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1 Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rentability, což je jedna z nejdůležitějších 

oblastí finanční analýzy. Základním předpokladem úspěšného podniku je zajištění rentability, 

která je zjišťována pomocí jednotlivých ukazatelů, kteří poskytují informace o výnosnosti 

použitých zdrojů, a pro podnik je tedy žádoucí, aby ukazatele vykazovali růst. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit rentabilitu podniku v potravinářském průmyslu za 

období let 2009 – 2013 pomocí finanční analýzy, prostřednictvím pyramidového rozkladu a 

analýzy odchylek vyčíslit vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel rentability vlastního kapitálu a 

to jak pro srovnání v čase tak s odvětvím a na základě těchto výsledků provést citlivostní 

analýzu rizikového faktoru. 

Práce bude rozdělena do tří hlavních částí. V první části budou popsána teoretická 

východiska, především zdroje informaci, kterými jsou účetní výkazy, uživatelé finanční 

analýzy a v první řadě základní metody finanční analýzy se zaměřením na poměrové 

ukazatele, pyramidový rozklad a analýzu odchylek. 

Druhá část bude zaměřena na charakteristiku společnosti a zároveň bude provedena 

horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Ve třetí části bude provedena analýza rentability společnosti pomocí jednotlivých 

ukazatelů a následně bude proveden rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu pomocí 

logaritmické metody, citlivostní analýza a zhodnocení výsledků. 
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2 Popis metodiky hodnocení rentability společnosti 

Tato kapitola je zaměřena na metodiku hodnocení rentability. Protože je rentabilita jednou 

z důležitých částí finanční analýzy, bude se tato kapitola zabývat i finanční analýzou, 

především zdroji informací, ze kterých vychází, uživateli, pro něž je finanční analýza určena a 

základní metodikou pro použití k jejímu výpočtu. 

Kapitola vychází především z publikací (Dluhošová, 2010), (Kislingerová, 2004). 

 

2.1 Charakteristika finanční analýzy 

Finanční analýza je důležitá oblast finančního řízení podniku. Velmi úzce souvisí 

s účetnictvím, neboť právě to poskytuje základní data pro její vypracování a to především 

prostřednictvím základních účetních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow 

neboli výkazu o peněžních tocích. 

Účelem finanční analýzy je zhodnocení hospodářského zdraví podniku, posouzení 

budoucích výhlídek na finanční situaci a stanovit možná řešení pro její zlepšení. Aby bylo 

finanční situaci možné v průběhu let posoudit co nejlépe je účelné provádět analýzu 

v pravidelných intervalech. 

Její vypracování je důležité nejen pro stanovení finanční situace podniku ale také pro 

management, který díky ní sleduje zda je podnik schopen čelit změnám na trhu, pro vlastníky, 

kteří sledují zda se jejich investice vyplácí a věřitelé pro něž jsou tyto informace jedno 

z kritérií zda poskytnou či neposkytnou případný úvěr. 

2.2 Zdroje informací finanční analýzy 

Pro vypracování finanční analýzy je nutné mít kvalitní a kompletní informace. Zdroje 

těchto informací lze shrnou do tří oblastí: 

• finanční informace (například: účetní výkazy, vnitropodnikové informace, burzovní 

informace, prognózy finančních analytiků), 

• kvantifikovatelné nefinanční informace (firemní statistiky produkce, odbytu, 

zaměstnanosti, interní směrnice) 

• nekvantifikovatelné informace (zprávy vedoucích pracovníků, komentáře manažerů, 

odborného tisku, prognózy). 

Základní a také hlavní zdroj údajů pro finanční analýzu jsou účetní výkazy a proto budou 

podrobněji rozebrány. 
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2.2.1 Rozvaha 

Je základní účetní výkaz, který zobrazuje aktiva a pasiva podniku v peněžním 

vyjádření. Rozvaha vždy zachycuje stav dané veličiny k určitému datu, nejčastěji 

k poslednímu dni roku. Musí splňovat základní bilanční rovnice, tzn. že aktiva se musejí 

rovnat pasivům. Detailnější členění zachycuje Tabulka 2.1. 

 

Tab. 2.1 Detailní struktura rozvahy 

Označ. Položka Označ.  Položka 
 AKTIVA CELKEM  PASIVA CELKEM 

A 
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 

A. Vlastní kapitál 

B.  Dlouhodobý majetek A. I.  Základní kapitál 

B. I. 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

A.II. Kapitálové fondy 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Fondy ze zisku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV. 
Výsledek hospodaření 
minulých let 

C.  Oběžná aktiva A. V.  
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

C.I. Zásoby B. Cizí zdroje 
C.II. Dlouhodobé pohledávky B.I. Rezervy 
C.III. Krátkodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.III. Krátkodobé závazky 
D. Ostatní aktiva B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 
D.I. Časové rozlišení C.  Ostatní pasiva 
  C.I. Časové rozlišení 
Zdroj: (Dluhošová, 2010) 

 

Aktiva představují celkovou strukturu majetku neboli celkovou hodnotu zdrojů 

kterými podnik disponuje. Jak je vidět z Tabulky 2.1 aktiva se dělí do několika skupin: 

dlouhodobý majetek, oběžný majetek a ostatní aktiva. 

Dlouhodobý majetek je takový majetek, který je v podniku dobu delší než 1 rok. Lze jej 

rozdělit na: 

• dlouhodobý nehmotný majetek (například: patenty, licence, software …), 

• dlouhodobý hmotný majetek (například: budovy, pozemky, výrobní zařízení …), 

• dlouhodobý finanční majetek (například: podílové cenné papíry a vklady v podnicích). 

Oběžná aktiva jsou taková aktiva, která jsou v podniku dobu kratší než jeden rok a jsou 

v rozvaze řazeny podle likvidnosti od nejméně likvidního tj. zásob až po nejvíce likvidní tj. 
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finanční majetek. Pro podnik je důležité udržovat tyto aktiva v určité výši, aby byla zajištěna 

plynulost výroby. 

Ostatní aktiva zahrnují především časové rozlišení.  

Pasiva představují zdroje financování podnikových aktiv a v rozvaze jsou členěny podle 

vlastnictví na vlastní kapitál a cizí zdroje. 

Vlastní kapitál je tvořen především vklady společníků, peněžními i nepeněžními, které 

jsou vyjádřené v peněžních jednotkách nebo vlastní činností podniku. Základní kapitál je 

hlavní položkou vlastního kapitálu a tvoří jej vklady společníků. Dále do vlastního kapitálu 

patří kapitálové fondy, ty nejsou tvořeny ze zisku ale z externím zdrojů jakou jsou např. dary 

nebo dotace, také zde řadíme fondy ze zisku, které jsou tvořeny ze zisku účetní jednotky a 

patří zde zákonný rezervní fond, statutární a ostatní fondy. Výsledek hospodaření minulých 

let může být buď nerozdělený zisk z minulých období nebo neuhrazená ztráta. Poslední 

položkou je výsledek hospodaření běžného účetního období, který vyjadřuje zisk nebo ztrátu 

sledovaného období a musí být shodný s výsledkem hospodaření běžného účetního období 

uvedeného ve výkazu zisku a ztráty. 

Cizí zdroje představují dluh podniku, který je tvořen kapitálem jež byl poskytnut za úplatu 

a ze závazků vůči jiným osobám. Jsou tvořeny především rezervami, ty mohou být zákonné 

nebo ostatní, dlouhodobými závazky které mají dobu splatnosti delší než 1 rok, krátkodobými 

závazky a bankovními úvěry a výpomocemi.  

Ostatní pasiva zahrnují položky časového rozlišeni. 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Je přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření podniku za určité období. 

Zachycuje vztah mezi výnosy, kterých bylo dosaženo za určité období a náklady,kterých bylo 

využito k jejich dosažení. Rozdíl mezi těmito výnosy a náklady je pak výsledkem hospodaření 

podniku. Ve výkazu zisku a ztráty je důležité dodržovat tzv. akruální princip což znamená, že 

výnosy a náklady jsou zaznamenávány podle účetního období ve kterém vznikly nikoli ve 

kterém došlo k jejich uhrazení. 

V současnosti je úprava výkazu zisku a ztráty založena na druhovém členění výnosů a 

nákladu, ty jsou rozděleny do tří oblastí tvořenými podnikatelskými aktivitami. Těmito 

oblastmi je oblast provozní, finanční a mimořádná. Právní úprava vymezuje výkazu zisku a 

ztráty stupňovitou podobu, což znamená, že výsledek hospodaření zjišťuje za každou činnost 

odděleně. Tabulka 2.2 blíže zobrazuje strukturu výkazu zisku a ztráty. 
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Tab. 2.2 Struktura výkazu zisku a ztráty 

Symbol Položka 
OM +  OBCHODNÍ MARŽE 
Tp +  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
Np -   Provozní náklady 
VHp =  Provozní výsledek hospodaření  
Vf +  Výnosy z finanční činnosti 
Nf -   Náklady z finanční činnosti 
VHf =  Finanční výsledek hospodaření 
DB -   Daň z příjmu za běžnou činnost 
VHB =  Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf + DB) 
VM +  Mimořádné výnosy 
NM -   Mimořádné náklady 
DM -   Daň z mimořádné činnosti 
VHM =  Mimořádný výsledek hospodaření 
VH =  Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM) 
Zdroj: (Dluhošová, 2010) 

2.2.3 Výkaz cash flow 

Cash flow nebo také výkaz o peněžních tocích zachycuje skutečný příjem a výdej 

hotovosti a následnou výši hotovosti k danému okamžiku. 

Smyslem je vysvětlit změny peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za účetní 

období. Podnik si sám může zvolit jakou metodu výpočtu použije ať už přímou či nepřímou. 

Výkaz cash flow se člení podle aktivit společnosti do tří oblastí: cash flow z provozní, 

investiční a finanční činnosti. Nejdůležitější částí je cash flow z provozní činnosti, která 

umožňuje zjistit do jaké míry VH za běžnou činnost odpovídá skutečně vydělaným penězům. 

Podrobnější popis cash flow je zobrazen v Tabulce 2.3, kde je zobrazen nepřímý způsob 

výpočtu. 
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Tab. 2.3 Cash flow nepřímou metodou 

Symbol Položka 
EAT +   Čistý zisk 
ODP +   Odpisy 
∆ZAS -    Změna stavu zásob 
∆POHL -    Změna stavu pohledávek 
∆KZAV +   Změna stavu kr. závazků 
CFprov =   Cash flow z provozní činnosti 
∆DA -    Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice) 
CFinv =   Cash flow z investiční činnosti 
∆BÚ +   Změna bankovních úvěrů 
∆NZ +   Změna nerozděleného zisku minulých let 
DIV -    Dividendy 
EA +   Emise akcií 

CFfin =   Cash flow z finanční činnosti 
CFcel =   Cash flow celkem = CFprov + CFinv + CFfin 

Zdroj: (Dluhošová, 2010) 

2.3 Srovnání výsledků finanční analýzy 

Základem pro posouzení finanční situace podniku je srovnání výsledků. Srovnání lze 

provést vůči normě nebo času, mezi podniky, ale i v rámci oboru. 

 Srovnání vůči normě je srovnávání výsledků jednotlivých ukazatelů se 

žádoucími normovanými hodnotami, které mohou být vyjádřeny jako 

minimální, průměrné, maximální nebo mohou být určeny také intervalem. 

Při tomto srovnání však nejsou zohledněna specifika dané společnosti a 

prostředí ve kterém působí. 

 Srovnání vůči času je posouzení výsledků ukazatelů v průběhu určitého 

časového období. 

 Srovnání v rámci oboru je srovnání výsledků dané společnosti s hodnotami v 

průmyslovém odvětví. Pro toto srovnání je důležité určit vhodné odvětví 

průmyslu. 

 Srovnání mezi podniky je srovnání ukazatelů dané společnosti se stejnými 

ukazateli jiných firem ve stejné časové řadě. 

2.4 Uživatelé finanční analýzy 

Údaje vycházející z finanční analýzy jsou pro mnoho subjektů důležitou informací, 

především pak pro ty, kteří jsou s hospodařením podniku nějakým způsobem propojeni. 

Uživatele finanční analýzy dělíme především na interní nebo externí. 



 11 

2.4.1 Externí uživatelé 

Tito uživatelé čerpají informace z veřejně přístupných výkazů a výročních zpráv. Mezi 

tyto uživatele patří hlavně investoři, banky a další věřitelé, stát, obchodní partneři, 

konkurence atd. 

Investoři sledují informace o finančním hospodaření podniku především ze dvou 

důvodů, aby získali dostatečné množství informací pro rozhodnutí zda investovat v daném 

podniku a dalším důvodem je použití informací k zhodnocení jak podnik nakládá s již 

poskytnutými investicemi. 

Banky a další věřitelé používají informace finanční analýzy k posouzení finančního 

stavu stávajícího či potencionálního dlužníka pro rozhodování zda poskytnou či neposkytnou 

možný úvěr. 

Stát sleduje tyto informace především z pohledu správného vykazování daní, ale také 

pro různé statistiky, pro kontrolu podniků se státní majetkovou účastí nebo z pohledu udílení 

finančních výpomocí. 

Obchodní partneři svůj zájem o informace směřují především do oblasti schopnosti 

podniku splácet své obchodní závazky, tzn. že sledují solventnost, likviditu a zadluženost 

podniku. 

2.4.2 Interní uživatelé 

Interním uživatelům slouží jako zdroj informací především data z finančního, 

manažerského a vnitropodnikového účetnictví, které jsou podrobnější než veřejně zveřejněné 

informace. Mezi interní uživatelé pak patří hlavně manažeři a zaměstnanci. 

Manažeři využívají informace finanční analýzy pro strategické a operativní finanční 

řízení podniku. Tyto informace používají také pro zpětnou vazbu hodnocení svých 

rozhodnutí. 

Zaměstnanci sledují prosperitu a stabilitu finanční situace podniku neboť jim jde o 

jistotu zaměstnání, budoucí mzdové vyhlídky a další zaměstnavatelem poskytované výhody. 

2.5 Metody finanční analýzy 

V současné době je široká škála metod pro hodnocení finančních situace. Na Obrázku 

2.1 je zachyceno možné členění metod, které jsou pro finanční analýzu používány. 

Deterministické metody jsou používány především pro analýzu souhrnného vývoje, analýzu 

struktury, analýzu odchylek atd., tyto metody se používají při menším počtu období. 
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Matematicko-statistické metody vychází z delšího časového období a slouží především 

k posouzení determinantů a faktorů vývoje. 

Obr. 2.1 Členění metod finanční analýzy 

 

Zdroj: (Dluhošová, 2010) 

2.5.1 Analýza vývojových trendů (horizontální analýza) 

Zabývá se časovými změnami absolutních ukazatelů, zkoumá tedy vývoj a změny 

ukazatelů v čase. Nejčastěji se používá pro zjištění změn vůči minulému období. Pro rozbor 

se používají řetězové a bazické indexy. Při výpočtu je důležité dbát jak na změny absolutní 

tak i relativní, ty se vypočítají pomocí vzorců: 

absolutní změna ttt UUU ∆=−= − 1 ,         (2.1) 

relativní změna  
11

1

−−

− ∆
=

−
=

t

t

t

tt

U

U

U

UU
,         (2.2) 

kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok a t-1 je rok předcházející. 

2.5.2 Analýza struktury (vertikální analýza) 

Zabývá se vnitřní strukturou absolutních ukazatelů a jejím cílem je posoudit jak se 

jednotlivé položky podílejí na celkové bilanční sumě. Používá se především k analýze aktiv, 

pasiv a jednotlivých složek výkazu zisku a ztráty, případně složek finančních toků. Jednotlivé 

položky se vypočítají pomocí vzorce: 

podíl na celku 
i

i

U

U

∑
= ,            (2.3) 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele a ∑Ui je velikost absolutního ukazatele. 

Metody finančních analýz 

Deterministické metody Matematicko-statistické metody 

Analýza trendů 
 (horizontální analýza) 

Analýza struktury  
(vertikální analýza) 

Vertikálně-horizontální 
 analýza 

Poměrová analýza 

Analýza soustav  
ukazatelů 

Analýza citlivosti 

Regresní analýza 

Diskriminační analýza 

Analýza rozptylu 

Testování statistických hypotéz (t-test, F-
test) 
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2.5.3 Poměrová analýza 

Je nejpoužívanějším nástrojem finanční analýzy a představuje  poměr jedné nebo více 

položek k jiné položce či jejich skupině, přičemž data potřebná k výpočtu jednotlivých 

ukazatelů vychází ze základních účetních výkazů. Podle oblasti finanční analýzy můžeme 

ukazatele členit do několika skupit, a to: 

• ukazatele finanční stability a zadluženosti, 

• ukazatele rentability, 

• ukazatele likvidity, 

• ukazatele aktivity, 

• ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu. 

Výhodou aplikace poměrové analýzy je získání rychlého a nenákladného obrazu  

o finanční situaci podniku, zároveň umožňuje srovnání výsledků za několik období, 

s konkurencí či odvětvím. 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Tato skupina ukazatelů vyjadřuje vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování. 

Udávají do jaké míry podnik využívá k financování svých aktivit cizí zdroje a tedy i míru 

zadluženosti. Je důležité si uvědomit že ne vždy je zadluženost projevem nestability podniku, 

v určité míře může zadluženost podniku přispívat k zvyšování výnosů, proto je nutné najít 

optimální poměr vlastních a cizích zdrojů. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech vyjadřuje do jaké míry je podnik schopen svůj 

majetek krýt vlastními zdroje. Charakterizuje tedy finanční stabilitu podniku a je žádoucí aby 

se tento ukazatel zvyšoval, ale jeho příliš vysoká hodnota může vést k snižování výnosnosti 

vložených prostředků. Vypočítá se jako: 

podíl vlastního kapitálu na aktivech 
aktiva

kapitál vlastní
= .      (2.4) 

 

Stupeň krytí stálých aktiv poměřuje dlouhodobý kapitál a stálá aktiva, kdy stálá 

aktiva by měla být kryta dlouhodobými zdroje. Vyjadřuje tedy do jaké míry jsou stálá aktiva 

financována dlouhodobým kapitálem. Tento ukazatel by měl dosahovat alespoň 100%, 

protože právě tehdy jsou veškerá stálá aktiva kryta dlouhodobým kapitálem. Vypočte se jako: 
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stupeň krytí stálých aktiv 
aktiva stálá

kapitál dlouhodobý
= .       (2.5) 

 

Majetkový koeficient nebo také finanční páka představuje, kolik Kč z celkových 

aktiv připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. Je žádoucí, aby tento ukazatel byl stabilní. 

Lze jej vypočítat pomocí následujícího vzorce: 

majetkový koeficient 
kapitál vlastní

aktiva celková
= .        (2.6) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje do jaké míry je majetek podniku financován 

věřiteli tedy cizími zdroji. Tento ukazatel má význam především pro dlouhodobé věřitele jako 

jsou banky. Je žádoucí, aby tento ukazatel klesal. Vypočítá se podle následujícího vzorce:  

ukazatel celkové zadluženosti 
aktiva celková

kapitál cizí
= .       (2.7) 

Úrokové krytí vyjadřuje kolikrát provozní výsledek hospodaření (EBIT) pokryje 

úroky. Je-li hodnota ukazatele nižší než 100% znamená to že podnik nevydělá ani na úhradu 

úroků. Ukazatel se vypočte pomocí vzorce: 

úroky

EBIT
 krytí úrokové = ,            (2.8) 

 

Úrokové zatížení vyjadřuje jakou část provozního výsledku hospodaření (EBIT) 

odčerpají úroky. Je-li úrokové zatížení dlouhodobě nízké může si podnik dovolit vyšší podíl 

cizího kapitálu. Vypočte se jako: 

úrokové zatížení 
EBIT

úroky
= ,            (2.9) 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita nebo také výnosnost je jednou z nejdůležitějších podnikatelských činností. 

Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku a vytvářet nové zdroje prostřednictvím 

investovaného kapitálu. Ukazatele rentability jsou sledovány především akcionáři a možnými 

investory, proto je žádoucí aby jejich hodnota v čase rostla. 

Obecně lze rentabilitu vyjádřit jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Údaje pro jejich 

výpočet vycházejí z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Typické pro tyto ukazatele je, že pracují 

s různými formami zisku, nejpoužívanějšími jsou: 
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• EBIT – zisk před úhradou úroků jinak označený jako provozní výsledek hospodaření, 

• EBT – zisk před zdaněním, 

• EAT – zisk po zdanění jinak označovaný jako výsledek hospodaření za běžné období. 

 

Rentabilita aktiv (ROA) je klíčovým ukazatelem rentability neboť nerozlišuje zda byly 

vložená aktiva financována z cizích nebo vlastních zdrojů a je žádoucí, aby ukazatel v čase 

rostl. Obecně lze říct, že vyjadřuje poměr mezi ziskem a vloženými aktivy. Pro výpočet je 

možno použít dva vzorce, které se liší formou použitého zisku a tedy i interpretací výsledků. 

Vypočítá se jako: 

rentabilita aktiv 
aktiva

EBIT
= ,            (2.10) 

rentabilita aktiv 
aktiva

t)-úroky(1EAT +
= ,          (2.11) 

kde t představuje daňovou sazbu. 

Je-li použit EBIT tedy zisk před zdaněním a úroky je ukazatel vhodný pro srovnání 

podniků s různým daňovým prostředím, úrokovým zatížením a lze jej porovnat s výsledky 

odvětví. 

Použije-li se čistý zisk (EAT) navýšený o zdaněné vyplacené úroky vyjadřuje skutečnost, 

že efekt reprodukce je nejen odměna vlastníků, ale také věřitelů. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) je prostředkem hodnocení dlouhodobého 

investování,, hodnotí jakým způsobem pracuje kapitál získaný za úplatu. Tímto kapitálem se 

rozumí kapitál získaný od věřitelů a také kapitál poskytnutý vlastníky. Opět je žádoucí aby 

ukazatel v čase rostl. Pro výpočet se použije vzorec: 

rentabilita dlouhodobých zdrojů 
zdroje dlouhodobé  kapitál vlastní

EBIT

+
= .   (2.12) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů, 

tedy kapitálu jež byl vložen akcionáři nebo vlastníky podniku. Informuje o tom, zda je jejich 

kapitál reprodukován s riziku odpovídající intenzitou. Nárůst ukazatele může způsobit např. 

nárůst vytvořeného zisku, pokles úrokové míry cizího kapitálu, pokles podílů vlastního 

kapitálu na celkovém kapitálu. Vyjadřuje kolik čistého zisku připadá na 1 korunu vloženého 

kapitálu. Vypočítá se jako: 
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rentabilita vlastního kapitálu 
kapitál vlastní

EAT
= .        (2.13) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) je ukazatelem, který informuje o tom, zda je podnik při dané 

výši tržeb schopen vytvářet zisk, jinak formulováno říká kolik korun zisku připadá na  

1 korunu tržeb. Čím větší je množství zisku připadajícího na 1 korunu tržeb tím efektivněji 

jsou využívány zdroje. 

U tohoto ukazatele je možné použití dvou forem zisku a to EBITu, což je vhodné při 

srovnání podniků s proměnlivými podmínkami nebo lze použít čistý zisk (EAT) čímž je 

vyjádřena tzv. zisková marže. Vypočte se jako: 

rentabilita tržeb
tržby

EAT
= .            (2.14) 

 

Rentabilita nákladů (ROC) vyjadřuje kolik korun čistého zisku podnik vytvoří vložením 

1 koruny celkových nákladů. Je žádoucí, aby tento ukazatel v čase rostl. Bývá používán jako 

doplňkový ukazatel k ukazatel rentabilita tržeb. Vypočte se jako: 

rentabilita nákladů 
náklady celkové

EAT
=           (2.15) 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity bývají někdy nazývány také jako ukazatele platební schopnosti. 

Likvidita je definována jako schopnosti podniku splácet své dluhy v dané výši a čase a to díky 

schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peníze. Likviditu lze rozdělit na tří úrovně a to 

podle likvidnosti oběžné majetku: 

• 1. stupeň – okamžitá likvidita, 

• 2. stupeň – pohotová likvidita, 

• 3. stupeň - celková likvidita. 

Zároveň je nutné rozlišovat základní pojmy týkající se platebních schopností podniku a to 

likviditu, což je jak bylo popsáno výše je schopnost podniku splácet své dluhy, likvidnost a 

solventnost. 

Likvidnost je schopnost jednotlivých složek majetku přeměnit se na peníze. Nejlikvidnější 

složkou oběžného majetku je krátkodobý finanční majetek poté krátkodobé pohledávky a 

nejhůře likvidní jsou zásoby. 

Solventnost je schopnost hradit splatné závazky v požadované výši a čase.   
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Ukazatel celkové likvidity vyjadřuje kolikrát jsou oběžná aktiva schopna pokrýt 

krátkodobé závazky, lze tedy říct že vypovídá o tom kolikrát by byl podnik schopen uspokojit 

své věřitele pokud by veškerá oběžná aktiva přeměnil na peníze. Pro tento ukazatel se uvádí 

doporučená hodnota 1,5 - 2,5. Vypočte se jako: 

ukazatel celkové likvidity 
závazky krátkodobé

OA
= ,       (2.16) 

kde OA jsou oběžná aktiva. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že nezohledňuje strukturu 

oběžného majetku z hlediska jeho likvidnosti ani strukturu závazků z časového hlediska, tedy 

doby splatnosti. 

 

Ukazatel pohotové likvidity bere v úvaha pouze pohotová oběžná aktiva, tzn. že oběžná 

aktiva jsou očištěna od zásob. Mezi pohotová oběžná aktiva patří hotovost v pokladně, peníze 

na běžných účtech, krátkodobé pohledávky, obchodovatelné cenné papíry. Doporučovaná 

hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. Vypočte se jako: 

pohotová likvidita 
závazky krátkodobé

zásoby -OA 
= ,        (2.17) 

kde OA jsou oběžná aktiva. 

 

Okamžitá likvidita zahrnuje pouze nejlikvidnější položky oběžných aktiv což jsou 

hotovost v pokladně, peníze na běžných účtech, šeky, obchodovatelné cenné papíry. Je 

žádoucí aby ukazatel v čase rostl. Vypočte se jako: 

okamžitá likvidita 
závazky krátkodobé

 PP pohotové
=  ,        (2.18) 

kde PP jsou peněžní prostředky. 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nebo také ukazatele relativní vázanosti kapitálu měří, do jaké míry 

efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Nejčastěji vyjadřují dobu obratu nebo počet 

obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv. Doba obratu vyjadřuje za jakou dobu se aktiva 

přemění na tržby a počet obrátek vyjadřuje kolikrát se aktiva či jejich část objeví v tržbách. 
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Obrátka celkových aktiv měří do jaké míry jsou využívána celková aktiva. Udává 

kolikrát se aktiva obrátí za rok. Tento ukazatel patří mezi faktory ovlivňující rentabilitu. 

Používá se zejména pro mezipodnikové srovnání. Vypočítá se jako: 

obrátka celkových aktiv 
aktiva celková

tržby
=  .        (2.19) 

 

Doba obratu aktiv udává za kolik dnů se aktiva přemění na tržby. Pozitivní je, aby doba 

byla co nejkratší. Vypočítá se jako: 

doba obratu aktiv 
tržby

360 aktiva celková ⋅
= .         (2.20) 

 

Doba obratu zásob udává za jakou dobu se zásoby přemění na tržby. Doba obratu by 

měla být ve výši, která bude technicky i ekonomicky zdůvodnitelná. Vypočte se jako: 

doba obratu zásob 
tržby

360 zásoby ⋅
= .          (2.21) 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje za jak dlouho jsou odběrateli zaplaceny faktury. 

Pokud je doba obratu pohledávek větší než doba splatnosti a to dlouhodobě, je nutné 

dohlédnout na platební morálku odběratelů a zavést případná opatření. Vypočítá se jako: 

doba obratu pohledávek 
tržby

360  pohledávky ⋅
= .        (2.22) 

 

Doba obratu zásob udává dobu, po kterou nejsou uhrazeny krátkodobé závazky  

a podnik tak může využít bezplatný obchodní úvěr. Doba obratu závazků by měla být vyšší 

než doba obratu pohledávek. Vypočte se jako: 

doba obratu závazků 
tržby

360 závazky ⋅
= .         (2.23) 

2.6 Pyramidový rozklad 

Ukazatele rentability jsou jedny z klíčových ukazatelů výkonnosti podniku. Jejich vývoj 

je ovlivněn řadou faktorů, které souvisejí s efektivitou hospodářského procesu společnosti. 

Pyramidový rozklad spočívá v postupném rozkladu vrcholového ukazatele na dílčí 

ukazatele, které umožní vyčíslení vlivu těchto ukazatelů na vrcholový ukazatel. Pro 

pyramidový rozklad je důležité, aby byla stanovena správná konstrukce rozkladu. 

Nejčastěji se pro analýzu ROE používá Du Pontův rozklad, viz. Obrázek 2.2, 
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Obr. 2.2 Du Pontův rozklad ukazatele ROE 

 

kde 
EBT

EAT
vyjadřuje daňovou redukci zisku, tzn. jak velkou část zisku odčerpá daňová 

povinnosti, 
EBIT

EBT
vyjadřuje úrokovou redukci zisku, tzn. jak velká část zisku připadá na 

platbu úroků, 
T

EBIT
 vyjadřuje provozní rentabilitu, tzn. kolik korun provozního zisku před 

zdaněním a úroky připadá na jednu korunu tržeb, 
A

T
 je obrat aktiv, který zobrazuje dobu 

vázanosti majetku v podniku, 
VK

A
 představuje finanční páku, která vyjadřuje míru 

zadluženosti podniku. Detailnější rozklad ukazatele ROE je zachycen na Obrázku 2.3. 
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Obr. 2.3 Rozklad ROE 

 

Zdroj:(Dluhošová, 2010) 

 

2.7 Analýza odchylek 

Analýza odchylek slouží k hledání a vyčíslení faktorů, které nejvíce přispívají 

k odchylkám syntetických ukazatelů. 

Mezi metody vyčíslení odchylek patří metoda pyramidového rozkladu, jejímž principem 

je postupný rozklad analyzovaného vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele. Dílčí ukazatel 

sloučí k identifikaci a kvantifikaci vlivu na vrcholový ukazatel.  

Odchylku vrcholového ukazatele můžeme vyčíslit jako součet odchylek vybraných 

dílčích ukazatelů, 

∆yx ∑∆=
i

aix ,              (2.24) 

kde x je analyzovaný ukazatel, ∆yx je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, ai je dílčí 

vysvětlující ukazatel, ∆xai je vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x. 

Odchylku můžeme vyčíslit jak absolutní ∆x 01 xx −=  tak relativní odchylku  

∆x 
( )

0

01

x

xx −
=  

Mezi jednotlivými ukazateli existují vzájemné vazby, které můžeme vyjádřit pomocí 

matematických rovnic. Vazby mohou být buď aditivní nebo multiplikativní. 

Aditivní vazba vyjadřuje součet vysvětlujících ukazatelů a lze ji vyjádřit pomocí 

následujícího vzorce: 
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x n

i

i aaaa +++==∑ ...21             (2.25) 

Multiplikativní vazba vyjadřuje součin vysvětlujících ukazatelů a lze ji vyjádřit pomocí 

vzorce:  

x n

i

i aaaa ⋅⋅⋅== ∏ ...21             (2.26) 

Pro multiplikativní vazbu rozlišujeme čtyři základní metody: 

• metodu postupných změn, 

• metodu rozkladu se zbytkem, 

• metodu logaritmickou, 

• funkcionální metodu. 

V praktické části je pro rozklad rentability vlastního kapitálu použita logaritmická 

metoda, proto nebudou zbývající metody blíže popsány. 

 

Logaritmická metoda 

Výhodou této metody je, že nevznikají problémy s pořadím ukazatelů ani se vznikem 

zbytků. Naopak nevýhodou je, že se vychází z výpočtu logaritmů indexů a proto je pro použití 

této metody nezbytné, aby indexy byly kladné. Vlivy jednotlivých ukazatelů jsou vyjádřeny: 

x

x

ai

ai y
I

I
x ∆⋅=∆

ln

ln
 ,             (2.27) 

kde 
0

1

x

x
I x = a 

0

1

,

,

i

i

ai
a

a
I =  jsou indexy analyzovaného a dílčích ukazatelů. 

2.8 Citlivostní analýza 

Tato metoda hodnotí vliv změny vstupních parametrů na změnu finančních ukazatelů. 

Někdy tato metoda bývá označována jako metoda „What If…“, „Co když“, podle otázky na 

kterou se hledá odpověď (Dluhošová 2010). 

Jestliže je obecný finanční ukazatel vyjádřen jako funkce dílčích ukazatelů, 

( )F.....F,FU n21f= ,             (2.28) 

je citlivost souhrnného ukazatele na první faktor možno určit dvěma způsoby, jednak 

jako hodnotu při změně faktoru a to, 

( )[ ]F........F,Fα1U n21
F1
α1 ⋅+=+ f ,           (2.29) 

nebo jako přírůstek hodnoty vlivem změny faktoru, 
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( )[ ] UFFF1U 21
F1 −⋅+=∆ nf ....,αα ,          (2.30) 

kde α charakterizuje relativní odchylku, která může být kladná nebo záporná. 
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3 Popis a charakteristika finanční situace společnosti 

V této kapitole je proveden popis analyzované společnosti spolu s vertikálně-horizontální 

analýzou rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

3.1 Obecná charakteristika firmy 

Společnost vznikla dne 28. ledna 2002 kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. 

Předmětem podnikání je hostinská činnost, pekařství, cukrářství a výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Společnosti vznikala ve Frýdku-Místku jako malá rodinná firma na výrobu medových 

dortů podle staré rodinné receptury. V době jejího vzniku měla společnost jednoho 

zaměstnance, ale postupně se rozvíjela a rozšiřovala. U svých výrobků si zakládají na 

používání pouze kvalitních a čerstvých surovin, aby dosáhly nejvyšší kvality a trvanlivosti 

bez použití konzervačních přísad či syntetických barviv. 

V roce 2005 se rozšiřují o druhou výrobní halu a roční produkce dosahuje 250 tis. ks 

dortů. Koncem roku 2008 se počet zaměstnanců pohybuje kolem 200 lidí a produkce dosahuje 

1,25 mil. ks dortů a trhy se rozšiřují i do okolních států jako je Slovensko, Polsko, Maďarsko 

atd. S rozšiřujícím se trhem je potřeba rozšířit i výrobní kapacity a tak je v roce 2009 

dostavěna nová výrobní hala s novou plně automatizovanou výrobní linkou. Rozšiřuje se také 

sortiment výrobků. V roce 2014 je ke stávající výrobní hale přistavěna nová dvoupatrová 

hala. Momentálně společnost své výrobky vyváží do více než 35 zemí světa a pro veřejnost 

bylo otevřeno návštěvnické centrum, kde se mohou návštěvníci podívat, jak se oblíbené 

výrobky vyrábějí.  

3.2 Popis vstupních dat 

Vstupní informace potřebné pro aplikaci vertikálně-horizontální analýzy vycházejí 

z finančních výkazů společnosti, které jsou uvedeny v Přílohách č. 1, 2 a 3. Vstupní 

informace pro aplikaci analýzy rentability jsou ve zjednodušené formě uvedeny v Příloze č. 8 

 

3.3 Vertikálně-horizontální analýzy 

Pomocí vertikálně-horizontální analýzy můžeme díky komplexnímu pohledu zkoumat 

zároveň vývoj i strukturu souhrnných ukazatelů. 
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3.3.1 Vertikálně-horizontální analýza aktiv 

Z Grafu 3.1 je patrné že největší podíl na celkových aktivech ve všech sledovaných 

obdobích tvoří převážně dlouhodobý majetek. V prvním sledovaném roce tvoří dlouhodobý 

majetek téměř 91 % celkových aktiv, což je zapříčiněno nárůstem dlouhodobého majetku o 

hodnotu nové výrobní haly a také výrobní linky. V dalších letech postupně hodnota klesá a to 

z důvodů odpisů majetku. Výjimkou je rok 2011, kdy aktiva opět rostou, důvodem je 

navýšení dlouhodobého majetku o hodnotu dostavěné skladovací haly. V posledním 

sledovaném období je patrné, že se podíl dlouhodobého majetku vyrovnává s oběžným 

majetkem a na celkových aktivech se podílejí téměř stejnou mírou. Oběžná aktiva jsou 

z velké části tvořena krátkodobým finančním majetkem a to převážně penězi a bankovními 

účty což může být zapříčiněno jednak včasnými platbami odběratelů nebo také stále větší 

oblíbenosti návštěvnického centra, kde je možno si výrobky zakoupit. 

 

Graf 3.1 Vertikálně-horizontální analýza aktiv 
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3.3.2 Vertikálně-horizontální analýza pasiv 

Z Grafu 3.2 je patrné, že podíl cizích zdrojů je v prvním roce vyšší než podíl vlastního 

kapitálu, ale v následujících letech se postupně snižuje a vlastní kapitál roste. Cizí zdroje byly 

tvořeny především bankovními úvěry, které byly určeny k investicím na výstavbu nové 

výrobní haly a také haly skladovací. Protože byly úvěry postupně spláceny podíl cizích zdrojů 

klesal. Vlastní kapitál naopak v čase roste a to díky kumulaci výsledku hospodaření 

z minulých let, který společnost nejspíše plánuje využít pro financování budoucích investic, 

neboť jejich záměrem je i nadále investování do nových zařízení. Zároveň je možné očekávat 

se zvyšujícím se odbytem výrobků, jak v tuzemsku tak v zahraničí, rozšiřování výrobních 
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prostor, které mohou být taktéž částečně nebo zcela financovány z vlastních zdrojů. Výše 

vlastního kapitálu je ovlivněna i výší výsledku hospodaření za běžné období, jehož hodnota 

díky zvyšujícímu se odbytu a následně tržbám roste. 

 

Graf 3.2 Vertikálně-horizontální analýza pasiv 
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3.3.3 Vertikálně-horizontální analýza nákladů a výnosů 

Z Grafu 3.3 lze vidět že největší podíl na provozních nákladech má výkonová spotřeba, 

která se ve všech sledovaných obdobích pohybuje kolem 60%. Výkonová spotřeba je tvořena 

především náklady na materiál a energie jež jsou nutné pro zajištění plynulé výroby, která se 

stále rozšiřuje. Osobní náklady se mění v závislosti na počtu zaměstnanců, který není stabilní 

a v jednotlivých letech se mění, přičemž do budoucna by společnost počet zaměstnanců ráda 

stabilizovala. Odpisy se vyvíjí v závislosti na dlouhodobém majetku. 

 

Graf 3.3 Vertikálně-horizontální analýza provozních nákladů 
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Provozní výnosy jsou prakticky zcela tvořeny výkony jak je vidět v Grafu 3.4. Položka 

výkony je téměř v celé své výši tvořena tržbami z prodeje vlastních výrobků a služeb díky 

zvyšujícímu se odbytu výrobků, a to jak stávajících tak nových. Zvýšení odbytu výrobků je 

zapříčiněno rozšiřováním trhů a to především díky zvyšujícímu se prodeji výrobků do 

zahraničí. V prvním roce se na celkových výnosech z 2,61% podílí i položka ostatní provozní 

výnosy. Zbývající položky se podílejí na provozních výnosech takřka mizivě, neboť jejich 

podíl nedosahuje ani 1%. 

 

Graf 3.4 Vertikálně-horizontální analýza provozních výnosů 
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4 Aplikace metodických nástrojů pro hodnocení rentability  

a zhodnocení výsledků 

V této kapitole bude provedena analýza jednotlivých ukazatelů rentability pro období let 

2009-2013, posléze bude proveden pyramidový rozklad ukazatele vlastního kapitálu pomoci 

logaritmické metody. Veškerá data vycházejí z účetních výkazů které jsou uvedeny 

v Přílohách 1, 2 a 3. 

 

4.1 Analýza ukazatelů rentability 

V této kapitole bude provedena analýza jednotlivých ukazatelů rentability. V Tabulce 4.1 

jsou zachyceny hodnoty ukazatelů letech a v Tabulce 4.2 jsou zachyceny hodnoty ukazatelů 

za odvětví. 

 

Tab. 4.1 Hodnoty ukazatelů pro společnost 
Položka 2009 2010 2011 2012 2013 Vzorec 

ROA 12,67% 16,45% 24,26% 23,16% 27,92% (2.10) 
ROE 23,60% 18,70% 23,60% 19,70% 26,00% (2.13) 
ROS 20,03% 16,96% 24,15% 23,51% 31,94% (2.14) 

ROCE 12,88% 17,50% 25,43% 24,27% 31,11% (2.12) 
ROC 25,18% 20,73% 33,70% 32,18% 47,94% (2.15) 

 
Tab. 4.2 Hodnoty ukazatelů pro odvětví 

Položka 2009 2010 2011 2012 2013 Vzorec 
ROA 9,94% 7,33% 11,90% 8,00% 6,42% (2.10) 
ROE 14,80% 11,57% 18,94% 11,64% 8,43% (2.13) 
ROS 4,21% 3,71% 5,25% 3,70% 3,15% (2.14) 

ROCE 67,01% 52,97% 92,07% 62,24% 58,06% (2.12) 
 

4.1.1 Rentabilita aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv je jedním z klíčových ukazatelů, slouží k hodnocení vloženého kapitálu 

přičemž nezohledňuje zdroj financování. V Tabulce 4.1 jsou uvedeny hodnoty ukazatele. 

Vývoj rentability aktiv jak společnosti tak odvětví je zachycen v Grafu 4.1 z něhož je patrné, 

že ROA má rostoucí charakter což je pro podnik příznivé. ROA roste hlavně díky vyšším 

provozním ziskům, kterých je dosahováno díky růstu tržeb, které rostou především díky 

zvyšujícímu se odbytu výrobků do zahraničí a také zvyšujícímu se prodeji v tuzemsku. 

Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2013 a to 27,92 % kdy se tržby z prodeje výrobků oproti 

předchozímu roku zvýšili o téměř 71 000 tis. Kč. V roce 2012 je zaznamenán mírný pokles o 
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1,1 p.b. a to v důsledku navýšení aktiv, kdy jejich zvýšení ovlivnil především nárůst oběžného 

majetku v oblasti zásob, to byly především materiál kterýs se nejspíše zvýšil v důsledku 

většího množství zakázek a peněžních prostředků což mohly zapříčinit včasné platby 

odběratelů. Při srovnání s odvětvím je vidět, že hodnota ROA společnosti se pohybuje nad 

hodnotou odvětví a to i tehdy, je-li v odvětví vykazován propad. Můžeme tedy říci, že 

společnost dobře hospodaří se svým majetkem neboť každá koruna vloženého majetku vyvolá 

zisk v hodnotě 0,13 Kč v roce 2009, kdy se ROA pohybuje v jeho nejnižší hodnotě a dále 

roste. V roce 2013 již na 1 Kč vloženého majetku připadá 0,28 Kč provozního zisku. 

 

Graf 4.1 Rentabilita aktiv společnosti a odvětví 
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4.1.2 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu udává jak podnik zhodnocuje vlastní zdroje. Pro vlastníky 

nebo akcionáře vyjadřuje zda jimi vložený kapitál dosahuje patřičné výnosnosti vzhledem 

k riziku investice. Hodnota ukazatele společnosti je zobrazena v Tabulce 4.1 hodnota odvětví 

v Tabulce 4.2. 

 Jak je vidět z Grafu 4.2 ROE dosahuje vyjma roku 2010 a 2012 růstu. Hodnota ukazatele 

je ovlivněna do jisté míry změnami výsledku hospodaření po zdanění, který díky zvyšující se 

výrobě a následně i růstem tržeb z prodeje výrobků, které tvoří převážnou část všech výnosů, 

roste. Ukazatel ROE je ale především ovlivněn změnami vlastního kapitálů, který roste 

rychleji než výsledek hospodaření. Tyto změny jsou zapříčiněny kumulací nerozděleného 

zisku z minulých let se kterým společnost nejspíše počítá pro své budoucí investice.  
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Nejvyšších hodnot dosahuje ukazatel v roce 2013 a to 26 %, kdy se hodnota vlastního 

kapitálu zvýšila oproti předešlému roku o 76 552 tis. Kč což bylo zapříčiněno kumulací 

nerozděleného zisku z minulých let o 37 939 tis. Kč a nárůstu zisku za běžné období o 38 613 

tis. Kč oproti předešlému období. Nejnižších hodnot dosáhl ukazatel v roce 2010 kdy jeho 

hodnota dosahuje 18,7 % tj. o 4,48 % méně než v předchozím roce. Jeho propad je zapříčiněn 

poklesem zisku po zdanění o 223 tis. Kč což do značné míry ovlivnil mimořádný výsledek 

hospodaření, který vznik pravděpodobně z důvodu vzniklé škody na majetku. Při srovnání 

s odvětvím je vidět, že se ukazatel pohybuje nad průměrnými hodnotami v odvětví, v první 

části sledovaného období má ukazatel stejný vývoj. V druhé části se ukazatele ale vyvíjejí 

odlišně, hodnota ROE společnosti roste a to převážně v důsledku vyšších zisků, které jsou 

zapříčiněny rozšiřováním nejen sortimentu výrobků ale i rozšiřováním trhů. 

Můžeme tedy říct že vlastníkům přinesla 1 Kč vloženého majetku 0,28 Kč zisku a to 

v roce 2013 kdy dosahoval ukazatel maxima a v roce 2010 kdy má ukazatel nejnižší hodnotu 

0,18 Kč zisku. 

 

Graf 4.2 Rentabilita vlastního kapitálu společnosti a odvětví 
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4.1.3 Rentabilita tržeb (ROS) 

Vyjadřuje kolik zisku je vyprodukováno 1 korunou tržeb.Tento ukazatel je také nazýván 

jako ziskové rozpětí, přičemž podle použitého výsledku hospodaření rozlišujeme provozní 

ziskové rozpětí, kde je použit zisk před zdaněním a úroky (EBIT) nebo čisté ziskové rozpětí, 

kde je použit zisk po zdanění (EAT). Hodnoty ukazatele společnosti jsou zobrazeny v Tabulce 

4.1 a hodnoty odvětví v Tabulce 4.2. 
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V Grafu 4.3 je zachycen vývoj ukazatele ROS, který v letech 2010 a 2011 vykazuje 

mírný pokles. Nejnižší hodnoty dosahuje v roce 2010 kdy se ukazatel dostal na hodnotu 

16,96% což je o 3,07 p.b. méně než v předešlém roce. Pokles je zapříčiněn poklesem 

výsledku hospodaření o 223 tis. Kč, kdy v podniku došlo k vytvoření mimořádného výsledku 

hospodaření, a to nejspíše z důvodu vzniklé škody na majetku. Přestože výsledek hospodaření 

pokles tržby v tomto roce rostou o 21 883 tis. Kč. V roce 2011 vzrostl ukazatel o 7,17 p.b. a 

jeho výše tedy dosahuje 24,15 %, kdy roste zisk o 14 123 tis. Kč což je zapříčiněno 

snižováním nákladů. Nejvyšších hodnot je dosaženo v roce 2013 kdy rentabilita tržeb 

dosahuje 31,94 % a 1 koruna tržeb tedy přináší 0,32 Kč zisku. Zisk roste díky zvyšujícím se 

tržbám, které tvoří hlavní část výnosů. Tržby se zvýšily o 70 582 tis. Kč a náklady se 

v poměru k tržbám vyvíjejí pomaleji. Při srovnání s odvětvím je patrné, že hodnoty ukazatele 

dosahují daleko vyšších hodnot což může být důsledkem rostoucí oblíbenosti výrobků této 

společnosti. 

Graf 4.3 Rentabilita tržeb společnosti a odvětví 
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4.1.4 Rentabilita celkových nákladů (ROC) 

Rentabilita nákladů se používá jako doplňkový ukazatel k rentabilitě tržeb. Vyjadřuje 

kolik korun čistého zisku podnik vydělá vložením 1 koruny nákladů. Hodnoty ukazatele jsou 

zachyceny v Tabulce 4.1. 

Jak je vidět v Grafu 4.4 má rentabilita nákladů stejný průběh jako rentabilita tržeb. 

V roce 2010 dosahuje nejnižších hodnot kdy se oproti roku 2009 snížila o 4,45 p.b. na  

20,73 %. Nejvyšších hodnot je opět dosáhnuto v roce 2013 a to 47, 94% což znamená, že 1 

koruna vložených nákladů přináší 0,48 Kč zisku. Vývoj rentability nákladů naznačuje, že 
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společnost dobře hospodaří se svými prostředky neboť hodnota ukazatele dosahuje poměrně 

vysokých hodnot. 

Graf 4.4 Rentabilita nákladů 
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4.1.5 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Ukazatel hodnotí efektivnost dlouhodobého investování a to bez ohledu na to, zda je pro 

investice použit vlastní nebo cizí kapitál. V Tabulce 4.1 jsou uvedeny vstupní data a hodnoty 

ukazatele. 

V Grafu 4.5 je vidět, že má rentabilita dlouhodobých zdrojů rostoucí charakter. Růst 

zapříčinil zvyšující se EBIT v důsledku rostoucích trže a klesajících dlouhodobých zdrojů, 

které jsou postupným splácením dlouhodobých úvěrů a snižováním dlouhodobých závazků 

tvořeny prakticky jen vlastním kapitále. V roce 2012 je zaznamenán mírný pokles o 1,16 p.b. 

oproti roku 2011. Pokles byl zapříčiněn mírným snížením EBITu o 496 tis. Kč přičemž 

vlastní kapitál roste, především pak nerozdělený zisk minulých let a výsledek hospodaření 

běžného účetního období. V roce 2013 byly dlouhodobé zdroje zhodnoceny 31 %. Při 

srovnání s odvětvím je vidět že, i když hodnoty společnosti rostou pohybují se hodně pod 

úrovní odvětví což je dáno tím, že průměrné hodnoty v odvětví jsou vyšší, zároveň jsou i více 

využívány cizí dlouhodobé zdroje. 
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Graf 4.5 Rentabilita dlouhodobých zdrojů společnosti a odvětví 
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4.2 Pyramidový rozklad ukazatele ROE a analýza odchylek 

V této kapitole bude proveden pyramidový rozklad ROE pomocí logaritmické metody v 

letech 2009 – 2013, současně je provedena analýza odchylek 

4.2.1 Pyramidový rozklad a analýza odchylek 2009 – 2010 

V roce 2010 dosahovala rentabilita vlastního kapitálu 18,7 % což je o 4,83 % méně než 

v předchozím roce. V první úrovni rozkladu má na pokles ROE největší vliv ukazatel finanční 

páky, který jej snižuje o 10,12 % a rentabilita tržeb se na snížení podílí 3,89 %. Obrat aktiv 

naopak ovlivňuje ROE kladně a to z 9,05 %. 

V druhé úrovni rozkladu je rozkládán ukazatel rentability tržeb, obrátka celkových aktiv 

a finanční páka. Největší vliv na propad ukazatele rentability tržeb má provozní ziskovost, 

která jej snižuje o 3,65 % a to z důvodu růstu nákladů, které rostou rychleji než výnosy. 

Taktéž úroková redukce působí na ukazatel negativně a snižuje jej o 0,24 %. Obrátka 

celkových aktiv je ovlivněna dobou obratu aktiv a to z 9,05 %. Finanční páka je ovlivněna 

celkovou zadlužeností. Jak ukazatel obratu aktiv tak celkové zadluženosti jsou dále popsány 

v třetí úrovni rozkladu. 

Ve třetí úrovni je pokles provozní ziskovosti ovlivněn negativně z 2,98 % nákladovostí 

tržeb, kdy rostou odpisy majetku, a 0,67 % výnosností tržeb. Doba obratu aktiv je pozitivně 

ovlivněna dobou obratu dlouhodobého majetku z 10,31 %, příčinou je snižování 

dlouhodobého majetku v důsledku jeho odepisování, negativně ji ovlivňuje doba obratu 
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oběžného majetku z 1,19 % z důvodu zvyšujících se zásob materiálu. Celková zadluženost je 

negativně ovlivněna především zadlužeností, která vychází z ostatních cizích zdrojů což jsou 

především bankovní úvěry, které klesají v důsledku splácení, a to z 12,05 % a dlouhodobou 

zadlužeností, která vychází z dlouhodobých závazků, a to 0,6 %. Pozitivně na celkovou 

zadluženost působí 1,97 % krátkodobá zadluženost, kdy rostou závazky vůči dodavatelům. 

Dílčí vlivy jsou zachyceny v Grafu 4.6. 

Graf 4.6 Vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel 2009-2010 
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4.2.2 Pyramidový rozklad a analýza odchylek 2010 – 2011 

V roce 2011 dosahuje ROE 23,6 % což je o 4,83 % více než v předešlém roce. V první 

úrovni rozkladu je ROE nejvíce ovlivněno rentabilitou tržeb, která k růstu přispívá 8,60 %. 

Příznivě na růst působí také obrat aktiv a to 2,83 % a to snižováním dlouhodobého majetku 

v důsledku jeho odepisování a také snížením oběžného majetku, naopak negativně na ROE 

působí finanční páka a to z 6,61 %, kterou ovlivňuje snižující se zadluženost, z důvodu 

splácení úvěrů. 

Prostřednictvím rentability tržeb má na růst ROE největší vliv provozní ziskovost, která 

růst ovlivnila 5,91 % z důvodu růstu provozního výsledku hospodaření díky úspoře nákladů a 

to především snížením odpisů. Stejně tak má na ROE pozitivní vliv úroková redukce, která 

působí na růst 3,47 %. Provozní ziskovost nejvíce ovlivnila nákladovost tržeb a to 5,76 % 

z důvodu snižování provozních nákladů. negativně ji však ovlivnila výnosnost tržeb z 0,78 % 
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neboť provozní výnosy rostou pomaleji než tržby. Vlivy dílčích ukazatelů jsou zachyceny 

v Grafu 4.7. 

 

Graf 4.7 Vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel 2010 - 2011 
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4.2.3 Pyramidový rozklad a analýza odchylek 2011 – 2012 

V roce 2012 poklesla rentabilita vlastního kapitálu na 19,7 %, což je o 3,80 % méně než 

v roce 2011 kdy dosahovala 23,6 % . 

Nejvíce na pokles působila finanční páka, která ROE ovlivnila 4,01 %. Stejně jako 

v předchozích letech finanční páku ovlivňuje zadluženost, a to především díky úvěrům, které 

jsou postupně spláceny. Obrátka aktiv zvyšuje rentabilitu o 2,86 %, a to díky snižování 

dlouhodobých aktiv prostřednictvím odpisů, negativně na tento ukazatel působil doba obratu 

oběžného majetku, kdy rostou jak zásoby tak krátkodobý finanční majetek, což je zapříčiněno 

zvyšující se poptávkou po výrobcích. Negativně na vývoj ROE působila i rentabilita tržeb, 

která jej snižovala o 2,65 % přičemž na její vývoj měl největší negativní vliv ukazatel 

provozní ziskovost 3,47 %, naopak úvěrová redukce měla na vývoj pozitivní vliv a to 0,82 %. 

Provozní ziskovost byla negativně ovlivněna nákladovostí tržeb, která z důvodů navýšení 

mzdových, materiálních a také nákladů na služby snižuje ukazatel o 3,15 %. Vlivy dílčích 

ukazatelů jsou zachyceny v Grafu 4.8. 



 35 

Graf 4.8 Vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel 2011 - 2012 
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4.2.4 Pyramidový rozklad a analýza odchylek 2012 - 2013 

V roce 2013 ROE vzrostlo o 6,24 % oproti roku 2012 a dosahuje hodnoty 26,0 %. 

Největší pozitivní vliv na vývoj ROE měla rentabilita tržeb díky zvyšujícím se tržbám  

i výsledku hospodaření a to 5,36 %. Finanční páka ROE také pozitivně ovlivnila a to 1,36 %. 

Negativní vliv měla obrátka aktiv, která ROE snižovala o 0,49 %. 

Prostřednictvím rentability tržeb na ROE nejvíce působila provozní ziskovost a to 5,15 % 

ale i úroková redukce, která ROE ovlivnila 0,20 %. Provozní ziskovost je pozitivně ovlivněna 

nákladovosti tržeb v důsledku snižování nákladů, především odpisů. Na obrátku aktiv měl 

největší vliv ukazatel doba obratu oběžného majetku, který ji snižoval o 3,75 % z důvodu 

zvýšení materiálu, výrobků a především navýšením peněžních prostředků na účtech. Naopak 

pozitivní vliv měla doba obratu dlouhodobých aktiv a to 3,14 %, kdy je jejich výše ovlivněna 

odepisováním. Finanční páka byla ovlivněna především krátkodobou zadlužeností, kdy rostou 

především závazky z obchodních vztahů a závazky vůči státu, kde lze předpokládat, že tyto 

závazky jsou závazky daňovými. Vlivy dílčích ukazatelů jsou zachyceny v Grafu 4.9. 
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Graf 4.9 Vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel 2012 - 2013 

-5,00% -4,00% -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00%

Czost/A

CZkr/A

CZdld/A

(ČR/T)*360

(OA/T)*360

(FA/T)*360

Nost/T

N na služby/T

Ost. mzd. N/T

Odpisy/T

Nmat/T

Nmzdy/T

Vprov/T

EBT/EBIT

EAT/EBT

 

4.2.5 Zhodnocení výsledku pyramidových rozkladů  

Z analýzy pyramidového rozkladu byly zjištěny vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový 

ukazatel ROE, což vedlo ke zjištění ukazatelů, které ROE nejvíce ovlivnily. V Tab. 4.3 jsou 

vyčísleny vlivy ukazatelů v jednotlivých letech dále celkový vliv dílčího ukazatele a podíl 

jednotlivých dílčích vlivů ukazatelů na celkovém vlivu dílčích ukazatelů. 

Tab. 4.3 Vyčíslení dílčích vlivů 

Položka 

Vlivy v jednotlivých letech 

∑∆
t

tax
i

2
,  

∑ ∑∆

∑∆

i t
ta

t
ta

x

x

i

i

2

2

,

,

  
2010 2011 2012 2013 

EAT/EBT 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 
EBT/EBIT -0,24% 3,47% 0,82% 0,20% 3,58% 5,6% 
Vprov/T -0,67% -0,78% -0,31% 0,76% 1,32% 2,0% 
Nmzdy/T 5,38% 0,07% -0,46% -1,86% 5,71% 8,9% 
Nmat/T 0,71% -0,38% -0,96% 1,43% 1,90% 2,9% 
Odpisy/T -11,37% 3,68% 1,16% 3,05% 12,39% 19,2% 
Ost. mzdové N/T 1,70% 0,03% -0,16% -0,61% 1,81% 2,8% 
N na služby/T 0,84% 2,56% -2,75% 2,25% 4,46% 6,9% 
Nost/T -0,24% -0,05% 0,02% 0,13% 0,27% 0,4% 
(FA/T)*360 10,31% 1,71% 4,27% 3,14% 11,72% 18,2% 
(OA/T)*360 -1,19% 1,16% -1,42% -3,75% 4,34% 6,7% 
(ČR/T)*360 0,05% -0,04% 0,02% 0,13% 0,15% 0,2% 
CZdld/A -0,06% 0,02% -0,14% -0,11% 0,19% 0,3% 
CZkr/A 1,99% -0,46% 0,01% 1,47% 2,52% 3,9% 
CZost/A -12,05% -6,16% -3,88% 0,00% 14,08% 21,8% 
∑ -4,83% 4,83% -3,80% 6,23% 64,44% 100,0% 
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Celkový vliv dílčího ukazatele je vyčíslen pomocí vztahu, ∑
t

2
t,a∆x

i
 a podíl jednotlivých 

ukazatelů je vyjádřen pomocí vztahu
∑ ∑

∑

i t

2
t,a

t

2
t,a

∆x

∆x

i

i

, kde ∆x t,a i
je vliv dílčího ukazatele na 

analyzovaný ukazatel v jednotlivých letech. 

 Z výše uvedené Tab. 4.3 tedy vyplývá, že největší vliv na vrcholový ukazatel měli 

ukazatele zadluženosti ostatními cizími zdroje především bankovními úvěry, dále doba obratu 

fixních aktiv a nákladovostí tržeb, kde nákladem jsou odpisy. Na základě těchto zjištění byla 

provedena analýza citlivosti. 

 

4.2.6 Analýza citlivosti 

Citlivostní analýza slouží ke kvantifikaci vlivu změny rizikového faktoru na změnu ukazatele 

ROE pro rok 2014. Na základě výsledků zjištěných z pyramidových rozkladů a analýzy 

odchylek viz. kap 4.3.5 ovlivňují ukazatel ROE tři dílčí ukazatele. Z těchto tří byl vybrán 

jeden rizikový faktor a to odpisy, pro který bude provedena citlivostní analýza. Vychází 

z předpokladu, že se o určité procento mění výše odpisů z roku 2013 a zkoumá tak jak se 

mění rentabilita vlastního kapitálu. Změnu ROE vypočteme pomocí vztahu: ROEROEODP
1 −+α , 

přičemž ROEODP
1 α+ je ROE při zvýšení odpisů o α což je změna odpisů a ROE je původní 

rentabilita vlastního kapitálu  

Původní ROE tedy vypočteme jako: 
) )((

VK

t1INN-V odppp −⋅−−
,     (4.1) 

kde Np jsou provozní náklady, Nodp odpisy, Vp jsou provozní výnosy, I jsou úroky a t je 

daňová sazba 

ROE při zvýšení odpisů vypočteme jako: 
) ) )(((

VK

t1Iα1NNV
1

odppp

α+

−⋅−+⋅−−
,  (4.2) 

kde Np jsou provozní náklady, Nodp odpisy, Vp jsou provozní výnosy, I jsou úroky a t je 

daňová sazba, α změna odpisů a VK1+α je VK+∆EAT, kde ∆EAT vyjadřuje jak se změní čistý 

zisk v důsledktu zvýšení nebo snížení odpisů, přičemž ∆EAT se vypočte pomocí vzorce: 

( ) )( )( ( ) )( =−⋅−−−−−⋅−+⋅−−= t1INNVt1Iα1NNV∆ROE odpppodppp   (4.3) 

    )( t1Nα odp −⋅⋅−=  

Ze vzorců (4.1), (4.2) a (4.3) leze tedy odvodit, že ∆ROE se vypočte dle následujícího vzorce: 
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odp
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Nt1αVK
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⋅−⋅−⋅
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=

odpNEATVKt
          (4.4) 

V Tabulce 4.4 jsou zachyceny výsledky analýzy citlivosti pro rok 2014. 

Tab. 4.4 Analýza citlivosti pro rok 2014 

Změna odpisů o: 20% 10% 5% 0% -5% -10% -20% 
EAT 71691 73348 74177 75005 75834 76662 78319 
VK 285385 287042 287871 288699 289528 290356 292013 

ROE 25,12% 25,55% 25,77% 25,98% 26,19% 26,40% 26,82% 
∆ ROE -0,43% -0,22% -0,21% - 0,21% 0,21% 0,42% 

 

Z Tab. 4.4 vyplývá, že pokud by se dopisy v roce 2014 zvýšily o 5 % oproti roku 2013 

hodnota ROE by klesla o 0,21 %, pokud by to bylo o 20 % klesla by rentabilita vlastního 

kapitálu o 0, 43 %. Naopak pokud by odpisy v roce 2014 klesly oproti roku 2013 o 5 % 

zvýšilo by se ROE o 0,21 % a pokud by odpisy klesly o 20 % zvýšilo by se ROE o 0,42 %. 

Snížení odpisů lze dosáhnout prodejem nepotřebného dlouhodobého majetku v důsledku 

čehož rostou tržby a následně tedy i výsledek hospodaření a vlastní kapitál a naopak hodnota 

fixních aktiv se snižuje. Výsledky citlivostní analýzy jsou zachyceny v grafu 4.10. 

Graf 4.10 Analýza citlivosti – absolutní hodnota ukazatele ROE 
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4.3 Pyramidový rozklad ukazatele ROE a analýza odchylek ve srovnání o 

odvětvím 

V této kapitole jsou provedeny pyramidové rozklady ukazatele rentability vlastního 

kapitálů a analýza odchylek pro srovnání s odvětvím v jednotlivých letech. 

4.3.1 Pyramidový rozklad ROE 2009 

V Grafu 4.11 jsou zachyceny vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel. V roce 2009 

byla rentabilita vlastního kapitálu společnosti o 8,34 % vyšší než v odvětví. Největší pozitivní 

vliv měla na ROE rentabilita tržeb a to 29,61 %, kdy rentabilita tržeb společnosti je vyšší než 

v odvětví. Rentabilita tržeb je prostřednictvím provozní ziskovosti a tedy nákladovostí tržeb 

ovlivněna zejména ostatními náklady, kde řadíme odpisy, ostatní mzdové náklady, daně a 

poplatky. Negativní vliv měla naopak obrátka aktiv kdy ovlivnila ROE 26,34 % 

prostřednictvím doby obratu fixních aktiv neboť společnost má vyšší hodnotu aktiv než je 

průměr odvětví.  Finanční páka ovlivnila ROE také pozitivně a to 5,07 %  a to díky 

zadluženosti ostatními cizími zdroji což jsou bankovní úvěry. 

Graf 4.11 Vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE 2009 
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4.3.2 Pyramidový rozklad ROE 2010 

V roce 2010 je rentabilita vlastního kapitálu společnosti vyšší o 6,70 % než v odvětví. 

Největší vliv na ROE měla rentabilita tržeb která jej pozitivně ovlivnila 22,16 % a to 

prostřednictvím provozní ziskovosti, která byla ovlivněna nákladovostí tržeb a to zejména 

materiálovou nákladovostí, kdy je vidět že společnost vyrábí s nižšími náklady než odvětví. 

Naopak negativní vliv má na ukazatel jak obrátka aktiv tak finanční páka a společně jej 
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snižují o 15 %. Obrátka aktiv je ovlivněna především zvýšením fixních aktiv kdy společnost 

navýšila svůj dlouhodobý majetek o novou výrobní halu. Finanční páka je ovlivněna snížením 

jak dlouhodobých tak krátkodobých závazků. V Grafu 4.12 jsou zachyceny vlivy dílčích 

ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE. 

Graf 4.12 Vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE 2010 
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4.3.3 Pyramidový rozklad ROE 2011 

V roce 2011 byla hodnota ROE společnosti vyšší o 4,26 % než hodnota odvětví. Na 

rentabilitu vlastního kapitálu měla největší vliv rentabilita tržeb, která ROE zvyšovala 

 o 33,79 %, naopak negativní vliv měla obrátka aktiv i finanční páka a společně jej snižovali o 

29 %. Na rentabilitu tržeb měla největší vliv provozní ziskovost, která jej kladně ovlivnila 

prostřednictvím snižování nákladovosti tržeb a to zejména materiálovou nákladovostí a 

ostatními náklady, kde jsou zahrnuty odpisy, ostatní osobní náklady, náklady na služby. 

Obrátka aktiv byla negativně ovlivněna zejména v důsledku vyšších fixních aktiv společnosti 

oproti odvětví. V Grafu 4. 13 jsou zachyceny vlivy dílčích ukazatelů. 

Graf 4.13 Vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový  ukazatel ROE 2011 
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4.3.4 Pyramidový rozklad ROE 2012 

V roce 2012 je hodnota ROE společnosti o 7,78 % vyšší než v odvětví. Největší vliv na 

rentabilitu vlastního kapitálu má rentabilita tržeb, která jej zvyšuje o 27,66 %. Naopak 

negativní vliv má obrátka aktiv a finanční páka. Rentabilita tržeb je prostřednictvím provozní 

ziskovosti a následně nákladovosti tržeb pozitivně ovlivněna v důsledku snižování 

nákladovosti materiálovou a snižováním ostatních nákladů, kde patří zejména odpisy, náklady 

na služby, ostatní mzdové náklady. Finanční páka je ovlivněna výší cizích zdrojů, které se 

pohybují pod úrovní průměru odvětví. Obrátka aktiv je ovlivněna opět fixními aktivy, které 

jsou vyšší než průměr odvětví. V Grafu 4. 14 jsou zobrazeny vlivy dílčích ukazatelů 

Graf 4.14 Vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE 2012 
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4.3.5 Pyramidový rozklad ROE 2013 

V roce 2013 je hodnota ROE společnosti o 17,16 % vyšší než v odvětví. Ukazatel rentability 

vlastního kapitálu je ovlivněn zejména rentabilitou tržeb, která jej zvyšuje o 34,42 %. Naopak 

negativní vliv má na ukazatel finanční páka a obrátka aktiv, dohromady jej snižují o 17,2 %. 

Rentabilita tržeb je opět ovlivněna provozní ziskovostí a následně nákladovostí tržeb, která jej 

pozitivně ovlivnila v důsledku nižších materiálových nákladů a také ostatních nákladů, kde 

jsou především odpisy, náklady na služby, ostatní mzdové náklady. Finanční páka je 

ovlivněna zadluženosti, která oproti odvětví ve společnosti klesá. Obrátka aktiv je opět 

ovlivněna výši fixních aktiv, které jsou vyšší než průměr odvětví, ale také oběžnými aktivy, 

které ve společnosti rostou a to především zásoby a krátkodobý finanční majetek. V Grafu 

4.15 jsou zachyceny vlivy dílčích ukazatelů. 

Graf 4. 15 Vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE 2013   
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4.3.6 Zhodnocení výsledků pyramidových rozkladů ve srovnání s odvětvím 

Z analýzy pyramidového rozkladu byly zjištěny vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový 

ukazatel ROE, což vedlo ke zjištění ukazatelů, které ROE nejvíce ovlivnily. V Tab. 4.4 jsou 

vyčísleny vlivy ukazatelů v jednotlivých letech dále celkový vliv dílčího ukazatele a podíl 

jednotlivých dílčích vlivů ukazatelů na celkovém vlivu dílčích ukazatelů. 
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Tab. 4.4 Vyčíslení dílčích vlivů při srovnání s odvětvím 

Položka 

Vlivy v jednotlivých letech 

∑∆
t

tax
i

2

,
 

∑ ∑∆

∑∆

i t
ta

t
ta

x

x

i

i

2

2

,

,

  
2009 2010 2011 2012 2013 

EAT/EBT 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
EBT/EBIT -1,08% -2,86% -0,13% 0,91% 1,06% 3,36% 1,56% 
Vprov/T -3,52% -3,68% -8,26% -5,97% -4,25% 12,16% 5,63% 
Nmzdy/T -14,11% -4,51% -5,97% -6,16% -8,59% 19,15% 8,86% 
Nmat/T 23,56% 29,58% 32,74% 28,03% 34,03% 66,67% 30,84% 
Nost/T 24,77% 3,62% 15,41% 10,85% 12,17% 33,61% 15,55% 
(FA/T)*360 -27,39% -12,65% -19,65% -9,88% -6,21% 37,85% 17,51% 
(OA/T)*360 1,17% -0,05% 0,85% 0,03% -3,42% 3,71% 1,72% 
(ČR/T)*360 -0,08% -0,10% -0,26% -0,17% -0,04% 0,34% 0,16% 
CZdld/A -3,24% -2,05% -2,49% -1,74% -1,42% 5,09% 2,36% 
CZkr/A -10,14% -5,17% -7,42% -4,38% -2,93% 14,57% 6,74% 
Czost/A 18,45% 4,57% -0,55% -3,74% -3,25% 19,65% 9,09% 
∑ 8,38% 6,70% 4,26% 7,78% 17,16% 216,18% 100,00% 

 

Celkový vliv dílčího ukazatele je vyčíslen pomocí vztahu, ∑∆
t

tax
i

2

,
 a podíl jednotlivých 

ukazatelů je vyjádřen pomocí vztahu
∑ ∑∆

∑∆

i t
ta

t
ta

x

x

i

i

2

2

,

,

, kde ∆x t,a i
 je vliv dílčího ukazatele na 

analyzovaný ukazatel v jednotlivých letech. 
 
Z Tabulky 4.4 vyplývá, že na vrcholový ukazatel měl největší vliv ukazatel materiálové 

nákladovosti tržeb, doba obratu fixních aktiv a nákladovost tržeb, kde náklady označovány 

jako ostatní mezi něž patří odpisy, ostatní mzdové náklady, daně a poplatky, náklady na 

služby. Na základě těchto zjištění byla provedena citlivostní analýza. 

 

4.3.7 Analýza citlivosti 

Na základě výsledků pyramidového rozkladu a analýzy odchylek provedeného pro srovnání 

společnosti s odvětvím bylo zjištěno, že největší vliv na vývoj ukazatele rentability vlastního 

kapitálu měl především ukazatel materiálové nákladovosti tržeb a dále doba obratu fixních 

aktiv a nákladovost ostatních nákladů, kde jsou zařazeny odpisy, ostatní mzdové náklady, 

náklady na služby a další. Pro citlivostní analýzu byly jako rizikový faktor vybrány 

materiálové náklady. Citlivostní analýza pozoruje jaký vliv bude mít změna materiálových 

nákladů o určitá procenta na vývoj rentability vlastního nákladu. V závislosti na změně 

materiálových nákladů se mění také tržby a tím i výsledek hospodaření, které ovlivňuje také 
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vlastní kapitál. V závislosti na změně materiálových nákladů se mění také zásoby, pohledávky 

a závazky. Z citlivostní analýzy tedy vyplývá, že pokud se materiálové náklady zvýší např. o 

20 % rentabilita vlastního kapitálu klesne o 2,10 %, naopak sníží-li se tyto náklady rentabilita 

se zvýší o 1,79 %. Pro výpočet analýzy citlivosti v souvislosti s odvětvím byl použit vzorec 

(4.4),kde byly odpisy nahrazeny materiálovými náklady. V Tabulce 4.5 je zachycena změna 

čistého zisku, vlastního kapitálu a ukazatele rentability vlastního kapitálu při změně 

materiálových nákladů. Absolutní hodnota ROE je zachycena v Grafu 4.16. 

Tab. 4.5 Analýza citlivosti  

Změna nákladů na 
materiál o:  

20% 10% 5% 0% -5% -10% -20% 

EAT 59884 67445 71225 75005 77631 82566 90126 
VK 273581 281142 284922 288702 291328 296263 303823 

ROE 21,89% 23,99% 25,00% 25,98% 26,65% 27,87% 29,66% 
∆ ROE -2,10% -1,01% -0,98% - 0,67% 1,22% 1,79% 

 
Graf 4.16 Analýza citlivosti – absolutní hodnota ROE 
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4.4 Zhodnocení výsledků 

Pro období let 2009 – 2013 byla provedena analýza ukazatelů rentability a následný 

rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu. Zároveň byla provedena vertikální a 

horizontální analýza účetních výkazů, které slouží k zjištění vývoje jednotlivých položek 

v čase a také jejich struktury. 

V průběhu sledovaného období se postupně hodnota dlouhodobého majetku snižuje. 

V prvním roce tvoří 90 % veškerého majetku firmy ale postupně se snižuje až na hodnotu 

54% v roce 2013. Dlouhodobý majetek je převážně tvořen hmotným majetkem což jsou 
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především budovy a výrobní zařízení. Oběžná aktiva v čase rostou a postupně dosahují téměř 

poloviny hodnoty aktiv, kdy v roce 2013 tvoří 45 % a skládá se převážně z krátkodobého 

finančního majetku což jsou peníze a účty v bankách. 

Zdroje financování jsou v prvním roce z 65 % tvořeny cizími zdroji hlavně pak 

bankovními úvěry díky jejichž splácení se postupně podíl cizích zdrojů snižuje a naopak 

vlastní kapitál roste díky kumulaci nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného 

období, je tedy zřejmé, že společnost k financování používá spíše vlastních zdrojů, které 

v roce 2012 dosahovaly 95 % z celkových zdrojů. 

Růst výsledku hospodaření je zapříčiněn růstem tržeb z prodeje vlastních výrobků a 

služeb, kdy jejich růst je rychlejší než růst nákladů. 

Jednotlivé ukazatele rentability v čase rostly, výjimkou byl ukazatel vlastního kapitálu, 

který v letech 2010 a 2012 zaznamenal pokles. Můžeme tedy říci, že v průběhu sledovaného 

období je 1 koruna vloženého majetek zhodnocena v roce 2009 0,13 Kč, v roce 2010 0,16 Kč, 

v roce 2011 0,24 Kč, v roce 2012 0,23 Kč a v roce 2013 dosahuje maxima a jsou zhodnocena 

0,28 Kč. Z pohledu dlouhodobého kapitálu dosáhla společnost nejvyšších hodnot v letech 

2011 a 2013 kdy zhodnocení 1 koruny dlouhodobých zdrojů bylo 0,25 a 0,31 Kč. Co se týče 

rentability tržeb nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2013 kdy 1 koruna tržeb přinesla 0,32 

Kč zisku. Při srovnání s odvětvím bylo zjištěno, že vyjma ukazatele rentability dlouhodobých 

zdrojů pohybují nad průměrem odvětví. 

Jako poslední byl proveden rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu za celé 

sledované období, z jeho výsledků bylo zjištěno, že vývoj rentability vlastního kapitálu 

nejvíce ovlivňuje doba obratu fixních aktiv, zadluženost ostatními cizími zdroje což jsou 

bankovní úvěry a nákladovost tržeb v podobě odpisů. Pro pyramidový rozklad v porovnání 

s odvětvím bylo zjištěno, že na vývoj ROE nejvíce působí náklady na materiál, ostatní 

náklady, kde patří odpisy, daně a poplatky, ostatní mzdové náklady a také výše fixních aktiv. 

Ze zjištěných výsledků lze tedy říci, že společnost dobře hospodaří se svými zdroji. Pro 

budoucí vývoj by bylo pro společnost dobré, kdyby i nadále udržovala tempo růstů tržeb a 

dále rozšiřovala své trhy v zahraničí. Protože k financování svých investic používá převážně 

vlastní zdroje bylo by dobré, kdyby alespoň část svých investic financovala cizími zdroji, 

které jsou v určité míře pro společnost dobré, neboť vlastní kapitál může být nákladnější než 

zdroje cizí, které v určité míře zvyšují i rentabilitu kapitálu. Společnost by se také měla 

zaměřit i na snižování nákladů v provozní činnosti především na náklady materiálové.   
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5 Závěr 

Finanční analýza je jednou z nejdůležitějších oblastí finančního řízení podniku. 

Umožňuje komplexní hodnocení finanční situace podniku, posouzení budoucích vyhlídek, 

navrhnutí možných opatření k odstranění nedostatků. Pro provedení finanční analýzy je 

možné využít různých ukazatelů nejčastěji se však provádí pomocí poměrových ukazatelů což 

jsou ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a stability a kapitálového trhu. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení rentability podniku pomocí analýzy rentability v 

letech 2009 – 2013,pomocí pyramidového rozkladu a analýzy odchylek vyčíslit vlivy dílčích 

ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE a to jak pro srovnání v čase tak s odvětvím a následné 

provedení citlivostní analýzy rizikových faktorů. 

Práce je rozdělena do tří částí. První část byla věnována charakteristice finanční analýzy a 

pyramidovému rozkladu, který slouží k vyjádření vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový 

ukazatel. Další část je věnována charakteristice společnosti a je zde provedena také vertikální 

a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Praktická část je zaměřena na 

ukazatele rentability a následný rozklad rentability vlastního kapitálu pomocí logaritmické 

metody. 

Z výsledku je patrné, že se ukazatele vyvíjely pozitivně a nejvyšších hodnot společnost 

dosahovala v roce 2013. Hodnoty ukazatelů rostou díky příznivému vývoji výsledku 

hospodaření a tržeb. 

Z pyramidového rozkladu bylo zjištěno, že na rentabilitu vlastního kapitálu působí 

převážně ukazatele zadluženosti, především pak zadluženosti ostatními cizími zdroje což jsou 

bankovní úvěry, doba obratu fixních aktiv a nákladovost tržeb v podobě odpisů. Na základě 

těchto výsledků byla provedena citlivostní analýza, která zkoumá jak se mění rentabilita 

vlastního kapitálu na základě změny odpisů, které rentabilitu nejvíce ovlivňují. Snížením 

odpisů dochází k zvýšení rentability vlastního kapitálu. Snížení odpisů lze dosáhnout 

prodejem nepotřebného dlouhodobého majetku, což ovlivní i výši zisku v důsledku navýšení 

tržeb. Při srovnání společnosti s odvětvím bylo prostřednictvím pyramidového rozkladu 

zjištěno že nejvíce ovlivňuji rentabilitu vlastního kapitálu náklady na materiál taktéž byla 

provedena citlivostní analýza, ze které vyplývá, že snižování těchto nákladů vede k vyšším 

ziskům a tím i k vyšší rentabilitě vlastního kapitálu, zároveň výše těchto nákladů ovlivňuje i 

výši oběžného majetku a to v podobě zásob, pohledávek i závazků. 

Celkově lze tedy říci, že nejlepších hodnot dosahuje společnost v roce 2013 a ukazatele 

potvrzují finanční zdraví společnosti. 
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Seznam zkratek 

 
A  aktiva 

EAT zisk po zdanění 

EBIT zisk před úroky a zdaněním 

EBT zisk před zdaněním 

CF  cash flow 

Dld  dlouhodobý 

Kč  korun českých 

Kr  krátkodobý 

OA  oběžná aktiva 

Ost  ostatní 

p.b.  procentní bod 

PP  peněžní prostředky 

ROA rentabilita aktiv 

ROC rentabilita nákladů 

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

T  tržby 

tis.  tisíce 

VK  vlastní kapitál 

VH  výsledek hospodaření 
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Příloha č. 1 Rozvaha společnosti – aktiva 2009 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v tisíc. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 
Aktiva celkem 312673 236976 224040 232530 331642 
Dlouhodobý majetek 282913 185564 182998 164198 180839 
Dlouhodobý nehmotný majetek 2034 726 345 231 94 
Zřizovací výdaje 0 -25 -86 -146 0 
Software 2022 739 419 341 48 
Nedokončený DNM 12 12 12 36 46 
Dlouhodobý hmotný majetek 280879 184838 182653 163967 180745 
Pozemky 2923 3407 3407 3883 3883 
Stavby 137207 132435 145504 140176 134916 
Sam. movité věci a soubory movitých věcí 140415 47960 32410 17344 6210 
Jiný DHM 0 14 885 2474 0 
Nedokončený DHM 332 376 447 90 33013 
Poskytnuté zálohy na DHM 2 646 0 0 2723 
Oběžná aktiva 27745 49814 38840 65974 149405 
Zásoby 2946 6148 7697 7764 9941 
Materiál 2500 3563 4701 5334 6799 
Nedokončená výroba a polotovary 70 125 155 80 206 
Výrobky 369 2211 2759 2285 2869 
Zboží 7 249 82 65 67 
Krátkodobé pohledávky 5410 6394 7144 17273 18989 
Pohledávky z obchodních vztahů 260 2408 6177 16353 18225 
Stát - daňové pohledávky 1816 96 0 0 0 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 758 1314 967 884 724 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 34 0 
Jiné pohledávky 2576 2576 0 2 40 
Krátkodobý finanční majetek 19389 37272 23999 40937 120475 
Peníze 13649 32482 19797 38632 33436 
Účty v bankách 5740 4790 4202 2305 87039 
Časové rozlišení 2015 1598 2202 2358 1398 
Náklady příštích období 2015 1598 2202 2358 1245 
Příjmy příštích období 0 0 0 0 153 
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Příloha č. 2 Rozvaha společnosti – pasiva 2009 - 2013 

v tisíc. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 
Pasiva celkem 312673 236976 224040 232530 331642 
Vlastní kapitál 110920 136387 175948 220580 297132 
Základní kapitál 40200 40200 40200 40200 40200 
Základní kapitál 40200 40200 40200 40200 40200 
Kapitálové fondy 3098 3098 3098 3098 3098 
Ostatní kapitálové fondy 3098 3098 3098 3098 3098 
Rezervní fondy, nedělitelný fondy, fondy ze zisku 4020 4020 4020 4020 4020 
Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond 4020 4020 4020 4020 4020 
Výsledek hospodaření minulých let 37943 63631 89069 128440 166379 
Nerozdělený zisk minulých let 37943 63631 89069 128440 166379 
VH běžného účetního období 25659 25438 39561 44822 83435 
Cizí zdroje 201753 100589 47977 11764 34322 
Dlouhodobé závazky 3862 2621 2617 1359 506 
Závazky ke společníkům, členům družstva  1150 1150 1150  0 
Odložený daňový závazek 2712 1471 1467 1359 506 
Krátkodobé závazky 5164 14159 10137 10405 33816 
Závazky z obchodních vztahů 2860 7398 3686 4609 14436 
Závazky ke společníkům, členům družstva  65 63 52 25 24 
Závazky k zaměstnancům 1069 1066 1183 1702 2643 
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 606 613 683 957 1523 
Stát - daňové závazky a dotace 137 4429 4665 3104 13595 
Krátkodobé přijaté zálohy 12 -59 -158 -21 1515 
Dohadné účty pasivní 364 623 14 14 54 
Jiné závazky 51 26 12 15 26 
Bankovní úvěry a výpomoci 192727 83809 35223 0 0 
Bankovní úvěry dlouhodobé 192727 83809 35223 0 0 
Časové rozlišení 0 0 115 186 188 
Výdaje příštích období 0 0 115 186 188 
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Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty 2009 - 2013 

v tisíc. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 3 214 580 534 375 
Náklady vynaložené na prodej zboží 3 192 492 409 341 
Obchodní marže 0 22 88 125 34 
Výkony 128207 151786 163952 190046 263741 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 128125 149797 163262 190121 260862 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 82 1989 697 -375 2879 
Aktivace 0 0 -7 300 0 
Výkonová spotřeba 58344 65159 66163 87026 105836 
Spotřeba materiálu a energie 47142 53751 59580 71921 93341 
Služby 11202 11408 6583 15105 12495 
Přidaná hodnota 69863 86649 97877 103145 157939 
Osobní náklady 29338 20031 21658 26888 45861 
Mzdové náklady 22059 14944 16161 20053 34255 
Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 7241 5077 5461 6777 11521 
Sociální náklady 38 10 36 58 85 
Daně a poplatky 2 54 56 121 236 
Odpisy DN a DH majetku 4544 28335 22515 23056 20457 
Tržby z prodeje DM a materiálu 291 365 234 164 132 
Tržby z prodeje DM 291 120 213 126 0 
Tržby z prodeje materiálu 0 245 21 38 132 
Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0 47 170 21 0 
Zůstatková cena prodaného DM 0 47 170 7 0 
Prodaný materiál 0 0 0 14 0 
Ostatní provozní výnosy 3441 749 684 939 1187 
Ostatní provozní náklady 92 302 38 300 105 
Provozní výsledek hospodaření 39619 38994 54358 53862 92599 
Výnosové úroky  8 0 290 0 305 
Nákladové úroky 7192 7436 2485 483 0 
Ostatní finanční výnosy 1811 1166 445 2857 11403 
Ostatní finanční náklady 2379 1027 3802 969 1204 
Finanční výsledek hospodaření -7752 -7297 -5552 1405 10504 
Daň z příjmu za běžnou činnost 6201 6103 9245 10445 19668 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 25666 25594 39561 44822 83435 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
Mimořádné náklady 5 156 0 0 0 
Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek hospodaření -5 -156 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období 25661 25438 39561 44822 83435 
Výsledek hospodaření před zdaněním 31862 31541 48806 55267 103103 
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Příloha č. 4 Horizontální analýza vybraných položek rozvaha 

Položka 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
∆ v tis. Kč % v tis. Kč  % v tis. Kč % v tis. Kč % 
Aktiva celkem -75697 -24,21% -12936 -5,46% 8490 3,79% 99112 42,62% 
Dld. majetek -97349 -34,41% -2566 -1,38% -18800 -10,27% 16641 10,13% 
Nehmotný majetek -1308 -64,31% -381 -52,48% -114 -33,04% -137 -59,31% 
Hmotný majetek -96041 -34,19% -2185 -1,18% -18686 -10,23% 16778 10,23% 
Oběžná aktiva 22069 79,54% -10974 -22,03% 27134 69,86% 83431 126,46% 
Zásoby 3202 108,69% 1549 25,20% 67 0,87% 2177 28,04% 
Krátkodobé pohl. 984 18,19% 750 11,73% 10129 141,78% 1716 9,93% 
Krátkodobý fin. 
Majetek 

17883 92,23% -13273 -35,61% 16938 70,58% 79538 194,29% 

Časové rozlišení -417 -20,69% 604 37,80% 156 7,08% -960 -40,71% 
 
Položka 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
∆ v tis. Kč % v tis. Kč  % v tis. Kč  % v tis. Kč % 
Pasiva celkem -75697 -24,21% -12936 -5,46% 8490 3,79% 99112 42,62% 
Vlastní kapitál 25467 22,96% 39561 29,01% 44632 25,37% 76552 34,70% 
Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
VH min. let 25688 67,70% 25438 39,98% 39371 44,20% 37939 29,54% 
VH běžného období -221 -0,86% 14123 55,52% 5261 13,30% 38613 86,15% 
Cizí zdroje -101164 -50,14% -52612 -52,30% -36213 -75,48% 22558 191,75% 
Dld. závazky -1241 -32,13% -4 -0,15% -1258 -48,07% -853 -62,77% 
Krd. závazky 8995 174,19% -4022 -28,41% 268 2,64% 23411 225,00% 
Bankovní úvěry dld. -108918 -56,51% -48586 -57,97% -35223 -100,0% 0 0,00% 
Časové rozlišení 0 0,00% 115 0,00% 71 61,74% 2 1,08% 
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Příloha č. 5 Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

Položka 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
∆ v tis. Kč  % v tis. Kč  % v tis. Kč  % v tis. Kč % 
Výkony 23579 18,39% 12166 8,02% 26094 15,92% 73695 38,78% 
Výkonová spotřeba 6815 11,68% 1004 1,54% 20863 31,53% 18810 21,61% 
Přidaná hodnota 16786 24,03% 11228 12,96% 5268 5,38% 54794 53,12% 
Osobní náklady -9307 -31,72% 1627 8,12% 5230 24,15% 18973 70,56% 
Daně a poplatky 52 2600% 2 3,70% 65 116,07% 115 95,04% 
Odpisy DHM a 
DNM 23791 523,57% -5820 -20,54% 541 2,40% -2599 -11,27% 
Tržby z prodeje DM 
a mat. 74 25,43% -131 -35,89% -70 -29,91% -32 -19,51% 
ZC prodaného DM 
a mat. 47 0,00% 123 261,70% -149 -87,65% -21 -100% 
Ostatní provozní 
výnosy  -2692 -78,23% -65 -8,68% 255 37,28% 248 26,41% 
Ostatní provozní 
náklady 210 228,26% -264 -87,42% 262 689,47% -195 -65,00% 
Provozní VH -625 -1,58% 15364 39,40% -496 -0,91% 38737 71,92% 
Výnosové úroky  -8 -100% 290 0,00% -290 -100% 305 0,00% 
Nákladové úroky 244 3,39% -4951 -66,58% -2002 -80,56% -483 -100% 
Ostatní finanční 
výnosy -645 -35,62% -721 -61,84% 2412 542,02% 8546 299,12% 
Ostatní finanční 
náklady -1352 -56,83% 2775 270,20% -2833 -74,51% 235 24,25% 
Finanční VH 455 -5,87% 1745 -23,91% 6957 -125% 9099 647,62% 
Daň z příjmu za 
běžnou čin. -98 -1,58% 3142 51,48% 1200 12,98% 9223 88,30% 
VH za běžnou 
činnost -72 -0,28% 13967 54,57% 5261 13,30% 38613 86,15% 
Mimořádné nákady 151 3020% -156 -100,0% 0 0,00% 0 0,00% 
Mimořádný VH -151 3020% 156 -100,0% 0 0,00% 0 0,00% 
VH za účetní 
období -223 -0,87% 14123 55,52% 5261 13,30% 38613 86,15% 
VH před zdaněním -321 -1,01% 17265 54,74% 6461 13,24% 47836 86,55% 
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Příloha č. 6 Vertikální analýza vybraných položek rozvahy 

Položka 2009 2010 2011 2012 2013 
Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 
Dlouhodobý majetek 90,48% 78,30% 81,68% 70,61% 54,53% 
Nehmotný majetek 0,65% 0,31% 0,15% 0,10% 0,03% 
Hmotný majetek 89,83% 78,00% 81,53% 70,51% 54,50% 
Oběžná aktiva 8,87% 21,02% 17,34% 28,37% 45,05% 
Zásoby 0,94% 2,59% 3,44% 3,34% 3,00% 
Krátkodobé pohledávky 1,73% 2,70% 3,19% 7,43% 5,73% 
Krátkodobý fin. majetek 6,20% 15,73% 10,71% 17,61% 36,33% 
Časové rozlišení 0,64% 0,67% 0,98% 1,01% 0,42% 

 
Položka 2009 2010 2011 2012 2013 
Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 
Vlastní kapitál 35,47% 57,55% 78,53% 94,86% 89,59% 
Základní kapitál 12,86% 16,96% 17,94% 17,29% 12,12% 
VH minulých let 12,14% 26,85% 39,76% 55,24% 50,17% 
VH běžného období 8,21% 10,73% 17,66% 19,28% 25,16% 
Cizí zdroje 64,53% 42,45% 21,41% 5,06% 10,35% 
Dlouhodobé závazky 1,24% 1,11% 1,17% 0,58% 0,15% 
Krátkodobé závazky 1,65% 5,97% 4,52% 4,47% 10,20% 
Bankovní úvěry dld. 61,64% 35,37% 15,72% 0,00% 0,00% 
Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,05% 0,08% 0,06% 
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Příloha č. 7 Vertikální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

Položka 2009 2010 2011 2012 2013 
Provozní výnosy 100% 100% 100% 100% 100% 
Tržby z prodeje zboží 0,00% 0,14% 0,35% 0,28% 0,14% 
Výkony 97,17% 99,13% 99,09% 99,15% 99,36% 
Tržby z prodeje DM a materiálu 0,22% 0,24% 0,14% 0,09% 0,05% 
Ostatní provozní výnosy 2,61% 0,49% 0,41% 0,49% 0,45% 

 
Položka 2009 2010 2011 2010 2013 
Provozní náklady 100% 100% 100% 100% 100% 
Nákl. vynaložené na prodej zboží 0,00% 0,17% 0,44% 0,30% 0,20% 
Výkonová spotřeba 63,20% 57,10% 59,56% 63,14% 61,23% 
Osobní náklady 31,78% 17,55% 19,50% 19,51% 26,53% 
Daně a poplatky 0,00% 0,05% 0,05% 0,09% 0,14% 
Odpisy DM 4,92% 24,83% 20,27% 16,73% 11,84% 
Zůstatková cena prod. DM a mat. 0,00% 0,04% 0,15% 0,02% 0,00% 
Ostatní provozní náklady 0,10% 0,26% 0,03% 0,22% 0,06% 
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Příloha č. 8 Vstupní data pro výpočet ukazatelů rentability pro odvětví 

Položka Vstupní data odvětví 
2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva 88034907 82755560 89478142 102261892 103603595 
Vlastní kapitál 40181902 39713371 43498619 51123584 57580070 
Dlouhodobé dluhy 13055288 11444806 11561073 13139602 11462501 
Dlouhodobé závazky 4709351 4977064 6274096 7464011 5700999 
Dld směnky a dluhopisy 313583 345480 0 73993 106274 
Ost. dld. závazky 4395768 4631584 6274096 7390018 5594725 
Dld bankovní úvěry 8345937 6467742 5286977 5675591 5761502 
Tržby 141391764 123744832 156814517 160618405 154163020 
Tržby z prodeje zboží 47467288 35254027 42130471 44828810 35383383 
Tržby z prodeje výrobků 89584090 84150419 112220834 113023331 114600813 
Tržby z prodeje služeb 4340386 4340386 2463212 2766264 4178824 
EBIT 8748669 6061864 10644832 8177663 6654736 
EAT 5948179 4596517 8239667 5948861 4854853 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


