost stejná, a to 0,29. Vlastní kapitál převyšuje závazky 

trojnásobně.  
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 Úrokové krytí 

     Úrokové krytí v roce 2009 a 2010 nebylo zajištěno, což znamená pro akcionáře, že 

se úroky museli pokrýt ze zisku. V roce 2011 bylo zajištěno krytí úroků a to 3,38 x. Normy 

podle zahraničí uvádějí pokrytí svých úroků 3 a vícekrát.  

 Koeficient samofinancování 

Finanční samostatnost podniku byla nejnižší v roce 2010 a to 44 %. V letech 2009 a 

2011 podnik pokryl aktiva více jak 45 % z vlastních zdrojů. Tento ukazatel by měl spolu se 

zadlužeností vlastního jmění dosahovat 100 %, což dostál ve všech letech.  

13 Kralickův rychlý test 

Tabulka č.1 13.1 - Hodnocení výsledků kralickova testu. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Tabulka č. 13.2 - Výsledné hodnoty pro bankrotní ukazatele 

Ukazatele 2009 2010 2011 

Kvóta vlastního 
kapitálu 

0,48 0,44 0,47 

Doba splácení 
dluhu s CF 

-8,05 -8,24 7,13 

Rentabilita tržeb -0,06 -0,04 0,04 

Rentabilita Aktiv -0,02 -0,02 0,04 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Kvóta vlastního kapitálu 

Na základě výpočtů dle vzorců z teoretické části práce jsme dostali hodnoty z tabulky 

č. 13.2. Co se týče, vlastního kapitálu můžeme konstatovat, že si podnik vede velmi dobře ve 

všech letech, a to díky tomu, že se neprojevují žádné razantní odchylky, jak u celkové 

bilanční sumy, tak i vlastního kapitálu.  
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 Doba splácení dluhu s CF 

Jak můžeme vidět dle záporných hodnot, podnik je v ohrožení. Jeho vyrovnání se 

dostavuje až v posledním roce, kdy se dostáváme do kladných hodnot. Splatnost je cca 7 let, 

což odpovídá dle tabulky číslu 3, neboli dobré době splácení.  

 Rentabilita tržeb 

     Ziskovost tržeb se pohybuje v prvních dvou letech v černých číslech a postupně se 

jejich stav zlepšuje. Rok 2010 se zlepšil o 2 %, a v roce 2011 oproti roku 2010 dokonce o 8 

%. Toto zjištění stále spadá do špatného hospodaření firmy.  

 Rentabilita aktiv 

     Návratnost aktiv je také mizivá a spadá do kategorie číslo 4, které je velice 

neuspokojivé. Veliký skok opět můžeme pozorovat mezi rokem 2010 a 2011. Toto zjištění je 

díky kladným číslům ve výsledcích hospodaření podniku. 

14 Altmanův index důvěryhodnosti 

Vhodný prostředek pro určení a vyloučení krachu firmy. 

 
Tabulka č. 14.1 - Výsledné hodnoty pro Altmanův index důvěryhodnosti 

vzorce 2009 2010 2011 násobek 

ČPK/A 0,28 0,31 0,36 6,56 

ZISK/A 0,34 0,31 0,30 3,26 

EBIT/A -0,02 -0,02 0,04 6,72 

VK/Z 2,24 1,86 2,01 1,05 

Z 5,16 4,86 5,72 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Seeif Ceramic a.s. je značně důvěryhodný a to ve všech třech letech. Menší úpadek 

můžeme pozorovat v roce 2010. Je však nepatrný a stále se pohybuje nad hranicí 2,99. 

Můžeme tedy předpovídat uspokojivou finanční situaci. 

 

15 Pyramidální rozdělení (Du Pont) 

Du Pont pyramidální rozklad, zachycuje hospodaření podniku mezi lety 2010 a 2011, kdy byl 

na tom podnik nejlépe. Vypočtené hodnoty jsou zaznamenány v tabulce.  
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Tabulka č. 15.1 – Tabulka zaznamenaných hodnot výpočtů pro Du pont rozklad 

rok 
2010 2011 

položka 

Zisk 
-0,07 0,07 

Vlastní kapitál 

Zisk 
-0,03 0,03 

Aktiva celkem 

Aktiva celkem 
2,27 2,14 

Vlastní kapitál 

Zisk 
-0,04 0,03 

Tržby 

Tržby 
0,80 1,01 

Aktiva celkem 

Náklady 
1,03 0,97 

Tržby 

Aktiva celkem 
1,25 0,99 

Tržby 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek č. 1- grafické znázornění Du pont rozkladu 

 

 

     Jak je zřetelně viditelné, výnosnost vlastního kapitálu a celkových aktiv je zdárně splněna 

až v roce 2011 
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16 Závěr 

     Cílem této bakalářské práce, bylo zaměření se na finanční zdraví podniku SEEIF Ceramic 

a. s.. Dle jednotlivých ukazatelů detailně prozkoumat jeho silné a slabé stránky. Na základě 

výkazů a zkoumání můžeme zhodnotit, že si podnik v prvních letech nevedl zrovna nejlépe, 

ale postupně se rok od roku zlepšoval. Záporné hodnoty, byly zapříčiněny převážně 

výsledkem hospodaření, který se pohyboval v záporných hodnotách díky fúze, která proběhla 

sloučením podniků. Podnik se nám tedy musel sjednotit ve své strategii a celkové koordinaci 

řízení.  

     Na základě této fúze, podnik nedosahoval zisků, a můžeme konstatovat ztrátovost, ale 

v posledním roce zkoumání a zdárného řízení podniku, se již výnosnost dostala do kladných 

hodnot a bylo dosaženo zisku. Také splácení svých závazků a dlouhodobých dluhů se u 

podniku SEEIF Ceramic a.s. dostálo v posledním roce zkoumání. Co se týče splatnosti 

krátkodobých závazků, je dostáno ve velice příznivých číslech a to na základě objemu 

oběžných aktiv, které nám vystačí na jejich splácení.  

     V roce 2009 je zaznamenána celková krize, kdy obrat zásob je značně vysoký. Zásoby nám 

stojí a nepřetvářejí se z hmotné formy na peněžní. Soudíme tak dle obratu pohledávek, které 

taktéž nebyly příznivé, znamenalo to dlouhodobé neplacení od odběratelů, které se ovšem 

razantně zlepšilo.  

     Na základě zhodnocení celkového hospodaření podniku, i když při sloučení více podniků 

v jeden, nebyly čísla příliš lichotivá, podařilo se sjednotit své zkušenosti a postupně se 

postavil na nohy a buduje si svou silnou pozici na trhu.  

     Celková analýza podniku byla zdárně provedena a zhodnocena. Bakalářská práce dle mých 

cílů byla zdárně splněna. Pomohla mi při orientaci, se, ve výkazech podniku, hodnocení jeho 

finančního zdraví a rozšířila můj rozhled do finanční sféry podnikání a působení dané firmy 

na trhu, který v dnešní době není příliš klidný a vládne konkurenční boj podniků ve stejném 

odvětví.  

     Závěrem bych rád popřál firmě SEEIF Ceramic a.s., hodně úspěchů a zdárných výsledků 

ve svém působení na Českém, ale i zahraničním trhu.  
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Příloha č. 1 – Zkrácená Rozvaha v tis. Kč (2009 - 2011) 

  [tis. Kč] 2009 2010 2011 

  Aktiva celkem 707 598  716 967  727 062  

A Pohledávky za upsaný základní kapitál       

B Dlouhodobý majetek 451 622  413 371  380 218  

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 29 591  23 175  9 444  

B.I 1 Zřizovací výdaje 41  14    

B.I 3 Software 186  1 545  476  

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 28 905  21 616  8 968  

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 459      

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 422 028  390 193  370 771  

B.II 1 Pozemky 6 645  5 950  5 948  

B.II 2 Stavby 88 454  84 477  79 128  

B.II 3 Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 99 966  82 161  72 618  

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 748  3 767  3 411  

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 120  2 530  6 041  

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 24 839  29 424  35 113  

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 195 256  181 884  168 512  

B.III Dlouhodobý finanční majetek 3  3  3  

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 3  3  3  

C Oběžná aktiva 254 207  301 795  345 049  

C.I Zásoby 146 710  149 149  169 394  

C.I 1 Materiál 44 895  39 275  45 749  

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 17 429  25 955  21 518  

C.I 3 Výrobky 68 238  74 586  94 245  

C.I 5 Zboží 16 148  9 333  7 882  

C.II Dlouhodobé pohledávky 241      

C.II.7 Jiné pohledávky 241      

C.III Krátkodobé pohledávky 101 265  114 378  140 196  

C.III 1 Pohledávky z obchodnch vztahů 90 852  110 585  131 339  

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 8 413  2 033  4 757  

C.III 7 Krátkodobé posyktnuté zálohy 1 049  1 313  4 006  

C.III.8 Dohadné účty aktivní 941  276    

C.III.9 Jiné pohledávky 10  171  94  

C.IV Krátkodobý finanční majetek 5 991  38 268  35 459  

C.IV 1 Peníze 520  484  548  

C.IV 2 Účty v bankách 5 471  37 784  34 911  

D.I Časové rozlišení 1 769  1 801  1 795  

D.I 1 Náklady příštích období 1 074  1 381  1 627  

D.I 2 Komplexní náklady příštích období 672  420  168  

D.I 3 Příjmy příštích období 23      

 

 



 

 
 

 

 

  Pasiva celkem 707 598  716 967  727 062  

A Vlastní kapitál 336 887  315 989  339 687  

A.I Základní kapitál 90 000  90 000  90 000  

A.I 1 Základní kapitál 90 000  90 000  90 000  

A.II Kapitálové fondy 148  148  148  

A.II 1 Emisní ažio 64  64  64  

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 84  84  84  

A.III 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 28 000  27 759  7 101  

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 27 759  27 759  7 101  

A.III 2 Statutární a ostatní fondy 241      

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 237 424  218 739  218 739  

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 237 424  218 739  218 739  

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -18 685  -20 657  23 699  

B Cizí zdroje 370 458  400 184  387 375  

B.I Rezervy   107  11 409  

B.I.4 Ostatní rezervy   107  11 409  

B.II Dlouhodobé závazky 97 563  91 704  88 841  

B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 54 571  52 000    

B.II 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem     52 000  

B.II.10 Odložený daňový závazek 42 992  39 704  36 841  

B.III Krátkodobé závazky 52 772  78 572  80 123  

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 35 028  57 346  54 679  

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 7 220  9 315  9 395  

B.III 6 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 3 397  4 612  5 130  

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 3 137  4 901  1 005  

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 49  224  132  

B.III.9 Vydané dluhopisy       

B.III.10 Dohadné účty pasivní 2 260  1 228  4 248  

B.III.11 Jiné závazky 1 681  946  5 534  

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 220 123  229 801  207 002  

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 21 579  71 801  53 002  

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 198 544  158 000  154 000  

C.I Časové rozlišení 253  794    

C.I 1 Výdaje příštích období 253  794    

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 2 – Zkrácený Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč (2009 – 2011) 

  [tis. Kč] 2009 2010 2011 

I Tržby za prodej zboží 33 401  34 587  28 182  

A Náklady vynaložené na prodej zboží 29 802  27 929  21 632  

+ Obchodní marže 3 599  6 658  6 550  

II Výkony 252 968  524 627  672 966  

II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 262 020  495 603  633 958  

II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -14 575  14 912  15 018  

II. 3 Aktivace 5 523  14 112  23 990  

B Výkonová spotřeba 153 281  322 289  403 557  

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 111 530  251 904  309 958  

B. 2 Služby 41 751  70 385  93 599  

+ Přidaná hodnota 103 286  208 996  275 959  

C Osobní náklady 95 540  161 627  183 060  

C. 1 Mzdové náklady 71 327  116 448  129 896  

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 610  1 978  2 320  

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 21 223  38 904  45 560  

C. 4 Sociální náklady 2 380  4 297  5 284  

D Daně a poplatky 1 178  1 722  1 249  

E Odpisy investičního majetku 35 317  52 924  52 497  

III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 16 775  1 300  1 181  

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 15 759  952  248  

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 1 016  348  933  

F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 3 815  959  2 945  

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 2 733  695  3  

F.2 Prodaný materiál 1 082  264  2 942  

G Změna stavu rezerv a opravných položek 1 753  687  10 046  

IV. Ostatní provozní výnosy 9 870  5 902  19 734  

H Ostatní provozní náklady 6 905  9 529  17 272  

* Provozní výsledek hospodaření -14 577  -11 250  29 805  

J. Prodané cenné papíry a vklady 6 692      

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku       

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 628      

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -6 694  -185    

X. Výnosové úroky 6  1    

N. Nákladové úroky 5 795  10 167  8 741  

XI. Ostatní finanční výnosy 6 950  9 107  14 055  

O Ostatní finanční náklady 9 362  11 821  14 283  

* Finanční výsledek hospodaření -7 571  -12 695  -8 969  

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -338  -3 288  -2 863  

Q1. splatná -8      

Q2. odložená -330  -3 288  -2 863  

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost -21 810  -20 657  23 699  

XIII. Mimořádné výnosy 54 288      

R. Mimořádné náklady 51 163      

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost       

* Mimořádný výsledek hospodaření 3 125      

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku -18 685  -20 657  23 699  

  Výsledek hospodaření před zdaněním -19 023  -23 945  20 836  

 


