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1 Úvod 

V České republice patří průmysl k nejvýznamnějším odvětvím národního 

hospodářství, neboť vytváří velkou část národního důchodu. V ostatních evropských zemích 

tomu tak mnohdy není, neboť zde zaujímají větší pozici služby. V rozvojových zemích je 

naopak dominantní hlavně zemědělství, lesnictví a těžba. Část průmyslu, tedy zpracovatelský 

průmysl hraje nezastupitelnou roli ve vyspělých ekonomikách při tvorbě hrubého domácího 

produktu a také výrazně přispívá ke snižování nezaměstnanosti. Podniky ve zpracovatelském 

průmyslu jsou vysoce konkurenceschopné a podílejí se tak nemalou měrou na výsledcích celé 

ekonomiky a právě proto bylo jako námět této práce zvoleno detailnější finanční hodnocení. 

Cílem diplomové práce je posouzení finanční výkonnosti zpracovatelského průmyslu 

v České republice. Výkonnost odvětví bude hodnocena za období let 2006 – 2012 pomocí 

tradičních ukazatelů a následně také pomocí moderního ukazatele ekonomické přidané 

hodnoty. 

Diplomová práce bude rozdělena do pěti kapitol, z nichž první kapitolu bude tvořit 

úvod a poslední, tedy pátá kapitola bude závěr. 

Teoretická část práce bude obsažena ve druhé kapitole především se zaměřením na 

charakteristiku metod pro hodnocení finanční výkonnosti, popsány zde budou jednotlivé 

přístupy a nástroje k měření finanční výkonnosti jako je finanční analýza, analýza absolutních 

a poměrových ukazatelů. Jako moderní přístup pro hodnocení výkonnosti bude popsána 

ekonomická přidaná hodnota, její využití a koncepty výpočtu a dále budou uvedeny náklady 

kapitálu a jejich stanovení. 

Ve třetí kapitole bude charakterizován zpracovatelský průmysl ČR. Bude provedena 

analýza absolutních a poměrových ukazatelů za léta 2006 – 2012. Následně bude určen 

vzájemný vztah ukazatelů rentability, likvidity a zadluženosti a rovněž bude stanovena 

závislost hrubého domácího produktu a vybraných finančních ukazatelů. 

Obsahem čtvrté kapitoly bude zhodnocení dosažených výsledků finanční výkonnosti 

zpracovatelského průmyslu ČR, kde bude vyčíslena ekonomická přidaná hodnota a její 

pyramidový rozklad pomocí funkcionální metody. Rozložení bude provedeno taktéž i pro 

rentabilitu aktiv. Pro nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu budou vyčísleny 

hodnoty nejdůležitějších vybraných ukazatelů, které budou srovnány s hodnotami 

zpracovatelského průmyslu jako celku a v závěru kapitoly bude provedeno shrnutí výsledků.   
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2 Charakteristika metod pro hodnocení finanční výkonnosti 

Tato část diplomové práce je zaměřena na popis metodologie využívané k hodnocení 

finanční výkonnosti firem a obsahuje zejména charakteristiku pojetí výkonnosti, popis 

finanční analýzy, konkrétně analýzy absolutních a poměrových ukazatelů. Dále je popsána 

ekonomická přidaná hodnota, metody stanovení nákladů kapitálu a pyramidové rozklady. 

Tato kapitola vychází především z literatury: Dluhošová (2010), Kislingerová (2007), Marek 

(2006), Marinič (2008), Mařík a Maříková (2005), Neumaierová a Neumaier (2002), 

Pavelková a Knápková (2009), Růčková (2011), Valach (1999) a Zmeškal (2004). 

 

2.1 Finanční řízení a měření výkonnosti podniku 

 Podniková sféra je v současné době neustále ovlivňována globalizačními trendy, 

ostřejší konkurencí, vznikem nových trhů, fúzemi, akvizicemi a dalšími nově objevujícími se 

faktory. Je tedy nutné přizpůsobovat finanční řízení firem aktuální situaci. Pro kvalitní 

finanční řízení je zapotřebí i kvalitních nástrojů a teprve tehdy může být dosaženo kvalitních 

výsledků. Klíčovým a nezastupitelným nástrojem řízení je především měření firemní 

výkonnosti. Hlavním cílem finančního řízení je zvyšování výkonnosti firem, viz Dluhošová 

(2010). 

 Tradiční ukazatele výkonnosti společnosti se postupem času jeví jako nedostačující, a 

tak je nutné přecházet od tradičních ukazatelů k ukazatelům moderním. Metody a přístupy 

využívané k hodnocení finanční výkonnosti prochází neustálým zdokonalováním a vývojem 

ukazatelů. V současné době dochází k členění ukazatelů sloužících k měření výkonnosti do tří 

základních skupin, jak uvádí Dluhošová (2010), tj. účetní, ekonomické a tržní ukazatele. 

Účetní ukazatele výkonnosti jsou nejstarší skupinou ukazatelů. Do této skupiny je 

možné zařadit ukazatele jako je EAT neboli čistý zisk, EBIT neboli zisk před úroky a 

zdaněním, EBITDA neboli zisk před odpisy, úroky a zdaněním, zisk na akcii EPS a dále 

vybrané poměrové ukazatele jako jsou rentabilita aktiv ROA, rentabilita vlastního kapitálu 

ROE či rentabilita dlouhodobého kapitálu ROCE. Základním specifikem těchto ukazatelů je, 

že vycházejí z účetních údajů, které nejsou schopny vždy správně a objektivně informovat o 

výkonnosti podniku. Výpočet těchto ukazatelů je jednoduchý, ovšem nevýhodou je, že se 

vychází pouze z historických a účetních dat, které nezahrnují faktor rizika. 

Ekonomické ukazatele měření výkonnosti vznikly jako reakce na nedostatečně 

vypovídající schopnosti účetních ukazatelů. Na rozdíl od účetních ukazatelů dochází k 

porovnání výnosů s celkovými náklady na investovaný kapitál a taktéž je zohledněn faktor 
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času a rizika. Nejvýznamnějšími ekonomickými ukazateli pro měření výkonnosti jsou 

ukazatel čisté současné hodnoty (NPV), ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA) a cash 

flow z investic (CFROI). Specifikem těchto ukazatelů je především komplexnost, dobrá 

vypovídací schopnost, náročnost na výpočet a zdrojová data. Ekonomické ukazatele měří 

výkonnost dosahovanou v minulých letech. 

Tržní ukazatele výkonnosti jsou ukazatele, které reagují na změny akciových trhů, a 

výkonnost podniku je tedy brána z pohledu trhu. Do této skupiny ukazatelů patří ukazatel 

tržní přidané hodnota (MVA) a ukazatel tržní výnosnosti akciového kapitálu (TSR). Jako 

výhodu těchto ukazatelů lze považovat jednoduchost a reakci na faktor času. Nevýhodou je 

špatná aplikovatelnost na podniky, které nejsou kótovány na trhu a přílišná reakce na 

volatilitu trhu. Tyto ukazatele jsou oproti ekonomickým ukazatelům zaměřeny na 

předvídanou budoucí tvorbu hodnoty. 

Kromě vyjmenovaných ukazatelů výkonnosti výše, existuje i další skupina s názvem 

value drivers. Tyto jsou predikční ukazatele výkonnosti, zatímco finanční ukazatele jsou 

ukazateli historickými. Pro každou firmu a odvětví existuje celá řada těchto ukazatelů, které 

jsou velmi specifické a je tedy nutné je přizpůsobit a stanovit pro každou jednotku zvlášť, viz 

Dluhošová (2010). 

 

2.2 Finanční analýza 

Následující kapitola bude zaměřena na vymezení významu finanční analýzy, jejich 

uživatelů a zdrojů informací. Dále budou uvedeny základní metody finanční analýzy se 

zaměřením na absolutní a poměrové ukazatele. Tyto podkapitoly vychází z publikací 

Dluhošová (2010) a Kislingerová (2007).  

 

Předmět a účel finanční analýzy 

Finanční analýza slouží k posouzení finanční výkonosti firmy a ke zhodnocení 

aktuální finanční pozice. Úlohou finanční analýzy je poskytnout informaci o finančním zdraví 

podniku. Prvotním úkolem finanční analýzy je včasné předvídání finančních potíží tak, aby 

bylo možné přijmout potřebná finanční opatření. Cílem je tedy odhalit silné a slabé stránky 

firmy, zjistit její výkonnost a získané informace vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční 

analýzy stal jeden z nástrojů sloužící k řízení podniku. 
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Uživatelé finanční analýzy 

Základní finanční údaje, které by měly poskytovat skutečné informace o situaci 

podniku, jeho konkurenceschopnosti a úrovni podniku neslouží pouze vlastníkům společnosti, 

ale poskytují i nedílné informace jiným subjektům, kteří s podnikem přicházejí do styku. Tito 

uživatelé mohou sami z těchto finančních údajů posoudit současnou a budoucí situaci firmy.  

Jedná se o externí uživatele, což je stát a jeho orgány. Kontrolují správnost informací 

a sestavují statistiky, rozdělují finanční výpomoci jako jsou dotace a subvence a provádějí 

opatření, která vedou ke zrušení společností, sankcím či napomenut. Banky hodnotí finanční a 

hospodářskou situaci podniku z pohledu věřitele a rozhodují se, zda poskytnout úvěr, v jaké 

výši a za jakých podmínek. Zaměřují se především na schopnost podniku dostát svým 

závazkům. Investoři (akcionáři a ostatní) sledují výnosnost vloženého kapitálu a riziko s tím 

spojené a zjišťují informace pro rozhodování o případných dalších investicích. Obchodní 

partneři (dodavatelé a zákazníci) – jejich zájem je soustředěn především na likviditu a 

solventnost firmy a to z toho důvodu, že je pro ně důležité včasné placení všech závazků.   

Konkurence využívá informace o svých současných či potencionálních konkurentech. Cílem 

konkurentů je zhodnocení výsledků finanční analýzy sledovaného podniku a porovnání s 

vlastními výsledky, zjištění potencionálních příležitostí či ohrožení a provedení opatření dříve 

než konkurence.  

Mezi interní uživatele finančních údajů řadíme především manažery společnosti, kteří 

využívají tyto údaje pro správné rozhodování a vedení podniku, tzn. alokace a získávání 

finanční prostředků, rozhodování o investicích atd. Nedílnými uživateli jsou zaměstnanci, 

kteří mají přirozený zájem o prosperitu a finanční stabilitu podniku z důvodu zachování 

pracovních míst a lepšímu finančnímu ohodnocení.  

 

Zdroje informací pro finanční analýzu 

Ke správnému provedení finanční analýzy je zapotřebí velké množství zdrojových dat, 

která mají různé povahy, předpoklady a jsou založeny na rozdílných postupech. Základními 

zdroji informací pro finanční analýzu jsou především rozvaha, výkaz zisku a ztráty (VZZ) a 

výkaz o pohybu peněžních prostředků (= výkaz cash flow).  

Rozvaha – je stavovým účetním výkazem, který zachycuje stav majetku (aktiva) a zdrojů 

podniku (pasiva) k určitému datu. V rozvaze musí vždy platit bilanční pravidlo, které 

vyjadřuje, že aktiva jsou ve stejné výši jako pasiva. 

Výkaz zisku a ztráty (VZZ) – zachycuje různé kategorie výnosů, nákladů a zisku v období 

jejich vzniku, bez ohledu na to, zda vznikají skutečné reálné příjmy či výdaje. Tento výkaz 
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slouží k posouzení ziskovosti a rentability podniku. Finančně zdravý podnik by měl být 

schopen svou činností vytvořit dostatečný zisk, tedy přebytek výnosů nad náklady. Výnosy se 

projevují jako přírůstek aktiv (snížení závazků), kdežto náklady se projevují jako snížení aktiv 

(přírůstek závazků). 

Výkaz cash flow – podává informaci o příjmech (přírůstcích) a výdajích (úbytcích) peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů, které podnik realizoval. Je žádoucí, aby příjmy 

převyšovaly výdaje. Výkaz o pohybu peněžních prostředků zobrazuje skutečný pohyb 

peněžních prostředků a doplňuje tak předešlé výkazy. 

Tyto výkazy musí splňovat předepsané náležitosti a jsou veřejnosti běžně dostupné, 

lze je tedy nazvat výkazy externími. Naproti tomu interní výkazy slouží pro vnitropodnikové 

potřeby, nejsou veřejně dostupné a nemusí splňovat předepsané náležitosti. Podnik je vytváří 

především dle svých potřeb a slouží k dokreslení určitých skutečností jako je například 

podrobnější členění nákladů, materiálů, zboží apod. Existuje i řada dalších dat, které poskytují 

informace o dané společnosti, tj. neměřitelné informace jako např. odhadovaný budoucí 

vývoj, komentáře a názory odborného světa, zprávy vedoucích pracovníků, ale také měřitelné 

nefinanční informace jako např. provedené podnikové statistiky týkající se odbytu, 

zaměstnanců, zboží a služeb. 

 

Základní metody finanční analýzy 

 Finanční analýzu je možné vypočítat pomocí různých metod. Každá z těchto metod by 

měla být vybírána v závislosti na konkrétních potřebách uživatelů finanční analýzy a měla by 

odpovídat předem stanoveným cílům. Pro vytvoření finanční analýzy existují dvě základní 

techniky, a to procentuální rozbor neboli analýza absolutních ukazatelů a analýza poměrových 

ukazatelů. Tyto budou popsány v následujících kapitolách 2.2.1 a 2.2.2. 

 

2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Velikost absolutních ukazatelů závisí do značné míry na velikosti firmy a dalších 

faktorech a nelze je užít k mezipodnikovému srovnávání. Horizontální a vertikální analýza 

patří k nejjednodušším nástrojům hodnocení ekonomické situace firmy a obě tyto techniky 

umožňují provádět komplexní finanční analýzu. Ukazatele těchto analýz dokáží s předstihem 

identifikovat negativní tendence ve vývoji hospodaření společnosti a upozornit na nutnost 

změn v ekonomických procesech. Potřebné podklady poskytují účetní výkazy či různé druhy 

plánů, přehledů a sestav připravovaných z účetních dat společnosti. 



10 

 

Horizontální analýza (analýza trendů) 

Ukazuje změny jednotlivých položek účetních výkazů v po sobě následujících 

účetních obdobích. Srovnávání se provádí po řádcích, horizontálně. Zjišťuje, o kolik se daná 

položka změnila v peněžních jednotkách (absolutní hodnota – odečtení hodnoty položky 

současného roku od hodnoty položky předešlého roku) a kolik tato změna činí v procentech 

(relativní hodnota – procentuální změna jednotlivé položky). Ze zjištěných změn lze předvídat 

budoucí vývoj jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro předvídání je však 

potřeba mít dostatečně dlouhou časovou řadu a zajistit v ní srovnatelnost údajů. Interpretace 

musí být komplexní, změny jednotlivých položek výkazů navzájem souvisejí. Výpočet 

absolutní a relativní změny je následující 

 absolutní změna =
t1tt ΔUUU  
 , (2.1)  

 relativní změna = 
1t

t

1t

1tt

U

U
Δ

U

UU



 


, (2.2)  

kde tU   je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t-1 je předchozí rok. 

 

Vertikální analýza (analýza struktury) 

Vertikální analýza pracuje s daty jednoho období, proto bývá nazývána vertikální. 

Vyjadřuje procentní podíl dané položky účetního výkazu na stanoveném základu. Využívá se 

především při analýze majetkové a finanční struktury firem a je vhodná pro srovnání podniku 

s jinými podniky v odvětví či oboru. Při hodnocení položek rozvahy se jako základ využívá 

celková částka aktiv nebo pasiv, u položek výkazu zisku a ztráty jsou základem celkové 

výnosy (resp. tržby). Nevýhodou je, že se základna v jednotlivých letech mění a analýza 

neukazuje příčiny změn, ale pouze tyto změny konstatuje. Vyčíslení vlivu vypadá takto 

 podíl na celku =
 i

i

U

U
, (2.3)  

kde iU  je hodnota dílčího ukazatele, iU  je velikost absolutního ukazatele.  

 

Vertikálně-horizontální analýza 

„Vertikálně-horizontální analýza je užitečným a velmi efektivním přístupem, který je 

charakteristický tím, že se vytváří kombinovaný komplexní pohled na vývoj souhrnných 

finančních ukazatelů a zároveň struktury v čase. Takto lze analyzovat, zda při změně 
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celkových ukazatelů zůstává struktura stejná nebo se mění a zda je tato změna příznivá nebo 

nepříznivá.“1 

 

2.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele tvoří zpravidla určitou soustavu, která se podle způsobu 

konstrukce dělí na pyramidovou a paralelní soustavu ukazatelů. Rozdíl mezi těmito 

soustavami je v tom, že pro pyramidovou soustavu je typická existence základního 

vrcholového ukazatele, který je postupně rozkládaný na vysvětlující ukazatele a to tak, že celá 

soustava má tvar pyramidy. Zatímco paralelní soustava je tvořena skupinami ukazatelů podle 

jejich příbuznosti a interpolace. 

Při poměrové analýze jsou používány poměrové ukazatele, které poměřují údaje 

z finančních výkazů, převážně z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Základními oblastmi 

ukazatelů finanční analýzy jsou ukazatele finanční stability a zadluženosti, ukazatele 

rentability, aktivity a likvidity. Veškeré vztahy pro vyčíslení jednotlivých ukazatelů a 

informace o nich jsou čerpány z publikace Dluhošová (2010). 

 

Ukazatele finanční stability 

Ukazatele finanční stability můžeme charakterizovat jako ukazatele, které podávají 

informace o tom, z jakých zdrojů jsou jednotlivé složky majetku financovány. Pro výpočet se 

využívá především hodnot z rozvahy.  

 

Jedním ze základních a nejdůležitějších ukazatelů je podíl vlastního kapitálu na 

aktivech (Equity ratio). Charakterizuje finanční stabilitu a udává, do jaké míry je podnik 

schopen krýt své prostředky (majetek) vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční 

samostatnost. Zvyšování tohoto ukazatele znamená upevňování finanční stability.  

 Podíl vlastního kapitálu na aktivech =
A

VK
,  (2.4)  

kde VK je vlastní kapitál, A jsou aktiva. 

 

                                                 
1 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. Str. 74  
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Ukazatel krytí stálých aktiv vychází ze základního pravidla, že dlouhodobý majetek by 

měl být krytý dlouhodobými zdroji. Čím je ukazatel vyšší, tím lepší je i finanční stabilita 

firmy. Stupeň krytí stálých aktiv by měl dosahovat alespoň hodnoty 100 %. 

 Krytí stálých aktiv = 
DM

CKVK dlouhodobý
,   (2.5)  

kde VK je vlastní kapitál, CKdlouhodobý je cizí kapitál dlouhodobý a DM je dlouhodobý majetek. 

 

Majetkový koeficient neboli finanční páka je převrácená hodnota ukazatele Equity 

ratio a poměřuje celkovou hodnotu aktiv k vlastnímu kapitálu. U tohoto ukazatele je žádoucí, 

aby se v čase vyvíjel stabilně, s co nejmenšími výkyvy. 

 Majetkový koeficient (finanční páka) = 
VK

A
, (2.6)  

kde A jsou aktiva, VK  je vlastní kapitál. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují velikost zadlužení podniku a strukturu zdrojů 

financování. Krytí svých závazků pomocí vlastních zdrojů je dražší forma financování, která 

nemusí být dlouhodobě udržitelná. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti představuje podíl celkových dluhů (závazků) k 

celkovým aktivům a měří tak podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován 

majetek firmy. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší riziko věřitelé podstupují. Je 

žádoucí, aby hodnota tohoto ukazatele v čase klesala. 

 Ukazatel celkové zadluženosti = 
A

CK
, (2.7)  

kde CK je cizí kapitál, A jsou aktiva. 

 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti vyjadřuje výši zapojení dlouhodobých cizích zdrojů 

ke krytí majetku podniku. Je žádoucí klesající trend tohoto ukazatele. 

 Ukazatel dlouhodobé zadluženosti = 
A

CKdlouhodobý
, (2.8)  

kde CKdlouhodobý je cizí kapitál dlouhodobý, A jsou aktiva. 
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Ukazatel běžné zadluženosti vyjadřuje poměr krátkodobého cizího kapitálu k celkové 

hodnotě aktiv a vypovídá o výši zapojení krátkodobých zdrojů ke krytí celkového majetku 

podniku, hodnota ukazatele by v čase měla klesat. 

 Ukazatel běžné zadluženosti = 
A

CKkrátkodobý
, (2.9)  

kde CKkrátkodobý je cizí kapitál krátkodobý, A jsou aktiva. 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu poměřuje kolik jednotek cizího kapitálu, 

připadá na jednu jednotku vlastního kapitálu. Hodnota tohoto ukazatele dosahuje v čase 

různých hodnot především v důsledku závislosti tohoto ukazatele na fázi vývoje firmy a 

postoje vlastníků k riziku. Dluhošová (2010) uvádí, že stabilní společnosti by měli mít výši 

ukazatele v rozmezí 80 % - 120 %. 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu = 
VK

CK
, (2.10)  

kde CK je cizí kapitál a VK je vlastní kapitál. 

 

Ukazatel úrokového krytí poměřuje kolik zisku před úroky a zdaněním připadá na 

jednu jednotku úroků. 

 Úrokové krytí = 
úroky

EBIT
, (2.11)  

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

 

Ukazatel úrokového zatížení poměřuje kolik jednotek úroků, připadá na jednu 

jednotku zisku před úroky a zdaněním. Tento ukazatel určuje, jak vysoká část úroků 

odčerpává hodnotu zisku. Je žádoucí, aby hodnota ukazatele v čase klesala. 

 Úrokové zatížení = 
EBIT

úroky
, (2.12)  

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

 

Ukazatel úvěrové zadluženosti vypovídá o tom, jaká část úvěru připadá na vlastní 

kapitál společnosti. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím více využívá podnik pro svou činnost 

cizích zdrojů. 
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 Úvěrová zadluženost = 
VK

Ú
, (2.13)  

kde Ú jsou úvěry, VK je vlastní kapitál. 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability (výnosnosti) patří mezi nejsledovanější ukazatele finanční 

analýzy jak ze strany věřitelů, tak ze strany samotných vlastníků, jelikož mají vysokou 

vypovídací schopnost. Jedná se o poměr dosaženého zisku společnosti k vynaloženému 

kapitálu na dosažení tohoto výnosu, vyjadřují tedy výnosnost vloženého kapitálu. Všechny 

ukazatele rentability mají stejnou interpretaci, neboť udávají, kolik korun zisku připadá na 1 

Kč jmenovatele. Za nejpoužívanější kategorie zisku jsou pokládány zisk před úroky a 

zdaněním (EBIT), dále zisk před zdaněním (EBT) a čistý zisk neboli výsledek hospodaření za 

účetní období (EAT). Tyto se nacházejí v čitateli a ve jmenovateli jsou pak různé formy 

majetku a kapitálu. 

 

Za klíčové měřítko rentability je považován ukazatel rentability aktiv (ROA). 

Poměřuje zisk před úroky a zdaněním s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Vypovídá o tom, kolik Kč vytvořeného zisku 

připadá na 1 Kč majetku firmy a je příznivé, aby hodnota ukazatele byla co největší. 

 Rentabilita aktiv (ROA) = 
A

EBIT
, (2.14)  

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním, A jsou aktiva. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních 

zdrojů, a tedy i jejich zhodnocení v zisku. Jeho hodnota udává, kolik peněžních jednotek zisku 

připadá na jednu peněžní jednotku investovanou do podniku jeho vlastníky. Hodnota 

ukazatele ROE je závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře cizího kapitálu a 

platí, že pokles rokové míry cizího kapitálu a snížení podílu vlastního kapitálu vede ke 

zvýšení ROE. 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = 
VK

EAT
, (2.15)  

kde EAT je čistý zisk a VK je vlastní kapitál. 
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Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) vyjadřuje efekt dlouhodobých 

investic. Ukazuje, jaký zisk připadá na 1 Kč dlouhodobých zdrojů firmy. Čím je ukazatel 

vyšší, tím je na tom firma lépe. Jedná se o ukazatel, který je často využíván k 

mezipodnikovému porovnávání.  

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) = 
dlouhodobýCKVK

EBIT


, 

(2.16)  

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním, VK je vlastní kapitál a CKdlouhodobý je dlouhodobý 

cizí kapitál. 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) udává, kolik dokáže podnik vyprodukovat zisku na 1 

Kč tržeb. Pokles ukazuje buď zvýšený objem výnosů nebo snížení zisku. Obecně platí, že čím 

vyšší je ziskovost tržeb, tím lépe, protože ukazatel charakterizuje konkurenceschopnost 

společnosti na trhu. Při výpočtu rentability tržeb lze použít jak čistý zisk (EAT), tak zisk před 

úroky a zdaněním (EBIT).  

 

Ukazatel ziskové marže neboli čisté ziskové rozpětí poměřuje čistý zisk a tržby. Pokud 

je hodnota nízká nebo v průběhu let klesá, může to mít souvislost se špatným řízením 

jednotlivých druhů nákladů. 

 Zisková marže = 
tržby

EAT
, (2.17)  

kde EAT je čistý zisk. 

 

Ukazatel provozního ziskového rozpětí má větší vypovídací schopnost než zisková 

marže a bývá využíván zejména pro potřeby vnitropodnikového řízení firmy, 

mezipodnikového srovnání a srovnání v čase. K výpočtu je využit zisk před úroky a 

zdaněním. 

 Provozní ziskové rozpětí = 
tržby

EBIT
, (2.18)  

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

 

Ukazatel rentability nákladů (ROC) vyjadřuje, kolik jednotek čistého zisku připadá na 

jednu jednotku celkových nákladů společnosti. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím lépe 
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společnost zhodnocuje vložené náklady a dosahuje vyššího zisku. Obecně je žádoucí, pokud 

je hodnota ukazatele vyšší než 1. Ukazatel se používá pro meziroční srovnávání. 

 Rentabilita nákladů (ROC) = 
náklady

EAT
, (2.19)  

kde EAT je čistý zisk. 

 

Ukazatele aktivity  

Hodnotí vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku, měří schopnost podniku 

využívat vložených prostředků. Jedná se o ukazatele typu doby obratu a rychlosti obratu, které 

jsou využívány pro řízení aktiv. Nejčastěji se sleduje obrat zásob, pohledávek a závazků. 

 

Ukazatel rychlosti obratu aktiv vyjadřuje počet obratů celkové hodnoty aktiv za jeden 

rok. Tento ukazatel měří intenzitu využití celkového majetku společnosti. Čím vyšší je, tím 

efektivněji podnik využívá majetek.  

 Rychlost obratu aktiv = 
aktiva

tržby
 (2.20)  

Ukazatel doby obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv 

(majetku) ve vztahu k tržbám. Pozitivní je co nejkratší doba obratu. Hodnota je určena 

obratem fixního a pracovního kapitálu. Čím je podíl fixních aktiv vyšší, tím je vyšší i hodnota 

ukazatele.  

 Doba obratu aktiv = 
tržby

aktiva 360
 (dny) (2.21)  

Ukazatel doby obratu zásob udává, kolik dní uplyne, než společnost spotřebuje 

zásoby, které má k dispozici. Ukazatel je široce používán. 

   

 Doba obratu zásob = 
tržby

zásoby 360
 (dny) (2.22)  

Ukazatel doby obratu pohledávek vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, za 

jak dlouho odběratelé zaplatí faktury. Pokud ukazatel trvale překračuje doby splatnosti 

pohledávek, je nutné prozkoumat platební kázeň odběratelů. Tento ukazatel je důležitý z 

hlediska plánování peněžních toků.  
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 Doba obratu pohledávek = 
tržby

pohledávky 360
 (dny) (2.23)  

  Ukazatel doby obratu závazků vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli 

bankovní úvěr, neboli jak dlouho společnosti trvá, než zaplatí své závazky. Charakterizuje 

platební morálku podniku vůči dodavatelům. 

 Doba obratu závazků = 
tržby

závazky 360
 (dny) (2.24)  

Ukazatele likvidity 

Pod likviditou je možno obecně chápat schopnost podniku hradit své závazky, rychle 

inkasovat pohledávky a získat tak dostatek prostředků na provedení potřebných plateb. Tyto 

ukazatele tedy vypovídají o tom, zda nebude mít firma problémy se splácením závazků. Při 

konstrukci se vychází z oběžného majetku, který je uspořádán právě z pohledu likvidity, tj. od 

nejméně likvidních zásob přes pohledávky až po nejlikvidnější peněžní prostředky. Ve 

jmenovateli se pak vyjadřují krátkodobé závazky. Klíčovými ukazateli jsou ukazatele 

celkové, pohotové a okamžité likvidity. Tyto ukazatele je vhodné doplnit i o ukazatel 

pracovního kapitálu.  

 

Ukazatel celkové likvidity poměřuje celkovou výši oběžných aktiv a krátkodobé 

závazky. Oběžná aktiva jsou tvořena likvidními prostředky, které by mohl podnik použít ke 

krytí svých krátkodobých závazků. Pro úspěšnou činnost podniku je rozhodující, aby 

krátkodobé dluhy v době jejich splatnosti podnik kryl z takových složek majetku, které jsou 

k tomuto určeny. Hlavní slabina tohoto ukazatele spočívá v tom, že není možné v krátkém 

časovém horizontu přeměnit veškerá oběžná aktiva v hotovost, protože není zohledněna 

struktura těchto oběžných aktiv z hlediska jejich likvidity. Výše ukazatele je ovlivnitelná 

odložením některých nákupů. Ukazatel je stavového typu a proto by měl být posuzován vývoj 

v čase. Dluhošová (2010) uvádí, že hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 

2,5. 

 Celková (běžná) likvidita = 
krátkodobýCK

OA
, 

(2.25)  

kde OA jsou oběžní aktiva, CKkrátkodobý je cizí kapitál krátkodobý. 
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Ukazatel pohotové likvidity eliminuje nedostatky, které má předchozí ukazatel a tedy 

do OA je zahrnuta pouze ta část, která je rychle přeměnitelná na pohotové peněžní prostředky. 

Výše ukazatele závisí na typy činnosti podniku a odvětví, do něhož je zařazen, na strategii 

podniku apod. Vyhovující hodnota ukazatele, jak uvádí Dluhošová (2010), se pohybuje v 

rozmezí 1 - 1,5 ovšem s ohledem na zmíněné faktory. Význam má také hodnocení vývoje 

tohoto ukazatele. Růst by měl signalizovat předpokládané zlepšení finanční a platební situace 

a naopak. 

 Pohotová likvidita = 
krátkodobýCK

zásobyOA 
, 

(2.26)  

kde OA jsou oběžná aktiva a CKkrátkodobý je cizí kapitál krátkodobý. 

 

Ukazatel okamžité likvidity je významný z krátkodobého hlediska. Zahrnuje pouze 

nejlikvidnější složku majetku a to pohotové peněžní prostředky. Ukazatel je poměrně 

nestabilní, protože se výše peněz v čase výrazně mění dle aktuální finanční situace podniku.  

 Okamžitá likvidita = 
krátkodobýkrátkodobý CK

PP

CK

pohledávkyzásobyOA



, 

(2.27)  

kde OA jsou oběžná aktiva, PP jsou pohotové peněžní prostředky a CKkrátkodobý je cizí kapitál 

krátkodobý. 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) je část oběžného majetku, která se během roku přeměnění 

v pohotové peněžní prostředky a jakmile jsou splaceny krátkodobé závazky, je možno ji 

použít k podnikovým záměrům. Tato část oběžného majetku je kryta dlouhodobými zdroji. Je 

vhodný rostoucí trend ukazatele. 

 ČPK = oběžná aktiva – CKkrátkodobý   (2.28)  

 

2.3 Ekonomická přidaná hodnota 

Postupem času, vývojem technologií, modernizací měřítek využívaných k hodnocení 

finanční výkonnosti, vyšším tlakem na správné hodnocení výkonnosti společnosti jsou 

standardní měřítka nedostačující a je nutné začít využívat moderních metod měření 

výkonnosti. Nejen v ekonomické teorii, ale i v ekonomické praxi se pojem ekonomická 

přidaná hodnota v posledních letech stále více prosazuje a to zejména v zemích s vyspělou 



19 

 

tržní ekonomikou. Autory této metody jsou Stewart a Stern, viz Dluhošová (2010), Mařík 

(2005). 

Ekonomická přidaná hodnota posuzuje úspěšnost firmy očima managementu, vychází 

z interních informací a patří mezi ekonomická měřítka výkonosti. Na rozdíl od účetních 

měřítek výkonnosti je podstatou ukazatele EVA rozlišení mezi ziskem, který vykazuje 

účetnictví a tzv. ekonomickým ziskem neboli nadziskem, ten zohledňuje faktor rizika i času, 

využívá upravených položek zisku a aktiv, vytváří hodnotu pro investory a má lepší 

vypovídací schopnost. Nadzisk vyjadřuje tedy rozdíl zisku a nákladů na kapitál, které 

představují minimální míru výnosnosti. Při hodnocení výkonnosti jsou brány v úvahu nejen 

náklady na cizí kapitál, ale počítá se i s náklady vlastního kapitálu.  

„EVA vychází ze základního pravidla, že podnik musí vyprodukovat minimálně tolik, 

kolik činí náklady kapitálu z investovaných prostředků, Tyto náklady kapitálu neboli 

požadovaná míra výnosnosti se týkají jak vlastního kapitálu, tak dluhu. Tak jak věřitelé mají 

nárok na výplatu svých úroků, tak i akcionáři požadují vyplacení adekvátní míry návratnosti 

vloženého kapitálu, která by kompenzovala jejich riziko. Z jiného pohledu je EVA vlastně 

způsobem, kterým akcionáři měří zisk podniku po úhradě alternativních nákladů na kapitál.“2  

Velkou výhodou ukazatele EVA je schopnost sumarizovat úspěšnost firmy do jednoho 

souhrnného hodnotového měřítka, což je velmi prospěšné z hlediska komplexnosti i snadné 

pochopitelnosti tohoto kritéria pro všechny jeho potencionální uživatele. Nevýhodou pro 

použití tohoto principu je mnohdy nedostupnost detailních informací účetních dat, které 

nejsou běžně vykazovány.  

Využití ukazatele EVA je široké, lze jej využít jako nástroj finanční analýzy pro 

měření výkonnosti, dále jako metodu pro oceňování podniku nebo investičního projektu a 

také jako nástroj pro řízení a motivování pracovníků, viz Mařík a Maříková (2005).  

Dle publikace Dluhošová (2010) existují dva základní koncepty výpočtu a to na bázi 

provozního zisku a hodnotového rozpětí. Propočet ukazatele je stanoven na základě 

dostupnosti dat a způsobu stanovení nákladů kapitálu. 

EVA na bázi provozního zisku (EVA Entity) je stanovena rozdílem celkového 

investovaného kapitálu a docíleným provozním hospodářským výsledkem po zdanění. 

 CWACCNOPATEVA  , (2.29)  

                                                 
2 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. Str. 19 
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kde NOPAT je čistý operační výsledek hospodaření po odpočtu upravených daní, WACC 

průměrné náklady celkového kapitálu a C je celkový kapitál společnosti. Interpretace 

dosažených výsledků je následující: 

 je-li EVA > 0, pak roste bohatství akcionářů a vzniká nová přidaná hodnota3; 

 je-li EVA = 0, pak je výnosnost investovaného kapitálu rovna nákladům na jeho 

pořízení; 

 je-li EVA < 0, pak klesá bohatství akcionářů, protože firma nedosahuje ani minimální 

požadovaný výnos4. 

 

EVA na bázi hodnotového rozpětí (Value Spread) lze vyjádřit rozdílem mezi 

dosaženou rentabilitou a náklady na kapitál. 

 CWACCROCEVA  , (2.30)  

kde ROC je výnosnost celkového investovaného kapitálu.  

 

 Ekonomický zisk zohledňuje na rozdíl od zisku účetního náklady na vlastní kapitál a 

proto je tedy ekonomický zisk nižší o hodnotu nákladů na vlastní kapitál, z toho lze odvodit 

další možnost vyjádření ekonomické přidané hodnoty, a to EVA na bázi zúženého 

hodnotového rozpětí (EVA Equity). 

   ERROEEVA E  , (2.31)  

kde RE jsou náklady vlastního kapitálu, E je vlastní kapitál. 

Pro vlastníka jsou investice do firmy výnosnější než jiná alternativní investice jen 

tehdy, když je rozdíl mezi rentabilitou vlastního kapitálu ROE a náklady na vlastní kapitál RE 

co největší nebo dosahuje alespoň kladných hodnot. 

 

Dále je možné i vyjádření EVA na bázi relativního hodnotového rozpětí, kdy je 

ekonomická přidaná hodnota vztažena k vlastnímu kapitálu a propočet vypadá následovně 

 ERROE
E

EVA
 . (2.32)  

 

                                                 
3 je-li EVA kladná, znamená to, že výnosy podniku pokryly odměnu investorů (vlastníků a věřitelů) za 

podstoupené riziko a ještě zbylo pro vlastníky něco navíc, byla vytvořena nová hodnota, viz Mařík a Maříková 

(2005, s. 14) 

4 je-li EVA záporná, tedy EVA < 0 pak výnosy podniku nestačí ani na pokrytí požadované míry výnosnosti za 

podstupované riziko investorů, viz Marinič (2008, s. 39) 
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Stanovení ukazatele EVA není jednoduché a pro zjištění správné hodnoty EVA je nutné 

transformovat účetní data tak, aby odpovídala ekonomickému modelu v rámci konceptu EVA. 

Autoři vypracovali seznam veškerých těchto úprav, který je velice obsáhlý a je obchodním 

tajemstvím. Nejdůležitějšími úpravami jsou konverze operačních aktiv (net operating assets – 

NOA). Jde především o to, zda a v jakém rozsahu započítat do operačních aktiv dlouhodobý a 

krátkodobý finanční majetek. Bližší specifikace operačních aktiv je popsána v následující 

kapitole. Dále je důležitá konverze finančních zdrojů související se správným stanovením 

nákladů a výnosů, které se vážou k operačním aktivům a na základě tohoto lze pak upravit 

strukturu financování a určit náklady na jednotlivé finanční zdroje. Daňová konverze spočívá 

v úpravě daní z rozdílu mezi NOPAT a účetním hospodářským výsledkem. A poslední je 

konverze akcionářská. Jednotlivé konverze jsou navzájem těsně spjaty. Pro stanovení je tedy 

nutný propočet základních položek EVA, tj. výsledek hospodaření (NOPAT), operační aktiva 

(NOA) a průměrné celkové náklady kapitálu (WACC), viz Mařík a Maříková (2005). 

 

2.3.1 NOA 

Čistá operační aktiva NOA (Net Operating Assets) nejsou v běžných účetních 

výkazech takto rozčleněna a jelikož vstupují do výpočtu EVA, je nutné provést úpravy, které 

jsou blíže popsány např. v publikaci Mařík a Maříková (2005).  

Pro stanovení NOA je důležitá rozvaha, ze které se vychází. Úprav je několik a cílem 

je vyloučit tzv. neoperační aktiva, dále začlenit do výpočtu aktiva, která nejsou v účetních 

aktivech a v neposlední řadě je nutné aktiva snížit o neúročený cizí kapitál. Při těchto 

úpravách dochází ovšem k řadě problémů, např. jak správně rozhodnout, která aktiva mají 

operační charakter, což znamená, že souvisejí se základní činností podniku a která naopak 

nikoli. Výsledná hodnota se může různit, protože záleží na situaci konkrétního podniku a na 

názoru analytika, který provádí úpravy. Z aktiv vykazovaných v účetnictví by měly být 

vypuštěny krátkodobé cenné papíry a podíly, v případě, že se považuje tato složka majetku 

jako strategická rezerva, protože se nejedná o aktivum operační a nesouvisí se základní 

činností podniku. Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje především cenné papíry a vklady. 

Na tento je nutné nahlížet z pohledu charakteru a v případě, že se jedná pouze o uložení 

peněz, pak dochází k vyloučení z NOA. Vlastní akcie, nedokončené investice a jiná aktiva 

nepotřebná k operační činnosti by měla být taktéž vyloučena. Problém nastává také v případě 

zařazení aktiv do NOA neuváděných v účetních výkazech, zde patří např. finanční leasing, 

operativní leasing a nájem, goodwill bez oprávek, tiché rezervy atd. Ze složky NOA by měly 



22 

 

být vyloučeny neúročené krátkodobé závazky5 jako jsou závazky z obchodních vztahů, 

závazky vůči zaměstnancům, státu, obchodním partnerům, společníkům aj. 

 

2.3.2 NOPAT 

NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) neboli zisk z operační činnosti po odvodu 

daní, je v podstatě převodem účetního zisku po zdanění na ekonomický zisk. Při úpravě 

účetních aktiv na aktiva operační je vhodné souběžně upravovat i  NOPAT, tzn., že položky 

vyčleněné či začleněné do NOA by se měly promítnout ve formě nákladů a výnosů ve 

výsledné hodnotě operačního výsledku hospodaření a naopak. 

Pří výpočtu lze jako základ použít výsledek hospodaření z běžné činnosti nebo 

provozní výsledek hospodaření. Pro obecný postup se vychází z výsledku hospodaření z 

běžné činnosti. Postup je následující, nejprve je třeba vyloučit nákladové úroky z finanční 

činnosti a mimořádné položky jako jsou náklady na restrukturalizaci, prodej DM, rozpouštění 

nevyužitých rezerv a z toho plynoucích výnosů, mimořádné odpisy majetku. Dále je nutné do 

NOPAT započítat vliv změn vlastního kapitálu, které se již vyskytli při stanovení NOA 

(aktivace nákladů investiční povahy, odpisy dle toho, zda je v rozvaze goodwill, zvýšení či 

snížení opravných položek na zásoby a pohledávky; naopak vyloučit je třeba tvorbu a čerpání 

tichých rezerv v případě, že ovlivňují VH, např. neúměrně vysoké odpisy, nadměrná tvorba 

opravných položek aj.). V neposlední řadě se musí posoudit, zda dlouhodobý a krátkodobý 

finanční majetek souvisí se základní činností podniku. Výnosy plynoucí z neoperačních aktiv 

nebudou zařazeny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat úpravě daní. První možností je 

stanovení pomocí skutečné daňově sazby, kdy se vynásobí NOPAT a daňová sazba. Výsledek 

může být ovšem zkreslený, protože účetní výsledek hospodaření, ze kterého NOPAT vychází, 

může zahrnovat daňově neuznatelné výnosy a náklady. Pro přesnější stanovení se tedy 

používá absolutní výše daně, jedná se ovšem o pracnější způsob. 

Nezáleží na tom, zda jako základ zvolíme výsledek hospodaření za běžnou činnost či 

provozní VH, protože oba postupy musí vést ke stejnému výsledku, ale dle Maříka (2005) je 

vhodnější a jednodušší vycházet z provozního výsledku hospodaření, protože nezahrnuje 

žádné položky týkající se finanční činnosti. Totiž finanční výnosy souvisejí s finančním 

majetkem, který je vyřazen z NOA a finanční náklady souvisejí s náklady na cizí kapitál 

případně s náklady na neoperační finanční majetek. Shrnutí úprav, kde základem je provozní 

VH, je v následující Tab. 2.1. 

                                                 
5 s dobou splatnosti do 1 roku 
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Tab. 2.1 Shrnutí dopadů úprav do NOPAT 

1) Provozní výsledek hospodaření 

2) (-) provozní výnosy z neoperačního majetku 

  (+) finanční výnosy z finančního majetku zahrnutého do NOA 

  (+) provozní náklady na neoperační majetek 

3) (+) odpisy goodwillu 

4) (+) původní náklady s investičním charakterem 

  
(-) odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto 

nákladů 

5) (+) leasingová platba (původní náklad na leasing) 

  (-) odpisy majetku pronajatého na leasing 

6) (-) neobvyklé zisky 

  (+) neobvyklé ztráty 

7) Eliminovat tvorbu a rozpuštění nákladových rezerv 

8) Úprava daní na úroveň NOPAT 

Zdroj: MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Moderní metody hodnocení výkonnosti a 

oceňování podniku (2005, s. 53) 

 

2.4 Náklady kapitálu 

Pro získání jednotlivých složek kapitálu musí podnik vynaložit určité výdaje neboli 

náklady kapitálu, které představují minimální požadovanou míru výnosnosti, kterou musí 

podnik dosahovat. Náklady je možné chápat z pohledu podniku a z pohledu investora. Pro 

investora je důležité, aby se kapitál, který vložil do podniku zhodnocoval, požaduje tedy určitou 

výnosnost za poskytnutí svého kapitálu. Pro podnik jsou náklady kapitálu cenou za získaný 

kapitál. Náklady kapitálu tvoří náklady na celkový kapitál (WACC), náklady na cizí kapitál 

(RD) a náklady na vlastní kapitál (RE). Tato kapitola vychází z publikace Dluhošová (2010) a 

ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

2.4.1 Náklady celkového kapitálu 

Náklady na celkový kapitál jsou tvořeny náklady na cizí a vlastní kapitál. Náklady 

WACC charakterizují vážené průměrné náklady kapitálu a jsou dány: 

 
 

ED

ERDtR
WACC ED






1
 (2.33)  

kde RD jsou náklady na úročený cizí kapitál, t je sazba daně z příjmů, D je úročený cizí 

kapitál, RE jsou náklady na vlastní kapitál a E je vlastní kapitál. 
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2.4.2 Náklady cizího kapitálu 

Náklady na cizí kapitál představují úrokové, kupónové či jiné platby, které musí podnik 

uhradit věřitelům. Výše úroků je dána řadou faktorů, např. situace na finančním trhu, čas, bonita 

dlužníka aj. Pokud podnik využije kapitál formou dluhu, jsou náklady vyjádřeny v podobě 

úroku sníženého o daňový štít, tj. úspora z použití cizího kapitálu. 

  tiRD  1  (2.34)  

kde DR  jsou náklady cizího kapitálu, i je úroková míra z cizího kapitálu, t je daňová sazba.  

 

V případě, že podnik využije k financování svých potřeb kapitál získaný emisí 

obligací, náklady se určí jako výnos do splatnosti obligace. 

    



T

t

T

D

t

Dt RNHRcTCO 11  (2.35)  

kde TCO vyjadřuje tržní cenu obligace, tc  vyjadřuje kupónovou platbu v roce t, t jsou 

jednotlivá léta životnosti obligace, NH je nominální cena dluhopisu, T je doba do splatnosti 

obligace. 

 

2.4.3 Náklady vlastního kapitálu 

Náklady na vlastní kapitál jsou pro podnik obecně vyšší než náklady na cizí kapitál. 

Důvodem je skutečnost, že nákladové úroky jsou daňově uznatelné a základ pro výpočet daně 

z příjmů je o tyto úroky snížen. Působí zde tedy daňový štít. Dalším důvodem vyšších 

nákladů vlastního kapitálu je, že riziko vlastníka je vyšší než riziko věřitele. Věřitel může 

kalkulovat s jistým pravidelným úrokovým výnosem za přesně stanovenou dobu a bez ohledu 

na to, v jaké situaci se dlužník nachází. Zatímco kapitál vložený vlastníky je na dobu 

neomezenou, kdy není zaručen výnos, protože ten se odvíjí od hospodářské situace podniku.  

Náklady na vlastní kapitál lze určit pomocí tržních modelů nebo modelů založených 

na účetních datech. Výběr daného modelu záleží především na dostupnosti dat. Dle 

Dluhošová (2010) jsou základní modely používané pro stanovení nákladů vlastního kapitálu 

následující, 

 model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), 

 arbitrážní model oceňování (APM), 

 dividendový růstový model, 

 stavebnicové modely. 
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Model oceňování kapitálových aktiv CAPM 

Jedná se o tržní přístup pro stanovení nákladů na vlastní kapitál využívaný ve 

vyspělých ekonomikách s rozvinutými finančními trhy. CAPM  je jednofaktorový rovnovážný 

model, kde je rovnováha určena tak, že mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je pro všechny 

investory stejný. Základem je lineární vztah mezi výnosem aktiva a rizikovým faktorem, kterým 

je tržní portfolio. Vztah pro CAPM  je následující, 

     FMEFE RRERRE   , (2.36)  

kde  ERE  je očekávaná střední hodnota výnosu vlastního kapitálu v procentech, FR  je 

bezriziková sazba, E  je koeficient citlivosti (reakce dodatečného výnosu vlastního kapitálu 

na změnu tržního portfolia),  MRE  je očekávaná střední hodnota výnosu tržního portfolia. 

 

Arbitrážní model oceňování APM 

Tento model představuje také tržní přístup pro stanovení nákladů na vlastní kapitál. 

Oproti CAPM je model APM založený na neutrálním postoji investora k riziku a bere v potaz 

více faktorů než jen tržní riziko. Jedná se tedy o vícefaktorový rovnovážný model, kde 

rovnovážnou podmínkou je nemožnost arbitráže. Arbitráž znamená získání výnosu z toho, že 

některé aktivum je oceněno nerovnovážně na dvou či více trzích. Rizikovými faktory mohou 

být makroekonomické, např. HDP, inflace a mikroekonomické, např. velikost firmy, 

rentabilita, zadluženost, likvidita apod. Model APM lze definovat takto 

      
j

FjEFE RRERRE
j

 , (2.37)  

kde 
jE

  je koeficient citlivosti vlastního kapitálu na změnu j-tého faktoru,  jRE  je střední 

hodnota očekávaného výnosu j-tého faktoru. 

 

Dividendový model 

Používá se pro oceňování akcií, u kterých je jejich tržní cena dána současnou 

hodnotou budoucích dividend, které z těchto akcií plynou. RE jsou stanoveny následovně. 

 
cenatržní

dividenda
RE   (2.38)  

Pokud se bere v úvahu očekávaný růst dividendy konstantním tempem (g), pak se pro 

určení RE používá Gordonův dividendový model ve tvaru: 

 g
cenatržní

dividenda
RE  , (2.39)  
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kde g vyjadřuje předpokládané tempo růstu. 

 

Stavebnicové modely 

Tyto modely se používají hlavně v případě, kdy není možné použít tržní modely, 

neboť neexistuje dokonalý trh, nebo v ekonomikách s krátkou dobou fungování. Obecně lze 

model vyčíslit jako součet výnosnosti bezrizikového aktiva a rizikových přirážek, které je 

možno odvodit z účetních dat podniku. Oproti modelu CAPM a APM je zde zahrnuto kromě 

rizika systematického i riziko nesystematické. 

Náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy (WACCU) je možné určit pomocí 

modelu INFA, který byl vytvořen manžely Neumaierovými a využívaný Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR, následovně: 

 LAFINSTABPODF

U

EU RRRRRWACC   (2.40)  

kde FR  je bezriziková sazba, PODR  vyjadřuje rizikovou přirážku za podnikatelské riziko, 

FINSTABR  je riziková přirážka za finanční stabilitu a LAR  je riziková přirážka vyplývající 

z rizika za velikost společnosti.  

 

Náklady celkového kapitálu zadlužené firmy (WACCL) jsou dány v souladu s teorií 

Miller-Modigliani II takto, 

 












 t

A

VKÚZ
WACCWACC UL 1  (2.41)  

kde ÚZ jsou úplatné zdroje, které jsou dány součtem vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a 

obligací, VK vlastní kapitál, A aktiva a t je daňová sazba.  

 

Náklady vlastního kapitálu jsou pak definovány následovně, 

 

A

VK

A

VK

A

ÚZ
ú

EBT

EAT

A

ÚZ
WACC

R

U

E













 , (2.42)  

kde ÚZ jsou úplatné zdroje, A jsou aktiva, ú je úroková míra, VK je vlastní kapitál, EAT je 

čistý zisk, EBT je zisk před zdaněním a 
EBT

EAT
 je daňová redukce. 

 



27 

 

Náklady vlastního kapitálu určené pomocí jednotlivých přirážek jsou stanoveny jako 

suma jednotlivých přirážek, tedy 

 FINSTRULAFINSTABPODFFINSTRUUE RRRRRRWACCR   (2.43)  

kde FINSTRUR  je riziková přirážka za zadluženost společnosti a stanoví se jako 

UEFINSTRU WACCRR  . Existují ovšem následující limity pro tuto přirážku 

 jestliže UE WACCR  , pak 0FINSTRUR , 

 jestliže UE WACCR   > 10 %, pak %10FINSTRUR . 

 

 Bezriziková úroková míra (RF) je dána výnosem desetiletých státních dluhopisů.  

 

Riziková přirážka charakterizující produkční sílu PODR  porovnává ukazatel 
A

EBIT
s 

ukazatelem X1, jenž vyjadřuje nahrazení úplatného cizího kapitálu vlastním kapitálem a vypadá 

takto, 

 ú
A

ÚZ
X 1 . (2.44)  

 jestliže 
A

EBIT
> X1, pak PODR = min PODR v odvětví, 

 jestliže 
A

EBIT
< 0, pak PODR = 10 %, 

 jestliže 0  
A

EBIT
 X1, pak PODR je určen podle vztahu 2.45. 

 1,0
1

1
2








 


X

ROAX
RPOD  (2.45)  

kde ROA je rentabilita aktiv. 

 

Riziková přirážka za finanční stabilitu FINSTABR  vychází z ukazatele likvidity. 

 
BÚdlouhodobéBÚzávazkykrátkodobé

OA
L


3 , (2.46)  

kde OA jsou oběžná aktiva a BÚ jsou bankovní úvěry a jsou stanoveny mezní hodnoty 

likvidity XL1 = 1 a XL2 = 2,5. 

 Je-li L3  XL1, pak FINSTABR  = 10 %, 

 je-li L3  XL2, pak FINSTABR  = 0 %, 
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 je-li XL1 < L3 < XL2, pak FINSTABR  je určena dle vztahu 2.47. 

 1,0
12

32
2















XLXL

LXL
RFINSTAB  (2.47)  

 

 Riziková přirážka za velikost podniku RLA je stanovena dle těchto podmínek, 

 je-li ÚZ  3 mld. Kč, tak RLA = 0 

 je-li ÚZ  0,1 mld. Kč, pak RLA = 5 % 

 je-li ÚZ > 0,1 mld. Kč a zároveň ÚZ < 3 mld. Kč, pak RLA vypadá následovně, 

 
 

2,168

.3
2

ÚZKčmld
RLA


 . (2.48)  

 

2.5 Pyramidové rozklady ukazatelů 

Součástí finanční analýzy je rozklad vybraných syntetických ukazatelů na ukazatele 

dílčí, které jsou dány vzájemnými vazbami a závislostmi, jedná se o tzv. pyramidový rozklad. 

Vhodně zkonstruovaná pyramidová soustava ukazatelů umožňuje systematicky posoudit 

minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku, je ovšem důležité zvolit správnou 

konstrukci rozkladu. Na základě odchylek je pak možné navrhovat a činit různá opatření, 

která vedou ke zlepšení situace. Nejčastěji rozkládanými ukazateli jsou ukazatele rentability, 

jelikož jsou ovlivňovány jak úrovní zadluženosti, tak likviditou i aktivitou podniku.  

Odchylku vybraného analyzovaného vrcholového ukazatele je možno vyjádřit jako 

součet odchylek jednotlivých vysvětlujících dílčích ukazatelů. Vztah pro výpočet lze zapsat 

následovně. 

 
i

ax i
xy , (2.49)  

kde x je analyzovaný ukazatel, xy  vyjadřuje přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, ia  je 

vysvětlující dílčí ukazatel, 
ia
x  je vliv vysvětlujícího dílčího ukazatele ia  na vrcholový 

analyzovaný ukazatel x, viz Dluhošová (2010). 

 Vliv dílčích ukazatelů na analyzovaný ukazatel lze vyčíslit prostřednictvím 

absolutních či relativních odchylek, které jsou dány následujícími vztahy (2.50) a (2.51). 

 01absolutní xxΔx   (2.50)  

 
0

01
relativní

x

xx
Δx


  (2.51)  
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kde x popisuje absolutní či relativní odchylku, 1x  je analyzovaný ukazatel v následujícím 

období a 0x  vyjadřuje analyzovaný ukazatel ve výchozím období. 

 

Při rozkladu vrcholového ukazatele se využívají aditivní či multiplikativní vazby. 

 

2.5.1 Aditivní vazba 

Aditivní vazba spočívá v tom, že mezi dílčími ukazateli je proveden součet nebo 

rozdíl. Vztah pro výpočet lze zapsat následovně. 

  
i

ni a...aaaax 321  (2.52)  

Při aditivních vazbách je vyčíslení vlivů pro všechny metody stejné a celková změna 

se určí jako poměr změny ukazatele na celkové změně ukazatelů. Vliv vysvětlujícího dílčího 

ukazatele na vrcholový analyzovaný ukazatel se určí následovně. 

 x

i

i

i

a y
a

a
x

i








, 
(2.53)  

kde ia  je změna vysvětlujícího dílčího ukazatele, která se vyjádří dle vztahu (2.54), 
i

ia

označuje celkovou změnu dílčích ukazatelů a xy  je přírůstek vlivu vrcholového 

analyzovaného ukazatele. 

 0,1, iii aaa   (2.54)  

kde 0,ia  vyjadřuje hodnotu ukazatele ve výchozím čase, 
1,ia  je hodnota ukazatele 

v následujícím čase. 

 

2.5.2 Multiplikativní vazba 

Multiplikativní vazba představuje další důležitou vazbu v pyramidových soustavách. 

Zde musí být splněna podmínka, že vrcholový ukazatel se rozkládá na součin nebo podíl dvou 

a více dílčích ukazatelů.  

  
i

ni a...aaaax 321  (2.55)  

Podle toho, jak je řešena multiplikativní vazba, se rozlišují metoda postupných změn, 

metoda rozkladu se zbytkem, logaritmická metoda a funkcionální metoda. 
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Metoda postupných změn a metoda rozkladu se zbytkem jsou postaveny na postupném 

vyčíslení vlivu dílčích ukazatelů a při změně jednoho z ukazatelů jsou hodnoty ostatních 

ukazatelů neměnné. U metody logaritmické a funkcionální je reflektována současná změna 

všech dílčích ukazatelů. Existuje i třetí exponenciální vazba v pyramidových soustavách, ale 

ta se moc nevyužívá. 

 

Metoda postupných změn 

Metoda postupných změn slouží k vyčíslení vlivu dílčího ukazatele na změnu 

ukazatele vrcholového za předpokladu, že ostatní ukazatele se nemění. Výhodou metody je 

jednoduchost výpočtu a bezezbytkový rozklad. Aby bylo možné výsledky srovnávat je nutné 

zachovat pořadí ukazatelů v prováděných výpočtech, což je nevýhodou. V praxi jde o široce 

využívanou metodu. V případě, že je rozklad prováděn pro součin tří jednotlivých ukazatelů,

321 aaax  , vychází se z následujícího vzorce. 

 
321 aaax xxxy  , (2.56)  

kde xy  je přírůstek vlivu analyzovaného vrcholového ukazatele x, 
ia
x je vliv dílčích 

ukazatelů ia  na analyzovaný ukazatel x a obecně jsou vyčísleny beze zbytku následovně. 

 

,

,

,

31,21,1

0,321,1

0,30,21
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x
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aaax

x

y
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x

y
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 (2.57)  

kde 
ia
x  udává, o kolik se změní vrcholový ukazatel x v důsledku změny vysvětlujícího 

dílčího ukazatele ia . 

Obecný vztah pro výpočet: 

  
 




ij ij

x
jija

x

y
aaax

i


1,0,  (2.58)  

 

Metoda rozkladu se zbytkem 

Vlivy jsou vyčísleny se zbytkem tak, že vzniká zbytek R, který je výsledkem 

kombinace současných změn více ukazatelů. Výhodou je jednoduchost výpočtu a nevýhodou 

je existence zbytkové složky, kterou nelze jednoznačně interpretovat a přiřadit jednotlivým 

vlivům. Pro přírůstek vrcholového ukazatele je dán vztah 
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 Rxxxy aaax 
321

, (2.59)  

kde 
ia
x je vliv dílčích ukazatelů určených dle vztahu (2.60), R je zbytková složka stanovená 

pomocí vzorce (2.61). 

 

V případě součinu tří dílčích ukazatelů, 321 aaax  , za předpokladu, že každému 

vlivu je přiřazena stejná část zbytku, jsou vlivy vyčísleny následovně. 
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 (2.60)  

  
x

y
aaaaaaaaayR x

x



 30,20,10,320,10,30,21  (2.61)  

 

Obecně lze vztah pro výpočet neomezeného počtu jednotlivých ukazatelů a zbytkové 

složky zapsat dle vztahu (2.62) a (2.63). 

 
n

R

x

y
aax x

n

ij

jiai





 



0,  (2.62)  

 
x

y
aayR x

n

ij

jix



 



0,  (2.63)  

 

Logaritmická metoda 

Výpočet této metody je založen na spojitých výnosech ukazatelů. Výhodou je, že lze 

zkoumat vlivy dílčích ukazatelů při současné změně ostatních vysvětlujících ukazatelů, při 

rozkladu nevzniká zbytek a význam, jednotlivých ukazatelů není ovlivněn jejich pořadím. 

Nevýhodou je skutečnost, že při výpočtu mohou vyjít záporné indexy, což pro další výpočet 

není možné. Změna vrcholového ukazatele je dána následovně. 

 
i

ax i
ΔxΔy , (2.64)  

 x

x

a

a Δy
Iln

Iln
Δx i

i
 , (2.65)  
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kde xI  je index změny analyzovaného vrcholového ukazatele a je vyjádřen vztahem (2.66), 

ia
I  je index změny vysvětlujících dílčích ukazatelů dle vztahu (2.67) a xy  je absolutní, resp. 

relativní změna vrcholového ukazatele. 

 
0

1

x

x
I x  , (2.66)  

kde 0x  je hodnota vrcholového ukazatele v čase 0 a 1x  je hodnota vrcholového ukazatele 

v čase 1. 

 
0,

1,

i

i

a
a

a
I

i
 , (2.67)  

kde 
0,ia  je hodnota vysvětlujícího dílčího ukazatele v čase 0 a 

1,ia  je hodnota vysvětlujícího 

dílčího ukazatele v čase 1. 

 

Funkcionální metoda 

U této metody je zohledněn současný vliv všech ukazatelů při vysvětlení jednotlivých 

vlivů. Výpočet této metody je založen na diskrétních výnosech ukazatelů. Výhody této 

metody jsou shodné s výhodami metody logaritmické a je odstraněna i překážka se zápornými 

indexy. Problémem je, jaké váhy přidělit při rozdělování společných faktorů, protože je 

obtížné nalézt ekonomické zdůvodnění zvoleného přístupu. Za předpokladu rovnoměrného 

rozdělení vah a zbytku je součin dvou dílčích ukazatelů, 21 aax   dán následovně, 
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 (2.68)  

kde Rx vyjadřuje diskrétní výnos analyzovaného ukazatele x a stanoví se dle vztahu (2.69) a 

ia
R vyjadřuje diskrétní výnos dílčích ukazatelů ia  a stanoví se dle vztahů (2.70).  
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 , (2.69)  
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 . (2.70)  

 

Součin tří dílčích ukazatelů, 321 aaax  , lze vypočítat na základě vztahu, 
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 (2.71)  

 

2.5.3 Pyramidový rozklad rentability aktiv 

 Rentabilita aktiv ROA vyjadřuje poměr zisku před zdaněním a úroky (EBIT) a 

celkových aktiv. V praktické části je proveden rozklad tohoto ukazatele pomocí funkcionální 

metody v letech 2006 – 2012. Pro první úroveň rozkladu platí následující vztah. 

 
A

EAT

EAT

EBT

EBT

EBIT
ROA  , (2.72)  

kde EBT je hrubý zisk neboli zisk před zdaněním, EAT je čistý zisk neboli zisk po zdanění.  

 

Schéma použitého pyramidového rozkladu rentability aktiv na čtyři úrovně je 

znázorněno v následujícím obrázku 2.1.   

 

Obr. 2.1 Pyramidový rozklad ROA 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.5.4 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 

Ekonomická přidaná hodnota patří k předním měřítkům hodnocení finanční 

výkonnosti podniku. Pro analýzu vlivů dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel EVA bude 

použitý pyramidový rozklad pomocí funkcionální metody. Pro první úroveň rozkladu platí 

následující vztah. 

  ERROEVKEVA  , (2.73)  

kde VK je vlastní kapitál, ROE je rentabilita vlastního kapitálu a RE jsou náklady na vlastní 

kapitál. 

Rozklad EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí na první tři úrovně je zobrazen 

v obrázku 2.2. Detailní schéma pyramidového rozkladu ekonomické přidané hodnoty na 

prvočinitele je součástí přílohy č. 15. 

 

Obr. 2.2 Pyramidový rozklad EVA 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3 Posouzení finanční situace zpracovatelského průmyslu v ČR 

Tato kapitola bude zaměřena na charakteristiku a popis zpracovatelského průmyslu. 

Budou uvedeny tržby zpracovatelského průmyslu v rámci celkových tržeb průmyslu České 

republiky, taktéž bude zmíněn vliv tržeb zpracovatelského průmyslu na tvorbu HDP a 

závislost mezi těmito veličinami. Následně bude zpracována analýza absolutních ukazatelů, 

tedy horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, dále bude provedena 

analýza vybraných poměrových ukazatelů, konkrétně ukazatelů finanční stability a 

zadluženosti, rentability, aktivity a likvidity. Vztah mezi zadlužeností, rentabilitou a likviditou 

bude vyjádřen pomocí korelačních koeficientů. Na závěr této kapitoly bude stanovena 

závislost hrubého domácího produktu a vybraných finančních ukazatelů. 

 

3.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu v ČR 

Tato část práce a veškeré informace a data týkající se zpracovatelského průmyslu byly 

čerpány ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu, ze zveřejňovaných finančních analýz a 

analýz vývoje českého průmyslu.  

 

Hlavní složkou hospodářství české ekonomiky je průmysl. Dle odvětvové klasifikace 

ekonomických činností je průmysl členěn na následující sekce, 

 sekce B - těžba a dobývání, 

 sekce C - zpracovatelský průmysl, 

 sekce D - výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. 

 

 Zpracovatelský průmysl tvoří nejvýznamnější část průmyslu a zahrnuje široké 

spektrum činností, které jsou však přesně vymezeny. „Průmyslovou (zpracovatelskou) 

činností se rozumí mechanická, fyzikální nebo chemická přeměna materiálů, substancí nebo 

komponentů na nové produkty. Transformované materiály, substance nebo komponenty jsou 

surovinami, které jsou produktem zemědělství, lesnictví, rybolovu, dolování nebo těžby, jakož 

i produkty jiných výrobních činností.“6  

 

 Zpracovatelský průmysl se dělí na sektory (dvoumístný písmenný segment), oddíly 

(dvoumístný číselný OKEČ) a pododdíly (třímístný OKEČ). Celkově lze zpracovatelský 

                                                 
6 http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/F5A7C858BA80BA51C1256F820046657A/$File/021603vd.pdf 
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průmysl rozdělit dle klasifikace OKEČ na 14 sektorů, 23 oddílů a 103 skupin. V následující 

Tab. 3.1 je zobrazena struktura zpracovatelského průmyslu dle OKEČ.  

 

Tab. 3.1 Zpracovatelský průmysl podle OKEČ 

Sekce D - Zpracovatelský průmysl podle OKEČ 

Sektor Oddíl Název 

DA   Průmysl potravinářský a tabákový 

  15 Výroba potravin a nápojů 

  16 Zpracování tabáku 

DB   Textilní a oděvní průmysl 

  17 Textilní průmysl 

  18 Oděvní průmysl 

DC 19 Kožedělný průmysl 

DD 20 Dřevozpracující průmysl 

DE   Papírenský a polygrafický průmysl 

  21 Výroba vlákniny, papíru a lepenky 

  22 Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek 

DF 23 Koksování a rafinérské zpracování ropy 

DG 24 Chemický a farmaceutický průmysl 

DH 25 Gumárenský a plastikářský průmysl 

DI 26 Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot 

DJ   Výroba kovů a kovodělných výrobků 

  27 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 

  28 Výroba strojů a zařízení 

DK 29 Výroba elektrických a optických přístrojů 

DL   Výroba kancelářských strojů a počítačů 

  30 Výroba elektrických strojů a přístroj 

  31 Výroba radiových televizních a spojovacích zařízení 

  32 Zdravotnická technika, měřící přístroje, optika 

  33 Výroba dopravních prostředků 

DM   Výroba dvoustopých motorových vozidel 

  34 Výroba ostatních dopravních zařízení 

  35 Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 

DN   Nábytek a ostatní zpracovatelský průmysl 

  36 Úprava druhotných surovin 

Zdroj: MPO 

 

 Od 1. ledna 2008 byla Českým statistickým úřadem zavedena nová klasifikace CZ-

NACE, která nahradila dosavadní klasifikaci OKEČ. Zavedení by mělo vést k lepšímu 

zohlednění technologického rozvoje a strukturálních změn hospodářství a také pro lepší 

srovnatelnost s jinými mezinárodními klasifikacemi. Následující Tab. 3.2 uvádí strukturu 
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zpracovatelského průmyslu dle CZ-NACE.  Sekce, je označena alfabetickým kódem a oddíly 

jsou označeny dvojmístným číselným kódem. Podrobnější členění na skupiny a třídy je možné 

nalézt např. na internetových stránkách českého statistického úřadu. 

 

Tab. 3.2 Zpracovatelský průmysl podle CZ-NACE 

Sekce C – Zpracovatelský průmysl 

Oddíl Název 

10 Výroba potravinářských výrobků 

11 Výroba nápojů 

12 Výroba tabákových výrobků 

13 Výroba textilií 

14 Výroba oděvů 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků 

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových a slaměných výrobků, kromě nábytku 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství 

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 

27 Výroba elektrických zařízení 

28 Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

31 Výroba nábytku 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 

Zdroj: MPO 

Zavedení nové klasifikace CZ-NACE vedlo k přeuspořádání dosavadního portfolia 

odvětví zpracovatelského průmyslu a také ke změně názvosloví, byla vytvořena některá nová 

odvětví, některá byla rozšířena o vybrané obory a některá odvětví byla naopak rozdělena. 

 

Pro zjednodušení budou v grafech a tabulkách uváděny názvy jednotlivých sekcí a 

oddílů pouze v kódovém označení nebo pouze ve zkrácených názvech. 

  



38 

 

Zpracovatelský průmysl v rámci průmyslu ČR 

Průmysl je významné odvětví českého hospodářství. Mezi hlavní odvětví průmyslu v 

ČR patří automobilový, chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický průmysl, které jsou 

právě součástí zpracovatelského průmyslu. K dalším významným odvětvím patří také průmysl 

energetický, stavební a spotřební.7  

 Tab. 3.3 zobrazuje, jak se jednotlivé sekce průmyslu České republiky podílejí na 

celkových tržbách průmyslu. 

 

Tab. 3.3 Podíl tržeb sekcí B, C a D na celkových tržbách průmyslu v letech 2006 – 2012 

Sekce 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

B (těžba a 

dobývání) 
2,1% 1,9% 2,7% 2,8% 2,9% 2,8% 2,4% 

C (zpracovatelský 

průmysl) 
92,0% 92,6% 89,2% 87,8% 89,6% 90,5% 91,2% 

D (energetický 

průmyslu) 
5,9% 5,5% 8,1% 9,4% 7,5% 6,8% 6,4% 

Zdroj: MPO, vlastní zpracování 

  

Podíl tržeb zpracovatelského průmyslu (dále jen „ZP“) na celkových tržbách průmyslu 

ČR byl v roce 2006 ve výši 92 %, zatímco podíl těžby nerostných surovin (sekce B) byl na 

úrovni 2,1 % a podíl výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody (sekce D) byl 5,9 %. 

V následujícím roce 2007 se podíl ZP ještě zvýšil o 0,6 p.b., zatímco podíly sekce B (-0,2 

p.b.) a sekce D (-0,4 p.b.) se snížily. V roce 2008 došlo k poklesu podílu tržeb sekce C na 

89,2 %, při nárůstu podílu sekce B na 2,7 % a sekce D na 8,1 %. Rok 2009 přinesl další 

snižování podílu ZP o 1,4 p.b. a to v důsledku ekonomické recese. Podíl sekcí B a D naopak 

stoupl (sekce B o 0,1 p.b. a sekce D o 1,3 p.b.). V roce 2010 se podíl ZP díky ekonomickému 

oživení meziročně zvýšil o 1,8 p.b. na 89,4 %. Na tyto změny měly vliv především zvýšení 

domácí i zahraniční poptávky, přičemž podíly stouply hlavně v exportně orientovaných 

oddílech jako je výroba motorových vozidel (CZ-NACE 29) a výroba počítačů (CZ-NACE 

26). Zároveň o 1,9 p.b. klesl podíl v energetice (na 7,5 %) a podíl v těžbě byl na úrovni 2,9 %. 

Díky pokračujícímu ekonomickému oživení se podíl ZP proti roku 2010 zvýšil o 0,9 p.b. na 

90,5 %, zatímco podíl energetiky klesl na 6,8 % a podíl těžby mírně vzrostl na 2,8 %. Do 

těchto změn se promítla hlavně poptávka v zahraničí, méně již poptávka v tuzemsku. 

V posledním roce pozorování dosáhl podíl ZP na tržbách průmyslu 91,2 % a meziročně 

                                                 
7  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html 
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vzrostl o 0,7 p.b., zatímco podíl sekce B se ve stejné době snížil o 0,3 p.b. (2,4 %) a podíl 

sekce D klesl meziročně o 0,4 p.b. na 6,4 %.  

 

Zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu 

V rámci zpracovatelského průmysly působí mnoho různých dílčích odvětví, ve kterých 

je zaměstnána významná část populace. Počty zaměstnaných v letech 2006 – 2012 jsou 

vyčísleny v následující tabulce. 

 

Tab. 3.4 Počet zaměstnaných osob ve zpracovatelském průmyslu v letech 2006 – 2012 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

počet zaměstnanců 1 196 178 1 224 862 1 221 583 1 066 195 1 040 487 1 064 495 1 062 585 

meziroční změna - 28 684 -3 279 -155 388 -25 708 24 008 -1 910 

v % - 2,40% -0,27% -12,72% -2,41% 2,31% -0,18% 

Zdroj: MPO, vlastní zpracování 

 

 Největší počet zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu byl v roce 2008, 1 221 583 

osob. V dalších letech se hodnoty snižovaly, v roce 2009 byl hluboký propad o 12,72 % a 

v roce 2010 byl evidován nejnižší stav během sledovaného období 1 040 487. V roce 2011 se 

díky příznivému ekonomickému vývoji po třech letech poklesu stav opět zvýšil. Za největší 

zaměstnavatele zpracovatelského průmyslu lze považovat průmysl automobilový, 

strojírenský, pryžový, mnoho zaměstnanců pracuje ve výrobě počítačů a při výrobě kovů. 

 

V další Tab. 3.5 je znázorněn počet podniků působících ve zpracovatelském průmyslu 

v období let 2006 – 2012. Po celé sledované období počet podniků v rámci zpracovatelského 

průmyslu rostl a za léta 2006 až 2012 se zvýšil celkem o 41 753 jednotek (nárůst o 25,8 %). 

Meziroční růst mezi roky 2011 a 2012 byl nejvyšší a činil 8,7 % tj. zvýšení o 15 127 podniků 

na 188 646. K nejméně výraznému růstu o 1,45 % došlo v roce 2008, kdy bylo ve ZP 151 753 

podniků. 

 

Tab. 3.5 Počet podniků ve zpracovatelském průmyslu v letech 2006 – 2012 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

počet podniků 146 893 149 578 151 753 156 245 169 077 173 519 188 646 

meziroční změna - 2 685 2 175 4 492 12 832 4 442 15 127 

v % - 1,83% 1,45% 2,96% 8,21% 2,63% 8,72% 

Zdroj: MPO, vlastní zpracování  
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Regionální struktura zpracovatelského průmyslu 

Regionální struktura zpracovatelského průmyslu ČR se v posledních letech příliš 

nemění. Změna nastává jen minimálně a dočasně v případě nových zakázek. Jasnou jedničkou 

je v podílu na celkových tržbách Středočeský kraj, kde mají sídlo dvě naše největší 

automobilky Škoda Auto a. s. a TPCA Czech s.r.o. Kolín a také několik významných 

chemiček. Druhé místo si udržuje Moravskoslezský kraj, kde sídlí automobilka Tatra 

v Kopřivnici či Hyundai v Nošovicích. S větším odstupem následují kraje Jihomoravský, 

Ústecký a hlavní město Praha. Naopak na druhém konci žebříčku figurují menší kraje jako 

Karlovarský, Olomoucký, Jihočeský, Vysočina, Liberecký a Královehradecký.  

 

Zahraniční obchod a zpracovatelský průmysl 

 Zahraniční obchod je již po léta hlavní hnací silou hospodářského rozvoje ČR, kde 

zpracovatelský průmysl hraje dominantní roli na straně vývozu. V žebříčku největších 

domácích vývozců jsou Škoda Auto, a.s., výrobce spotřební elektroniky společnost Foxconn 

CZ a elektrárenská společnost a.s. ČEZ. K největším exportérům patří Panasonic AVC 

Networks Czech, UNIPETROL, a.s., RWE Transgas, Moravia Steel, Bosch Diesel a Accelor 

Mittal. Našimi rozhodujícími obchodními partnery jsou převážně státy EU-27, v čele s 

Německem, Slovenskem, Polskem, Francií, Velkou Británií, Itálií a Rakouskem. Ze států 

mimo EU je to Rusko, USA a Švýcarsko. Největším dovozcem do ČR je Čína, viz 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vývoj hodnot dovozů a vývozů za rok 2006 až 2012 

znázorňuje Tab. 3.6. 

 

Tab. 3.6 Vývoz a dovoz zpracovatelského průmyslu v letech 2006 – 2012 

 (mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

vývoz 2 070 137 2 383 259 2 368 929 1 989 294 2 363 458 2 690 806 2 867 328 

dovoz 1 888 481 2 192 379 2 132 367 1 767 353 2 129 213 2 352 989 2 402 987 

saldo 181 656 181 656 190 880 236 562 221 940 234 246 337 817 

Zdroj: MPO, vlastní zpracování 

 

Na dovoz a vývoz má vliv mnoho faktorů. Z tabulky lze pozorovat vysoký pokles 

vývozu v roce 2009, což způsobila zahraniční poptávka, která se projevila prudkým snížením 

zakázek ve ZP, dále také směnný kurz koruny, která v tomto roce oslabila jak vůči euru, tak 

vůči dolaru. Pozitivní byl růst vývozu automobilů a také růst vývozních cen ovšem jen 

nepatrně, zatímco dovozní ceny klesly. V následujících letech pak došlo k oživení a zvyšování 

jak vývozu, tak i dovozu. 
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Zpracovatelský průmysl a HDP 

Zpracovatelský průmysl má také velký význam z hlediska tvorby hrubého domácího 

produktu v České republice. Vývoj tržeb a HDP je možné vidět v následujícím grafu 3.1. 

 

Graf 3.1 Vývoj tržeb ZP a HDP v letech 2006 – 2012 

 

Hrubý domácí produkt má podobný vývoj hodnot jako tržby zpracovatelského 

průmyslu. V roce 2007 došlo ke zvýšení tržeb o 17,71 mld. Kč i k růstu HDP o 309,97 mld. 

Kč. V dalším roce, vzhledem k začínající recesi, se tržby mírně snížily na hodnotu 2 218,47 

mld. Kč, zatímco ukazatel HDP rostl na hodnotu 3 848,41 mld. Kč. V roce 2009 byl propad 

hodnot výrazný, tržby meziročně klesly o 15,32 % na 1 878,59 mld. Kč a HDP o 2,32 % na 

3,758,98 mld. Kč. V následujících letech byl vývoj obou veličin již shodný a po razantním 

snížení v roce 2009 došlo k oživení a tržby i hrubý domácí produkt se zvyšovaly s jediným 

rozdílem, že tržby rostly rychlejším tempem než HDP. ZP zažíval největší dynamiku v roce 

2010 (nárůst oproti 2009 o 14,69 %). V roce 2011 tržby ZP rostly, i když nižším tempem než 

v roce předcházejícím (+13,46 %). V roce 2012 dosáhl zpracovatelský průmysl zatím 

největšího objemu tržeb 2 545,31 mld. Kč.  

Pro zjištění, do jaké míry je hrubý domácí produkt závislý na tržbách 

zpracovatelského průmyslu, je vytvořena korelační matice. Korelace představuje vztah mezi 

dvojicí proměnných a určuje jejich závislost mezi sebou. Korelační matice je čtvercového 

tvaru s jedničkami na hlavní diagonále, protože závislost mezi stejnými prvky je vždy rovna 

jedné. Korelační koeficienty mohou nabývat hodnot -1 až 1. Kladná hodnota znamená 

pozitivní závislost, což značí, že se závislá proměnná vyvíjí stejně jako vysvětlující 

proměnná. V případě, že je hodnota rovna nule, nevzniká mezi proměnnými žádná závislost. 
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Negativní hodnota pak určuje opačný vývoj vysvětlované proměnné. Čím více se blíží 

koeficient v absolutní hodnotě k jedničce, tím se jedná o větší závislost. Korelace mezi 

proměnnými HDP a tržbami byla zjištěna pomocí programu SPSS. 

 

Obr. 3.1 Korelační matice 

 

Zdroj: SPPS, vlastní zpracování 

 

V prvním řádku korelační matice (Pearson Correlation) je uveden korelační koeficient 

vyjadřující vzájemnou závislost mezi těmito dvěma proměnnými. Druhý řádek (Sig.) obsahuje 

statistickou významnost, která by měla být menší než 0,05. V posledním řádku (N) je počet 

pozorování. Pro lepší správnost výsledků je vhodnější co nejvyšší počet pozorování, malý 

počet by mohl zkreslovat výsledky. Pro stanovení výsledků bylo provedeno 24 pozorování a 

to čtvrtletně za období od 1. Q 2007 – 4. Q 2012. Konkrétní čísla jsou v příloze č. 7. 

Výsledná hodnota korelace mezi tržbami a HDP je ve výši 0,975, což znamená velmi 

vysokou pozitivní lineární závislost. Hrubý domácí produkt je z 97,5 % závislý na tržbách 

zpracovatelského průmyslu. Jelikož má korelační koeficient kladnou hodnotu, tak se vyvíjí 

obě veličiny stejným směrem a při růstu tržeb roste i HDP. 

 

Hlavní odvětví zpracovatelského průmyslu 

Velký objem tržeb, který je každoročně vyprodukován zpracovatelským průmyslem, 

hraje velkou roli pro hospodářství České republiky. Ovšem jednotlivé oddíly přispívají k této 

tvorbě různou měrou. V grafu 3.2 je zobrazen vývoj podílů tržeb jednotlivých oddílů na 

celkových tržbách zpracovatelského průmyslu. Vyčíslení celkových tržeb a podílů 

jednotlivých odvětví je součástí přílohy č. 8. Do přehledu nejsou zařazeny oddíly CZ-NACE 

12 Výroba tabákových výrobků z důvodu citlivosti dat, CZ-NACE 14 Výroba oděvů a CZ-

NACE 15 Výroba usní a souvisejících výrobků nejsou taktéž zařazena, neboť se jedná o 

nejméně významné oddíly z hlediska tržeb. 
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Graf 3.2 Podíly tržeb jednotlivých oddílů ZP na celkových tržbách ZP v letech 2007 – 2012

 

 

Jasnou převahu nad ostatními oddíly si během let 2007 – 2012 udržuje oddíl CZ-

NACE 29 Výroba motorových vozidel s průměrným podílem 28 %, jehož podíl na tržbách ZP 

je téměř třikrát vyšší než podíl druhého oddílu v pořadí CZ-NACE 26 Výroba počítačů, 

elektronických a optických přístrojů s průměrem 10 %. Na dalších místech jsou následující 

oddíly: CZ-NACE 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 

(průměrný podíl 7,53 %), CZ-NACE 10 Výroba potravinářských výrobků (průměrný podíl 

6,59 %), CZ-NACE 28 Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených (průměrný podíl 6,11 %) a 

CZ-NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků (průměrný podíl 6,11 %). Tato 

jmenovaná odvětví patří k nejvýznamnějším ve zpracovatelském průmyslu v České republice. 
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3.2 Analýza absolutních ukazatelů ve zpracovatelském průmyslu ČR 

V této části diplomové práce bude provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty zpracovatelského průmyslu za období 2006 – 2012. 

 

3.2.1 Vertikálně-horizontální analýza rozvahy 

Vertikálně-horizontální analýza rozvahy slouží pro poskytnutí komplexního pohledu 

na vývoj objemu finančních ukazatelů v porovnání s vývojem struktury. Kompletní 

horizontální analýza rozvahy je součástí přílohy č. 3, kde jsou jednotlivé položky výkazů 

posuzovány v čase. Vlastní výpočty byly provedeny dle vzorců (2.1) a (2.2). Podrobná 

vertikální analýza rozvahy je v příloze č. 5, kde je zkoumána struktura jednotlivých položek a 

pro výpočet byl použit vzorec (2.3). Analýzy jsou provedeny za období let 2006 – 2012 a 

hodnoty jsou vyjádřeny jak absolutně, tak i relativně. Data pro stanovení horizontální a 

vertikální analýzy vychází z rozvahy, která je součástí přílohy č. 1. 

 

Vertikálně-horizontální analýza aktiv 

V následujícím grafu 3.3 je možné sledovat strukturu dlouhodobého majetku, 

oběžných aktiv a časového rozlišení, kdy základnu tvoří celková aktiva zpracovatelského 

průmyslu a zároveň vývoj celkových aktiv v čase. 

 

Graf 3.3 Vertikálně-horizontální analýza aktiv v letech 2006 – 2012 
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Horizontální analýza aktiv 

Vývoj celkových aktiv zpracovatelského průmyslu měl za sledované období kolísavý 

charakter. V roce 2006 byla celková aktiva v hodnotě 1 574,75 mld. Kč. V dalším roce došlo 

k růstu o 74,10 mld. Kč (relativně o +4,71 %) na sumu 1 648,85 mld. Kč. V následujících 

dvou letech docházelo k poklesu hodnot. Největší meziroční propad o 83,55 mld. Kč (-5,15 

%) na hodnotu 1 539,32 mld. Kč byl v roce 2009 a hodnota aktiv byla nejnižší za celé 

sledované období. Největší vliv na tento pokles mělo snížení dlouhodobého majetku o 61,07 

mld. Kč (-7,22 %) a to především snížení dlouhodobého finančního majetku o 33,11 mld. Kč 

(-22,96 %). Pokles oběžných aktiv o 21,92 mld. Kč (-2,88 %) způsobil především úbytek 

zásob o 44,20 mld. Kč (-17,56 %) a pohledávek o 28,57 mld. Kč (-6,93 %). Jen u 

krátkodobého finančního majetku byl zaznamenán poměrně vysoký růst o 50,84 mld. Kč 

(+51,87 %) oproti předešlému roku 2008. Ostatní aktiva se snížila o 0,56 mld. Kč (-3,72 %). 

Od roku 2010 měla celková aktiva už jen rostoucí charakter. Mezi rokem 2009 a 2010 

vzrostla aktiva o 141,11 mld. Kč (+9,17 %), což byl největší nárůst aktiv za sledované období. 

Aktiva v roce 2010 činila 1 680,43 mld. Kč. V roce 2011 došlo opět k růstu, který byl ovšem 

nižší než předcházející rok a suma aktiv byla 1 784,91 mld. Kč. Jednalo se tedy o nárůst o 

104,49 mld. Kč (+6,22 %). V posledním sledovaném roce 2012 dosahovala aktiva nejvyšší 

hodnoty za sledované období, a to 1 814,06 mld. Kč.  

 

Vertikální analýza aktiv 

Z grafu je patrné, že struktura aktiv byla v celém sledovaném období poměrně stabilní 

a nijak zvlášť se neměnila. Nejmenší část aktiv, cca 1 % tvořila ostatní aktiva, tedy časové 

rozlišení a tak tomu bylo ve všech letech. Velikost dlouhodobého majetku a oběžných aktiv 

byla stálá a nedocházelo k zásadním změnám, což znamená, že i struktura aktiv byla po celou 

dobu stejná, tvořil ji z 50 % fixní majetek a ze 49 % oběžný majetek. Dlouhodobá aktiva jsou 

tvořena dlouhodobým hmotným, nehmotným a finančním majetkem. Převážnou část stálých 

aktiv tvořil nehmotný a hmotný majetek, jehož hodnota byla stabilní ve výši okolo 42 %. 

Zbývajících 8 % připadlo na finanční majetek. Oběžná aktiva jsou tvořena ze zásob, 

pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Do zásob patří materiál, který tvořil 6 %, 

nedokončená výroba a polotovary 4 %, výrobky 3 % a zboží 2 %. Celkové zásoby měly podíl 

na tvorbě oběžných aktiv 15 % a opět byla hodnota stabilní ve všech letech. Největší podíl na 

oběžných aktivech měly krátkodobé a dlouhodobé pohledávky, které tvořily přibližně 26 %. 

Naopak nejmenší část aktiv byla tvořena krátkodobými finančními zdroji, které měly 

průměrnou hodnotu 8 %. 
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Vertikálně-horizontální analýza pasiv 

V následujícím grafu 3.4 je možné sledovat strukturu vlastního kapitálu, cizích zdrojů 

a ostatních pasiv, kde základnou jsou celková pasiva zpracovatelského průmyslu a zároveň lze 

pozorovat vývoj celkových pasiv v čase.  

 

Graf 3.4 Vertikálně-horizontální analýza pasiv v letech 2006 – 2012 

 

 

Horizontální analýza pasiv 

 V roce 2006 byla hodnota pasiv 1 574,75 mld. Kč. V dalším roce došlo k navýšení o 

74,1 mld. Kč (+4,71 %) na 1 648,85 mld. Kč. Toto bylo způsobeno rekordním nárůstem 

vlastního kapitálu o 75,76 mld. Kč (+9,65 %), který dosahoval tak vysokých hodnot kvůli 

zvýšení čistého zisku o 31,27 mld. Kč (+31,65 %), kdy se zvýšila především obchodní marže 

a výkony, zatímco výkonová spotřeba, osobní náklady a nákladové úroky byly menší. Narůst 

byl zaznamenán také u nerozděleného zisku o 59,32 mld. Kč (+20,75 %) a cizích zdrojů o 

2,11 mld. Kč (+0,27 %). Základní kapitál klesl o 14,82 mld. Kč (-3,70 %) a hodnota ostatních 

pasiv se také snížila o 3,77 mld. Kč (-25,50 %) a činila 11,01 mld. Kč, tedy nejméně během 

let 2006 – 2012. V letech 2007 a 2008 došlo k opačnému vývoji položek a k poklesu pasiv na 

hodnotu 1 622,87 mld. Kč. V následujícím roce 2009 došlo k dalšímu snížení a hodnota pasiv 

byla nejmenší za celé sledované období, a to 1 539,32 mld. Kč. Byl zaznamenán největší 

pokles vlastního kapitálu o 35,81 mld. Kč (-4,24 %) a cizího kapitálu o 48,73 mld. Kč (-6,38 

%). Snížila se hodnota bankovních úvěrů o 31,53 mld. Kč (-12,95 %), krátkodobých závazků 

o 29,03 mld. Kč (-7,24 %) a čistého zisku o 41,88 mld. Kč (-45,70 %) převážně kvůli poklesu 

obchodní marže, výkonů a finančního výsledku hospodaření. Od roku 2009 došlo k přelomu a 

vývoj pasiv měl až do roku 2012 rostoucí charakter. 
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Vertikální analýza pasiv 

Nejmenší podíl na pasivech zpracovatelského průmyslu měla ostatní pasiva, která byla 

ve výši 1 %. Největší část pasiv tvořil z 51 % ve všech letech vlastní kapitál a ze 48 % pak 

cizí zdroje. Tato struktura se neměnila. Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, čistý zisk neboli 

výsledek hospodaření běžného účetního období, nerozdělené zisky a fondy. Základní kapitál 

byl největší položkou vlastního kapitálu a tvořil přibližně 23 %, nerozdělené zisky a fondy 

měly 22% podíl na tvorbě vlastního kapitálu a čistý zisk byl naopak nejmenší položkou a 

tvořil jen 6 %. Cizí zdroje tvoří rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvěry. 

Nejmenší podíl měly rezervy 3 % a hned za nimi dlouhodobé závazky se 7% podílem. Tyto 

tvořily dluhopisy a směnky (1 %) a ostatní dluhové závazky (6 %). Krátkodobé závazky měly 

naopak největší podíl na cizích zdrojích ve výši 25 %.  Zbývající 13% podíl měla položka 

bankovní úvěry. 

 

3.2.2 Vertikální a horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této podkapitole bude aplikována vertikální a horizontální analýza výkazu zisku a 

ztráty. Kompletní vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2006 – 2012 je součástí 

přílohy č. 6 a detailní horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2006 – 2012 je 

součástí přílohy č. 4. Jednotlivé položky jsou uvedeny jak v absolutním, tak i v relativním 

vyjádření. Data potřebná pro výpočet analýzy byla čerpána z výkazu zisku a ztráty, který je 

v příloze č. 2. 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty není na rozdíl od rozvahy zcela jednoznačná, 

pokud jde o základnu. V této práci byly jako základna zvoleny tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb, protože tvoří největší objem vyprodukovaných prostředků.  

  

Graf 3.5 Vývoj provozní nákladů a výnosů v letech 2006 – 2012
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 Po celé sledované období provozní výnosy přesahovaly provozní náklady. Nejmenší 

hodnota provozních výnosů byla v roce 2009 a to 1 881 mld. Kč s největším zastoupením 

výkonů v hodnotě 1 712 mld. Kč a dále pak tržeb za prodej zboží v hodnotě 169 mld. Kč. 

Naopak největší provozní výnosy byly dosaženy v roce 2012 ve výši 2 570 mld. Kč s 

hodnotou tržeb za prodej zboží ve výši 222 mld. Kč a výkony 2 348 mld. Kč. Nejmenší 

hodnoty provozních nákladů byly v roce 2009 a to 1 804 mld. Kč a největší hodnoty v roce 

2012 ve výši 2 425 mld. Kč. Největší položkou provozních nákladů byla vždy výkonová 

spotřeba a osobní náklady. 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V následujícím grafu je zachycen vývoj provozního výsledku hospodaření, finančního 

výsledku hospodaření a výsledku hospodaření po zdanění (EAT). 

 

Graf 3.6 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2006 – 2012

 
 

Provozní výsledek hospodaření měl kolísavý charakter a teprve až v roce 2009 začal 
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zapříčiněn zvýšením hodnot u položek obchodní marže (+27,02 %) a výkony (+2,28 %) a 
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proto nedošlo ještě k výraznějšímu poklesu VH. Od roku 2009 nastal zvrat a hodnoty začaly 

růst, ale i přesto se některé z položek snížily. Pokles hodnot je možné sledovat v roce 2010 u 

sociálního a zdravotního pojištění (pokles o 2,24 mld. Kč). V roce 2011 klesly ostatní osobní 

náklady o 4,78 mld. Kč, ty se snížily i v dalším roce 2012 o dalších 19,87 mld. Kč a dále 

klesla i položka změna stavu zásob vlastní činnosti o 10,27 mld. Kč. Podobný vývoj měl také 

výsledek hospodaření po zdanění (EAT), jehož výše je ovlivněna právě provozním výsledkem 

hospodaření, finančním výsledkem hospodaření a daní z příjmů. Jiný vývoj nastal u 

finančního výsledku hospodaření, který v letech 2006 až 2008 vzrostl z hodnoty -13,54 mld. 

Kč na 3,06 mld. Kč. Poté došlo k výraznému poklesu opět na zápornou hodnotu finančního 

VH -4,61 mld. Kč. V roce 2010 se hodnota VH skokově vyhoupla o 237,76 % až na hodnotu 

6,35 mld. Kč. V dalších letech nastal propad postupně o 66,02 % a 43,92 % až na hodnotu 

1,21 mld. Kč. 

 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů ve zpracovatelském průmyslu ČR 

Tato část diplomové práce je zaměřena na výpočet vybraných poměrových ukazatelů, 

kterými jsou ukazatele finanční stability a zadluženosti, ukazatele rentability, aktivity a 

likvidity. Analýza je aplikována v období 2006 – 2012 na data odvětví zpracovatelského 

průmyslu České republiky, které byly získány ze stránek ministerstva průmyslu a obchodu. 

Pro jednotlivé výpočty jsou použity informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které jsou 

součástí přílohy č. 1 a 2.  

 

3.3.1 Ukazatele finanční stability 

Tato skupina ukazatelů vyjadřuje schopnost podniku vytvářet a trvale udržovat 

správný vztah mezi majetkem a používaným kapitálem. Cena kapitálu závisí na době 

splatnosti. Čím je doba splatnosti příslušného druhu kapitálu delší, tím větší cenu za něj musí 

uživatel zaplatit. Cenou za kapitál cizí se rozumí úrok a za kapitál vlastní je to výše 

dividendy. Z hlediska doby splatnosti vychází nejlevněji krátkodobý cizí kapitál, tedy 

obchodní a bankovní úvěry, naopak nejdražší je vlastní kapitál, protože jeho splatnost je 

neomezená. Cenu kapitálu rovněž ovlivňuje riziko, které podstupuje věřitel. Čím větší riziko, 

tím vyšší výnos investor požaduje za poskytnutí kapitálu. Opět je výhodnější a levnější 

krátkodobý cizí kapitál, následuje dlouhodobý cizí kapitál a vlastní kapitál je nejrizikovější, 

tedy i nejdražší. Cizí kapitál vychází tedy levněji, při financování se ovšem musí dbát na to, 

aby nedošlo k narušení finanční rovnováhy. 
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Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů finanční stability v letech 2006 – 2012 jsou 

zobrazeny v následující Tab. 3.7. 

 

Tab. 3.7 Ukazatele finanční stability 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl VK na aktivech 2.4 49,84%  52,196% 52,06% 52,56% 51,04% 49,15% 52,21% 

Stupeň krytí SA 2.5 128,61% 129,74% 126,89% 133,12% 137,7% 139,64% 142,14% 

Majetkový koeficient 2.6 2,01  1,92  1,92  1,90  1,96  2,03  1,92  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech, někdy nazýván také jako ukazatel finanční 

samostatnosti by měl mít rostoucí trend. Hodnota tohoto ukazatele je ve sledovaném období 

poměrně stabilní a mezi jednotlivými roky dochází jen k nepatrným změnám a to z toho 

důvodu, že vývoj aktiv je podobný, jako vývoj vlastního kapitálu, tedy když se zvýšila aktiva, 

rostla i výše vlastního kapitálu a naopak. Nedochází k žádným výrazným výkyvům. Podíl 

vlastního kapitálu na aktivech se pohybuje v intervalu cca 49 % - 53 %. Nejvyšší hodnota 

ukazatele je v roce 2009 a znamená schopnost krytí majetku vlastními zdroji z 52,56 %. Pro 

krytí zbylé části je nutno využívat jiných zdrojů financování, které jsou levnější než vlastní 

kapitál.  

 U ukazatele stupeň krytí stálých aktiv je potřeba splnění podmínky, že stálá aktiva 

by měla být kryta dlouhodobými zdroji a proto musí být dosažena minimální hodnota 100 %, 

tedy hodnota vyšší než 1.  Dlouhodobé zdroje jsou tvořeny vlastním kapitálem, který je dražší 

a cizím kapitálem dlouhodobým, který tvoří rezervy, dlouhodobé závazky a dlouhodobé 

bankovní úvěry. Ve všech letech je zmíněná podmínka splněna a jedná se o tzv. konzervativní 

způsob financování a ke krytí stálých aktiv je ve větší části využíván vlastní kapitál. Od roku 

2006 je možné sledovat růst hodnoty až do roku 2012. Jen v roce 2008 došlo k poklesu 

dlouhodobého kapitálu, snížil se jak vlastní kapitál, tak i dlouhodobé závazky a bankovní 

úvěry, což bylo spojeno také s vyšším poklesem aktiv a následkem toho došlo k poklesu 

ukazatele, kdy hodnota činila 126,89 %. 

Ukazatel majetkový koeficient neboli finanční páka by měl mít stabilní vývoj. Ve 

sledovaném období nedochází k žádným větším odchylkám a hodnota finanční páky je 

v rozmezí 1,90 – 2,03, což ukazuje na stabilitu. Hodnota vyjadřuje kolik korun celkových 

zdrojů (aktiv) na sebe váže 1 Kč vlastního kapitálu. Čím vyšší je hodnota, tím vyšší je účinek 
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využití cizích zdrojů. Kdyby se hodnota ukazatele rovnala jedné, znamenalo by to nevyužití 

cizího kapitálu. 

 

3.3.2 Ukazatele zadluženosti 

Dle Marek (2006) lze zadluženost vyjádřit pomocí několika ukazatelů a všechny mají 

stejnou vypovídací schopnost, ovšem když se změní hodnota jednoho z nich, vždy se určitým 

způsobem změní i hodnota ostatních ukazatelů zadluženosti, protože jsou mezi sebou 

navzájem provázány. V případě, že známe hodnotu jednoho z ukazatelů, je možné hodnotu 

dalšího ukazatele zadluženosti dopočítat. Optimální zadluženost nelze jednoznačně stanovit. 

 

Tab. 3.8 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženosti 2.7 49,22% 47,14% 47,10% 46,49% 48,08% 49,96% 46,97% 

Dlouhod. zadluženost 2.8 16,27% 14,21% 14,08% 15,32% 16,67% 17,15% 16,29% 

Běžná zadluženost 2.9 32,96% 32,93% 33,02% 31,17% 31,41% 32,80% 30,68% 

Zadluženosti VK 2.10 98,76% 90,31% 90,47% 88,45% 94,20% 101,64% 89,96% 

Úrokové krytí 2.11 10,17 13,91 7,99 6,73 11,73 11,70 14,44 

Úrokové zatížení 2.12 9,83% 7,19% 12,51% 14,86% 8,53% 8,55% 6,93% 

Úvěrová zadluženost 2.13 30,04% 27,36% 28,82% 26,20% 22,76% 24,14% 20,57% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje podíl cizích zdrojů na aktivech. Celková 

zadluženost zpracovatelského průmyslu je ve výši cca 48 %, což je výhodou pro vlastníky, 

protože kapitál může dosáhnout při takové míře zadluženosti větší výnosnosti a věřitelé mají 

větší jistotu v případě, že kdyby došlo k likvidaci podniků, pak budou jejich pohledávky 

uhrazeny. V roce 2011 je zadluženost nejvyšší, necelých 50 %. Tento růst je možné 

přisuzovat rostoucí hodnotě cizích zdrojů. Největší část tvoří krátkodobé závazky 457,28 mld. 

Kč, následují bankovní úvěry 211,8 mld. Kč (s převahou krátkodobých bankovních úvěrů), 

dlouhodobé závazky jsou ve výši 166,71 mld. Kč a rezervy jen 55,88 mld. Kč. Nejnižší 

zadluženost je v roce 2007 a to 46,49 %, kdy opět převážnou většinu tvoří krátkodobé 

závazky 418,72 mld. Kč.  

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti vyjadřuje poměr dlouhodobých cizích zdrojů a 

celkových aktiv. Dlouhodobé zdroje jsou tvořeny dlouhodobými bankovními úvěry, které 

tvoří největší část dlouhodobých zdrojů, dále dlouhodobými závazky a rezervami. Ukazatel 
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by měl v čase klesat. Dlouhodobá zadluženost ve zpracovatelském průmyslu kolísá mezi 

hodnotami 14 % – 17 %. Hodnoty dlouhodobé zadluženosti jsou nižší než krátkodobá 

zadluženost, z čehož vyplývá, že podniky ve zpracovatelském průmyslu používají 

k financování aktiv převážně krátkodobé cizí zdroje, které jsou levnější než dlouhodobé 

zdroje. 

Výpočet ukazatele běžné zadluženosti vychází pouze z krátkodobého kapitálu, který 

je tvořen krátkodobými závazky a bankovními úvěry. Ukazatel by měl mít v čase opět 

klesající charakter, ovšem dle výsledků má stejně jako dlouhodobá zadluženost stabilní vývoj 

v rozmezí 30 % – 33 %. Lze tedy říci, že ve zpracovatelském průmyslu je využíváno pro 

financování majetku přibližně dvakrát více krátkodobých zdrojů konkrétně krátkodobých 

závazků oproti dlouhodobým zdrojům. 

 Zadluženost vlastního kapitálu je dána poměrem cizího kapitálu k vlastnímu 

kapitálu. Doporučená hodnota zadluženosti vlastního kapitálu je mezi 80 % – 120 %, ale jak 

již bylo řečeno, je obtížné najít optimální hodnoty. Zapojení vlastního kapitálu k financování 

je tedy dle doporučených hodnot ve všech letech. Nejnižší hodnota je v roce 2009, a to z toho 

důvodu, že hodnoty vlastního a cizího kapitálu dosahují v tomto roce svého minima. 

Ukazatel úrokové krytí vypovídá o schopnosti splácet úroky a je žádoucí, aby 

ukazatel dosahoval hodnot vyšších než 1, což platí v celém sledovaném období. Maximální 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2012, kdy zisk převyšoval 14,44 krát úroky. 

Úrokové zatížení vyjadřuje převrácenou hodnotu ukazatele úrokové krytí, což tedy 

znamená, že i vývoj hodnot bude opačný. Vyjadřuje tedy, jakou část celkového efektu 

odčerpají úroky. V roce 2009 odčerpají úroky největší část zisku, a to 14,86 %. V porovnání 

s úrokovým krytím, které má naopak v tomto roce nejmenší hodnotu. 

Ukazatel úvěrové zadluženosti opět vypovídá o výši zadlužení a vypovídá o tom, jaká 

část úvěru připadá na vlastní kapitál. Největší zadlužení je v roce 2006 (30,04 %), kdy jsou 

bankovní úvěry za celé sledované období nejvyšší a naopak vlastní kapitál má nejnižší 

hodnotu. 

 

3.3.3 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří k nejsledovanějším ukazatelům finanční analýzy, neboť 

nejlépe vystihují schopnost podniku dosahovat co nejvyšších výnosů. Pomocí těchto 

ukazatelů se poměřují výnosy, nejčastěji výsledek hospodaření a vynaložený kapitál na 
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dosažení tohoto výnosu. Rentabilita zpracovatelského průmyslu ČR v letech 2006 – 2012 je 

zachycena v Tab. 3.9. 

 

Tab. 3.9 Ukazatele rentability 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA 2.14 9,65% 11,58% 8,81% 5,54% 8,40% 7,49% 8,65% 

ROE 2.15 12,59% 15,11% 10,85% 6,15% 11,61% 10,85% 12,12% 

ROCE 2.16 14,60% 17,43% 13,32% 8,16% 12,40% 11,30% 12,63% 

Zisková marže 2.17 4,42% 5,77% 4,13% 2,65% 4,62% 3,89% 4,51% 

Provoz. zisk. rozpětí 2.18 6,80% 8,47% 6,45% 4,54% 6,55% 5,47% 6,16% 

ROC 2.19 7,09% 8,93% 6,63% 4,69% 6,82% 5,64% 6,44% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnoty všech vybraných ukazatelů rentability měly naprosto totožný vývoj, kdy 

v letech 2006 a 2007 dochází k nárůstu hodnot, v dalších letech 2008 a 2009 hodnoty klesají. 

V roce 2010 jsou opět všechny hodnoty rostoucí, v roce 2011 dochází k poklesu a 

v posledním sledovaném roce opět k navýšení. Tento vývoj je ovlivněn vývojem hodnot zisku 

(EAT či EBIT). V roce 2009, kdy došlo k největšímu poklesu všech ukazatelů rentability, klesl 

EAT o 41,88 mld. Kč (-45,70 %) a EBIT o 57,76 mld. Kč (-40,38 %). Pokles zisku byl 

způsoben především poklesem tržeb za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb a nárůstem 

ostatních osobních nákladů. 

  

Rentabilita aktiv (ROA) je jedním z nejdůležitějších ukazatelů rentability. Vývoj 

hodnot ukazatele je ovlivněn kolísavým vývojem aktiv a podobným vývojem zisku před 

zdaněním a úroky (EBIT). Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2007, kdy každá koruna 

vložená do majetku přinesla 0,0965 Kč zisku. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) udává, v jaké míře je zhodnocen vlastní 

kapitál. Obecně je žádoucí, aby se rentabilita zvyšovala. Vývoj hodnot ukazatele ROE se opět 

odráží a je shodný s vývojem zisku po zdanění (EAT) a vlastního kapitálu. V letech 2006 a 

2007 dochází ke zvýšení zisku i VK, rovněž se zvyšuje i ROE o 2,52 p. b. V roce 2007 je 

hodnota ROE nejvyšší 15,11 %, každá koruna vlastního kapitálu, přinesla 0,1511 Kč zisku. 

V roce 2008 a 2009 došlo k poklesu zisku i VK, což tedy znamenalo pokles ROE. Nejnižší 

hodnota ROE byla v roce 2009, což bylo způsobeno výrazným poklesem čistého zisku. Takto 

kolísavý průběh hodnot je i v dalších letech, kdy hodnoty ukazatele střídavě rostou a klesají. 
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Pomocí ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) je možné hodnotit 

efektivnost dlouhodobého investování na základě výnosnosti dlouhodobých zdrojů. V roce 

2007 byla hodnota nejvyšší 17,43 %, v roce 2009 pak nejnižší 8,16 % a tedy na jednu korunu 

dlouhodobého kapitálu připadlo 0,0816 Kč zisku. V tomto roce byly dlouhodobý kapitál a 

EBIT na nejnižší úrovni.  

Rentabilita tržeb se rozlišuje podle toho, jaká forma zisku je poměřována. Pokud je 

v čitateli zahrnut zisk před zdaněním a úroky (EBIT), jedná se o provozní ziskové rozpětí a 

pokud je v čitateli dosazen čistý zisk (EAT), pak jde o ziskovou marži. Oba ukazatele měly 

stejný vývoj. Provozní ziskové rozpětí mělo přibližně o 2 % vyšší hodnoty než zisková marže, 

protože EBIT v čitateli je vyšší než EAT.  

Ukazatel rentability nákladů bývá doplňkovým ukazatelem rentability tržeb. Ve 

sledovaném období je hodnota ukazatele vyšší než rentabilita tržeb a tedy vložené náklady 

přinesly vyšší zisk než tržby.  

 

3.3.4 Ukazatele aktivity 

Jedná se o ukazatele vázanosti kapitálu. Ukazatele aktivity obecně určují rychlost 

obratu nebo dobu obratu. Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů aktivity v letech 2006 – 

2012 jsou zobrazeny v následující Tab. 3.10. 

 

Tab. 3.10 Ukazatele aktivity (ve dnech) 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rychlost obratu aktiv 2.20 1,42 1,37 1,37 1,22 1,28 1,37 1,40 

Doba obratu aktiv  2.21 253,67 263,51 263,35 294,98 280,77 262,86 256,57 

Doba obratu zásob  2.22 39,35 40,09 40,84 39,76 39,13 38,52 38,47 

Doba obratu pohled. 2.23 67,09 68,30 66,87 73,50 79,51 71,83 65,68 

Doba obratu závazků  2.24 79,28 78,60 76,41 87,55 93,57 91,89 85,36 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rychlost obratu aktiv je ukazatelem efektivity a intenzity využívání majetku. 

Stanovuje se jako poměr tržeb k aktivům a je žádoucí, aby rychlost obratu aktiv rostla. 

Vyjadřuje, jaká část tržeb byla vyprodukována z 1 Kč aktiv. Aktiva zpracovatelského 

průmyslu jsou tvořena z 50 % stálými aktivy a ze 49 % oběžnými aktivy. Do roku 2009 

rychlost obratu aktiv klesala, po tomto roce se dále už jen zvyšovala. Z výsledných hodnot lze 



55 

 

určit, že docházelo k efektivnímu využívání majetku, protože ukazatel dosahuje dobrých 

hodnot. Průměrně 1,35 krát se aktiva vrátí v souhrnu tržeb.  

Doba obratu aktiv je v podstatě převrácená hodnota rychlosti obratu aktiv. Optimální 

by byla co nejkratší doba obratu. Ve zpracovatelském průmyslu byla průměrná doba obratu 

aktiv ve sledovaném období 268 dní.  V roce 2009 trvalo 295 dní, než se celková aktiva 

přeměnila v peněžní prostředky, což bylo způsobeno poklesem celkových tržeb. Nejkratší 

dobu 254 dní byla aktiva vázána v roce 2006. 

Doba obratu zásob udává počet dní, po které jsou zásoby vázány v podnicích 

zpracovatelského průmyslu do té doby, než jsou spotřebovány nebo prodány. Pokud ukazatel 

klesá, značí to efektivní řízení zásob v podnicích. Doba obratu zásob ve zpracovatelském 

průmyslu se pohybuje okolo 39 dní. Výši tohoto ukazatele také ovlivňuje zaměření podniku, 

např. ve službách či ve stavebnictví není potřeba velké množství zásob pro výkon své 

činnosti, proto je i doba obratu zásob krátká. Kdežto například výrobní podniky pro svůj účel 

potřebují větší množství zásob a proto je doba obratu v těchto oblastech samozřejmě vyšší. 

Doba obratu pohledávek určuje počet dní, než odběratelé zaplatí faktury, zatímco 

doba obratu závazků vypovídá o platební morálce podniků. Existuje zde pravidlo 

solventnosti, které znamená, že doba obratu pohledávek, by měla být kratší než doba obratu 

závazků, aby mohly podniky uhradit své dluhy ze získaných peněz od odběratelů. V opačném 

případě by se firmy mohly dostat do finančních obtíží. Ve zpracovatelském průmyslu podniky 

toto pravidlo dodržují ve všech letech. Nejrychleji platili odběratelé v roce 2012 za 66 dní a 

nejpomaleji za 80 dní v roce 2010. Podniky platili své závazky nejrychleji za 76 dní v roce 

2008 a nejpomaleji za 94 dní v roce 2010. 

 

3.3.5 Ukazatele likvidity 

Likvidita obecně vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, 

jež je možné využít k úhradě závazků a za likvidní, lze potom považovat takový majetek, 

který je možný na tyto prostředky přeměnit. Trvalá platební schopnost je jednou ze 

základních podmínek pro úspěšné fungování podniku. Důležitá je struktura finančních zdrojů, 

proto je zkoumán vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými cizími zdroji. Výsledné 

hodnoty okamžité, pohotové a celkové likvidity v letech 2006 – 2012 jsou zobrazeny 

v následující Tab. 3.11. 
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Tab. 3.11 Ukazatele likvidity 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková likvidita 2.25 1,45 1,46 1,42 1,54 1,59 1,58 1,66 

Pohotová likvidita 2.26 0,98 1,00 0,95 1,11 1,15 1,13 1,17 

Okamžitá likvidita 2.27 0,18 0,21 0,18 0,31 0,24 0,30 0,33 

ČPK (v mld. Kč) 2.28 232,93 249,02 226,01 260,05 311,55 338,26 365,38 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celková (běžná) likvidita udává poměr oběžných aktiv a krátkodobých zdrojů, které 

tvoří krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry. Ve sledovaném období měl ukazatel 

poměrně stálé hodnoty 1,42 – 1,66. Příliš nízké hodnoty signalizují současné nebo budoucí 

problémy s platební schopností, zatímco příliš vysoká likvidita vede k nižším výnosům nebo 

vyšším nákladům. Záporný efekt z vysoké likvidity vyplývá buď z příliš vysokého poměru 

krátkodobých aktiv k dlouhodobým aktivům, protože dlouhodobá aktiva jsou výnosnější8 

nebo z příliš vysokého poměru dlouhodobých pasiv ke krátkodobým, přičemž dlouhodobé 

finanční zdroje jsou v zásadě dražší než krátkodobé9, viz Marek (2006), str. 273. Optimální 

pásmo hodnot je 1,5 – 2,5. V letech 2006 – 2008 jsou hodnoty ukazatele pod danou úrovní, 

což naznačuje, že podniky zpracovatelského průmyslu mohou mít problémy splácet své 

závazky. Naopak v roce 2012 je likvidita největší a krátkodobé zdroje jsou kryty 1,66 krát 

oběžnými aktivy.  

Pohotová likvidita poměřuje oběžná aktiva snížená o nejméně likvidní zásoby ke 

krátkodobým zdrojům. Doporučené rozmezí hodnot je 1 – 1,5. Od roku 2009 jsou hodnoty 

pohotové likvidity ve zpracovatelském průmyslu mírně nad spodní hranicí. V předešlých 

letech byly opět těsně nebo pod doporučením. 

Okamžitá likvidita poměřuje nejlikvidnější část oběžných aktiv, pohotové platební 

prostředky, s krátkodobými závazky. Hodnota ukazatele by měla být v pásmu 0,2 – 0,5 což 

značí dostatek finančních prostředků vůči krátkodobým závazkům.  Opět v letech 2006 a 

2008 je hodnota ukazatele nejnižší, peněžní prostředky jsou nedostatečné a kryjí krátkodobé 

závazky jen 0,18 krát. Může docházet k problému s okamžitým splacením závazků. V 

ostatních letech byla hodnota ve stanoveném pásmu. 

                                                 
8 Např. v případě investice do ročního dluhopisu je možné získat menší výnos v podobě úroků než v případě 

pětileté obligace. 

9 Např. krátkodobý úvěr je spojen s nižšími úroky než dlouhodobý. 
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Čistý pracovní kapitál vyjadřuje rozdíl mezi oběžnými aktivy a cizím krátkodobým 

kapitálem. Jedná se o peněžní prostředky, které zůstanou po přeměně z oběžných aktiv a po 

zaplacení krátkodobých závazků a bankovních úvěrů. Tento přebytek je pak možné využít 

k financování různých podnikových záměrů či k investování. Aby byly podniky likvidní, musí 

být rozdíl kladný a v dostatečné výši. Vývoj oběžného majetku a krátkodobých zdrojů je 

kolísavý. Čistý pracovní kapitál byl nejnižší v roce 2008, 226,01 mld. Kč, pak se až do roku 

2012 zvyšoval až na hodnotu 365,38 mld. Kč, kdy byla oběžná aktiva poměrně vysoká, 

zatímco krátkodobé zdroje byly nízké, což vypovídá o tom, že oběžná aktiva jsou financována 

dlouhodobými zdroji a to je neefektivní, protože jsou dražší a podniky zpracovatelského 

průmyslu nedokáží zhodnocovat kapitál. 

 

3.4 Vztah mezi rentabilitou, zadlužeností a likviditou 

Rentabilita vyjadřuje výnosnost použitých zdrojů, tedy vlastního či cizího kapitálu. 

Ukazatel zadluženosti je stanoven jako poměr cizích a vlastních zdrojů. Likvidita pak 

znamená schopnost hradit své závazky. Tyto ukazatele se navzájem ovlivňují, konkrétně 

rentabilita vlastního kapitálu, finanční páka a pohotová likvidita (dále jen „L2“), jak uvádí 

Dluhošová (2010). Když roste zadluženost, roste i rentabilita, likvidita ovšem klesá, protože 

hrozí riziko neschopnosti splácet a proto tedy nelze dosahovat vysoké rentability a zároveň 

vysoké likvidity. Tyto dva ukazatele působí protichůdně a je potřeba hledat kompromis. 

Vztah mezi zadlužeností, rentabilitou a likviditou je znázorněn v následujícím obrázku 3.2, 

kde vyšrafovaná část tvoří ideální oblast pro podnik. 

 

Obr. 3.2 Vzájemný vztah mezi rentabilitou, zadlužeností a likviditou 

 

Zdroj: Dluhošová (2010) 
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 Pro zjištění, do jaké míry se tyto ukazatele ovlivňují, byly spočteny jejich korelační 

koeficienty. Korelace ukazatelů byla spočtena jen ve vybraných 5 nejvýznamnějších 

odvětvích zpracovatelského průmyslu ČR, jedná se o tato odvětví: CZ-NACE 10 Výroba 

potravinářských výrobků, CZ-NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků, CZ-NACE 

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství, CZ-NACE 28 Výroba strojů 

a zařízení j. n., CZ-NACE 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a 

návěsů. Těchto 5 odvětví bylo vybráno z důvodu největšího podílu na tržbách 

zpracovatelského průmyslu. Aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků je vhodné použít 

co největší počet pozorování, malý počet pozorování by mohl zkreslovat výsledky. Korelační 

koeficienty byly stanoveny na základě 24 pozorování a to čtvrtletně za období od 1. Q 2007 – 

4. Q 2012. Vstupní údaje, tedy hodnoty rentability vlastního kapitálu, finanční páky a 

pohotové likvidity jsou součástí přílohy č. 9. V následujícím grafu 3.7 jsou již zaznamenány 

jednotlivé korelační koeficienty ve vybraných odvětvích. 

 

Graf 3.7 Korelace ROE a L2, ROE a A/VK, L2 a A/VK  

 

 Nejprve bude popsán vztah rentability vlastního kapitálu a pohotové likvidity. Jak bylo 

v úvodu řečeno, tyto dva ukazatele působí navzájem protichůdně, což z grafu nelze až tak 

zpozorovat, protože záporný korelační koeficient byl jen v CZ-NACE 24 (hutnictví; -0,5170). 

V ostatních odvětvích je závislost mezi těmito ukazateli pozitivní. V odvětvích CZ-NACE 28 

(strojírenství; +0,1913) a CZ-NACE 29 (automobilový průmysl; +0,1572) je velmi malá 

závislost. V CZ-NACE 10 (potravinářský průmysl; +0,4966) a CZ-NACE 22 (gumárenský 

průmysl; 0,5370) je korelace silnější, nicméně se nedá hovořit a významnější závislosti. 
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Zadluženost vyjádřená finanční pákou by měla způsobovat růst rentability. Pozitivní 

korelace ROE a zadluženosti je potvrzena pouze ve dvou odvětvích a to v CZ-NACE 24 

(hutnictví; +0,8029), kde se jedná o silnou pozitivní závislost a rentabilita vlastního kapitálu a 

finanční páka se v tomto průmyslu ovlivňují z 80,29 %. V CZ-NACE 29 (automobilový 

průmysl; +0,1466) jde o nevýznamnou pozitivní závislost, která se blíží k nule a vztah mezi 

ROE a finanční pákou je téměř nekorelován. Největší negativní závislost lze pozorovat v CZ-

NACE 10 (potravinářský průmysl; -0,7467) a CZ-NACE 22 (gumárenský průmysl; -0,6646). 

V CZ-NACE 28 (strojírenství; -0,3436) jde o nízkou negativní závislost. 

S růstem zadluženosti by měla likvidita klesat a měl by platit negativní vztah mezi 

ukazateli. Toto je potvrzeno ve čtyřech z pěti vybraných odvětvích. Síla vztahů je opět různá. 

Největší významná negativní závislost je potvrzena v odvětví CZ-NACE 28 (strojírenství; -

0,8811) a znamená, že v případě růstu ukazatele zadluženosti, se výše ukazatele pohotové 

likvidity snižuje. Dalším v pořadí s největší negativní závislostí je CZ-NACE 22 (gumárenský 

průmysl; -0,8068), kde je rovněž potvrzena významná pozitivní závislost. CZ-NACE 29 

(automobilový průmysl) jako jediný vykazuje pozitivní a poměrně vysokou závislost ve výši 

0,7349. Zbývající odvětví dosáhly záporných korelačních koeficientů nad 0,6.  

Na závěr lze tedy konstatovat, že vzájemný vztah mezi vybranými ukazateli není zcela 

jednoznačný. Z velké části lze potvrdit, že s růstem zadlužení roste neschopnost splácet 

závazky a dochází ke zhoršení likvidity. Toto ovšem není potvrzeno v CZ-NACE 29 

(automobilový průmysl), kde s růstem zadluženosti roste i likvidita.  

 

3.5 Závislost HDP a vybraných finančních ukazatelů 

V kapitole 3.1 bylo zjištěno, že vzájemná závislost mezi tržbami zpracovatelského 

průmyslu a hrubým domácím produktem je  97,5 %. Protože se jedná o významnou pozitivní 

závislost, byly dále ověřeny vzájemné vazby mezi vybranými finančními ukazateli a HDP.  

Byla spočtena korelace ve všech odvětvích kromě oddílů CZ-NACE 12 Výroba tabákových 

výrobků, CZ-NACE 14 Výroba oděvů a CZ-NACE 15 Výroba usní a souvisejících výrobků. 

Korelační koeficienty byly stanoveny na základě 24 pozorování a to čtvrtletně za období od 1. 

Q 2007 – 4. Q 2012. Byla hodnocena závislost mezi HDP a těmito ukazateli: rentabilita 

vlastního kapitálu, rentabilita aktiv, celková a pohotová likvidita, celková zadluženost, 

zadluženost vlastního kapitálu, finanční páka a obrat aktiv. Pro svou rozsáhlost je graf 

s výslednými korelačními koeficienty součástí přílohy č. 10.  
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Za významnou závislost se považuje hodnota korelačního koeficientu vyšší než 0,8. 

Z dosažených závislostí bylo zjištěno, že v každém z vybraných odvětví je korelace mezi 

HDP a finančním ukazatelem různá a nelze tedy jednoznačně určit závislost veličin. Hodnoty 

korelačních koeficientů jsou v absolutní hodnotě vždy nižší než 0,5 a vyjadřují tedy slabou 

závislost. Výjimku ovšem tvoří závislost mezi HDP a obratem aktiv. V následujícím grafu 3.8 

jsou zachyceny korelace mezi HDP a ukazatelem obratu aktiv v odvětvích zpracovatelského 

průmyslu. 

 

Graf 3.8 Závislost HDP a ukazatele T/A 

 

 

Téměř ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu je závislost hrubého domácího 

produktu a obratu aktiv významná, což je způsobeno vysokou závislostí tržeb a HDP. Největší 

korelační koeficient vyšel v CZ-NACE 22 (gumárenský průmysl; +0,8866) a naopak nejnižší 

závislost těchto ukazatelů je v CZ-NACE 33 (opravy a instalace strojů a zařízení; +0,7142). 

Další pořadí oddílů je zobrazeno v Tab. 3.12. 

 

Tab. 3.12 Závislost HDP a ukazatele T/A 

 
Pořadí Odvětví Hodnota 

Největší závislost 

1. CZ-NACE 22 0,8866 

2. CZ-NACE 26 0,8737 

3. CZ-NACE 10 0,8692 

Nejmenší závislost 

1. CZ-NACE 33 0,7142 

2. CZ-NACE 30 0,7431 

3. CZ-NACE 32 0,7591 

Zdroj: vlastní zpracování  
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4 Zhodnocení finanční výkonnosti zpracovatelského průmyslu 

v ČR 

V této části práce bude vyčíslena výše ekonomické přidané hodnoty na bázi zúženého 

hodnotového rozpětí a proveden pyramidový rozklad tohoto ukazatele a ukazatele rentability 

aktiv. Dále budou srovnány hodnoty vybraných ukazatelů zpracovatelského průmyslu 

s hodnotami ukazatelů v nejvýznamnějších odvětvích zpracovatelského průmyslu. Shrnutí 

výsledků bude uvedeno na konci kapitoly. 

 

4.1 Ekonomická přidaná hodnota 

Výpočet ekonomické přidané hodnoty vychází z ukazatelů rentability vlastního 

kapitálu ROE, nákladů vlastního kapitálu RE a hodnoty vlastního kapitálu VK, které jsou 

uvedeny v Tab. 4.1, stejně jako celkové hodnoty EVA v jednotlivých letech a hodnoty spreadu 

(ROE-RE). 

 

Tab. 4.1 Výpočet EVA v letech 2006 – 2012 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE 0,1259 0,1511 0,1085 0,0615 0,1161 0,1085 0,1212 

RE 0,0987 0,1058 0,1114 0,1515 0,1352 0,1345 0,1243 

Spread (ROE-RE) 0,0272 0,0454 -0,0029 -0,0900 -0,0191 -0,0260 -0,0031 

VK (v mil. Kč) 784 843 860 603 844 881 809 067 857 762 877 296 947 127 

EVA (v mil. Kč) 21 346 39 032 -2 446 -72 785 -16 415 -22 782 -2 891 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ekonomická přidaná hodnota vyjadřuje součin vlastního kapitálu a Spreadu. Je 

žádoucí, aby výsledné hodnoty dosahovaly kladných čísel. Spread je rozdíl mezi rentabilitou 

vlastního kapitálu (ROE) a náklady na vlastní kapitál (RE). V případě, že je hodnota Spreadu 

kladná, jde o pozitivní signál pro vlastníky podniků, protože jimi vložené prostředky přinášejí 

větší výnos než by získali z jiné alternativní investice. Tyto činitele ovlivňují výši ukazatele 

EVA. Kladné hodnoty byly dosaženy pouze v roce 2006 a 2007, v dalších letech byla hodnota 

vždy záporná. Nejvyšší EVA byla 39,03 mld. Kč v roce 2007, kdy došlo k největšímu nárůstu 

o 17,69 mld. Kč oproti předchozímu roku. Důvodem bylo zvýšení spreadu a vlastního 

kapitálu. V dalším roce došlo k nečekané změně a propadu hodnoty EVA o 41,48 mld. Kč až 

na zápornou hodnotu -2,45 mld. Kč. Další hluboký propad následoval i v dalším roce 2009 až 

na -72,79 mld. Kč. Tyto poklesy byly způsobeny snižováním rozdílu rentability vlastního 

kapitálu, jejíž hodnota klesala a nákladů na vlastní kapitál, které naopak rostly a převýšily 
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ROE, což mělo za následek záporný spread. Vlastní kapitál měl taktéž klesající tendenci a 

z toho tedy vzniklo, tak výrazné snížení. V roce 2010 došlo k nárůstu hodnoty EVA o 56,37 

mld. Kč, ale i přesto zůstala čísla stále v mínusu až do roku 2012. Pro dosažení opětovné 

kladné hodnoty EVA by bylo zapotřebí zvýšení rentability vlastního kapitálu a to buď 

zvýšením čistého zisku, nebo poklesem vlastního kapitálu. 

 

4.2 Pyramidové rozklady ukazatelů 

Tato část diplomové práce obsahuje pyramidové rozklady ukazatelů rentability aktiv 

(ROA) a ekonomické přidané hodnoty (EVA), které byly aplikovány, protože mají schopnost 

určit vlivy dílčích ukazatelů ovlivňujících vrcholový ukazatel. Vlivy byly vyčísleny pomocí 

funkcionální metody rozkladu za použití vzorců (2.69), (2.70) a (2.71). Pořadí vlivů bylo 

určeno od nejvyšší kladné hodnoty dílčího činitele až po nejvyšší zápornou hodnotu. 

 

4.2.1 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Pyramidový rozklad ukazatele EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí v letech 

2006 – 2012 byl proveden podle schématu, které je součástí přílohy č. 18. Data potřebná 

k výpočtu byla získána z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Hodnoty nákladů kapitálu pro tyto 

účely nebylo nutné propočítávat, jelikož jejich výši zveřejňuje na svých stránkách 

ministerstvo průmyslu a obchodu. Veškeré vstupní údaje pro výpočet jsou v příloze č. 19. 

Kompletní a detailnější zobrazení hodnot a vlivů dílčích činitelů na vrcholový ukazatel EVA 

je součástí příloh č. 20 - 25. 

První úroveň rozkladu lze vidět v Tab. 4.2 a je ohraničena dvojitou čarou. Při 

posuzování rozkladu ekonomické přidané hodnoty lze pozorovat, že spread má dominantní 

vliv na vrcholový ukazatel EVA během celého období, někdy se jedná o pozitivní působení, 

jindy zase o negativní. Mezi léty 2006 a 2007 oba dílčí ukazatele působily kladně a došlo k 

pozitivní změně EVA o 17 687 mil. Kč. Spread navýšil EVA o 14 939 mil. Kč a vlastní kapitál 

jen o 2 748 mil. Kč. V následujícím roce byl vliv vlastního kapitálu i spreadu záporný. 

V období 2008 a 2009 ovlivňoval EVA vlastní kapitál kladně (+1 663 mil. Kč), ovšem spread 

měl negativní vliv a snižoval ukazatele EVA o 72 003 mil. Kč. Takto vysoký pokles spreadu 

byl způsoben poklesem rentability vlastního kapitálu a zároveň nárůstem nákladů na vlastní 

kapitál. V dalších letech došlo k opačnému působení, tedy vlastní kapitál ovlivňoval 

vrcholový ukazatel záporně (-2 656 mil. Kč) a spread naopak kladně (+59 026 mil. Kč) 

Celková změna ukazatele EVA byla pozitivní ve výši 56 370 mil. Kč. V letech 2010 a 2011 
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dochází opět ke snížení o 6 367 mil. Kč a k negativnímu působení obou dílčích ukazatelů. 

Nakonec EVA meziročně vzrostla o 19 891 mil. Kč díky převládajícímu kladnému působení 

spreadu (+20 904 mil. Kč) i přes negativní působení vlastního kapitálu (-1 013 mil. Kč).  

 

Tab. 4.2 Rozklad EVA na prvočinitele v letech 2006 – 2012 

(v mil. Kč) 
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

vliv pořadí vliv pořadí vliv pořadí vliv pořadí vliv pořadí vliv pořadí 

EVA 17 687 x -41 478 x -70 340 x 56 370 x -6 367 x 19 891 x 

VK 2 748 2. -334 1. 1 663 1. -2 656 2. -441 1. -1 013 2. 

Spread 14 939 1. -41 144 2. -72 003 2. 59 026 1. -5 926 2. 20 904 1. 

RF -4 196 30. -2 302 25. -992 17. 8 001 7. 1 735 9. 10 947 2. 

Rpodn. 249 11. -2 006 24. -14 631 30. 10 098 3. -4 047 29. -3 299 30. 

Rfin.stab. -2 359 28. -1 540 22. -12 630 29. -3 622 31. -836 24. 4 703 4. 

Rfin.str. -1 763 27. 840 6. -4 584 25. -1 134 25. 3 166 5. -3 113 29. 

RLA 2 233 7. 249 9. -332 15. 214 15. 624 13. 53 14. 

EAT/EBT 2 071 8. -289 18. -4 598 26. 8 499 5. 883 11. 1 087 8. 

EBT/EBIT 3 293 6. -6 513 28. -1 886 19. 5 174 8. -23 21. 1 847 7. 

VK/VK 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 

Ostatní P/VK -351 21. 190 10. 71 8. -35 24. 52 18. -130 21. 

Nákl.úroky/V -915 23. 2 957 2. -1 496 18. -1 589 28. -1 493 26. -705 26. 

Daň/V 5 605 5. -8 486 30. -3 385 23. 1 839 12. -4 287 30. 2 182 6. 

Rezervy/VK -119 17. 64 12. -46 12. 135 17. 107 17. -371 25. 

Závazky/VK -3 235 29. -814 21. 266 5. 3 322 10. 2 852 6. -3 935 31. 

BÚ/VK -1 561 25. 841 5. -956 16. -1 294 26. 675 12. -1 901 27. 

Ostatní A/V 41 13. -161 17. -94 14. 71 18. 187 15. -217 22. 

Daň/V -8 233 31. 6 630 1. 5 241 2. -2 346 30. 7 224 1. -1 939 28. 

Nfinanční/V 1 344 9. -2 311 26. 2 316 3. 2 027 11. 2 515 8. 626 10. 

Nmimořádné/V 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 

DNHM/V -247 20. -1 846 23. -4 273 24. 3 340 9. 3 917 3. 178 12. 

DFM/V -1 593 26. 655 7. 423 4. 149 16. 913 10. 84 13. 

Pohl./V -464 22. 507 8. -1 932 20. -1 295 27. 2 811 7. 2 365 5. 

KFM/V -1 523 24. 923 4. -3 200 22. 1 796 13. -1 454 25. -262 24. 

Nzboží/V 33 582 1. -9 370 31. -21 975 32. 16 256 2. -3 233 27. -13 271 32. 

Výk.spotř./V 28 240 2. -9 927 32. -16 960 31. -22 674 32. -11 386 31. 9 375 3. 

Nost.provozní/V -55 833 32. 2 830 3. 27 426 1. 8 743 4. -13 757 32. 15 239 1. 

Materiál/V -18 16. -36 16. 114 6. 27 20. 327 14. -1 19. 

NV/V -184 19. 37 13. -80 13. -34 23. 183 16. 6 15. 

Výrobky/V 62 12. -447 20. 83 7. 233 14. -101 22. 2 16. 

Zboží/V -145 18. 78 11. -24 11. 37 19. -166 23. -52 20. 

Nmzdy 10 343 3. -8 484 29. -6 188 28. 16 822 1. 3 775 4. 1 034 9. 

Nsoc.,poj./V 10 213 4. -2 973 27. -5 347 27. 8 009 6. -3 637 28. 606 11 

Nost.osobní/V 399 10. -442 19. -2 335 21 -1 744 29. 6 549 2. -233 23. 

Celkem 17 687 x -41 478 x -70 340 x 56 370 x -6 367 x 19 891 x 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V tab. 4.2 je uvedena velikost vlivů a pořadí významnosti dílčích ukazatelů s tím, že 3 

největší pozitivní a 3 největší negativní vlivy na vrcholový ukazatel jsou zvýrazněny tučným 

písmem.   

Jak již bylo zmíněno při rozkladu první úrovně, ekonomická přidaná hodnota má 

velmi nestálý charakter a dochází k velkým změnám. Nejvyšší pozitivní změna byla patrná 

v roce 2010, kdy došlo k růstu o 56 370 mil. Kč a naopak nejvyšší negativní změna nastala 

v roce 2009, kdy se jednalo o pokles 70 340 mil. Kč.  

V období let 2006 a 2007 měl největší pozitivní vliv na kladnou změnu EVA podíl 

nákladů na prodej zboží k výnosům (+33 582 mil. Kč), druhým v pořadí s pozitivním vlivem 

byl podíl výkonové spotřeby k výnosům (+28 240 mil. Kč) a třetí byl podíl nákladů na mzdy 

k výnosům (+10 343 mil. Kč). Tyto ukazatele byly pozitivně ovlivněny růstem výnosů 

především v oblasti tržeb za vlastní výrobky a služby. Největší negativní vliv měl podíl 

ostatních provozních nákladů k výnosům (-55 833 mil. Kč), kdy se tyto náklady zvýšily oproti 

předchozímu roku o 65,78 %. Další v pořadí se záporným vlivem byl podíl daně k výnosům (-

8 233 mil. Kč) a jako třetí působila záporně přes náklady na vlastní kapitál (RE) bezriziková 

sazba RF (-4 196 mil. Kč).  

V následujícím období 2007 a 2008 byla již změna ekonomické přidané hodnoty 

záporná. Toto snížení bylo způsobeno především záporným působením rentability vlastního 

kapitálu (-36 385 mil. Kč), která byla negativně ovlivněna podílem EAT k EBIT (-6 802 mil. 

Kč) a rentabilitou aktiv (-29 864 mil. Kč) a to především podílem výkonové spotřeby 

k výnosům (-9 927 mil. Kč), podílem nákladů na prodej zboží k výnosům (-9 370 mil. Kč) a 

podílem daně k výnosům (-8 486 mil. Kč). Naopak finanční páka měla pozitivní vliv (+281 

mil. Kč), což ovšem nestačilo na překonání vysokého negativního vlivu. Největší kladný vliv 

na finanční páku měl podíl bankovních úvěrů k vlastnímu kapitálu (+841 mil. Kč). Změnu 

nákladů na vlastní kapitál (-4 759 mil. Kč) nejvýrazněji ovlivnila bezriziková sazba (-2 302 

mil. Kč) a riziková přirážka za podnikatelské riziko (-2 006 mil. Kč). 

V letech 2008 a 2009 došlo k ještě výraznějšímu snížení EVA a to především kvůli 

velkému negativnímu vlivu nákladů na vlastní kapitál (-33 168 mil. Kč), který byl ovlivněn 

rizikovou přirážkou za podnikatelské riziko (-14 631 mil. Kč), ta byla jako 3. v pořadí 

s největším negativním vlivem a dále rizikovou přirážkou za finanční stabilitu (-12 630 mil. 

Kč). Rentabilita vlastního kapitálu měla taktéž záporný účinek (-38 843 mil. Kč) způsobený 

opět rentabilitou aktiv (-31 685 mil. Kč). Finanční páka začala také ekonomickou přidanou 

hodnotu ovlivňovat záporně (-665 mil. Kč) hlavně kvůli podílu bankovních úvěrů k vlastnímu 

kapitálu (-955 mil. Kč). 
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V období 2009 a 2010 došlo k pozitivní změně ekonomické přidané hodnoty, která 

rostla o 56 370 mil. Kč. Pozitivní změna byla zapříčiněna z velké části rentabilitou vlastního 

kapitálu (+45 469 mil. Kč), tu zvyšoval podíl EAT k EBIT (+13 673 mil. Kč). Tento ukazatel 

byl ovlivněn pozitivním vlivem daňové redukce EAT k EBT (+8 499 mil. Kč) a úrokové 

redukce EBT k EBIT (+5174 mil. Kč). Na EVA měl dále skrz ROE kladný účinek podíl 

provozních nákladů k výnosům (+25 411 mil. Kč), a to především podíl nákladů na prodej 

zboží k výnosům (+16 256 mil. Kč), v pořadí 2. největší pozitivní vliv na EVA; podíl 

ostatních nákladů k výnosům (+8 743 mil. Kč), v pořadí 4. největší pozitivní vliv na EVA a 

podíl osobních nákladů k výnosům (+23 086 mil. Kč), které byly zvýšeny hlavně podílem 

nákladů na mzdy k výnosům (+16 822 mil. Kč), v pořadí 1. největší pozitivní vliv na EVA. 

Ukazatel finanční páky (+2 128 mil. Kč) ekonomickou přidanou hodnotu taktéž zvyšoval. 

Náklady na vlastní kapitál (+13 556 mil. Kč) byly nejvíce ovlivněny rizikovou přirážkou za 

podnikatelské riziko (+10 098 mil. Kč), která měla 3. největší pozitivní vliv na EVA. Druhý 

největší negativní vliv měla riziková přirážka za finanční stabilitu (-3 622 mil. Kč).  

V letech 2010 a 2011 byla změna ekonomické přidané hodnoty záporná a došlo 

k poklesu o 6 367 mil. Kč, způsobenému záporným vlivem rentability vlastního kapitálu (- 

6 567 mil. Kč) a ta byla snížena hlavně kvůli rentabilitě aktiv (-11 113 mil. Kč). Největší 

pozitivní vliv měl podíl daně k výnosům (+7 224 mil. Kč), podíl osobních nákladů k výnosům 

(+6 686 mil. Kč) a z toho podíl ostatních osobních nákladů k výnosům (+6 549 mil. Kč) a 

dále podíl dlouhodobého majetku k výnosům (+4 829 mil. Kč) a z toho podíl dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (+3 917 mil. Kč), který měl 3. největší vliv na změnu EVA. 

Tyto největší kladné vlivy ovšem nebyly natolik vysoké, aby převýšily negativní působení 

ostatních ukazatelů.  

V posledním sledovaném období 2011 a 2012 byla změna ekonomické přidané 

hodnoty oproti předchozímu období kladná (+19 891 mil. Kč). Pozitivní vliv měla rentabilita 

vlastního kapitálu (+11 613 mil. Kč). Rentabilita aktiv zvyšovala EVA o 15 018 mil. Kč. 

Ukazatel EAT k EBIT měl taktéž pozitivní vliv (+2 933 mil. Kč) díky daňové redukci (+1 086 

mil. Kč) a úrokové redukci (+1 846 mil. Kč). Jediná finanční páka měla negativní vliv (-6 337 

mil. Kč), tu snižoval podíl cizích zdrojů na vlastním kapitálu (-6 207 mil. Kč) a to hlavně 

podíl závazků na vlastním kapitálu (-3 935 mil. Kč), v pořadí 2. největší negativní vliv na 

změnu EVA. Největší negativní vliv měl podíl nákladů na prodej zboží k výnosům (-13 271 

mil. Kč). Největší pozitivní vliv měl podíl ostatních provozních nákladů k výnosům (+15 239 

mil. Kč). Náklady kapitálu na vlastní kapitál zvyšovaly ekonomickou přidanou o 9 290 mil. 

Kč, převážně skrz bezrizikovou sazbu (+10 947 mil. Kč), v pořadí 2. největší pozitivní vliv na 
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změnu EVA, ovšem riziková přirážka za podnikatelské riziko ukazatel snižovala (-3 299 mil. 

Kč), v pořadí 3. největší negativní vliv.   

 

4.2.2 Pyramidový rozklad rentability aktiv (ROA) 

Pyramidový rozklad ukazatele rentability aktiv v letech 2006 – 2012 byl proveden 

podle schématu, které je součástí kapitoly 2.5.3. Data potřebná k výpočtu byla získána 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které jsou v přílohách č. 1 a 2. Vstupní údaje potřebné pro 

výpočet jsou v příloze č. 11. Kompletní rozklad ROA s vyčíslením všech hodnot a dílčích 

vlivů na vrcholový ukazatel ROA je v přílohách č. 12 - 17. První úroveň rozkladu vrcholového 

ukazatele ROA v letech 2006 – 2012 je znázorněna v následující Tab. 4.3. 

 

Tab. 4.3 První úroveň rozkladu ROA v letech 2006 – 2012 

  
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

vliv pořadí vliv pořadí vliv pořadí vliv pořadí vliv pořadí vliv pořadí 

ROA 1,93% x -2,76% x -3,27% x 2,86% x -0,91% x 1,16% x 

EBIT/EBT -0,31% 3. 0,61% 1. 0,20% 2. -0,51% 2. 0,00% 1. -0,14% 3. 

EBT/EAT -0,19% 2. 0,03% 2. 0,48% 1. -0,84% 3. -0,07% 2. -0,08% 2. 

EAT/A 2,43% 1. -3,39% 3. -3,95% 3. 4,21% 1. -0,84% 3. 1,38% 1. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Průběh změn není pravidelný, mezi léty 2006/2007, 2009/2010 a 2011/2012 docházelo 

k navýšení ROA, v ostatních mezidobích se hodnoty ukazatele snižovaly. Ukazatel čistého 

zisku k aktivům má po celou dobu největší někdy negativní a jindy pozitivní vliv na změny 

rentability aktiv. V letech 2006 a 2007 došlo k navýšení rentability aktiv o 1,93 %, kdy na 

tuto změnu měl největší vliv poměr EAT k A (+2,43 %), který dokázal převýšit záporný vliv 

dalších dvou ukazatelů, EBT k EAT (-0,19 %) a EBIT k EBT (-0,31 %). V dalším mezidobí 

pak došlo k poklesu o 2,76 % opět s největším, ale záporným vlivem EAT k A (-3,39 %), který 

převýšil pozitivní vliv EBIT k EBT (+0,61 %) a EBT k EAT (+0,03 %). K největší negativní 

změně došlo v letech 2008 a 2009, kdy se ROA snížila o 3,27 %. Opět měl na tento vývoj 

největší účinek ukazatel čistého zisku k aktivům (-3,95 %), ostatní dílčí ukazatele působily 

kladně, EBT k EAT (+0,48 %) a EBIT k EBT (+0,20 %). Naopak největší pozitivní změna dle 

první úrovně rozkladu nastala v roce 2010, kdy došlo k růstu rentability aktiv o 2,86 %, 

způsobenému pozitivním vlivem ukazatele čistého zisku k aktivům (+4,21 %), který převýšil 

negativní vlivy ukazatelů EBIT k EBT (-0,51 %) a EBT k EAT (-0,84 %).  V letech 2010 a 

2011 se hodnota rentability aktiv snížila o 0,91 %, kdy největší záporný vliv měl ukazatel 
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EAT k A (-0,84 %) a následně EBT k EAT (0,07 %). Ukazatel EBIT k EBT měl jako jediný 

kladný vliv ovšem v téměř nulové výši. V posledním mezidobí 2011/2012 se hodnota 

rentability aktiv znovu zvýšila o 1,16 % a největším kladným vlivem čistého zisku k aktivům 

(+1,38 %) a záporným vlivem dalších dvou ukazatelů. 

 

V následující tabulce 4.4 jsou vyčísleny vlivy prvočinitelů působících na vrcholový 

ukazatel rentability aktiv v letech 2006 – 2012. 

 

Tab. 4.4 Pyramidový rozklad ukazatele ROA na prvočinitele v letech 2006 – 2012 

  
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

vliv pořadí vliv pořadí vliv pořadí vliv pořadí vliv pořadí vliv pořadí 

ROA 1,93% x -2,76% x -3,27% x 2,86% x -0,91% x 1,16% x 

Nprovoz/EBT -2,78% 11. 3,69% 1. 2,77% 1. -3,24% 11. 1,52% 1. -1,21% 11. 

EBIT/EBT -0,08% 9. 0,01% 3. 0,14% 4. -0,27% 9. 0,00% 3. -0,03% 10. 

daň/EBT -0,03% 7. 0,00% 4. 0,21% 2. -0,29% 10. -0,08% 5. -0,01% 8. 

Ostatní P/EAT 0,05% 6. -0,04% 5. -0,04% 6. 0,04% 7. -0,01% 4. 0,02% 6. 

Nzboží/EBIT 0,33% 5. -0,26% 7. -0,26% 7. 0,26% 5. -0,11% 6. 0,00% 7. 

Výk.spotř./EBIT 1,97% 1. -2,27% 11. -1,96% 10. 1,93% 2. -1,19% 11. 0,84% 2. 

Nosobní/EBIT 0,34% 4. -0,39% 8. -0,32% 8. 0,37% 4. -0,12% 8. 0,10% 5. 

Nost.prov./EBIT -0,16% 10. -0,16% 6. -0,03% 5. 0,16% 6. -0,11% 7. 0,13% 4. 

EBT/úroky -0,08% 8. 0,01% 2. 0,14% 3. -0,27% 8. 0,00% 2. -0,03% 9. 

EAT/VK 0,99% 3. -1,76% 10. -2,10% 11. 2,29% 1. -0,27% 9. 0,45% 3. 

EAT/CZ 1,39% 2. -1,60% 9. -1,80% 9. 1,88% 3. -0,56% 10. 0,91% 1. 

Celkem 1,93% x -2,76% x -3,27% x 2,86% x -0,91% x 1,16% x 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V Tab. 4.4 jsou vyznačeny 3 největší pozitivní vlivy a 3 největší negativní vlivy 

tučným písmem. 

V prvním období 2006 a 2007 měl na zvýšení ukazatele ROA největší pozitivní vliv 

ukazatel čistého zisku k aktivům (+2,43 %). Čistý zisk v tomto roce rostl o 31,65 %, zatímco 

aktiva jen o 4,71 %. Pozitivní účinek měla i rentabilita cizích zdrojů EAT k CZ (+1,39 %), 

v pořadí 2. největší pozitivní vliv na ROA a také rentabilita vlastního kapitálu EAT k VK 

(+0,99 %), v pořadí 3. největší pozitivní vliv na ROA. Největší negativní vliv měl ukazatel 

provozní náklady k EBT (-2,78 %) a dalším v pořadí byl podíl ostatních provozních nákladů 

k EBIT (-0,16 %). Největší pozitivní vliv na rentabilitu aktiv měl podíl výkonové spotřeby 

k EBIT (+1,97 %). V roce 2007 ukazatel rentability dosahoval hodnoty 9,65 %. 

V letech 2007 a 2008 měl na pokles rentability aktiv největší záporný vliv podíl 

výkonové spotřeby k EBIT (-2,27 %), druhým v pořadí s největším negativním vlivem byla 
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rentabilita vlastního kapitálu (-1,76 %) a třetím byla rentabilita cizích zdrojů (-1,60 %). 

Největší pozitivní vliv na zvýšení ROA měl podíl provozních nákladů k EBT (+3,69 %), 

ostatní pozitivní vlivy byly minimální a nestačily převýšit záporné hodnoty ostatních vlivů. 

V roce 2008 měla rentabilita aktiv hodnotu 11,58 %, tedy nejvyšší po dobu zkoumání, což 

bylo způsobeno vysokou hodnotou EBIT. 

V dalším období 2008 a 2009 došlo k dalšímu a největšímu snížení ukazatele ROA 

během celého sledovaného období, pokles o 3,27 %. Snížení bylo způsobeno stejnými 

ukazateli jako v předchozím období i pozitivní vliv byl zapříčiněn téměř těmi samými 

ukazateli. Výraznější pozitivní vliv měl podíl daně k EBT (+0,21 %). V roce 2009 dosahoval 

ukazatel ROA nejnižší hodnot, pouhých 5,54 %. 

V příštích letech 2009 a 2010 se hodnota ukazatele zvýšila na 8,40 % a došlo tedy k 

pozitivní změně o 2,86 % s největším kladným účinkem rentability vlastního kapitálu (+2,29 

%), podílu výkonové spotřeby k EBIT (+1,93 %) a rentability cizích zdrojů (+1,88 %). 

Největší negativní vliv měl podíl provozních nákladů k EBT (-3,24 %).  

V období let 2010 a 2011 byla hodnota ROA ve výši 7,49 %, snížila se tedy o 0,91 %. 

Ukazatele, které v minulém roce působili pozitivně, v tomto roce mají opačný záporný účinek 

a opačně. Tedy největší pozitivní vliv měl poměr provozních nákladů k EBT (+1,52 %) a 

největší negativní vliv (-1,19 %) poměr výkonové spotřeby k EBIT. 

V roce 2011 a 2012 se hodnota ROA opět vrátila na svou výši kolem 8 %, přesněji 

tedy 8,65 %, změna byla pozitivní o 1,16 % způsobená hlavně rentabilitou cizích zdrojů 

(+0,91 %), rentabilitou vlastního kapitálu (+0,45 %) a podílem výkonové spotřeby na EBIT 

(+0,84 %). Záporně ovlivňovaly ROA ukazatel provozních nákladů k EBT (-1,21 %), dalším 

v pořadí byl podíl EBIT k EBT (-0,03 %) a s třetím největším záporným vlivem byl ukazatel 

EBT k úrokům (-0,03 %). 

 

4.3 Srovnání zpracovatelského průmyslu s vybranými oddíly 

V následující kapitole jsou porovnány hodnoty vybraných ukazatelů zpracovatelského 

průmyslu České republiky s hodnotami ve vybraných nejvýznamnějších odvětvích ve 

zpracovatelském průmyslu. Byly vybrány nejdůležitější ukazatele v oblasti zadluženosti, a to 

celková zadluženost a zadluženost vlastního kapitálu, z oblasti rentability pak rentabilita 

vlastního kapitálu a rentabilita aktiv. Z ukazatelů likvidity byl jako hlavní ukazatel zvolen 

ukazatel celkové likvidity a z ukazatelů aktivity pak rychlost obratu aktiv. Vyčíslení hodnot je 

stanoveno opět pouze v nejvýznamnějších odvětvích z hlediska dosahovaných tržeb, tedy CZ-
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NACE 10 (potravinářský průmysl), CZ-NACE 22 (gumárenský průmysl), CZ-NACE 24 

(hutnictví), CZ-NACE 28 (strojírenství) a CZ-NACE 29 (automobilový průmysl). 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel celkové zadluženosti ve zpracovatelském průmyslu se během sledovaného 

období pohyboval kolem 48 %. Celková zadluženost v jednotlivých oddílech je přibližně na 

stejné úrovni. Nejméně zadlužené z vybraných odvětví bylo v roce 2009 a 2012 odvětví CZ-

NACE 24 (hutnictví). Zadluženost zde klesala až do roku 2009, tzn., že se podíl cizích zdrojů 

v čase snižoval a naopak hodnota celkových aktiv rostla. V letech 2006 – 2009 byl nejvíce 

zadlužený oddíl CZ-NACE 28 (strojírenství) a v letech 2010 – 2012 pak CZ-NACE 29 

(automobilový průmysl). 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu byl rovněž nejnižší v odvětví CZ-NACE 24 

(hutnictví), kdy hodnota ukazatele byla poměrně nízká, což tedy znamená, že hodnota cizích 

zdrojů byla nižší než výše vlastního kapitálu a k financování majetku bylo využíváno spíše 

vlastních zdrojů. Výjimkou byl pouze rok 2006, kdy byla zadluženost VK 71,27 %. Opačný 

případ nastal v odvětví CZ-NACE 28 (strojírenství), kde byly hodnoty až do roku 2009 příliš 

vysoké a k financování majetku byl upřednostněn cizí kapitál, ovšem ve velké míře a mohlo 

by dojít k problémům s placením. Vysoká hodnota zadluženosti vlastního kapitálu se objevila 

také v roce 2007 v CZ-NACE 10 (potravinářský průmysl) a v roce 2011 v CZ-NACE 29 

(automobilový průmysl). 

  

Tab. 4.5 Ukazatele zadluženosti ve vybraných odvětvích ZP 

Odvětví Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zpracovatelský 

průmysl 

CZ/A 49,22% 47,14% 47,10% 46,49% 48,08% 49,96% 46,97% 

CZ/VK 98,76% 90,31% 90,47% 88,45% 94,20% 101,64% 89,96% 

CZ-NACE 10 
CZ/A 45,67% 56,22% 55,59% 52,88% 51,59% 49,90% 49,44% 

CZ/VK 86,74% 132,53% 127,69% 115,85% 107,51% 101,66% 98,21% 

CZ-NACE 22 
CZ/A 43,85% 44,77% 41,23% 40,03% 39,15% 37,55% 33,12% 

CZ/VK 74,71% 81,47% 70,23% 67,91% 65,05% 61,49% 50,13% 

CZ-NACE 24 
CZ/A 41,31% 36,38% 35,44% 29,09% 33,87% 33,13% 29,45% 

CZ/VK 71,27% 57,78% 55,50% 41,09% 51,32% 50,01% 41,91% 

CZ-NACE 28 
CZ/A 56,23% 56,96% 56,91% 54,31% 51,23% 49,24% 48,70% 

CZ/VK 143,43% 133,89% 133,16% 121,05% 108,26% 101,22% 97,78% 

CZ-NACE 29 
CZ/A 47,61% 47,29% 49,14% 52,29% 54,34% 60,40% 54,77% 

CZ/VK 95,22% 90,94% 97,49% 112,21% 121,97% 144,33% 123,62% 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Ukazatele rentability 

Rentabilita vlastního kapitálu byla ve zpracovatelském průmyslu kolísavá. Nejmenší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2009, pouze 6,15 %. CZ-NACE 10 (potravinářský průmysl) 

měl ovšem hodnotu ukazatele v tomto roce na úrovni 14,80 % a CZ-NACE 22 (gumárenský 

průmysl) dokonce 18,42 %. CZ-NACE 28 (strojírenství) a CZ-NACE 29 (automobilový 

průmysl) dosahoval podobných hodnot jako celý ZP a v CZ-NACE 24 (hutnictví) byla 

výnosnost VK dokonce záporná (-3,91 %). V roce 2007, kdy byla rentabilita VK ve ZP 

nejvyšší (15,11 %) bylo v jednotlivých odvětvích dosaženo i vyšších hodnot, nejvíce v CZ-

NACE 24 (hutnictví) 20,58 %. Jako jediný měl nízkou hodnotu CZ-NACE 10 (potravinářský 

průmysl) 6,91 %. 

Ukazatele rentability aktiv měly podobný průběh jako ukazatele ROE. Opět tedy 

nejnižších hodnot bylo dosaženo v roce 2009, kde výjimkou byl oddíl CZ-NACE 22 

(gumárenský průmysl) 14,51 %, u kterého byly hodnoty vysoké ve všech letech, nejvyšší 

v roce 2012 (20,78 %). Nejnižší rentabilitu aktiv lze z Tab. 4.6 pozorovat u CZ-NACE 24 

(hutnictví), kdy v letech 2010 až 2012 byly hodnoty na úrovni pouze kolem 1,5 %, zatímco 

v roce 2007 17,83 %. 

 

Tab. 4.6 Ukazatele rentability ve vybraných odvětvích ZP 

Odvětví Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zpracovatelský 

průmysl 

ROE 12,59% 15,11% 10,85% 6,15% 11,61% 10,85% 12,12% 

ROA 9,65% 11,58% 8,81% 5,54% 8,40% 7,49% 8,65% 

CZ-NACE 10 
ROE 13,27% 6,91% 11,61% 14,80% 11,57% 19,22% 12,77% 

ROA 10,22% 5,85% 8,14% 9,94% 7,33% 11,90% 8,70% 

CZ-NACE 22 
ROE 14,88% 16,91% 17,84% 18,42% 21,65% 20,65% 24,59% 

ROA 12,50% 13,40% 15,08% 14,51% 17,30% 16,34% 20,78% 

CZ-NACE 24 
ROE 16,55% 20,58% 9,54% -3,91% 1,92% 1,90% 2,03% 

ROA 13,23% 17,83% 8,83% -2,30% 1,51% 1,55% 1,76% 

CZ-NACE 28 
ROE 14,12% 13,18% 10,95% 7,67% 13,42% 10,67% 13,42% 

ROA 9,14% 8,76% 8,08% 5,64% 7,72% 6,35% 8,40% 

CZ-NACE 29 
ROE 17,76% 17,55% 14,81% 6,96% 14,22% 17,29% 15,26% 

ROA 12,64% 13,06% 10,78% 4,22% 7,65% 8,50% 8,81% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatele aktivity 

 Vybraný ukazatel rychlosti obratu aktiv byl nejvyšší ve ZP v roce 2006, kdy došlo 

k obratu aktiv 1,42 krát, v CZ-NACE 29 (automobilový průmysl) to bylo ještě více, a to 



71 

 

1,77krát. Nejpomalejší obrat aktiv v tomto roce byl zaznamenán v CZ-NACE 24 (hutnictví), 

dále i v roce 2007, 2009, 2010 a 2012.  V letech 2008 a 2011 mělo nejmenší rychlost obratu 

aktiv odvětví CZ-NACE 28 (strojírenství). Zatímco oddíl CZ-NACE 29 (automobilový 

průmysl) si držel první příčku nejrychlejšího obratu skoro ve všech letech až na roky 2008 a 

2009, kdy byly hodnoty aktivity vyšší v CZ-NACE 10 (potravinářský průmysl).  

 

Tab. 4.7 Ukazatel rychlosti obratu tržeb ve vybraných odvětvích ZP 

Odvětví 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zpracovatelský 

průmysl 
1,42 1,37 1,37 1,22 1,28 1,37 1,4 

CZ-NACE 10 1,33 1,64 1,67 1,61 1,47 1,71 1,63 

CZ-NACE 22 1,36 1,31 1,62 1,43 1,55 1,62 1,65 

CZ-NACE 24 1,31 1,13 1,17 0,83 0,93 1,04 1,00 

CZ-NACE 28 1,62 1,17 1,10 0,88 0,97 1,00 1,06 

CZ-NACE 29 1,77 1,76 1,58 1,50 1,55 1,71 1,67 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatele likvidity 

Ve zpracovatelském průmyslu se celková likvidita pohybuje kolem hodnot 1,42 – 

1,66. Doporučený interval je od 1,5 do 2,5. Lze tedy říci, že jde o nízké hodnoty a v případě 

dalšího poklesu by mohlo dojít k problémům s platební morálkou. Likvidita se odvíjí od 

zadluženosti, která když roste, tak spolu s ní by likvidita měla klesat. Tento vztah byl již 

zkoumán v kapitole 3.4, kde byla popsána stejná odvětví jako zde a bylo potvrzeno, že 

k tomuto jevu opravdu dochází. Výjimka ovšem potvrzuje pravidlo a v automobilovém 

průmyslu nastal opak, kdy zadluženost a likvidita mají mezi sebou pozitivní vztah a zvýšení 

hodnot v jedné oblasti znamená zvýšení hodnot i v druhé.  

Problémy s likviditou určitě nebyly po celou dobu v odvětví CZ-NACE 24 (hutnictví), 

a taktéž v odvětví CZ-NACE 22 (gumárenský průmysl), ale až od roku 2009, v předešlých 

letech byla čísla pod spodní hranicí. V oddílu CZ-NACE 10 (potravinářský průmysl) byla 

likvidita pochybná, nejvíce v roce 2007 (1,09) a v CZ-NACE 22 (gumárenský průmysl), kdy 

v tomtéž roce byla 0,99 a průmysl nebyl schopný krýt svá oběžná aktiva krátkodobým 

kapitálem. Nejvyšších hodnot likvidity bylo dosaženo ve zpracovatelském průmyslu v roce 

2012 a taktéž i ve všech vybraných odvětvích.    
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Tab. 4.8 Ukazatel celkové likvidity ve vybraných odvětvích ZP 

Odvětví 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zpracovatelský 

průmysl 
1,45 1,46 1,42 1,54 1,59 1,58 1,66 

CZ-NACE 10 1,29 1,09 1,19 1,41 1,37 1,38 1,50 

CZ-NACE 22 1,13 0,99 1,37 1,95 2,08 2,15 2,49 

CZ-NACE 24 1,81 2,04 2,30 2,22 2,07 2,14 2,24 

CZ-NACE 28 1,44 1,37 1,31 1,46 1,62 1,60 1,77 

CZ-NACE 29 1,42 1,57 1,26 1,43 1,54 1,57 1,49 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.4 Shrnutí výsledků 

 Tato část je zaměřena na zhodnocení výsledků finanční výkonnosti zpracovatelského 

průmyslu ČR za šestileté období 2006 – 2012. Finanční výkonnost byla analyzována jak 

pomocí tradičních metod, tak pomocí metod moderních. Veškeré údaje nezbytné pro výpočet 

byly čerpány z finančních výkazů, stanovených z analytických materiálů a statistik 

publikovaných na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.  

 Pro zpracovatelský průmysl byly nejhorší roky 2008 a 2009, stejně jako pro celou 

ekonomiku, která se dostala do recese a negativní vývoj byl rozšířen na celém území.  Jednalo 

se o začínající globální krizi, která se promítla ve všech oblastech a způsobila nemalé změny a 

potíže. Krachovaly podniky na výrobu skla a porcelánu, došlo k omezení výroby v 

automobilovém a chemickém průmyslu, dostavily se problémy s odbytem počítačů. Všechny 

tyto negativní faktory zapříčinily těžkosti, od nichž se odráží i zhoršení vypočtených 

ukazatelů v letech 2008 a 2009. Došlo taktéž k výraznému zvyšování nákladů spojených s 

nutným snižováním emisí v automobilovém průmyslu a byly stanoveny náročnější a přísnější 

požadavky v chemickém průmyslu. Zpracovatelský průmysl a nejen tento, musel čelit velkým 

překážkám, kde mohly uspět pouze finančně stabilizované podniky, s kvalitním, schopným a 

vzdělaným řízením. 

Hodnocení finanční situace zpracovatelského průmyslu České republiky bylo 

provedeno za období 2006 až 2012. Z analýzy poměrových ukazatelů, konkrétně 

z horizontální analýzy vyplývá kolísavý vývoj aktiv a pasiv, kdy v letech 2008 a 2009 dochází 

k poklesu hodnot následkem hospodářské krize. U aktiv byl pokles v roce 2008 následkem 

snížení oběžného majetku a v roce 2009 pak bylo zhoršení způsobeno snížením dlouhodobého 

majetku. U pasiv byla změna v roce 2008 zapříčiněna skoro stejným poklesem vlastního i 

cizího kapitálu a v roce 2009 byl tento negativní vývoj přisuzován především poklesu kapitálu 

cizího. V roce 2007 a v letech od roku 2010 byly změny pozitivní a aktiva i pasiva se 
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zvyšovala. K největšímu růstu došlo v roce 2010, kdy se ekonomika začala zotavovat. 

Podobný vývoj je možné přiřadit i vývoji tržeb, které taktéž v letech 2008 a 2009 snížily svoji 

hodnotu, v roce 2009 dokonce o 15,32 %. Docházelo k prudkému zvyšování provozních 

nákladů (rok 2009 o 57 %), které se potom promítlo na hodnotě dosaženého čistého zisku, ten 

také výrazně ovlivňoval záporný finanční výsledek hospodaření (-4 610 mil. Kč) z důvodu 

vysokých nákladových úroků z úvěrů. V roce 2010 se tržby opět navýšily o 14,69 % a nadále 

se zvyšovaly, ovšem pomalejším tempem (rok 2012 jen o 4,12 %).  

Z vertikální analýza zpracovatelského průmyslu vyšlo najevo, že aktiva jsou tvořena 

asi z 51 % dlouhodobým majetkem, zbytek 49 % jsou oběžná aktiva, hlavně krátkodobé a 

dlouhodobé pohledávky (26 %). Pasiva jsou z 51 % tvořena vlastním kapitálem, zbytek 48 % 

jsou cizí zdroje, převážně ve formě krátkodobých závazků (25 %) a bankovní úvěry (14 %).  

V rámci analýzy finanční stability jsou hodnoty zpracovatelského průmyslu poměrně 

stabilní v celém sledovaném období a nedochází k žádným výrazným odchylkám. Podíl 

vlastního kapitálu na aktivech je na úrovni kolem 50 %. Stupeň krytí stálých aktiv je v letech 

2006 až 2008 přibližně 128 %, v dalších letech je vyšší, v roce 2012 dokonce 142 %. Ve 

zpracovatelském průmyslu je tedy realizován konzervativní způsob financování, kdy jsou 

stálá aktiva kryta dlouhodobými zdroji, protože přesahují hodnotu 1. Finanční páka pak 

stagnuje kolem čísla 2. 

Celková zadluženost ve zpracovatelském průmyslu se jeví jako optimální, neboť 

v žádném roce nepřesahuje ani 50 %.  Pro věřitele je to tedy jistota v případě nepříznivého 

vývoje a pro vlastníky je zde možnost větší výnosnosti. Větší část celkové zadluženosti tvoří 

běžná zadluženost (33 %) a proto by tedy stálo za uvážení, zda-li by nebylo efektivnější 

využit větší množství dlouhodobých zdrojů k financování majetku, což by přispělo ke zvýšení 

celkové likvidity, která se nachází těsně nad či pod spodní hranicí doporučovaného pásma 

(1,5). Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu dosahuje ve všech letech hodnoty nižší než 1, 

jen v roce 2011 je zadluženost nad 100 % a cizích zdrojů je v tomto roce více než vlastního 

kapitálu. Úrokové krytí znamená kolikrát EBIT převyšuje nákladové úroky a čím vyšší je 

hodnota, tím větší je schopnost splácet úvěru. Nejvíce byly úroky kryty v roce 2012 a to 

14,44krát. Rostoucí úrokové zatížení v letech 2008 a 2009 bylo způsobeno větším čerpáním 

bankovních úvěrů. V roce 2009 bylo pro úhradu nákladových úroků odčerpáno 0,1486 haléřů 

z vytvořeného EBIT. Úvěrová zadluženost je nejvyšší v roce 2006, kdy je nejvyšší i výše 

bankovních úvěrů. 

Zpracovatelský průmysl v oblasti rentability lze hodnotit jako ziskový, i přesto, že 

nedosahuje příliš vysokých hodnot. Rentabilita aktiv stejně jako všechny ostatní ukazatele 
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rentability měla velice nestabilní vývoj. Výraznější výkyv byl v roce 2009, který byl způsoben 

větším poklesem zisku před zdaněním a úroky. Taktéž i rentabilita vlastního kapitálu 

dosahovala v tomto roce jen 6,15 %, kvůli snížení čistého zisku. Rentabilitu dlouhodobých 

zdrojů ovlivňují dlouhodobý kapitál a EBIT, a ty byly v roce 2009 na nejnižší úrovni, což 

znamenalo i nejnižší hodnotu ukazatele. Rentabilita tržeb má mít rostoucí charakter, což 

neplatí, protože jak již bylo řečeno, hodnoty kolísaly. Byla spočtena zisková marže, která je 

ovlivňována vývojem čistého zisku a provozní ziskové rozpětí, které je ovlivňováno ziskem 

před zdaněním a úroky. Doporučením pro dosažení lepších výsledků rentability je tedy 

neustálé zvyšování zisku. 

Ukazatele aktivity ovlivňují především tržby. Rychlost obratu aktiv do roku 2009 

klesala, po tomto roce se dále už jen zvyšovala. Doba obratu aktiv je nejideálnější, když je co 

nejkratší. Ve zpracovatelském průmyslu byla průměrná doba obratu aktiv ve sledovaném 

období 268 dní.  Jedná se o poměrně vysokou hodnotu, neboť aktiva ve zpracovatelském 

průmyslu jsou z větší poloviny tvořena dlouhodobým majetkem, který není možno v krátkém 

okamžiku přeměnit na pohotové peněžní prostředky. Doba obratu zásob ve zpracovatelském 

průmyslu se pohybovala kolem 39 dní a udává, jak dlouho byly zásoby vázány v podnicích 

zpracovatelského průmyslu, než byly spotřebovány nebo prodány. Ve všech letech bylo 

dodrženo pravidlo solventnosti, kdy doba obratu pohledávek byla kratší než doba obratu 

závazků, jedná se tedy o efektivní řízení těchto vztahů. 

Z hlediska likvidity vykazoval zpracovatelský průmysl velmi dobré hodnoty v letech 

2009 až 2012, kdy byla celková, pohotová i oběžná likvidita v optimálním pásmu, zatímco 

první tři sledované roky se likvidita pohybovala mírně pod spodní optimální hranicí. Od 

celkové likvidity se pohotová likvidita liší nezahrnutím zásob a okamžitá likvidita zahrnuje 

z oběžných aktiv pouze pohotové platební prostředky. Na základě zjištěných výsledků není 

nutné ve zpracovatelském průmyslu očekávat problémy s neschopností platit, protože 

v posledních třech letech byly dosahovány optimální hodnoty. I výše čistého pracovního 

kapitálu byla v dostatečné výši, kterou lze využít k dalšímu financování či investování. Jen 

v roce 2012 byla oběžná aktiva poměrně vysoká, zatímco krátkodobé zdroje byly nízké, což 

znamená, že oběžná aktiva byla financována dlouhodobými zdroji, které jsou dražší a to je 

neefektivní.  

Úroveň zadlužení se projeví ve výši rentability a likvidity, kdy s růstem zadlužení, 

roste rentabilita a klesá likvidita. Tento vztah byl zkoumán pomocí korelačních koeficientů a 

nebyl zcela potvrzen. Z výsledků bylo zjištěno, že ve vybraných odvětvích platí pouze vztah, 

kdy zvýšení zadluženosti sníží likviditu, ale i zde se vyskytla výjimka v automobilovém 
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průmyslu. V Tab. 4.9 jsou shrnuty největší pozitivní a negativní závislosti ve vybraných 

oddílech zpracovatelského průmyslu ČR. Korelace rentability vlastního kapitálu a pohotové 

likvidity vyjádřená v absolutní hodnotě byla kolem 0,5 a nejedná se o významnou závislost. 

Největší kladná hodnota byla v oddílu CZ-NACE 22 (gumárenský průmysl) a největší 

záporná hodnota v CZ-NACE 24 (hutnictví). Pozitivní vztah rentability vlastního kapitálu a 

finanční páky byl potvrzen pouze v CZ-NACE 24 (hutnictví; +0,8029), kdy růst zadlužení 

způsobuje růst rentability a existuje zde významná závislost mezi těmito ukazateli. Kladný 

korelační koeficient byl i v CZ-NACE 29 (automobilový průmyslu, ale pouze ve výši 0,1466. 

Opačný vztah platí v CZ-NACE 10 (potravinářský průmysl; -0,7467). Negativní závislost 

mezi ukazatelem zadluženosti a likvidity byla potvrzena ve 4 z 5 vybraných odvětví. Největší 

negativní korelace byla v CZ-NACE 28 (strojírenství; -0,8811). Pouze v oddílu CZ-NACE 29 

(automobilový průmysl) byla pozitivní korelace 0,7349. 

 

Tab. 4.9 Největší korelační koeficienty 

Ukazatel 
Pozitivní závislost Negativní závislost 

Odvětví Korelace Odvětví Korelace 

ROE, L2 CZ-NACE 22 0,5370 CZ-NACE 24 -0,5170 

ROE, A/VK CZ-NACE 24 0,8029 CZ-NACE 10 -0,7467 

A/VK, L2 CZ-NACE 29 0,7349 CZ-NACE 28 -0,8811 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V další části práce byl zkoumán vztah mezi hrubým domácím produktem a vybranými 

finančními ukazateli: rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita aktiv (ROA), celková 

likvidita (L3), pohotová likvidita (L2), zadluženost vlastního kapitálu (CZ/VK), finanční páka 

(A/VK), celková zadluženost (CZ/A) a obrat tržeb (T/A). Vyšlo najevo, že nelze jednoznačně 

stanovit vzájemnou závislost těchto ukazatelů a HDP, protože v každém odvětví, kde byla 

korelace testována, byly dosaženy velmi rozdílné hodnoty, což je možné sledovat v Tab. 4.10, 

např. v CZ-NACE 11 (výroba nápojů) byla závislost HDP a ROE +0,49, kdežto v oddíle CZ-

NACE 21 (výroba farmaceutických výrobků) byla korelace záporná -0,3945. Závislost HDP a 

ROA byla v CZ-NACE 33 (opravy a instalace strojů a zařízení) +0,4463, naopak v CZ-NACE 

18 (tisk a rozmnožování nahraných nosičů) -0,4876. Likvidita (celková i pohotová) a HDP má 

největší pozitivní korelační koeficient v oddílu CZ-NACE 27 (výroba elektrických zařízení) a 

největší negativní korelační koeficient v CZ-NACE 20 (chemický průmysl). Vzájemná 

pozitivní závislost zadluženosti (celkové i vlastního kapitálu) a hrubého domácího produktu je 

v CZ-NACE 19 (výroba koksu a rafinovaných ropných produktů).  Ve všech odvětvích u 
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všech ukazatelů kromě obratu aktiv byly korelační koeficienty nižší než 0,5 a jde tedy o 

malou závislost. Ovšem vzájemná závislost mezi HDP a obratem aktiv byla významná 

pozitivní v každém oddílu ZP a pohybovala se kolem hodnot 0,8 a to z toho důvodu, že HDP 

je závislé na tržbách zpracovatelského průmyslu. Největší korelace byla v CZ-NACE 22 

(gumárenský průmysl; +0,8866). 

 

Tab. 4.10 Největší závislost mezi HDP a vybranými finančními ukazateli 

Ukazatel 
Pozitivní závislost Negativní závislost 

Odvětví Korelace Odvětví Korelace 

HDP, ROE CZ-NACE 11 0,4900 CZ-NACE 21 -0,3945 

HDP, ROA CZ-NACE 33 0,4462 CZ-NACE 18 -0,4876 

HDP, L3 CZ-NACE 27 0,4483 CZ-NACE 20 -0,3939 

HDP, L2 CZ-NACE 27 0,4136 CZ-NACE 20 -0,4396 

HDP, CZ/VK CZ-NACE 19 0,3555 CZ-NACE 28 -0,3565 

HDP, A/VK CZ-NACE 20 0,3516 CZ-NACE 28 -0,3673 

HDP, CZ/A CZ-NACE 19 0,3640 CZ-NACE 16 -0,3563 

HDP, T/A CZ-NACE 22 0,8866 - - 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ekonomická přidaná hodnota dosahovala kladných hodnot pouze v roce 2006 a 2007. 

Nejvyšší pokles hodnoty o 70 340 mil. Kč byl zaznamenán v roce 2009 na -72 785 mil. Kč. I 

v dalších letech byla hodnota EVA záporná, ale docházelo k jejímu zvyšování s výjimkou 

v roce 2011, kdy se EVA opět nepatrně snížila o 6 367 mil. Kč.  

Pomocí funkcionální metody byl proveden pyramidový rozklad vrcholového ukazatele 

EVA v letech 2006 – 2012. Bylo zjištěno, že v první úrovni rozkladu měl po celou dobu 

největší vliv na změny a velikost vrcholového ukazatele spread (rozdíl rentability vlastního 

kapitálu a nákladů na vlastní kapitál), kdy v letech 2007, 2010 a 2012 měl kladný vliv a 

v ostatních letech pak vliv záporný.  Vlastní kapitál měl vždy podstatně nižší vliv na EVA. 

Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty má 9 úrovní. V Tab. 4.11 jsou zachyceny 

vždy 3 nejvýznamnější pozitivní a negativní faktory působící na vrcholový ukazatel EVA 

v jednotlivých letech. Zvýšení EVA o 17 687 mil. Kč v období 2006/2007 bylo způsobeno 

kvůli kladnému působení ukazatele náklady na prodej zboží k výnosům (+33 582 mil. Kč), 

dalším v pořadí byla výkonová spotřeba k výnosům (+28 240 mil. Kč) a třetím byl ukazatel 

náklady na mzdy k výnosům. Všechny tyto ukazatele působily na vrcholový ukazatel skrze 

rentabilitu vlastního kapitálu. Jednoznačně nejvýznamnější vliv měl ukazatel ostatních 

provozních nákladů k výnosům (-55 833 mil. Kč), který hodnotu EVA snižoval. Z negativních 

vlivů působila pouze bezriziková sazba (RF) přes náklady vlastního kapitálu. V dalším období 
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2007/2008 převyšovaly záporné vlivy a došlo k poklesu EVA o 41 478 mil. Kč s největším 

negativním vlivem ukazatele výkonové spotřeby k výnosům (-9 927 mil. Kč). V letech 

2008/2009 došlo k největšímu poklesu o 70 340 mil. Kč, který byl způsoben podílem nákladů 

na prodej zboží k výnosům (-21 975 mil. Kč) a výkonové spotřeby k výnosům (-16 960 mil. 

Kč) působícím přes ROE. Třetí záporný vliv měla riziková přirážka za podnikatelské riziko (-

14 631 mil. Kč), která snižovala hodnotu EVA přes náklady na vlastní kapitál. V období let 

2009/2010 se hodnota EVA výrazně zvýšila o 56 370 mil. Kč kvůli podílu nákladů na mzdy 

k výnosům (+16 822 mil. Kč), nákladů na prodej zboží k výnosům (+16 256 mil. Kč) a 

rizikové přirážky za podnikatelské riziko (+10 098 mil. Kč). Ale i přesto byla výsledná EVA 

záporná -16 415 mil. Kč. Největší záporný vliv měla hodnota výkonové spotřeby k výnosům 

(-22 674 mil. Kč). V dalších letech 2010/2011 převýšily záporné vlivy kladné působení a 

celkový pokles EVA byl o 6 367 mil. Kč. V posledním roce se hodnota EVA opět navýšila o 

19 891 mil. Kč s největším pozitivním vlivem ukazatele ostatních provozních nákladů 

k výnosům (+15 239 mil. Kč). 

 

Tab. 4.11 Nejvýznamnější faktory působící na EVA 

Rok 
Největší pozitivní vlivy Největší negativní vlivy 

Ukazatel Hodnota Ukazatel Hodnota 

2006/2007 

Nzboží/V 33 582 Nost.provozní/V -55 833 

Výkonová spotřeba/V  28 240 Daň/V -8 233 

Nmzdy/V 10 343 RF -4 196 

2007/2008 

Daň/V 6 630 Výkonová spotřeba/V -9 927 

Nákladové úroky/V 2 957 Nzboží/V -9 370 

Nost.provozní/V 2 830 Daň/V -8 486 

2008/2009 

Nost.provozní/V 27 426 Nzboží/V -21 975 

Daň/V 5 241 Výk.spotř./V -16 960 

Nfinanční/V 2 316 Rpodn. -14 631 

2009/2010 

Nmzdy/V 16 822 Výkonová spotřeba/V -22 674 

Nzboží/V 16 256 Rfin.stab. -3 622 

Rpodn. 10 098 Daň/V -2 346 

2010/2011 

Daň/V 7 224 Nost.provozní/V -13 757 

Nost.osobní/V 6 549 Výkonová spotřeba/V -11 386 

DNHM/V 3 917 Daň/V -4 287 

2011/2012 

Nost.provozní/V 15 239 Nzboží/V -13 271 

RF 10 947 Závazky/VK -3 935 

Výkonová spotřeba/V 9 375 Rpodn. -3 299 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



78 

 

Pyramidový rozklad byl pomocí funkcionální metody aplikován také na ukazatele 

rentability aktiv v letech 2006 – 2012. V první úrovni pyramidového rozkladu měl největší 

negativní a pozitivní vliv na změny ROA podíl čistého zisku k aktivům. Při rozkladu na 

prvočinitele měl v období 2006/2007 na ROA největší pozitivní vliv poměr výkonové 

spotřeby k EBIT (+1,97 %), který zvyšoval ROA přes ukazatele EBIT k EBT. V tomto období 

došlo ke zvýšení ROA o 1,93 %. V letech 2007/2008 se hodnota ROA snížila o 2,76 % opět 

s největším vlivem podílu výkonové spotřeby k EBIT (-2,27 %) ovšem se záporným účinkem, 

dalšími v pořadí byl ukazatel EAT k VK (-1,76 %) a EAT k CZ (-1,60 %). Naopak největší 

kladný vliv měl poměr provozních nákladů k EBT (+3,69 %), který měl největší pozitivní vliv 

i v následujícím období 2008/2009 (+2,77 %), dalším ukazatelem zvyšujícím hodnotu ROA 

byl poměr daně k EBT (+0,21 %) a EBT k úrokům (+0,14 %). I přes tyto kladné vlivy se 

hodnota ROA snížila o 3,27 % s největším snižujícím účinkem ukazatele EAT k VK (-2,10 %), 

výkonové spotřeby k EBIT (-1,96%) a EAT k CZ (-1,80 %). V roce 2009/2010 se ROA zvýšila 

o 2,86 %. Největší pozitivní vliv na tento vývoj měl poměr EAT k VK (+2,29 %) a největší 

negativní vliv měl ukazatel provozní náklady k EBT (-3,24 %), který měl v následujícím 

období 2010/2011 největší pozitivní vliv (+1,52 %), hodnota ROA v tomto období ovšem 

klesla o 0,91 % především kvůli podílu výkonové spotřeba k EBIT (-1,19 %), EAT k CZ (-

0,56 %) a EAT k VK (-0,27 %). V posledním sledovaném období 2011/2012, kdy došlo ke 

zvýšení ROA o 1,16 %, měl největší vliv na toto zvýšení ukazatel EAT k CZ (+0,91 %), 

výkonová spotřeba k EBIT (+0,84 %) a EAT k VK (+0,45 %).  

 

Tab. 4.12 Nejvýznamnější faktory působící na ROA 

Rok 
Největší pozitivní vlivy Největší negativní vlivy 

Ukazatel Hodnota Ukazatel Hodnota 

2006/2007 

Výkonová spotřeba/EBIT 0,0197  Nprovoz/EBT -0,0278  

EAT/CZ 0,0139  Nost.provozní/EBIT -0,0016  

EAT/VK 0,0099  EBIT/EBT -0,0008  

2007/2008 

Nprovoz/EBT 0,0369  Výkonová spotřeba/EBIT -0,0227  

EBT/úroky 0,0001  EAT/VK -0,0176  

EBIT/EBT 0,0001  EAT/CZ -0,0160  

2008/2009 

Nprovoz/EBT 0,0277  EAT/VK -0,0210  

daň/EBT 0,0021  Výkonová spotřeba/EBIT -0,0196  

EBT/úroky 0,0014  EAT/CZ -0,0180  

2009/2010 

EAT/VK 0,0229  Nprovoz/EBT -0,0324  

Výkonová spotřeba/EBIT 0,0193  daň/EBT -0,0029  

EAT/CZ 0,0188  EBIT/EBT -0,0027  
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2010/2011 

Nprovoz/EBT 0,0152  Výkonová spotřeba/EBIT -0,0119  

EBT/úroky 0,0000  EAT/CZ -0,0056  

EBIT/EBT 0,0000  EAT/VK -0,0027  

2011/2012 

EAT/CZ 0,0091  Nprovoz/EBT -0,0121  

Výkonová spotřeba/EBIT 0,0084  EBIT/EBT -0,0003  

EAT/VK 0,0045  EBT/úroky -0,0003  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V poslední části práce byly vybrány nejvýznamnější oddíly zpracovatelského 

průmyslu z hlediska tržeb a porovnány s celkovými výsledky zpracovatelského průmyslu 

v oblasti zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Byla vybrána tato odvětví: CZ-NACE 

10 (potravinářský průmysl), CZ-NACE 22 (gumárenský průmysl), CZ-NACE 24 (hutnictví), 

CZ-NACE 28 (strojírenství) a CZ-NACE 29 (automobilový průmysl).  

Z hlediska zadluženosti si nejlépe vedl jednoznačně oddíl CZ-NACE 24 (hutnictví), 

který dosahoval nejmenšího zadlužení. Naopak nejvyšší zadluženost měl po celou dobu oddíl 

CZ-NACE 28 (strojírenství).  

Nejvyšší rentabilita (ROE i ROA) byla dosažena v roce 2006 v oddílu CZ-NACE 29 

(automobilový průmysl), v roce 2007 v CZ-NACE 24 (hutnictví) a v dalších letech byly 

nejvyšší hodnoty rentability zaznamenány v CZ-NACE 22 (gumárenský průmysl). Nejnižších 

hodnot rentability vlastního kapitálu bylo dosaženo v roce 2006 a 2007 v oddílu CZ-NACE 

10 (potravinářský průmysl), v dalších letech pak v CZ-NACE 24 (hutnictví). Rentabilita aktiv 

byla nejnižší v roce 2006 a 2008 v CZ-NACE 28 (strojírenství), v roce 2007 v CZ-NACE 10 

(potravinářský průmysl) a v letech 2009 – 2012 pak v CZ-NACE 24 (hutnictví).  

Rychlost obratu aktiv byla nejvyšší v CZ-NACE 29 (automobilový průmysl) 

s výjimkou let 2008 a 2009, kdy byla největší rychlost obratu zaznamenána v CZ-NACE 10 

(potravinářský průmysl). Nejmenší obrat aktiv byl v CZ-NACE 24 (hutnictví), kromě let 2008 

a 2011, kdy byly tržby k aktivům nejnižší v CZ-NACE 28 (strojírenství). 

Největší likvidita byla do roku 2009 v CZ-NACE 24 (hutnictví) a v dalších letech pak 

v CZ-NACE 22 (gumárenský průmysl). Nejméně likvidní bylo v roce 2006 a 2007 odvětví 

CZ-NACE 22 (gumárenský průmysl), v letech 2008 – 2011 pak CZ-NACE 10 (potravinářský 

průmysl) a v posledním roce CZ-NACE 29 (automobilový průmysl). 
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5 Závěr 

V dnešní době, kdy je globalizace rozšířena téměř po celém území, se veškeré dopady 

projeví s určitým zpožděním všude ve světě. Bylo tomu tak i v případě krize, kdy se v  roce 

2008 právě působením globalizace, dostala hospodářská krize i k nám do České republiky. 

Toto se projevilo nejen zhoršením výsledků ve zpracovatelském průmyslu, ale i poklesem 

celé české ekonomiky. V dalších letech bylo nutné, aby se hospodářství ČR vrátilo zpět, 

alespoň na úroveň před krizí a muselo tak čelit těžkým překážkám. Zpracovatelský průmysl 

dokázal obstát a došlo k oživení, což také potvrzovaly lepší dosahované výsledky, znova se 

začala zvyšovat produkce jako v letech před krizí a pomalu rostl i počet zaměstnaných. 

Cílem diplomové práce bylo posouzení finanční výkonnosti zpracovatelského 

průmyslu v České republice. Výkonnost odvětví byla hodnocena za období let 2006 – 2012 

pomocí tradičních ukazatelů a také pomocí moderního ukazatele ekonomické přidané 

hodnoty. 

Diplomová práce byla rozdělena do pěti kapitol, z nichž první kapitola byl úvod a 

poslední kapitola byl závěr. 

Druhá kapitola byla věnována teoretické části se zaměřením na charakteristiku metod 

pro hodnocení finanční výkonnosti a byly popsány jednotlivé přístupy a nástroje k měření 

finanční výkonnosti, tedy finanční analýza, analýza absolutních a poměrových ukazatelů a 

jako moderní přístup pro hodnocení výkonnosti byla popsána ekonomická přidaná hodnota, 

její využití a koncepty výpočty a na závěr bylo popsáno stanovení nákladů kapitálu. 

Ve třetí kapitole byl charakterizován zpracovatelský průmysl ČR. Byla provedena 

analýza absolutních ukazatelů za léta 2006 – 2012. Pomocí horizontální analýzy bylo zjištěno, 

že vývoj aktiv i pasiv měl kolísavý průběh, zatímco z vertikální analýzy byla zjištěna 

struktura aktiv, kterou tvoří z větší poloviny dlouhodobý majetek a struktura pasiv, kterou 

tvoří z 51 % vlastní kapitál. Dále byla provedena analýza poměrových ukazatelů. Vývoj 

ukazatelů finanční stability byl stálý a nedocházelo k žádným výrazným výkyvům. 

Zadluženost po celé sledované období nepřesáhla 50 %. V oblasti rentability lze 

zpracovatelský průmysl hodnotit jako ziskový, i přesto, že nebylo dosaženo příliš vysokých 

hodnot a v jednotlivých oddílech zpracovatelského průmyslu byly značné rozdíly. 

Z výsledných hodnot v oblasti aktivity lze usoudit, že docházelo k efektivnímu využití 

majetku. A z hlediska likvidity bylo dosaženo velmi dobrých hodnot. Dále byl zkoumán 

vzájemný vztah mezi ukazateli rentability, likvidity a zadluženosti ve vybraných odvětvích, 

kdy se má s růstem zadluženosti zvýšit rentabilita a snížit likvidita. Zde vyšlo najevo, že ve 
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vybraných odvětvích lze potvrdit na základě korelačních koeficientů pouze vzájemný 

negativní vztah mezi zadlužeností a likviditou. Korelace byla spočtena i pro hrubý domácí 

produkt a vybrané finanční ukazatele. Vysoká pozitivní závislost byla zjištěna pouze mezi 

HDP a obratem aktiv. U ostatních finančních ukazatelů nebylo možné jednoznačně stanovit 

vzájemnou závislost s HDP, protože v jednotlivých odvětvích byly hodnoty korelačních 

koeficientů různé. Veškeré informace použité pro účely výpočtů byly čerpány z finančních 

výkazů získaných z analytických materiálů a ze statistik uveřejňovaných na stránkách 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 

Ve čtvrté kapitole byla vyčíslena ekonomická přidaná hodnota na bázi zúženého 

relativního rozpětí a dosahovala kladných hodnot pouze v letech 2006 a 2007. Vlivy dílčích 

ukazatelů, které nejvíce působily na změny ekonomické přidané hodnoty, byly identifikovány 

pomocí pyramidového rozkladu funkcionální metodou. Ve všech letech byla hodnota 

ekonomické přidané hodnoty nejvíce ovlivňována spreadem, který měl v letech 2007, 2010 a 

2012 pozitivní vliv a zvyšoval EVA, v dalších letech působil záporně a hodnotu EVA snižoval. 

Pomocí funkcionální metody byl proveden pyramidový rozklad vrcholového ukazatele na 

dílčí vysvětlující ukazatele také pro rentabilitu aktiv. Na ukazatel ROA měl po celou dobu 

největší vliv podíl čistého zisku k aktivům, který v letech 2008, 2009 a 2011 snižoval hodnotu 

ROA a v dalších letech ji naopak zvyšoval. Dále byly vybrány nejvýznamnější oddíly 

zpracovatelského průmyslu z hlediska tržeb, byly spočteny hodnoty nejdůležitějších 

finančních ukazatelů v těchto odvětvích a výsledky byly srovnány s hodnotami 

zpracovatelského průmyslu jako celku. Zadluženost jednotlivých oddílů byla většinou vyšší 

oproti hodnotám zpracovatelského průmyslu jako celku, především v CZ-NACE 28 

(strojírenství) byla zadluženost vlastního kapitálu poměrně vysoká. Jen v oddílu CZ-NACE 

24 (hutnictví) byla zadluženost vždy na podstatně nižší úrovni. Ukazatele rentability ve 

zpracovatelském průmyslu byly nízké s největším poklesem v roce 2009. V oddílu CZ-NACE 

22 (gumárenský průmysl) byla od roku 2008 rentabilita aktiv a vlastního kapitálu podstatně 

vyšší než výnosnost zpracovatelského průmyslu. Rychlost obratu aktiv byla vyšší oproti ZP 

v oddílu CZ-NACE 29 (automobilový průmysl) a CZ-NACE 10 (potravinářský průmysl). 

Podstatně vyšší likvidita byla v CZ-NACE 24 (hutnictví) a v CZ-NACE 22 (gumárenský 

průmysl). Na konci kapitoly bylo provedeno zhodnocení dosažených výsledků finanční 

výkonnosti zpracovatelského průmyslu ČR. 
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Seznam zkratek 

A   aktiva celkem 

ai,0   hodnota dílčího ukazatele i ve výchozím čase 

ai,1   hodnota dílčího ukazatele i ukazatele v následujícím čase 

APM  arbitrážní model oceňování 

BÚ   bankovní úvěry 

CAPM  model oceňování kapitálových aktiv 

CF   cash flow 

CFROI  cash flow z investic 

CK   cizí kapitál 

CKdl.   dlouhodobý cizí kapitál 

CKkr.   krátkodobý cizí kapitál 

CZ   cizí zdroje 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

ČR   Česká republika 

D   cizí kapitál 

DFM  dlouhodobý finanční majetek 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DIV   dividenda 

dl.   dlouhodobé 

DM   dlouhodobý majetek 

DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

DzP  daň z příjmů 

E   vlastní kapitál 

E(RE)   očekávaná střední hodnota výnosu vlastního kapitálu 

E(Rm)   očekávaná střední hodnota výnosu tržního portfolia 

EAT   čistý zisk 

EBIT   zisk před zdaněním a úroky 

EBITDA  zisk před zdaněním, úroky a odpisy 

EBT   zisk před zdaněním 

EVA   ekonomická přidaná hodnota 

g   tempo růstu 

i   požadovaná výnosnost 
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Iai   index změny dílčích vysvětlujících ukazatelů 

Ix   index změny vrcholového ukazatele 

KFM  krátkodobý finanční majetek 

kr.   krátkodobé 

L2  pohotová likvidita 

L3  celková likvidita 

ln Iai   spojitý výnos dílčích ukazatelů ai 

ln Ix  spojitý výnos analyzovaného ukazatele x 

MPO   ministerstvo průmyslu a obchodu 

n   doba do splatnosti 

N   náklady 

NH   nominální cena dluhopisu 

Nmzdy  náklady na mzdy 

NOA   net operating assets - čistá operační aktiva 

NOPAT  net operating profit after taxes - zisk z operační činnosti po odvodu daní 

Nosobní  osobní náklady 

Nost.osobní ostatní osobní náklady 

Nost.provoz. ostatní provozní náklady 

Nprovoz  provozní náklady 

NPV   čistá současná hodnota 

Nsoc.poj.  náklady na sociální zabezpečení 

Nzboží  náklady vynaložené na prodej zboží 

OA   oběžná aktiva 

obr.  obrázek 

OKEČ   odvětvová klasifikace ekonomických činností 

P   pasiva 

p. b.   procentní bod 

PP   peněžní prostředky 

Rai   diskrétní výnos dílčích ukazatelů ai 

RD   náklady cizího kapitálu 

RE   náklady vlastního kapitálu 

resp.   respektive 

Rf   bezriziková sazba 

Rfin.stab.   riziková přirážka za finanční stabilitu 
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Rfin.str.   riziková přirážka za zadluženost společnosti 

RLA   riziková přirážka za velikost společnosti 

ROA   rentabilita aktiv 

ROC   rentabilita nákladů 

ROCE   rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb 

Rpodn.   riziková přirážka za podnikatelské riziko 

Rx   diskrétní výnos analyzovaného ukazatele x 

SA   stálá aktiva 

t   sazba daně z příjmů právnických osob 

t  jednotlivá léta 

T  doba splatnosti 

T   tržby 

TCA   tržní cena akcie 

TCD   tržní cena dluhopisu 

Ui   hodnota dílčí části složky 

Ut   hodnota složky v čase t 

Ut-1   hodnota složky v období předcházejícím 

Ú  úvěry 

ÚZ   úplatné zdroje 

VH   výsledek hospodaření 

VH BÚO výsledek hospodaření běžného účetního období 

VH min. let výsledek hospodaření minulých let 

VK   vlastní kapitál 

WACC  průměrné náklady celkového kapitálu 

WACCL  průměrné náklady celkového kapitálu zadlužené společnosti 

WACCU  průměrné náklady celkového kapitálu nezadlužené společnosti 

β   koeficient citlivosti 

Δxai   vliv dílčího ukazatele ai na vybraný ukazatel x 

Δyx   přírůstek vlivu vybraného ukazatele 

Σ Xi   stanovený celek  
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