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Úvod

Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu vybraného podniku, s jejíž pomocí 

lze vyhodnotit finanční hospodaření. Finanční analýza nám může odpovědět na mnohé otázky 

týkající se např. pohybu kapitálu ve firmě, kvality řízení kapitálu a vlivu firemního 

hospodaření na postavení firmy na trhu. 

V současné době musí každý podnikatelský subjekt „bojovat“ o své místo na trhu, být 

stále konkurenceschopný. Většina podniků projevuje svou snahu udržet se na trhu zejména 

zkvalitněním jejich finančního řízení neustálou analýzou jejích činnosti a výsledků, kterých 

daný podnik dosáhl. Výsledky provedené finanční analýzy jsou pak důležitým zdrojem 

informací pro kvalitní vedení podniku a zlepšení rozhodovacích procesů. 

Finanční analýza, jako nástroj manažerů pro finanční řízení, vyhodnocuje 

ekonomickou situaci podniku. Finanční analýza poskytuje managamentu podklad pro 

přesnější vyhodnocování minulé i současné situace. Pomocí finanční analýzy účetních dat 

může daný podnik identifikovat  slabá místa v hospodaření, která by mohla firmě v budoucnu 

způsobit jak menší tak i větší problémy a zjistit příčiny tohoto nepříznivého stavu a na druhé 

straně stanovit silné stránky společnosti, na kterých by mohla svou činnost v budoucnu 

„stavět“.   

Cílem bakalářské práce je analýza rentability a zhodnocení finanční pozice podniku a 

následný návrh opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace vybraného podniku. 

První, teoretická část bakalářské práce obsahuje shrnutí teoretických poznatků             

z oblasti finanční analýzy, jsou zde vysvětleny používané pojmy a vymezena konstrukce a 

interpretace jednotlivých ukazatelů, přičemž největší pozornost je věnována analýze 

rentability podniku. 

V druhé části se seznámíme s hodnoceným podnikem, kterým je Biocel Paskov a.s. se 

sídlem v Paskově. Je zde uveden stručný popis a historie společnosti, předmět její činnosti       

s krátkým popisem hlavních produktů, nástin vývoje základních ekonomických charakteristik 
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v průběhu čtyř analyzovaných let a nakonec je zde provedena horizontální a vertikální analýza 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

 Ve třetí kapitole, která tvoří stěžejní část bakalářské práce, jsou využity teoretické 

poznatky z první části práce. Jsou zde analyzována data z let 2003 – 2006 společnosti Biocel 

Paskov a.s. získaná z výkazů společnosti (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, cash flow). 

Podrobnější analýzou je provedeno zhodnocení pouze jediné složky finančního hospodaření 

podniku a to rentability.

V závěrečné fázi práce je provedeno shrnutí a zhodnocení údajů získaných finanční 

analýzou rentability s určitým doporučením pro společnost do budoucna. 
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1 Metodologie finanční analýzy

Úloha a pojetí finanční analýzy

Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku.1

Finanční analýza je komplexní systém metod a nástrojů hodnocení finanční situace 

podniku, který představuje významnou součást finančního řízení podniku a umožňuje

připravit podklady pro potřebná řídící rozhodnutí. Smyslem finanční analýzy je, že s využitím 

vhodných ukazatelů jsme schopni s předstihem identifikovat negativní tendence ve vývoji 

hospodaření společnosti a upozornit tak na potřebu změn v hospodářských procesech. 

Pro hodnocení finanční situace a výkonnosti podniku využíváme celou řadu ukazatelů, 

k jejichž sestavování používáme data získaná z finančního účetnictví. Účetnictví nekončí 

sestavením účetních výkazů (tj. sestavením rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o 

finančních tocích), jednotlivé výkazy nám neposkytují úplný obraz o hospodaření a finanční 

situaci podniku, o jeho silných a slabých stránkách, o nebezpečích, trendech a celkové kvalitě 

hospodaření. A proto je zde finanční analýza, která data získaná z výkazů mezi sebou 

navzájem poměřuje, čímž rozšiřuje jejich vypovídací schopnost a umožňuje nám tak dospět    

k určitým závěrům o celkové finanční situaci, tj. finanční výkonnosti a finanční pozici, podle 

nichž je poté možné přijímat různá rozhodnutí. Kromě finančního účetnictví mohou být 

dalšími zdroji pro finanční analýzu zdroje z oblasti vnitropodnikového účetnictví, 

ekonomické statistiky, peněžního a kapitálového trhu. 

Informace týkající se finanční situace podniku jsou důležité pro mnoho subjektů, které 

přicházejí tak či onak do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je důležitá pro 

akcionáře, věřitele, investory, banky, obchodní partnery, zaměstnance a také pro podnikové 

manažery. 

1.2 Metody finanční analýzy

Metodami finanční analýzy jsou deterministické metody a metody matematicko-

statistické. Základní členění metod je zobrazeno na obr. 1.1.

Metody deterministické jsou metody jednoduché, standardně používané pro běžné 

finanční analýzy podniku za menší počet časových období. Matematicko-statistické metody

                                                
1  VALACH, J. a kolektiv. Finanční řízení podniku. Vyd. 2. Praha: EKOPRESS 1999. 324 stran, str. 91.        
ISBN 80-86119-21-1.
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zpravidla vycházejí z údajů delších časových řad a jsou založeny na složitějších 

matematických postupech a myšlenkách a slouží především k posouzení determinantů a 

faktorů vývoje. 

Obr. 1.1  Členění metod finanční analýzy

Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální a vertikální analýza finančních výkazů je výchozím bodem finanční 

analýzy. Obě tyto analýzy nám umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů      

v určitých souvislostech. Velikost absolutních údajů souvisí do značné míry s velikostí 

podniku a proto nejsou analýzy vhodné k mezipodnikovému srovnávání. Naopak je lze využít 

k srovnávání vývoje vybraných absolutních ukazatelů v čase, tj. jak v navazujících obdobích 

dané ukazatele rostly nebo klesaly. 

Horizontální analýza neboli analýza vývojových trendů sleduje vývoj zkoumané 

veličiny v čase. Nejčastěji je vývoj položky vyjádřen rozdílem údajů dvou po sobě jdoucích 

let nebo indexem meziročních změn. U indexů zjišťujeme o kolik procent se jednotlivé 

položky z výkazů změnily oproti minulému roku, v případě diferencí (rozdílů) zkoumáme o 

kolik se jednotlivé položky změnily v absolutních číslech. Již při tomto rozboru lze zjistit 

momenty, při kterých se vývoj dvou korespondujících položek dostává do kolize se známými 

finančními pravidly a také jím lze odhalovat dlouhodobé trendy významných finančních 

položek. 

METODY FINANČNÍCH ANALÝZ

Deterministické
metody

Matematicko-
statistické metody

Horizontální analýza

Vertikální analýza

Poměrová analýza

Analýza soustav 
ukazatelů

Testování statistických 
hypotéz

Analýza rozptylu

Diskriminační analýza

Regresní analýza

Analýza citlivosti
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K rozboru absolutních ukazatelů se v případě horizontální analýzy používá řetězových 

a bazických indexů. Při interpretaci změn v horizontální analýze musíme brát v úvahu jak 

změny absolutní, tak i relativní. 

absolutní změna )1()(  titi PP ,  (1.1)

relativní změna 
)1(

)1()(






ti

titi

P

PP
,  (1.2)

kde Pi je hodnota ukazatele i, t je běžné období, t-1 je minulé období. 

Pokročilejším stádiem zkoumání vývoje jednotlivých veličin je vertikální analýza

(analýza struktury), která sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké smysluplné 

veličině. Nejčastěji bývá základem (100 %) rozvahový součet, výkony nebo tržby. Vzhledem 

k procentnímu rozměru veličin je vertikální analýza velmi vhodným nástrojem k posouzení 

významu dílčích položek na vybraném souhrnném absolutním ukazateli a dále pro meziroční 

srovnávání. Matematicky můžeme obecný vzorec zapsat takto,

podíl na celku 



i

i

P

P
,  (1.3)

kde Pi je hodnota dílčího ukazatele,  iP je velikost absolutního ukazatele, neboli suma 

hodnot položek v rámci určitého celku. 

1.3 Poměrová analýza

Základním nástrojem finanční analýzy je výpočet a interpretace finančních 

poměrových ukazatelů. Poměrové ukazatele umožňují získat rychlý obraz o základních 

finančních charakteristikách firmy a jsou-li zjištěné výsledky správně posouzeny a 

interpretovány, lze pro hodnocený ekonomický subjekt získat cenné poznatky jak o finančním 

zdraví, tak i silných či slabých stránkách firmy. Všechny tyto získané informace jsou pak 

důležité nejen pro vlastníky a management podniku, ale také pro jejich externí uživatele,

především pro poskytovatele kapitálu. 

Poměrové ukazatele se běžně vypočítají jako poměr jedné položky nebo skupiny 

položek k jiné položce (skupině položek), mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti. 

Konstrukce a výběr ukazatelů závisí na tom, co chceme zjistit neboli změřit. Některé 

ukazatelé mohou být zjišťovány více než jedním způsobem s použitím různých údajů, a proto 

je nezbytné, k tomu abychom zajistili porovnatelnost při hodnocení podniku i firem navzájem, 

použít pouze jeden způsob.
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Soubor poměrových ukazatelů představuje několik desítek ukazatelů, které jsou 

sdružovány do základních skupin, které se odlišují vazbou k některému aspektu finančního 

stavu podniku. Těmito základními skupinami jsou:

- ukazatele rentability, 

- ukazatele aktivity, 

- ukazatele finanční stability a zadluženosti, 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele kapitálového trhu. 

1.4 Ukazatele rentability

Jednu ze složek poměrových ukazatelů představují ukazatele rentability (profitability 

ratios), které vyjadřují vztah mezi dosaženým efektem činnosti podniku a vloženými 

prostředky, které byly do této činnosti vloženy. V tradičním pojetí je efekt podnikatelské 

činnosti představován nejčastěji vyprodukovaným ziskem, chceme-li však ukazatel použít      

k mezipodnikovému srovnávání, přičteme k zisku nákladové úroky, čímž z hodnocení 

vyloučíme vliv rozdílných podmínek, za kterých podnik cizí kapitál získal. V případě 

mezinárodního srovnávání je vhodné použít zisk před nákladovými úroky a daněmi tzv. 

provozní zisk, čímž je vyloučena rozdílnost jednotlivých národních daňových soustav.   

Česká účetní soustava rozeznává několik kategorií zisku, resp. výsledků hospodaření, 

které jsou obsahově více, či méně srovnatelné s anglosaskými kategoriemi zisku. Dle 

anglosaské terminologie jsou zpravidla vykazovány následující kategorie zisku:

- EBITDA zisk před odpisy, úroky a daněmi (Earnings  before  Interest,

Taxes, Depreciation and Amortization),

- EBIT zisk před úroky a daněmi (Earnings before Interest and Taxes),

- EBT zisk před zdaněním (Earnings before Taxes),

- EAT zisk po zdanění (Earnings after Taxes),

- EAR nerozdělený zisk (Earnings after Retained). 

Ukazatel EBITDA (zisk před odpisy, úroky a zdaněním), který zahrnuje náklady 

kapitálu a odpisy, není v rámci časového a prostorového srovnávání ovlivňován rozdílnou 

odpisovou politikou. Zisk před úroky a zdaněním (EBIT), označován také jako „provozní 

zisk“ (operating profit), je rozdílem všech výnosů a nákladů s výjimkou nákladových úroků 

(úroky z půjček, z dluhopisů apod.). Úroky jdou na úkor výdělku, neboť podnik se musí vzdát 
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určité části výdělku ve prospěch svých věřitelů. Ze zisku před úroky a daněmi dostane každý 

to, co mu patří, tzn., že vlastníci získají zisk po zdanění, stát daň z příjmů a je-li podnik 

zadlužen úročenými dluhy, věřitelé úroky. Provozní zisk patří k pilířům analýzy rentability, 

používá se pro vyjádření celkové provozní výkonnosti podniku, zejména pak pro 

mezipodnikové srovnávání a to z důvodu, že není ovlivněn finanční strukturou podniku. Zisk 

před zdaněním (EBT) získáme odečtením úroků od EBITu. Tento zisk by si zasloužil ve 

finanční analýze více prostoru, neboť daňové úlevy nepravidelně udělované či změny 

daňových sazeb, maří meziroční srovnatelnost ukazatelů. Čistý zisk neboli zisk po zdanění

(EAT), získán po odečtení daně z příjmů od EBT, pak můžeme použít 2 způsoby: rozdělit jej 

mezi vlastníky, čímž zvýšíme jejich zainteresovanost na podnikatelské činnosti nebo mezi 

vlastníky rozdělit pouze jeho část a zbytek (nerozdělený zisk, EAR) si ponechat jako interní 

zdroj financování (samofinancování).

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou vyjádření 

míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu.2  

Obecně je rentabilita definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Vložený 

kapitál se zpravidla používá ve třech různých významech a to podle toho jakého typu kapitálu 

je použito, rozlišujeme tyto ukazatele: 

- rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA),

- rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE),

- rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on Capital Employed, 

ROCE).

Vzhledem k tomu, že ukazatele rentability využívají dat ze dvou účetních výkazů 

(rozvaha, výkaz zisku a ztráty) řadíme je mezi tzv. mezivýkazové poměrové ukazatele. 

Konstrukce těchto ukazatelů se tedy neliší pouze tím, jaký zisk je do čitatele dosazen, ale také 

typem dosazovaného kapitálu do jmenovatele zlomku. Např. ukazatel rentability aktiv by měl 

odrážet jak efekt z celkových aktiv, tak míru celkového výnosu, a proto by měl být do čitatele 

dosazen zisk před úroky a daněmi (EBIT).

                                                
2  VALACH, J. a kolektiv. Finanční řízení podniku. Vyd. 2. Praha: Ekopress 1999. 324 stran, str. 94.                     

ISBN 80-86119-21-1.
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1.4.1 Rentabilita aktiv (rentabilita celkového kapitálu)

Rentabilita aktiv je považována za základní měřítko výnosnosti, kterým zjistíme, jak 

byl zhodnocen celkový vložený kapitál do hospodářské činnosti. Výsledná hodnota ukazatele 

nám udává, kolik Kč zisku připadá na vloženou 1 Kč majetku firmy. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele ROA, tím je výsledek příznivější a tím více tedy získáme z vloženého majetku. 

EBIT
ROA

aktiva
 (1.4)

Ukazatel rentability aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou aktiva financována. Ukazatel v této podobě 

je vhodné používat pro mezipodniková, mezioborová srovnávání, neboť zde nejsou postiženy 

vlivy jednotlivých finančních struktur podniků. 

V souvislosti s řízením kapitálových nákladů se preferuje rentabilita celkového 

kapitálu po zdanění, kdy do čitatele zlomku dosadíme součet čistého zisku a zdaněných 

nákladových úroků. 

(1 )EAT úroky sazba daně
ROA

aktiva

 
 (1.5)

Pokud do výpočtu dosadíme čistý zisk zvýšený o zdaněné nákladové úroky, zahrneme 

tím náklady na cizí zdroje a vyloučíme rozdílné podmínky, za nichž byly cizí zdroje pořízeny. 

Fiktivní zdanění úroků vyjadřuje skutečnou cenu cizího kapitálu, zahrnutím úroků do nákladů 

snížíme vykazovaný zisk, což vede k nižší dani z příjmů. Tato konstrukce ukazatele umožňuje 

srovnatelnost u podniků s různým podílem cizích zdrojů ve finanční struktuře. 

Rentabilita aktiv nezávisí na struktuře kapitálu ani na úrokové a daňové sazbě, závisí 

jen na efektivní alokaci kapitálu do výnosného majetku a na jeho hospodárném využívání. O 

rentabilitu aktiv se zajímají především investoři a věřitelé. 

1.4.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloženého 

akcionáři či vlastníky do podniku. Tento ukazatel je definován jako poměr čistého zisku (EAT) 

a vlastního kapitálu (VK). 

VK

EAT
ROE  (1.6)

Úroveň rentability vlastního kapitálu je nutně závislá na rentabilitě celkového kapitálu 

a úrokové míře cizího kapitálu. Pomocí tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda je jejich 
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kapitál reprodukován s náležitou intenzitou, která odpovídá rizikovosti investice a přináší-li 

jejich kapitál dostatečný výnos. Zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být tak velké, aby 

pokrývalo obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii při jiné formě investování. 

Rentabilita vlastního kapitálu je ovlivňována zejména výši zisku po zdanění, dále pak 

vývojem vlastního kapitálu, který na rozdíl od čistého zisku nepodléhá tak výrazným 

meziročním změnám. V případě, že je vlastní kapitál příliš nízký, nabývá rentabilita extrémně 

vysokých hodnot a tento ukazatel ztrácí svou vypovídací schopnost. 

1.4.3 Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu

Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu poskytuje informaci o 

výnosnosti dlouhodobých zdrojů. Obecný vzorec vypadá takto, 

dluhydlouhodobékapitálvlastní

daněsazbaúrokyEAT
ROCE





)1(

. (1.7)

V čitateli zlomku jsou celkové výnosy investorů (pro vlastníky zisk, pro věřitele 

úroky). Jsou zde zahrnuty veškeré úroky, i krátkodobé, neboť čitatel vyjadřuje zdaněný 

výsledek hospodaření z celkového majetku podniku. Ve jmenovateli jsou dlouhodobé

finanční prostředky, které má podnik k dispozici a které představují sumu dlouhodobě 

investovaného kapitálu, jak akcionářů, tak věřitelů. Tento ukazatel vyjadřuje schopnost 

podniku odměnit ty, kteří mu poskytli prostředky a schopnost přilákat nové investory. 

Krátkodobá pasiva jsou vyloučena z důvodu neočekávaného významnějšího vlivu na 

rentabilitu u krátkodobých zdrojů. Ukazatel slouží k prostorovému srovnávání firem a 

používá se především u velkých průmyslových korporací, kde dlouhodobý kapitál představuje 

značnou část.

1.4.4 Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb (Return on Sales) vyjadřuje stupeň ziskovosti, neboli jaké množství 

zisku v Kč připadá na 1 Kč tržeb. Matematicky můžeme vzorec definovat následovně, 

tržby

EAT
ROS  . (1.8)

Ukazatel rentability tržeb odráží schopnost podniku vyrábět výrobek nebo poskytovat 

službu s nízkými náklady nebo za vysokou cenu. Je vhodné jej použít k posouzení rentability, 

zejména však pro srovnání v čase.
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V případě mezipodnikového srovnávání rentability tržeb je vhodné použít v čitateli 

zisk před úroky a daněmi (EBIT), 

EBIT
ROS

tržby
 , (1.9)

čímž je vyloučen rozdílný vliv úrokového zatížení cizího kapitálu u jednotlivých firem. 

Takovou rentabilitu tržeb, která vylučuje ze ziskového rozpětí vlivy finančních nákladů, také 

nazýváme provozní ziskové rozpětí. V případě, že do čitatele dosadíme čistý zisk, hovoříme o 

tzv. čistém ziskovém rozpětí. 

1.4.5 Rentabilita nákladů 

Ukazatel rentability nákladů nám vyjadřuje, kolik Kč čistého zisku podnik získá 

vložením 1 Kč celkových nákladů.

EAT
Rentabilita nákladů

celkové náklady
 (1.10)

Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe jsou zhodnoceny náklady vložené do 

podnikání a tím vyšší je procento zisku. Tento ukazatel se používá pro mezipodnikové 

srovnávání rentability dílčích nákladů.  

1.4.6 Stručná charakteristika ostatních skupin poměrových ukazatelů

Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity (asset utilization ratios) hodnotí vázanost kapitálu v jednotlivých 

formách majetku, měří schopnost podniku využívat vložených prostředků. V podstatě se 

jedná o ukazatele typu doby obratu (doba, po kterou je majetek v podniku vázán) nebo 

obratovosti, resp. rychlostí obratu (tj. kolikrát se konkrétní položka majetku obrátí za 

stanovený časový interval). 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti

Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů, které podnik využívá 

k financování svých potřeb. Ukazatele finanční stability a zadluženosti (debt utilization ratios) 

zahrnují celou  řadu ukazatelů, které hodnotí finanční strukturu, zejména pak porovnáváním 

vztahu mezi cizími a vlastními zdroji. 
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Ukazatele likvidity

Ukazatele likvidity (liquidity ratios) neboli ukazatele platební schopnosti vyjadřují 

potenciální schopnost podniku hradit své splatné závazky, případně získat dostatek prostředků 

na provedení potřebných plateb. Pro hodnocení platební schopnosti podniku využíváme tři 

základní ukazatele: běžná likvidita, pohotová likvidita, okamžitá likvidita. 

Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele kapitálového trhu používáme pouze v případě, jde-li o akciovou společnost, 

jejíž akcie jsou veřejně obchodovatelné. Do jisté míry tyto ukazatele překonávají nedostatky 

všech předchozích ukazatelů, které vycházejí z účetních hodnot, neboť tím, že do některých 

ukazatelů vstupuje cena akcie, si můžeme udělat představu o tom, jak si společnost stojí, resp. 

jak je hodnocena na trhu. Především se jedná o tyto ukazatele: výplatní poměr, dividenda na 

akcii apod. 

1.5 Pyramidový rozklad ukazatelů rentability

Ukazatel rentability je vrcholový, komplexní, syntetický ukazatel finanční výkonnosti 

podniku, který je ovlivňován jak úrovní zadluženosti podniku, tak docílenou likviditou a 

aktivitou podniku. Proto je součástí tradiční analýzy rentability rozklad vybraného ukazatele 

na ukazatele dílčí pomocí multiplikativních nebo aditivních vazeb. Tyto rozklady ukazatelů 

pak vyúsťují ve vznik tzv. pyramidových soustav, jejichž smyslem je identifikovat a 

kvantifikovat vlivy dílčích ukazatelů na změnu klíčového parametru. Pyramidové soustavy 

mohou být různorodé, zpracované do různé hloubky rozkladu.

Při použití pyramidové soustavy ukazatelů je důležitá její správná konstrukce. Je-li 

soustava vhodně zkonstruována, lze jí použít k hodnocení jak současné, tak i minulé a 

budoucí výkonnosti podniku. 

1.5.1 Pyramidový rozklad ukazatele ROE

Základem rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu je rozklad ukazatele 

rentability aktiv.  Pro rozklad ukazatele rentability aktiv se používá následujícího vztahu: 

A

T

T

EAT

A

EAT
ROA  , (1.11)
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kdy lze ROA rozložit na ukazatel provozní rentability 
T

EAT
a ukazatel obratu aktiv 

A

T
. Je 

tedy zřejmé, že rentabilita celkového kapitálu může být ovlivňována přes ziskové rozpětí a 

rychlost obratu aktiv. Zatímco vysoká ziskovost tržeb je převážně výsledkem dobré kontroly 

nákladů, hospodárnosti při vynakládání prostředků a při spotřebě kapitálu, vysoký obrat 

celkových aktiv je projevem efektivního využívání kapitálu, resp. majetku, se kterým podnik 

hospodaří.3

Budeme-li při rozkladu ukazatele vlastního kapitálu ROE vycházet z rozkladu 

rentability aktiv ROA, lze pak ukazatel ROE rozložit následovně, 

VK

A

A

T

T

EAT

VK

A
ROAROE  . (1.12)

V případě podrobnější analýzy ukazatele rentability vlastního kapitálu, lze pak využít 

tohoto rozkladu, 

EAT EAT EBT EBIT T A
ROE

VK EBT EBIT T A VK
      , (1.13)

kde 
EAT

EBT
 představuje daňovou redukci, 

EBIT

EBT
úrokovou redukci zisku, 

EBIT

T
 provozní 

rentabilitu, 
T

A
 obrat aktiv a 

A

VK
 finanční páku. Z uvedeného vzorce je tedy zřejmé, že 

rentabilita vlastního kapitálu je ovlivňována rentabilitou celkového kapitálu, zdaněním a 

zadlužeností. 

Detailní pyramidový rozklad ukazatele ROE znázorňuje obr. 1.2, ve kterém je  již 

zahrnuta i nákladovost a obraty. 

Vliv zadluženosti na rentabilitu vlastního kapitálu vyjadřují dva protichůdné faktory: 

úroková redukce zisku a finanční páka. Zvýšení zadluženosti se projeví v růstu ukazatele 

finanční páka, kdy tento růst má pozitivní vliv na ROE. Avšak na druhé straně je zvýšení 

zadluženosti spojeno s růstem podílu cizích zdrojů, tedy s růstem úroků, které snižují podíl 

zisku pro vlastníky. Růst úroků z cizích zdrojů způsobuje pokles ukazatele úrokové redukce 

zisku a tím i pokles ROE. Zvýšení zadluženosti má tedy pozitivní vliv na hodnotu rentability 

vlastního kapitálu pouze tehdy, jestliže podnik dokáže každou další korunu dluhu zhodnotit 

více než je úroková sazba dluhu. 

                                                
3  VALACH, J. a kolektiv. Finanční řízení podniku. Vyd. 2. Praha: Ekopress 1999. 324 stran, str. 100.              

ISBN 80-86119-21-1.
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Kombinovaný účinek úrokové redukce zisku a finanční páky lze vyjádřit jejich 

součinem, který označujeme jako ziskový účinek finanční páky (ZÚFP). 

EBT A
ZÚFP

EBIT VK
  (1.14)

Ziskový účinek finanční páky nám udává míru, jakou je rentabilita vlastního kapitálu 

„zvětšena“ použitím cizích zdrojů. Jestliže je výsledná hodnota větší než jedna, pak zvýšení 

zadluženosti při dané úrokové míře působí pozitivně na vývoj ukazatele ROE. A naopak, 

v případě, že hodnota ukazatele je menší než jedna, pak zvyšování podílu cizích zdrojů ve 

finanční struktuře podniku má negativní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. 

EAT
ROE

VK


EAT

EBT
     .

EBT

EBIT
   .     

EBIT

T
   .           

T

A
             .                  

A

VK

    1    -
N

T
  360       /    360

A

T
            1         /     1

CZ

A


   matN

T
     +    mzdyN

T
  +      ostN

T
               360

DA

T
   +  360

OA

T
       

KZAV

A
   +      

BÚ

A

Obr. 1.2  Pyramidový rozklad ukazatele ROE

1.5.2 Metody vyčíslení vlivů v pyramidových rozkladech ukazatelů

U pyramidových rozkladů se mezi dílčími ukazateli vyskytují různé druhy vzájemných 

vazeb, přičemž jsou tyto vazby zachyceny jako matematické rovnice. Nejčastěji se 

v pyramidových rozkladech vyskytují aditivní (sčítání nebo odčítání) nebo multiplikativní 

(násobení nebo dělení) vazby. Jednotlivé vlivy lze vyčíslit na základě změn absolutních, kdy 

01 xxx   nebo na základě relativních změn, kde 
0

01

x

xx

x

x
x





 . 

V případě aditivních vazeb je vyčíslení vlivu mnohem jednodušší a celková změna je 

rozdělena podle poměru změny ukazatele na celkové změně ukazatelů, 
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i
ai x

i
i

a
x y

a


  


, 

přitom ,1 ,0i i ia a a   , kde ai,0 je dílčí ukazatel ve výchozím období, ai,1 je dílčí ukazatel 

v běžném období, x představuje analyzovaný ukazatel, ∆xai vliv dílčího ukazatele na 

analyzovaný ukazatel a ∆yx přírůstek vlivu ukazatele x. 

Při existenci multiplikativních vazeb mezi analytickými ukazateli se pro analýzu jejich 

vlivu používají čtyři základní metody: metoda postupných změn, metoda rozkladu se zbytkem, 

logaritmická metoda rozkladu, funkcionální metoda rozkladu. U prvních dvou metod je 

vyčíslení změn ukazatelů postupné, hodnoty ostatních ukazatelů zůstávají neměnné. Poslední 

dvě metody postihují souběžně změny dílčích ukazatelů na hlavní analyzovaný ukazatel.

Metoda postupných změn

U metody postupných změn je celková odchylka rozdělena mezi dílčí vlivy. Výhodou 

této metody je jednoduchost výpočtu a bezezbytkový rozklad. Naopak nevýhodou metody je, 

že vliv jednotlivých analytických ukazatelů je závislý na jejich pořadí ve výpočtu. 

Předpokládáme-li u metody postupných změn, která je charakteristická postupnou změnou

jednotlivých činitelů, že ukazatel cbax  , pak: 

cbax xxxy  ,

00 cbaxa  ,

01 cbaxb  ,

cbaxc  11 .

Logaritmická metoda rozkladu

Logaritmická metoda vede k přesnějším výsledkům, neboť výsledky jsou nezávislé na 

pořadí vysvětlujících ukazatelů. Nevýhodou metody, vzhledem k tomu, že vychází z výpočtu 

logaritmů indexů a logaritmus je pouze kladné číslo, je její nepoužitelnost v případě 

záporných nebo nulových hodnot indexů změn. U této metody se při zkoumání vlivu i-tého 

vysvětlujícího ukazatele předpokládá současná změna ostatních vysvětlujících ukazatelů. Dá 
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se říci, že se vychází ze spojitých výnosů, neboť 
iaIln a xIln  znamenají spojitý výnos 

ukazatelů ai  a x 4.

Jestliže index změny vysvětlujícího ukazatele 
0

1

a

a
I

ia   a index změny vrcholového ukazatele 

0

1

x

x
I x , lze pak vlivy jednotlivých ukazatelů vyjádřit následovně, 

x
I

I
x

x

a

a
i

i


ln

ln
.

Metoda rozkladu se zbytkem

Problémem metody je existence zbytkové složky, kterou nelze jednoznačně 

interpretovat a přiřadit jednotlivým vlivům. Vlivy jsou vyčísleny se zbytkem tak, že vzniká 

zbytek R, který je výsledkem kombinace současných změn více ukazatelů5. Za předpokladu 

součinu tří dílčích ukazatelů, 321 aaax  , kdy je každému vlivu přiřazena stejná část 

zbytku, můžeme vlivy vyčíslit takto, 

30,30,211

R

x

y
aaax x

a 


 ,

30,320,12

R

x

y
aaax x

a 


 ,

330,20,13

R

x

y
aaax x

a 


 ,

přitom zbytek  
x

y
aaaaaaaaayR x

x 

 30,20,10,320,10,30,21 .

Funkcionální metoda rozkladu

Funkcionální metodu lze oproti metodě rozkladu logaritmické použit i v případě 

záporných indexů. Výhodou této metody je také její necitlivost na pořadí činitelů při výpočtu. 

Na druhé straně je určitou slabinou metody otázka přidělování vah při rozdělování společných 

faktorů, a proto je doporučováno preferovat metodu rovnoměrného dělení podle počtu 

                                                
4 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 

Vyd. 1. Praha: Ekopress 2006. 191 stran, str. 33. ISBN 80-86119-58-0. 
5 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 

Vyd. 1. Praha: Ekopress 2006. 191 stran, str. 33. ISBN 80-86119-58-0. 
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ukazatelů. O této metodě se dá říci, že vychází z diskrétních výnosů neboť 
iaR a Rx znamenají 

diskrétní výnos ukazatelů ai a x. 

V případě součinu tří dílčích ukazatelů 321 aaax   a předpokladu rovnoměrného 

dělení zbytku, lze jednotlivé vlivy vyčíslit takto, 

xaaaaa
x

a yRRRRR
R

x 





 

323211 3

1

2

1

2

1
1

1
,

xaaaaa
x

a yRRRRR
R

x 





 

313122 3

1

2

1

2

1
1

1
,

xaaaaa
x

a yRRRRR
R

x 





 

212133 3

1

2

1

2

1
1

1
, 

přitom 
0,

1

j
a a

a
R

j


 , 

0x

x
Rx


 , 0,11, aaa ii  .

V pyramidovém rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu, který je součástí 

třetí kapitoly bakalářské práce, je pro vyčíslení vlivů u multiplikativních vazeb použita 

metoda logaritmická. 
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2 Charakteristika podniku 

Tato kapitola bakalářské práce je zaměřena na představení vybraného podniku, kterým 

je Biocel Paskov a.s. se sídlem v Paskově. V následující části bude pracováno s údaji 

společnosti z let 2003 – 2006, a proto je zde uveden stručný nástin vývoje základních 

ekonomických charakteristik v průběhu těchto let. V závěru této kapitoly je pro jasnější 

analýzu a interpretaci ukazatelů rentability provedena analýza údajů, ze kterých tyto ukazatele 

vycházejí. Konkrétně bude provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát z let 2003 až 2006. Účetní výkazy společnosti (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

přehled o peněžních tocích) z jednotlivých let  jsou zobrazeny v  přílohách č. 2, 3 a 4.

2.1 Představení společnosti 

Základní údaje

Obchodní firma: Biocel Paskov a.s.

Sídlo společnosti: Zahradní 762, 739 21 Paskov

Právní forma: akciová společnost

Základní kapitál: 280.000.000 Kč 

Datum vzniku: 20. 12. 2000

Identifikační číslo: 26420317

Historie a profil společnosti

Společnost Biocel Paskov a.s., tehdy ještě pod názvem Heinzel Paskov a.s., dosáhla 

v r. 2001 96,3% hlasovacích práv ve firmě BIOCEL, a.s. ( IČ 45193291). Na základě návrhu 

Smlouvy o převzetí jmění firmy BIOCEL, a.s., která byla schválená na valné hromadě této 

společnosti dne 21. 11. 2001, došlo 12. 11. 2002 k zápisu tohoto převzetí do obchodního 

rejstříku. Tím došlo ke zrušení firmy BIOCEL, a.s. bez likvidace a společnost Heinzel Paskov 

a.s. se současně přejmenovala na Biocel Paskov a.s. Všechny akcie společnosti Biocel Paskov 

a.s. vlastnila k 31. 12. 2006 společnost Heinzel Holding GmbH, Vienna and Vorchdorf, 

Rakousko.

Biocel Paskov a.s. je členem mezinárodní celulózo-papírenské skupiny Heinzel Group 

zaměřené na výrobu a prodej buničiny a papíru. Sídlo skupiny je ve Vídni, sídlo společnosti je 

v blízkosti Ostravy, v Moravskoslezském kraji České republiky. 
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Historie výroby buničiny na Ostravsku je stará více než 120 let. Biocel Paskov a.s. a 

sousední pila Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. tvoří základ průmyslového komplexu o 

rozloze 200 hektarů, který postupně přitahuje další investory a který má ambici stát se 

významným evropským centrem na zpracování dřeva.  

Vlastnická struktura

Základní kapitál společnosti zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě činí 280.000.000 Kč a skládá se z 28 000 kmenových akcií plně upsaných a 

splacených, ve jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč. Všechny akcie znějí na jméno a mají 

listinnou podobu. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva 

na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických 

cenných papírů. Společnost k 31. 12. 2006 nevlastnila žádné vlastní akcie. 

Organizační struktura společnosti Biocel Paskov a.s. 

Společnost Biocel Paskov a.s. je členem holdingové skupiny Heinzel Group. Jejím 

jediným společníkem – akcionářem, vlastnícím 100 % akcií, je Heinzel Holding GmbH, 

Vídeň a  Vorchdorf,  Rakousko.

Vrcholným orgánem společnosti je valná hromada akcionářů. Statutárním orgánem 

společnosti je představenstvo, jehož předsedou je Ing. Ivo Klimša. Dozorčí rada je šestičlenná, 

jejíž předsedou je Alfred Heinzel. 

Organizační struktura společnosti tvoří přílohu č. 1.

2.2 Činnost společnosti

Hlavním produktem společnosti je dlouhovláknitá bělená sulfitová papírenská 

buničina VIAN-PASKOV vyráběná ze smrkového dřeva. Vyrábí se v kvalitách ECO a ECF. 

Buničina se používá zejména na výrobu hygienických papírů, ale také v zanáškách pro výrobu 

tiskových a psacích papírů, k výrobě balících papírů a pro krycí vrstvy kartónů. Své využití 

má také při výrobě vysoce bělených nepromastitelných papírů nebo pergamenové náhrady. 

Svou kapacitou 280 tisíc tun buničiny se Biocel Paskov a.s. řadí k největším evropským 

komerčním celulózkám. 

 Vedlejšími produkty Biocelu Paskov a.s. jsou krmné kvasnice VITEX a 

lignosulfonové plastifikátory VIANPLAST. Krmné kvasnice VITEX se používají jako složka 

směsí pro drůbež, dobytek, ryby a pro přípravu potravy pro malá domácí zvířata. S roční 
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výrobou 24 tisíc tun je Biocel Paskov a.s. největším evropským producentem tohoto typu 

kvasnic. Lignosulfonové plastifikátory se používají do malt a betonových směsí, při úpravě 

sirných rud neželezných kovů nebo jako pojivo v keramické výrobě. Na trh je tento produkt 

dodáván prostřednictvím společnosti Borregaard LignoTech. 

Společnost se neustále snaží zvyšovat kvalitu svých výrobků, efektivnost výroby a její 

strategický rozvoj při neustálém snižování nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

Každoročně firma vynakládá nemalé investiční prostředky na obnovu technologických 

zařízení, na modernizaci a přestavbu automatizovaných systémů řízení, zamezení zvyšování 

negativních dopadů z její činnosti na životní prostředí a také na výzkum a vývoj. 

Biocel Paskov a.s. uplatňuje prodejní strategii, která je založena na dlouhodobých 

obchodních vztazích, orientovaných na zákazníka. Filosofií této strategie je, být co nejblíže 

zákazníkovi a poskytnout mu maximální servis. K zákazníkům společnosti patří především 

přední světové papírenské společnosti zejména v oblasti výroby hygienického zboží, dále pak 

výrobci krmných směsí pro hospodářská zvířata a výrobci granulí pro domácí zvířata.  

2.3 Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2003 - 2006

Jednotlivé údaje, které jsou předmětem následujícího nástinu vývoje společnosti 

v letech 2003 až 2006, jsou obsahem přílohy č. 5. Údaje o vývoji čistého zisku, celkových 

výnosů, celkových tržeb a tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, které se nejvíce podílejí 

na tržbách společnosti jsou mimo jiné zobrazeny v grafu 2.1.

Rok 2003

Rok 2003 byl obchodně i ekonomicky ovlivněn celkovým hospodářským útlumem. 

Ale i přesto dokázal Biocel Paskov a.s. vyrobit rekordní množství buničiny ve výši 258 tis. 

tun a v podmínkách přesyceného trhu prodat 255 tis. tun buničiny. Tržby z prodeje buničiny 

tak tvořily 90 % všech tržeb za prodej výrobků a služeb, které v roce 2003 činily 3.613 mil Kč.  

Z celkového prodaného množství buničiny pak bylo přes 90 % vyvezeno do 24 zemí světa, 

kdy největší část byla exportována do Evropy, zejména Itálie, Francie a Německa. Na trhu 

s krmnými kvasnicemi došlo v průběhu roku k mírnému zakolísání z důvodů útlumu českého 

krmivářského průmyslu, avšak během několika měsíců byla tato situace stabilizována. Podnik 

dosáhl v tomto roce čistého zisku ve výši 455 mil Kč. 

V roce 2003 byl v Biocelu Paskov a.s. zahájen speciální program rozvoje nových 

zaměstnanců – absolventů vysokých škol, jehož účelem bylo rozšířit teoretické znalosti. 
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Průměrný počet zaměstnanců činil v tomto roce 490 pracovníků, kolem 60 % z tohoto 

průměru tvořili zaměstnanci se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. 

Rok 2004

Rok 2004 hodnotil Biocel Paskov a.s. vzhledem k tržní situaci jako úspěšný, i přesto, 

že nedokázal vyrobit plánovaný objem 280 tis. tun buničin. Nedodržení plánu bylo způsobeno 

krátkodobým výpadkem provozu výrobního zařízení a firma vyrobila „pouze“ 269 tis. tun. 

Z celkových tržeb 3.905 mil Kč, tak tržby z prodeje buničiny, zejména do zahraničí, tvořily 

91 %. Krmivářský trh se v roce 2004 nevyznačoval zásadními výkyvy. V roce 2004 Biocel 

Paskov a.s. prohluboval svou prodejní strategii orientovanou na zákazníka a dokázal tak 

prodat rekordní množství buničiny ve výši 272 tis. tun do 18 zemí světa, což bylo o 17 tis. tun 

více než v předchozím roce. Čistý zisk společnosti v tomto roce činil 618 mil Kč. 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2004 činil 474 osob, kdy podíl zaměstnanců se 

středoškolským a vysokoškolským vzděláním činil 60 %. V tomto roce stále probíhal 

program rozvoje nových zaměstnanců.

Změny vyplývající ze vstupu České republiky do Evropské unie zvládl Biocel Paskov 

a.s. bez sebemenších potíží a jakýchkoliv dopadů na kvalitu spolupráce s obchodními partnery.

Rok 2005

Rok 2005 přinesl výrazné zhoršení výsledků hospodaření společnosti i přesto, že bylo 

vyrobeno a prodáno rekordní množství buničiny. Převážná část produkce buničiny byla 

vyvezena do třiceti zemí světa. Nepříznivě na zisk společnosti působila nízká tržní cena a 

silná česká koruna a při celkových tržbách 3,6 mld. Kč byl vytvořen čistý zisk pouze ve výši 

294 mil Kč. Trh s krmivy byl v průběhu roku stabilní. 

V roce 2005 byl zahájen dvouletý vzdělávací program pro téměř 300 zaměstnanců 

dělnických profesí, který byl podporován z evropského sociální fondu a jehož cílem bylo 

zvýšit odbornost zaměstnanců a jejich flexibilitu. Dále již třetím rokem ve společnosti běžel 

program rozvoje absolventů vysokých škol. Průměrný počet zaměstnanců Biocelu Paskov a.s.  

v roce 2005 byl 454 pracovníků. 

Rok 2006

Tržní situace v roce 2006 byla z pohledu výrobců buničiny příznivá. Trh po několika 

letech zaznamenal rostoucí poptávku a pomalé zvyšování cen, avšak příznivý dopad cen do 

výsledku hospodaření byl tlumen trvale posilující českou korunou vůči evropské měně a 
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americkému dolaru. Počátek roku 2006 také přinesl velké problémy v zásobování dřevní 

hmotou, způsobené zvlášť nepříznivým zimním obdobím, ale také problémy ve smluvních 

vztazích mezi státním podnikem Lesy ČR a těžebními společnostmi. V roce 2006 tak poklesla 

výroba buničiny na 262 tis. tun, což je téměř o 18 tis. tun buničiny méně než v předchozím 

roce. Trh s krmivy byl naopak nepříznivě ovlivněn kampaní spojenou s výskytem ptačí 

chřipky, kdy se začaly snižovat stavy chovu drůbeže, klesaly výkupní ceny drůbežího masa,

čímž se výrazně snížila spotřeba krmiv. V roce 2006 dosáhl podnik čistého zisku                    

ve výši 318 mil Kč. 

V roce 2006 byl ve společnosti zahájen projekt optimalizace organizační struktury 

s cílem zjednodušit a zefektivnit procesy řízení a snížit počet zaměstnanců. Průměrný počet 

pracovníků byl v tomto roce 443 osob, s předpokladem snížení této hranice v roce 2007 pod 

400 pracovníků.
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Graf 2.1  Vývoj výnosů, tržeb a čistého zisku
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2.4 Horizontální analýza vybraných položek rozvahy a VZZ

   

2.4.1 Vývoj aktiv

Celková aktiva společnosti Biocel Paskov a.s. měla v průběhu analyzovaných čtyř let 

z počátku klesající tendenci, avšak v r. 2006 nastal oproti minulému roku výrazný nárůst o    

11 % (502 mil Kč). Vývoj aktiv je zobrazen v grafu 2.2. Horizontální analýza aktiv je 

uvedena v příloze č. 6.

V roce 2004 došlo k poklesu aktiv o 199 mil Kč (4,1 %). Meziroční snížení nastalo jak 

u stálých tak i oběžných aktiv. Na snížení stálých aktiv o 96,5 mil Kč se nejvíce podílel 

pokles v položce dlouhodobého hmotného majetku. Zejména se pak na tomto snížení, dle 

přílohy č. 12, kde je provedena analýza struktury dlouhodobého hmotného majetku, podílely 
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podpoložky „Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ (-78 mil Kč) a       

„Stavby“ (-53 mil Kč). V průběhu roku 2004 došlo k poklesu zásob o 56,6 mil Kč (-10,7 %), 

přičemž se nejvíce na tomto poklesu podílel nakupovaný materiál a zásoby hotových výrobků. 

V rámci oběžných aktiv ale docházelo k mnohem významnějším změnám a to v oblasti 

„Krátkodobé pohledávky“ a „Finanční majetek“. Velmi razantně vzrostly krátkodobé 

pohledávky (23,2 %; 202,7 mil Kč) a současně došlo k výraznému poklesu krátkodobého 

finančního majetku  (-44,6 %, -236 mil Kč). V roce 2004 docházelo také k relativně velkým 

změnám v oblasti ostatních aktiv (-89 %), avšak v absolutních číslech se jedná o velmi málo 

významnou položku (-12,9 mil Kč).

V roce 2005 došlo, i když pomalejším tempem, k opětovnému snížení aktiv                

o 104 mil  Kč (-2,2 %). Snížení nastalo u stálých i oběžných aktiv, nicméně pokles oběžných 

aktiv v celkovém poklesu jednoznačně převažoval. V oblasti stálých aktiv došlo v relativním 

vyjádření k výraznému poklesu v dlouhodobém nehmotném majetku o 19,2 % (-9 mil Kč),    

u dlouhodobého hmotného majetku došlo „pouze“ k mírnému poklesu o 0,3 % (-9,6 mil Kč), 

avšak  v absolutních číslech se tyto dvě složky majetku podílely na poklesu stálých aktiv 

téměř vyrovnaně. Oběžná aktiva ve svém úhrnu meziročně poklesla o 90 mil Kč. Výrazné 

snížení oběžných aktiv bylo ovlivněno především podpoložkami rozvahy „Krátkodobé 

pohledávky“ a „Finanční majetek“. Vzhledem k minulému roku došlo v těchto podpoložkách 

k opačnému vývoji. Krátkodobé pohledávky se velmi výrazně snížily o 41,9 %,                      

tj. o 451 mil Kč, a naopak u finančního majetku došlo k razantnímu procentnímu nárůstu o 

147,9 % (-433 mil Kč). Ačkoliv došlo v položce „Ostatní aktiva“ k téměř 325procentnímu 

nárůstu, v absolutních číslech (5,2 mil Kč) je opět tato položka málo významná. 

V posledním sledovaném období došlo ve srovnání s předchozími roky k výrazné 

změně. Celková aktiva se v roce 2006 zvýšila téměř o 502 mil Kč, což představuje nárůst       

o 11 %. Stálá aktiva se na tomto růstu podílela z malé části (0,8 %; 22,2 mil Kč), kdy největší 

podíl na zvýšení měla podpoložka „Samostatné movité věci a soubory věcí“ ze složky 

dlouhodobého hmotného majetku. Převážně se na růstu celkových aktiv podílely oběžná 

aktiva, která meziročně vzrostla o 27,4 % (479,8 mil Kč). Významný nárůst byl zaznamenám 

v položce krátkodobých pohledávek, které oproti minulému roku vzrostly o 490,3 mil Kč, což 

představovalo nárůst o 78,5 %. Dále se na zvýšení oběžných aktiv podílely zásoby, které 

vzrostly o 15,5 % (62 mil Kč), a naopak negativně působil pokles finančního majetku o 10 % 

(-72,6 mil Kč). 
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       Graf 2.2  Vývoj aktiv ve firmě

2.4.2 Vývoj pasiv

Vývoj celkových pasiv, má vzhledem k bilančnímu principu (∑Aktiv = ∑Pasiv), 

stejný průběh jako vývoj celkových aktiv. Samozřejmostí avšak je, že podíl jednotlivých 

položek pasiv bude rozdílný (graf 2.3). Vývoj struktury pasiv je součástí přílohy č. 6.

V roce 2004 se na celkovém poklesu bilanční sumy o 199,3 mil Kč podílely především 

cizí zdroje (-1 034 mil Kč), vlastní zdroje působily na pokles celkových pasiv pozitivně 

nárůstem o 834,7 mil Kč. Podrobněji byl nárůst vlastního kapitálu způsoben převážně růstem 

hospodářského výsledku minulých let, který oproti předchozímu roku vzrostl o 60,8 %     

(455 mil Kč). Výrazně se na meziročním růstu vlastního kapitálu také podílel hospodářský 

výsledek běžného účetního období, který v roce 2004 činil 1 203 031 tis. Kč a meziročně tak 

vzrostl o 35,8 % (162,8 mil Kč), spolu s kapitálovými fondy, které se zvýšili o 20,1 %      

(217 mil Kč). Na rapidním snížení cizích zdrojů se nejvíce podílela položka „Bankovní úvěry 

a výpomoci“, která oproti minulému roku poklesla o téměř 1 mld. Kč. Pokles byl způsoben 

převážně splacením dvou dlouhodobých bankovních úvěrů na nákup akcií a splacením 

revolvingového úvěru na oběžné prostředky. Dále na snížení cizích zdrojů působil meziroční 

pokles krátkodobých závazků o 20,2 % (-162 mil Kč). Ostatní pasiva, která meziročně 

poklesla o 61,1 %, představují v absolutních číslech (-22 tis. Kč) zanedbatelnou položku.  

V roce 2005 působí na meziroční pokles o 104 mil Kč oproti minulému roku výrazněji 

vlastní než cizí zdroje. V oblasti vlastního kapitálu došlo k poklesu o 2,8 % (-99 mil Kč), kdy 

nejvíce na toto snížení působil pokles hospodářského výsledku běžného účetního období      

(-52,5 %; -324 mil Kč) a kapitálových fondů (-11,8 %; - 153 mil Kč). Pozitivně na vlastní 

kapitál působila hodnota hospodářského výsledku minulých let, který oproti předchozímu 

roku vzrostl téměř o 378 mil Kč (31,4 %). Cizí zdroje v roce 2005 celkově poklesly o 0,4 % 

(4,5 mil Kč), kdy pozitivní růst v krátkodobých závazcích o 79,4 mil Kč byl snížen poklesem 

v položkách „Rezervy“ (-21,6 mil Kč), „Dlouhodobé závazky“ (-36,6 mil Kč) a „Bankovní 
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úvěry a výpomoci“ (-25,8 mil Kč). Ostatní pasiva i vzhledem k výrazné relativní změně         

o -71,4 % jsou opět po zjištění absolutních čísel (-10 tis. Kč) málo významnou položkou.

V posledním sledovaném roce dochází k meziročnímu zvýšení aktiv, které jsou 

v oblasti pasiv kryty zvýšením vlastního kapitálu ve výši 59 mil Kč a zvýšením cizích zdrojů 

o 443 mil Kč. V oblasti vlastních zdrojů dochází, po předchozím snižování, k opětovnému 

zvýšení kapitálových fondů o 84 mil Kč a výsledku hospodaření běžného účetního období o 

24 mil Kč. Naopak pokles o 3,1 % (-49 mil Kč) nastal v podpoložce „Hospodářský výsledek 

minulých let“.  Cizí zdroje se meziročně výrazně zvýšily u všech základních skupin, kromě 

podpoložky „Krátkodobé závazky“, ve které došlo k poklesu o 5,7 mil Kč. Nejvýrazněji na 

růst cizích zdrojů působilo zvýšení v oblasti bankovních úvěrů a výpomocí o 345 mil Kč, kdy 

mimo jiné změny si společnost vzala dlouhodobý bankovní úvěr na financování investic. 

K významné procentní změně došlo také u položek „Rezervy“ (30,3 %; 42 mil Kč) a 

„Dlouhodobé závazky“ (38,5 %; 62 mil Kč), avšak v absolutních číslech jsou tyto položky 

oproti změně v bankovních úvěrech nevýznamné. 
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  Graf 2.3 Vývoj pasiv ve firmě

2.4.3 Vývoj nákladů a výnosů

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty bude provedena z hlediska základních 

úrovní zisku (tab. 2.1), dále je předmětem analýzy vývoj přidané hodnoty6 , provozního 

výsledku hospodaření a finančního výsledku hospodaření. Jednotlivé údaje pro tento rozbor 

jsou uvedeny v přílohách č. 7, 8 a 9. 

                                                
6 Přidaná hodnota představuje část provozního výsledku hospodaření a tvoří jednu z nejdůležitějších částí 
výkazu zisku a ztráty, neboť ukazuje kolik byl podnik schopen vydělat pouze ve vztahu tržby a s nimi související 
náklady (spotřeba materiálu a energie). Přidaná hodnota = obchodní marže + výkony – přidaná hodnota 
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            v tis. Kč 2003 2004 2005 2006

Provozní VH 128 872 452 880 296 131 393 025
Finanční VH 472 863 -5 318 81 873 28 529
Mimořádný VH 392 0 0 0
VH před zdaněním 602 127 447 562 378 004 421 554

VH za účetní období 454 934 617 773 293 531 317 528

            Tab. 2.1  Struktura hospodářského výsledku 

Výsledek hospodaření před zdaněním za sledované období v roce 2004 byl ve výši 

447 562 tis. Kč a poklesl tak oproti r. 2003 o 25,7 %, tj. téměř o 155 mil Kč. V absolutních 

číslech měl na zisk největší pozitivní efekt provozní výsledek hospodaření, který vzrostl         

o 324 mil Kč, a naopak největší negativní vliv měl finanční výsledek hospodaření, jehož 

změna činila -478 mil Kč. Podrobnější analýzou provozního výsledku hospodaření (příloha    

č. 8) zjistíme, že na jeho extrémním růstu se nejvíce podílela položka „Přidaná hodnota“, 

která meziročně vzrostla o 247,1 mil. Kč (28,8 %). Přičemž při analýze této položky (příloha 

č. 7) vidíme, že za růstem položky stojí meziroční nárůst tržeb společnosti o 293,4 mil Kč a 

zároveň výrazný pokles v podpoložce „Spotřeba materiálu a energie“ o 47,1 mil Kč. Jiné 

výnosy, které se významně podílely na růstu výsledku hospodaření z provozní činnosti byly 

ostatní provozní výnosy, u kterých byl zaznamenán nárůst o 70,7 %. Z položek nákladů 

působil negativně nárůst ostatních provozních nákladů o 40,6 %, naopak pozitivně, tzn. 

pokles nákladů způsobí růst hospodářského výsledku, působila nákladová položka 

„Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku“,(-107,6 mil Kč). Na tak extrémním

snížení výsledku hospodaření se velmi odrazilo snížení finančního výsledku hospodaření,

které bylo, dle přílohy č. 9,  zapříčiněno razantním snížením ostatních finančních výnosů o 

435 mil Kč (-70,3 %) a zároveň zvýšením ostatních finančních nákladů o 74 mil Kč (75,7 %). 

Mimořádný výsledek hospodaření nebyl v tomto ani v následujících obdobích již tvořen, 

naposled jeho hodnota v roce 2003 činila 392 tis. Kč. 

V následujícím období již nedošlo k tak výraznému poklesu, výsledek hospodaření 

v roce 2005 činil 378 mil Kč a snížil se tak oproti minulému roku o necelých 70 mil Kč         

(-15,5 %). Výrazný vliv měl na toto snížení provozní výsledek hospodaření, který poklesl o 

156,7 mil Kč. Pokles provozního výsledku hospodaření byl zapříčiněn zejména výrazným 

poklesem v položce „Přidaná hodnota“ (-402,8 mil Kč), který byl způsoben poklesem tržeb za 

prodej vlastních výrobků a služeb (-268,1 mil Kč) a zároveň oproti minulému roku velkým 

nárůstem spotřeby materiálu a energie (121,2 mil Kč). V oblasti finančního výsledku 

hospodaření je relativní změna oproti minulému roku extrémní (1639,5%), avšak 

v absolutních číslech je tato změna představována „pouze“ nárůstem o 87,2 mil Kč.  Nárůst 
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byl způsobem zejména poklesem dvou nákladových položek, a to poklesem nákladových 

úroků o 26,2 mil Kč (-84,5 %) a ostatních finančních nákladů o 48,9 mil Kč (-28,3 %), dále 

pak růstem položky „Ostatní provozní výnosy“ o 18,5 mil Kč (10,1 %). 

V roce 2006 došlo po dvou letech k nárůstu výsledku hospodaření před zdaněním na 

hodnotu 422 mil Kč, což představovalo nárůst o 43,6 mil Kč (11,5 %).  Tento nárůst byl 

výsledkem růstu provozního výsledku hospodaření o 96,9 mil Kč a poklesu finančního 

výsledku hospodaření o 53,3 mil Kč. V oblasti provozního výsledku hospodaření na růst 

pozitivně působilo zvýšení položky „Přidaná hodnota“ o 126 mil Kč a  snížení v položce 

„Ostatní provozní náklady“ , které klesy o 200,6 mil Kč. Naopak negativní vliv mělo snížení 

ostatních provozních výnosů o 246 mil Kč. Růst přidané hodnoty je dle přílohy č.7 způsoben 

růstem výkonů společnosti o 104,6 mil Kč a poklesem výkonové spotřeby o 21,3 mil Kč, 

avšak tyto výrazné změny nastaly v podpoložkách „Změna stavu zásob vlastní 

činnosti“ (+122,3 mil Kč) a „Služby“ (-54 mil Kč), nikoliv růstem tržeb a poklesem spotřeby 

materiálu. Finanční výsledek hospodaření v roce 2006 opět poklesl a to především z důvodu 

výrazného zvýšení ostatních finančních nákladů o 77,7 % (96,2 mil Kč), kladně pak na 

výsledek hospodaření z finanční činnosti působil růst výnosových úroků o 12,3 mil Kč a 

pokračující růst ostatních finančních výnosů o 35,4 mil Kč. 

Vývoj hospodářského výsledku společnosti před a po zdanění je zobrazen v grafu 2.4.
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  Graf 2.4  Vývoj zisku ve společnosti 

2.5 Vertikální analýza vybraných položek rozvahy a VZZ

2.5.1 Vývoj struktury aktiv a pasiv 

V následující vertikální analýze rozvahy bude zkoumám podíl jednotlivých bilančních 

položek na celkové bilanční sumě, tedy na celkových aktivech a celkových pasivech. 

Vertikální analýza rozvahy ve zkráceném rozsahu je obsahem přílohy č. 10.

Z vývoje struktury aktiv (graf 2.5) za sledované období je patrné, že podíl 

dlouhodobého majetku, oběžných aktiv  ani ostatních aktiv se výrazně neměnil. Z provedené 
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analýzy je zřejmé, že největší podíl na aktivech představuje dlouhodobý majetek (cca 60 %) a 

v jeho rámci zejména dlouhodobý hmotný majetek (cca 58 % z 60 %), oběžná aktiva jsou 

v podniku zastoupena přibližně ze 40 % a ostatní aktiva nedosahují ani jednoprocentního 

podílu na majetku podniku. Vzhledem k sektoru, ve kterém firma působí, je pak 

z vertikálního rozboru struktury dlouhodobého hmotného majetku firmy (příloha č. 12)

zřejmé, že největší podíl na tomto majetku připadá na položky „Stavby“ a „Samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí“. V relativním vyjádření, kdy dlouhodobý hmotný 

majetek představuje základ (100 %), je pak přibližný podíl následující: 57 % stavby, 40 % 

samostatné movité věci. V oblasti oběžných aktiv docházelo během sledovaného období 

k výraznějším změnám v podílu krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního 

majetku, zásoby se na celkových oběžných aktivech podílely téměř vyrovnaně.  

V rámci struktury pasiv (graf 2.6) došlo k výraznější změně na počátku sledovaného 

období, kdy v roce 2003 byl podíl cizích a vlastních zdrojů společnosti téměř rovnoměrný, 

poté v dalších analyzovaných letech byl podíl vlastního a cizího kapitálu přibližně v poměru 

75:25. V roce 2003 se nejvíce na výši vlastního kapitálu podílely kapitálové fondy (zejména 

ostatní kapitálové fondy), hospodářský výsledek minulých let a hospodářský výsledek 

běžného účetního období. Na velikosti cizích zdrojů měli největší podíl bankovní úvěry

(krátkodobé i dlouhodobé) a krátkodobé závazky společnosti. Položka „Bankovní úvěry a 

výpomoci“ měla ve sledovaném období nejvíce proměnlivý průběh, z počátku její výše byla 

1 072 mil Kč (22,1 % na celkových pasivech), poté došlo ke splacení veškerých 

dlouhodobých úvěrů a společnost v následujících dvou letech měla pouze krátkodobé úvěry, 

které se na pasivech podílely zhruba 1 %. V roce 2006 si však společnost vzala nový 

dlouhodobý úvěr a podíl na pasivech opět vzrostl na 7,8 %. V letech 2004 – 2006 měl již 

vývoj jednotlivých položek pasiv podobný průběh. Na vlastním kapitálu se nejvíce podílely 

položky „Kapitálové fondy“ (cca 25 %) a „Hospodářský výsledek minulých let“ (cca 30 %). 

Cizí zdroje byly v těchto letech tvořeny zejména položkou krátkodobých závazků (cca 14 %), 

ostatní složky cizího kapitálu se pohybovaly v průměru kolem 3 %. 
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   Graf 2.5 Vývoj struktury aktiv        Graf 2.6  Vývoj struktury pasiv
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2.5.2 Vývoj struktury nákladů a výnosů

Vertikální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty je zobrazena v příloze     

č. 11. Pro vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty byly jako základ (100 %) vybrány tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb, předmětem analýzy bude tedy podíl ostatních položek 

výkazu na výše uvedených tržbách. 

Podíl jednotlivých položek z výkazu se, dle grafu 2.7, během sledovaného období 

příliš neměnil. V průběhu let 2003 – 2006 se nejvíce na tržbách podílela výkonová spotřeba, 

která v průměru tvořila kolem 76 % tržeb. V rámci celkových výkonů společnosti 

nedocházelo ve společnosti k nikterak velkým výkyvům. Mnohem více se v jednotlivých 

letech proměňoval podíl výkonové spotřeby a přidané hodnoty, je však samozřejmostí, že 

jestliže v jednom roce výkonová spotřeba klesala, tak přidaná hodnota rostla a naopak. Na 

růst či pokles výkonové spotřeby měla vždy výraznější vliv podpoložka „Spotřeba materiálu a 

energie“, podíl podpoložky „Služby“ se stále pohyboval kolem hodnoty 20 % na pasivech. 

Výrazné změny nastaly také v oblasti provozního a finančního výsledku hospodaření. 

Provozní výsledek hospodaření představoval v průběhu jednotlivých let následující podíly na 

pasivech:  3,6 %; 11,6 %; 8,1 %; 10,9 %. Nárůst podílu v roce 2004 na 11,6 % byl způsoben 

převážně poklesem podílu výkonové spotřeby a osobních nákladů, a naopak růstem podílu 

přidané hodnoty. Snížení v roce 2005 pak bylo provázeno podíly stejných položek, avšak 

v opačných tendencích. Jak už bylo zmíněno k zajímavé změně došlo i u finančního výsledku 

hospodaření, a to zejména v prvních dvou analyzovaných letech, kdy v roce 2003 tvořil podíl 

výsledku hospodaření z finanční činnosti 13,1 % na pasivech, avšak po rapidním poklesu 

tohoto výsledku , činil v roce 2004 tento podíl -0,1 %. 
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3 Zhodnocení rentability podniku

Obsahem kapitoly je analýza poměrových ukazatelů rentability. Pomocí analýzy 

rentability lze poměřováním vstupů a výstupů podniku zjistit, jak je podnik schopen zhodnotit 

prostředky vložené do podnikání.

3.1 Analýza poměrových ukazatelů rentability

Při analýze poměrových ukazatelů rentability budou použity hodnoty získané 

z jednotlivých výkazů společnosti. Tyto výkazy jsou součástí příloh. 

Pro větší přehlednost jsou výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability firmy 

za období 2003 – 2006 uspořádány do následující tabulky a poté taky do grafů. Konstrukce a 

výpočty těchto ukazatelů jsou zobrazeny v příloze č. 13. 

Rok Ukazatel 
rentability

Vzorec
2003 2004 2005 2006

EBIT 1.4 13,68 % 10,28 % 8,41 % 8,46 %
ROA

EAT 1.5 10,25 % 13,74 % 6,52 % 6,37 %
ROE 1.6 16,53 % 17,22 % 8,42 % 8,95 %

ROCE 1.7 14,98 % 16,92 % 8,14 % 7,77 %
EAT 1.8 12,29 % 15,68 % 7,86 % 8,55 %

ROS
EBIT 1.9 17,95 % 12,15 % 10,26 % 11,51 %

R nákladů 1.10 10,88 % 15,60 % 6,56 % 7,28 %

     Tab. 3.1  Výsledné hodnoty ukazatelů rentability

ROA

Rentabilita aktiv poměřuje výsledný efekt, kterého firma dosáhla s celkovými aktivy 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů firma majetek financovala. Pro konstrukci zlomku lze použít 

různé formy zisku.

Dosadíme-li do čitatele zisk před úroky a daněmi (EBIT), měříme hrubou produkční 

sílu podniku. Z uvedené tabulky zjistíme, že v roce 2003 byla každá koruna  investovaná do 

majetku zhodnocena z 13,68 %. V následujících letech můžeme zpozorovat klesající trend 

s minimálním nárůstem v posledním sledovaném období. Avšak srovnáme-li hodnoty na 

počátku (13,68 %) a na konci (8,46 %) sledovaného období vyvodíme pro firmu nikterak 

příznivý závěr, že její schopnost zhodnotit vložený kapitál rapidně klesá a  z vloženého 

majetku tak získává stále méně zisku. V roce 2004 nastal výrazný pokles EBITu, a tím i  

ukazatele ROA na hodnotu 10,28 %. Pokles zisku, byl i přes růst čistého zisku, zapříčiněn 

zejména zápornou hodnotou daně z příjmů a poklesem nákladových úroků. V následujícím 
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roce ukazatel ROA opět poklesl, hodnota ukazatele v roce 2005 činila 8,41 % a pokles byl 

způsoben především razantním snížením čistého zisku. 

Pokud uvažujeme o čistém zisku (EAT), který je zvýšen o zdaněné nákladové úroky,

výsledné hodnoty se oproti první situaci, s výjimkou r. 2004, sníží. V roce 2004 nastal nárůst 

hodnoty ukazatele z důvodu, že zde již nebyla zahrnuta záporná hodnota daně z příjmů a tím 

pádem nebyl významný růst čistého zisku negativně touto daní ovlivňován. Výsledné hodnoty, 

jež se za sledované období snižují nejsou pro podnik opět příznivé.  

ROE

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje, kolik zisku po zdanění bylo 

vyprodukováno z jedné koruny kapitálu, který byl do společnosti vložen akcionáři. Hodnotu

ukazatele je možno porovnat s alternativním výnosem z cenných papírů garantovaných státem 

(např. státní dluhopisy), neboť investor by měl požadovat za vyšší riziko vyšší výnos. 

V průběhu sledovaného období byla každá koruna, kterou do firmy vložili její 

vlastníci, nejlépe zhodnocena v prvních dvou analyzovaných letech. Míra zhodnocení 

vlastního kapitálu v roce 2003 činila 16,53 % a v roce 2004 byla hodnota ukazatele 17,22 %. 

Tyto, pro podnik velmi příznivé hodnoty byly zapříčiněny především významnou výší čistého 

zisku společnosti. V následujících letech avšak došlo k rapidnímu poklesu zisku po zdanění a 

hodnoty ukazatele ROE tímto výrazně poklesly. V roce 2005 již podnik zhodnocoval vlastní 

kapitál „pouze“ z 8,42 % a došlo tak k poklesu míry zhodnocení vlastního kapitálu o téměř    

9 % oproti předchozímu roku. V roce 2006 hodnota ukazatele opět mírně vzrostla na 8,95 %. 

Pokles v těchto dvou letech byl zapříčiněn zejména snížením zisku po zdanění, zejména 

v roce 2005 se výše čistého zisku snížila přibližně o 324 mil Kč. Naopak pozitivní pro 

společnost je, že rentabilita vlastního kapitálu je v průběhu analyzovaných let stále vyšší než 

rentabilita aktiv. 
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   Graf 3.1  Vývoj ukazatele ROA a ROE
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ROCE

Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu nám představuje míru 

zhodnocení dlouhodobého kapitálu, bez ohledu na to, zda se jedná o vlastní nebo cizí kapitál, 

ale také schopnost podniku odměnit poskytovatele kapitálu a případně přilákat nové investory. 

Z výše uvedené tabulky vidíme obdobný průběh vývoje hodnot ukazatele ROCE jako 

u ukazatele ROE. Tzn., že v prvních dvou letech jsou hodnoty ukazatele pro podnik velice 

příznivé (14,98 %, 16,92 %), avšak v následujících letech dochází opět k výraznému poklesu 

zhodnocení na 8,14 % (r. 2005) a 7,77 % (r. 2006). V roce 2004 byl nárůst zhodnocení 

dlouhodobého kapitálu způsoben především růstem čistého zisku, avšak hodnota jmenovatele 

také výrazně vzrostla a tím bylo zhodnocení kapitálu sníženo. Hodnota jmenovatele vzrostla i 

přesto, že společnost již splatila veškeré dlouhodobé úvěry, viditelnou příčinou je tedy vzrůst 

vlastního kapitálu ve firmě. V letech 2005 a 2006 se hodnota ukazatele výrazně snížila 

především z důvodu poklesu čistého zisku, v roce 2006 také z důvodu nově získaných 

dlouhodobých úvěrů. 

ROS

Rentabilita tržeb poměřuje zisk společnosti ve vztahu k tržbám a vyjadřuje, kolik Kč 

zisku připadá na 1 Kč tržeb. Přičemž při konstrukci zlomku můžeme opět uvažovat o různých 

kategoriích zisku. 

Při využití ukazatele čistého zisku společnosti (EAT), hovoříme o tzv. ziskové marži a 

výsledná hodnota ukazatele nám říká, kolik procent čistého zisku nám plyne z jedné koruny 

tržeb. V průběhu let opět vidíme obdobný průběh jako u ukazatele ROE. Nejpříznivější je 

hodnota v roce 2004, kdy podniku z každé koruny tržeb plyne 15,68 % (0,16 Kč) čistého 

zisku. V následujících letech výrazně poklesla hodnota čistého zisku spolu s tržbami za prodej 

buničiny, čímž došlo ke snížení hodnoty ziskové marže na 7,86 % a 8,55 %. 

V případě, že v čitateli uvažujeme se ziskem před zdaněním a úroky (EBIT), hovoříme 

o tzv. provozní rentabilitě tržeb a výsledná hodnota ukazatele nám pak říká, kolik Kč 

provozního zisku získá společnost z jedné koruny tržeb. V tomto případě, je pro společnost 

nejpříznivější hodnota v roce 2004, kdy firma z jedné Kč tržeb dosahuje 17,95 % (0,18 Kč) 

provozního zisku. I když se hodnoty v průběhu let snižují, dá se říct, že jsou pro podnik 

docela příznivé.  
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Rentabilita nákladů

Rentabilita nákladů poměřuje čistý zisk s celkovými náklady a vyjadřuje, kolik korun 

čistého zisku podnik získá vložením jedné koruny celkových nákladů. 

V průběhu sledovaného období firma nejlépe zhodnotila náklady vložené do podnikání 

v roce 2004 a to z 15,60 %. Poté v dalších letech hodnoty ukazatele nepříznivě klesaly a 

společnost tak dosahovala menšího procenta zisku z vložených nákladů. Vývoj hodnot 

ukazatele „kopíruje“ vývoj čistého zisku ve společnosti, jehož hodnota byla nejvyšší v roce 

2004 a poté výrazně klesl, což se tedy nepříznivě odráželo v rentabilitě nákladů. 
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  Graf 3.2  Vývoj ROCE, ROS a rentability nákladů

3.2 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu

Jednotlivé poměrové ukazatele rentability hodnotí výnosnost podniku pouze jediným 

číslem, avšak chceme-li rentabilitu posoudit detailněji, vytváříme pyramidové soustavy 

poměrových ukazatelů. Základním principem pyramidové soustavy je stále podrobnější 

rozklad vrcholového ukazatele na ukazatele dílčí a vymezení tak jednotlivých vlivů a faktorů, 

které působily pozitivně či negativně na změnu daného ukazatele. 

Pro účel této analýzy bude za vrcholový ukazatel považován ukazatel rentability 

vlastního kapitálu, který bude dále v prvním a druhém stupni rozkládán na jednotlivé dílčí 

ukazatele (obecné schéma pyramidového rozkladu je součástí přílohy č. 14). V prvém stupni 

rozkladu bude poukázáno, jak je výnos na vlastní kapitál určen ziskovou marží, obratem aktiv 

a finanční pákou. Rozklad ukazatele ROE nám tedy ukazuje, kam by měla firma zaměřit úsilí, 

aby zvýšila svou rentabilitu, kdy zlepšení lze dosáhnout nejenom zvýšením rentability tržeb, 

ale také rychlejším obratem aktiv, nebo výraznějším zapojením cizích zdrojů. 

Vývoj výnosnosti vlastního kapitálu a vývoj hodnot dílčích ukazatelů v průběhu 

analyzovaných let je zobrazen v následující tabulce (tab. 3.2). Nástin jednotlivých výpočtů je 

součástí přílohy č. 15. 
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Z Hodnoty ukazatelů v letech
Ukazatel

2003 2004 2005 2006
Zisková marže 0,1229 0,1568 0,0786 0,0855
Obrat aktiv 0,7620 0,8459 0,8196 0,7350
Uk. finanční páky 1,7646 1,2984 1,3056 1,4254

Uk. daňové redukce 0,7555 1,3803 0,7765 0,7532
Uk. úrokové redukce 0,9061 0,9351 0,9874 0,9858
Provozní rentabilita tržeb 0,1795 0,1215 0,1026 0,1151
Doba obratu aktiv 472,4153 425,5891 439,2454 489,8284

Dílčí 
ukazatel

Uk. celkové zadluženosti 0,4333 0,2298 0,2341 0,2985

Vrcholový 
ukazatel

ROE 0,1653 0,1722 0,0842 0,0895

Tab. 3.2  Hodnoty dílčích ukazatelů ovlivňujících ROE firmy

Mezi roky 2003 a 2004 došlo k mírnému nárůstu rentability vlastního kapitálu, na 

který pozitivně působil růst ziskové marže a obratu aktiv. Naopak negativně na růst ROE 

působil pokles finanční páky, který byl způsoben rapidním zvýšením podílu vlastního kapitálu, 

tedy i snížením celkové zadluženosti a zároveň poklesem aktiv ve firmě. Z dalšího rozkladu je 

patrné, že růst ziskové marže souvisí s nárůstem daňové a úrokové redukce, avšak i 

s poklesem rentability tržeb, jejíž snížení působí na rentabilitu vlastního kapitálu negativně. 

Růst ukazatele daňové redukce, který byl zapříčiněn výrazným růstem čistého zisku a 

poklesem zisku před zdaněním, vede ke zvyšování ROE a říká nám, kolik zisku zůstane 

podniku k dispozici po zaplacení daní. Snížení doby obratu aktiv je způsobeno poklesem 

celkových aktiv a růstem tržeb, přičemž snížení tohoto ukazatele působí na ROE pozitivně. 

Mezi roky 2004 a 2005 došlo k výraznému poklesu rentability vlastního kapitálu, což 

bylo způsobeno razantním poklesem ziskové marže a ne už tak výrazným poklesem obratu 

aktiv. Snížení ziskové marže bylo způsobeno poklesem tržeb a tím i výrazným poklesem 

čistého zisku firmy mezi léty, přičemž z dalšího rozkladu vidíme, že velmi negativně na 

ziskovou marži působil razantní pokles daňové redukce a pokles provozní rentability tržeb. 

Dále došlo k mírnému růstu celkové zadluženosti ve firmě, který se projevil v nárůstu 

ukazatele finanční páka, což působilo na ukazatel ROE pozitivně. Mimo jiné na ROE působil 

negativně také vzrůst doby obratu celkových aktiv a to především z důvodu klesajících tržeb.

Mezi roky 2005 a 2006 se hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu opět mírně 

zvýšila. Růst hodnoty byl ovlivněn zejména růstem finanční páky a ziskové marže. Ukazatel 

obratu aktiv, jehož snížení působí na ROE negativně, oproti předchozímu roku poklesl a to 

z důvodu růstu doby obratu aktiv. Nárůst doby obratu aktiv o téměř 51 dnů byl způsoben 

růstem aktiv ve firmě a zároveň poklesem tržeb. Nejvýznamněji se na růstu ROE podílela 
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finanční páka, jejíž vzrůst byl zapříčiněn růstem aktiv a podílu cizích zdrojů ve firmě. Na 

ziskovou marži, která také mírně vzrostla, kladně působil růst rentability tržeb. Úroková a 

daňová redukce se naopak snížily a tím působily na ziskovou marži negativně. 

Z uvedeného nástinu vývoje dílčích hodnot je zřejmé, že rentabilita vlastního kapitálu 

je ovlivňována mimo jiné i mírou zadlužení společnosti. Obecně nelze říci, že růst 

zadluženosti je negativním jevem pro firmu, vždy je nutno zadluženost posuzovat ve vztahu 

k ROE. Vliv zadluženosti na rentabilitu vlastního kapitálu vyjadřují dva faktory: úroková 

redukce a finanční páka. Zvýšení zadluženosti se projeví v růstu ukazatele finanční páka, jež 

má pozitivní vliv na ROE a zároveň v poklesu ukazatele úrokové redukce, který má na ROE 

negativní vliv a naopak. Kombinovaný účinek finanční páky a úrokové redukce rozhoduje 

tedy o tom, zda růst podílu cizích zdrojů ve finanční struktuře povede také ke zvýšení 

rentability vlastního kapitálu. 

Součin účinku finanční páky a úrokové redukce bývá označován jako ziskový účinek 

finanční páky, jehož vývoj je zobrazen v tabulce 3.3. Jestliže je hodnota součinu větší než 

jedna, což je i případ analyzované společnosti, potom růst zadluženosti vede ke zvýšení ROE. 

V letech 2004 a 2005 došlo vzhledem k předchozím obdobím k poklesu podílu cizích zdrojů 

ve firmě, avšak ziskový účinek finanční páky byl větší než jedna, a proto pokles zadluženosti 

vedl ke snížení rentability vlastního kapitálu. V roce 2006 došlo ve společnosti k nárůstu 

cizích zdrojů, tedy ke zvýšení zadluženosti, která vzhledem k hodnotě ziskového účinku 

finanční páky působila na ROE pozitivně. 

Ukazatel Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006
Úroková redukce 0,9061 0,9351 0,9874 0,9858
Finanční páka 1,7646 1,2984 1,3056 1,4254
Ziskový účinek finanční páky 1,5989 1,2141 1,2891 1,4052

Tab. 3.3  Vývoj ziskového účinku finanční páky         

Pro hlubší analýzu vlivu jednotlivých dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE, je 

zapotřebí kvantifikovat, jak změna dílčího ukazatele přispěla ke změně celkové hodnoty ROE. 

Je tedy třeba vyčíslit meziroční rozdíly hodnot ukazatelů a meziroční indexy změn, které 

nastaly u jednotlivých ukazatelů během analyzovaného období. Postup výpočtu a výsledné 

hodnoty jsou součástí přílohy č. 16. 
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Následující tabulka (tab. 3.4) zachycuje vlivy dílčích ukazatelů na rentabilitu 

vlastního kapitálu v prvním a druhém stupni rozkladu, přičemž pro vyčíslení vlivů byla 

použita logaritmická metoda pro multiplikativní vazby, jež je považována za nejpřesnější.

Období 
2004/2003 2005/2004 2006/2005

Ukazatel

R
oz
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íl

In
d

ex

A
b

so
lu

tn
í 

vl
iv

 v
 %
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d

ex
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 %
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A
b
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lu

tn
í 

vl
iv
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 %

Zisková 
marže

0,0339 1,2758 4,11 -0,0782 0,5013 -8,49 0,0069 1,0878 0,73

Obrat aktiv 0,0839 1,1101 1,76 -0,0263 0,9689 -0,39 -0,0846 0,8968 -0,95

Uk. finanční 
páky

-0,4662 0,7358 -5,18 0,0072 1,0055 0,07 0,1198 1,0918 0,76

Uk. daňové 
redukce

0,6248 1,8270 10,17 -0,6038 0,5626 -7,07 -0,0233 0,9700 -0,26

Uk. úrokové 
redukce

0,0290 1,0320 0,53 0,0523 1,0559 0,67 -0,0016 0,9984 0,01

Provozní 
rent. tržeb

-0,0580 0,6769 -6,58 -0,0189 0,8444 -2,08 0,0125 1,1218 0,99

Doba obratu 
aktiv

-46,8262 0,9009 -1,76 13,6563 1,0321 0,39 50,5830 1,1152 0,95

Uk. 
zadluženosti 

-0,2035 0,5303 -10,71 0,0043 1,0187 0,24 0,0644 1,2751 2,10

ROE 0,0069 1,0417 0,69 -0,0880 0,4890 -8,80 0,0053 1,0629 0,53

Tab. 3.4  Vliv dílčích ukazatelů na ROE firmy v absolutním vyjádření

V roce 2004 došlo k nárůstu rentability vlastního kapitálu o 0,69 % oproti roku 2003, 

v následujícím roce se ROE snížila o 8,8 % a v roce 2006 ROE opět oproti roku 2005 vzrostla 

o 0,53 %. 

V roce 2004 nejvíce na růst rentability vlastního kapitálu působila zisková 

marže  (4,11 %)  a obrat aktiv (1,76 %). Ukazatel finanční páky naopak na ROE působil 

výrazně negativně z 5,18 %, a proto došlo pouze k mírnému meziročnímu nárůstu ROE. 

Zisková marže byla ovlivněna především růstem ukazatele daňové redukce, jež měl na marži 

10,17 procentní vliv a dále poklesem provozní rentability tržeb, jejíž vliv činil v tomto roce    

-6,58 %. Růst daňové redukce byl ovlivněn hlavně výší čistého zisku společnosti, který 

vzhledem k záporné hodnotě daně z příjmů, oproti minulému roku výrazně vzrostl i přesto, že 

EBIT společnosti byl výrazně nižší. Tím také došlo k výraznému poklesu provozní rentability 

tržeb. Úroková redukce se na ziskové marži nijak zvlášť nepodílela, pouze z 0,53 %. Finanční 
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páka úzce souvisí s ukazatelem celkové zadluženosti, který v daném roce také výrazně klesl

z důvodu úbytku cizích zdrojů ve firmě, přičemž podíl cizích zdrojů ve firmě se snížil proto, 

že firma splatila veškeré dlouhodobé bankovní úvěry. Ukazatel celkové zadluženosti působil 

v roce 2004 na ROE velmi záporně, a to z -10,71 %. 

V roce 2005 rentabilita vlastního kapitálu rapidně klesla o 8,8 %, přičemž 

nejvýznamněji na její pokles působila zisková marže, která se na změně podílela -8,49 %. Na 

poklesu ziskové marže měl především podíl ukazatel daňové redukce, který meziročně 

poklesl z důvodu snížení čistého zisku společnosti. Ukazatel daňové redukce měl v daném 

roce na ROE záporný 7,07 procentní vliv. Spolu s daňovou redukcí negativně na ziskovou 

marži a tedy i na ROE působila provozní rentabilita tržeb, která měla na ROE vliv -2,08 %.  

Obrat aktiv působil na ROE také negativně, ale jeho působení je oproti ziskové marži malé. 

Ukazatel finanční páky, jehož hodnota meziročně vzrostla, se na vývoji ukazatele rentability 

vlastního kapitálu podílí pozitivně 0,07 %. Pozitivní vliv finanční páky je ale tak malý, že 

nedokáže nijak zvlášť eliminovat negativní vliv ziskové marže ani obratu aktiv. 

V roce 2006 činila rentabilita vlastního kapitálu 8,95 % a meziročně tak vzrostla o 

0,53 %. Na vzrůstu hodnoty se pozitivně podílely ukazatele finanční páky a ziskové marže, 

přičemž oba tyto ukazatele měli na ROE přibližně stejný vliv. Protichůdně působil ukazatel 

obratu aktiv, který měl na ROE záporný vliv 0,95 %. V rámci ziskové marže, se na jejím 

vlivu nejvíce podílel ukazatel provozní rentability tržeb, jež měl na růst ROE 0,99 procentní 

vliv. Ukazatel úrokové redukce měl na ziskovou marži minimální pozitivní vliv. Naopak 

negativně na absolutní vliv ziskové marže, působila daňová redukce, a to -0,26procentním 

vlivem na ROE. 

3.3 Shrnutí výsledků provedené finanční analýzy

V této kapitole bakalářské práce bylo provedeno hodnocení rentability firmy na 

základě účetních výkazů za období 2003 – 2006. Zhodnocení rentability bylo provedeno 

pomocí analýzy poměrových ukazatelů se zaměřením na ukazatele rentability a pyramidální 

rozklad rentability vlastního kapitálu. Vyjma těchto metod, bylo v druhé kapitole použito také 

metod horizontální a vertikální analýzy, jež tvořily základ pro analýzu rentability. 

Nejpříznivěji se vyvíjela rentabilita podniku v letech 2003 a 2004, kdy hodnoty 

jednotlivých ukazatelů rentability neklesly pod hranici 10 %. Avšak v roce 2005 došlo ve 

vývoji rentability firmy k velkému výkyvu a výrazně se snížily všechny ukazatele rentability. 
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Společnost i přes rekordní množství prodané buničiny dosáhla čistého zisku pouze ve výši 

294 mil Kč a to především z důvodu poklesu tržeb z prodeje vlastních výrobků a růstu 

nákladů na spotřebovaný materiál. Pokles tržeb, i přesto, že bylo vyrobeno a prodáno rekordní 

množství buničiny, nastal z důvodů nízké tržní ceny buničiny a silné české koruny vůči 

evropské měně a americkému dolaru. Nejvýraznější pokles nastal u rentability vlastního 

kapitálu, rentability dlouhodobě investovaného kapitálu a rentability nákladů, neboť u všech 

těchto tří ukazatelů je v čitateli zlomku obsažen čistý zisk, jehož hodnota se výrazně snížila, 

přičemž hodnoty ve jmenovatelích se nijak významně nezměnily. V průběhu roku 2006 

zaznamenal trh rostoucí poptávku po buničině a pomalé zvyšování cen, avšak příznivý dopad 

na výsledek hospodaření byl stále tlumen trvale posilující českou korunou. Společnost tedy i 

přes mírný pokles tržeb dosáhla nárůstu čistého zisku a u většiny ukazatelů rentability tak 

došlo k mírnému nárůstu hodnot. 

Z provedeného pyramidálního rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu lze 

vyvodit, že nejvýznamnější vliv, jak pozitivní tak negativní, měla na změnu ROE v průběhu 

sledovaného období zisková marže. V roce 2004 se zisková marže zvýšila především 

z důvodu růstu čistého zisku, naopak v roce 2005 se s klesajícím ziskem snížila také hodnota 

ziskové marže a tím i hodnota ROE. V průběhu sledovaného období byla pak zisková marže 

nejvíce ovlivňována výkyvy v ukazatelích daňové redukce a provozní rentability tržeb. Vliv 

úrokové redukce na ziskovou marži byl v celém období výrazně nižší. Významně na vývoj 

ROE působila také finanční páka, a to především v počátku sledovaného období. Po roce 

2004, v němž nastal pokles finanční páky z důvodu snížení podílu cizích zdrojů ve firmě, již 

následoval růst ukazatele. Slabě na ROE působí také obrat aktiv, který je ovlivňován dobou 

obratu aktiv, jejíž hodnoty se měnily především z důvodu klesajících nebo rostoucích tržeb.

Absolutní vlivy jednotlivých dílčích ukazatelů prvního stupně rozkladu ROE jsou 

spolu s uvedením pořadí těchto vlivů na změnu ROE uvedeny v následující tabulce 3.5.

Období 2004/2003 Období 2005/2004 Období 2006/2005
Dílčí ukazatel Absolutní 

vliv
Pořadí 
vlivu

Absolutní 
vliv

Pořadí 
vlivu

Absolutní 
vliv

Pořadí 
vlivu

Zisková marže 4,11 % 1. -8,49 % 1. 0,73 % 3.
Obrat aktiv 1,76 % 3. -0,39 % 2. -0,95 % 1.
Finanční páka -5,18 % 2. 0,07 % 3. 0,76 % 2.
Tab. 3.5  Pořadí vlivů dílčích ukazatelů na změnu ROE
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Závěr 

Finanční situaci a finanční hospodaření podniku je třeba neustále sledovat. Jestliže 

chce být podnik ekonomicky úspěšný, musí pravidelně zpracovávat finanční analýzu, na 

základě jejíž výsledků může pak vedení firmy přijímat rozhodnutí vedoucí ke zlepšení 

stávající situace. 

Cílem bakalářské práce bylo provedení analýzy rentability a zhodnocení finanční 

pozice společnosti Biocel Paskov a.s. v časovém horizontu čtyř let. Finanční pozice 

společnosti v oblasti rentability byla zhodnocena na základě finanční analýzy, která byla 

provedena pomocí poměrových ukazatelů se zaměřením na ukazatele rentability a 

pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu. 

V teoretické části bakalářské práce bylo provedeno shrnutí teoretických poznatků        

z oblasti finanční analýzy s důrazem na rentabilitu a pyramidální rozklady. V druhé části 

práce byla charakterizována analyzovaná společnost spolu s uvedením vývoje základních 

ekonomických ukazatelů a naznačením vývoje společnosti prostřednictvím horizontální a 

vertikální analýzy. V závěrečné části bylo provedeno zhodnocení rentability podniku, byly 

zde vypočteny a interpretovány poměrové ukazatele rentability, a dále zde byla pomocí 

pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu provedena analýza vlivů dílčích 

ukazatelů na ukazatel ROE. 

Hospodářský výsledek společnosti je v každém období příznivě kladný. Avšak po 

provedení analýzy lze říci, že se firma, ač se zpočátku sledovaného období jevila slibně, 

dostala do ekonomických problémů. Ve srovnání s léty 2003 a 2004 došlo v roce 2005           

k určitému zvratu a to zejména z důvodu poklesu čistého zisku společnosti. V tomto roce 

společnost prodala rekordní množství buničiny, ale i přesto docházelo ke snížení tržeb a 

čistého zisku. Určitou příčinou byla silná česká koruna a nízká tržní cena z důvodu klesající 

poptávky po buničině. V následujícím roce začal čistý zisk opět stoupat, a to i přesto, že firma 

měla v počátku roku problémy v zásobování dřevní hmotou a vyrobila tak výrazně nižší 

množství buničiny. Avšak vzhledem ke stoupající poptávce po buničině a rostoucí tržní ceně 

se tento problém eliminoval, čímž nedošlo k výraznějšímu poklesu tržeb firmy. 



39

Vzhledem k tomu, že na situaci a vývoj podniku působí mimo jiné celá řada faktorů, 

které svou činností nemůže podnik nikterak ovlivnit (výkyvy v počasí, apreciace či depreciace 

domácí měny apod.) a které také výrazně ovlivnily hospodářské výsledky v průběhu let, mohu 

společnosti pouze doporučit hledat další možnosti snižování nákladů. Jednou z možností 

může být modernizace výrobních technologií zaměřena v neposlední řadě na snižování 

spotřeby energie, např. využitím alternativních zdrojů, tzv. „zelené energie“. Dalšími 

možnostmi pro společnost může být snižování obchodních nákladů, zvyšování podílu

dlouhodobých smluv na dodávky buničiny pro přední výrobce papírenského průmyslu a 

kompenzace výkyvů posilující koruny účinným měnovým zajištěním. 
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