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1 Úvod 

 

Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejíchž 

výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční a cenová 

politika či řízení zásob. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o finančním zdraví 

podniku, identifikovat slabé stránky, které by v budoucnosti mohly vést k problémům a 

determinovat silné stránky, na kterých by podnik měl stavět. Vnitřní finanční analýza, 

analýza pro potřeby podniku, je zaměřena na zjištění jeho likvidity nebo na zevrubné 

zhodnocení výsledků hospodaření. Úkolem finanční analýzy iniciované zvenčí může být 

například určení a ohodnocení kredibility podniku nebo jeho investičního potenciálu. Účel, 

ke kterému pak takováto analýza slouží, se liší podle typu uživatele, kterému je určena.  

 

Cílem bakalářské práce je provedení analýzy rentability společnosti ČSAD 

Ostrava, a.s. v letech 2003 – 2007, v souladu s metodologií poměrové analýzy a následné 

vyhodnocení dílčích vlivů jednotlivých faktorů na ukazatel rentability vlastního kapitálu. 

 

V teoretické části je charakterizována finanční analýza, její význam pro řízení a 

hodnocení podniku. Dále je na teoretické úrovni vysvětlen způsob výpočtu ukazatelů 

rentability a jejich rozklady, které se používají pro vyčíslení vlivu dílčích ukazatelů na 

vrcholový ukazatel v pyramidových soustavách. Praktická část obsahuje výpočet 

jednotlivých ukazatelů rentability společnosti ČSAD Ostrava, a. s. za období 2003 až 2007, 

které jsou zpracovány do grafické podoby a metodou komparace je provedeno 

vyhodnocení vybraných ukazatelů. Dále jsou analyticko – syntetickým postupem 

vyhodnoceny vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel rentability vlastního kapitálu společnosti 

v období 2003 až 2007. 
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2 Charakteristika finanční analýzy 

 

První část této kapitoly je zaměřena na vymezení obsahu a významu finanční 

analýzy, zdroje informací a uživatele finanční analýzy. Dále je uveden přehled metod 

využívaných ve finanční analýze. Závěr kapitoly je věnován poměrové analýze. 

 

2.1 Podstata finanční analýzy 

 

„Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu 

finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem 

řídících rozhodnutí a skutečností.“ [13, s.91] 

 

Finanční analýza patří mezi základní metody ekonomického hodnocení podniku, 

je řazena mezi metody analytické, které jsou založeny na tvorbě nových informací, pro tyto 

účely cennějších než primární údaje. Tím je vytvořena soustava ukazatelů vhodnějších 

k hodnocení a srovnávání základních údajů. 

 

Souhrnně lze říci, že finanční analýza na základě údajů poskytovaných 

především finančním účetnictvím pomáhá odhalit silné a slabé stránky finančního 

hospodaření podniku, tedy identifikuje pilíře, na kterých by podnik v budoucnu měl stavět 

a naopak upozorní na slabiny, které vedou nebo by mohly vést k případným problémům. 

 

Finanční analýzu lze rozdělit na tři části. V první části jsou zjišťovány odchylky 

od plánovaného stavu, druhá část je zaměřena na hlubší rozbor příčin zjištěných odchylek a 

v poslední části je identifikace největších problémů s návrhem opatření k nápravě. [2] 



 4 

 

2.2 Informační podklady pro finanční analýzu 

 

K sestavení finanční analýzy je nutné velké množství vstupních dat, přičemž 

míra objektivity této analýzy je závislá na kvalitě a komplexnosti použitých vstupních dat. 

Je potřebné eliminovat určitá data, která by vedla ke zkreslování hodnocení finanční 

situace podniku. 

 

Zdroje dat pro finanční analýzu lze obecně rozdělit do tří základních skupin, 

finanční informace, kvantifikovatelné nefinanční informace a nekvantifikovatelné 

informace. [2] 

 

Finanční informace zahrnují nejen externí výkazy, které podléhají jednotné 

metodické úpravě1, ale také výkazy interní, které si každý podnik vytváří dle svých 

individuálních potřeb. Externí výkazy neboli výkazy finančního účetnictví jsou ze zákona2 

veřejně dostupné. Tyto informace jsou obsaženy v účetní závěrce, která obsahuje 

standardně rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu. V případě auditované účetní závěrky 

obsahuje příloha také výkaz cash flow a výroční zprávu. 

 

Dále jsou pod pojmem finanční informace zahrnuty výkazy vnitropodnikového 

účetnictví, prognózy finančních analytiků a managementu, informace o vývoji měnových 

kurzů, úrokových měr a burzovní informace. 

 

Kvantifikovatelné nefinanční informace zahrnují údaje potřebné pro tvorbu a 

kontrolu podnikových kalkulací, například firemní statistiky, normy spotřeby, interní 

směrnice. 

 

                                                 
1 Viz. Zákon č. 563/91Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,kde je specifikována struktura rozvahy a výkazu 
zisku a ztráty. 
 
2Viz. § 21 zákona č. 563/91Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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Nekvantifikovatelné informace obsahují zprávy a komentáře vedoucích 

pracovníků z různých útvarů firmy, komentáře odborného tisku, nezávislá hodnocení 

analytiků týkající se aktuální situace na trhu a jejich prognózy. 

 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou zejména výkazy 

finančního účetnictví. Rozvaha poskytuje přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích 

jeho krytí v peněžním vyjádření, a to k určitému časovému okamžiku. Výkaz zisku a ztráty 

poskytuje přehled o tvorbě a užití zisku za určité časové období, zpravidla kalendářní rok. 

Výkaz cash flow dává přehled o pohybu peněžních toků během stejného období. Tento 

výkaz dává detailní přehled o skutečném pohybu (přírůstku a úbytku) peněžních 

prostředků. 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

 

Veškeré informace o finanční situaci podniku jsou předmětem zájmu velkého 

množství subjektů, především těch, kteří přicházejí s podnikem do kontaktu a mají zájem 

na jeho řízení. Při tvorbě finanční analýzy je potřeba si uvědomit, pro jaký účel má být 

analýza sestavena a pro koho bude určena.  

 

Manažerům slouží výsledky finanční analýzy především jako kvalitní 

informační podklad pro operativní a strategické rozhodování managementu podniku. 

 

Investoři se zajímají především o míru výnosnosti a míru rizika vložených 

prostředků. Získané informace slouží pro rozhodování o budoucích investicích. 

Akcionářům a vlastníkům také slouží jako účinný nástroj kontroly nad manažery 

společnosti. 

 

Obchodní partneři zjišťují, zda je podnik schopen dostát závazkům 

z obchodního styku, pokud se jedná o dodavatele. Odběratelé se soustředí na dlouhodobou 

stabilitu a serióznost, především bezproblémové zajištění výroby. 

 

Stát a jeho orgány využívají finančně-účetní data například pro kontrolu 

daňových povinností, pro kontrolu podniků se státní majetkovou účastí nebo se státní 

zakázkou, případně pro statistické účely. 
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Banky a jiní věřitelé potřebují přehled o schopnosti splácet již existující i 

budoucí závazky. 

 

Konkurence projevuje zájem o informace o podnicích podobného typu, 

srovnává vytipované ekonomické ukazatele a hodnotí například své postavení na trhu. 

 

Pro zaměstnance je nejdůležitější zachování pracovních míst a mzdové 

podmínky, řízení podniku je u středních a velkých podniků ovlivňováno prostřednictvím 

odborových organizací. 

 

2.4 Metody finanční analýzy 

 

Vzhledem k tomu, že finanční analýza je v praxi užívána k celé řadě účelů, 

existuje mnoho metod, které lze pro rozbor finanční situace podniku využít. 

 

Základem všech metod je zachycení vnitřních či vnějších firemních procesů ve 

formalizované a srovnatelné podobě v souladu s použitou metodou. Metody používané ve 

finančních analýzách se dělí na deterministické a matematicko-statické. 

Deterministické metody se používají převážně pro analýzu vývoje a odchylek pro menší 

počet období a jsou standardními nástroji pro běžné finanční analýzy podniku. 

Matematicko-statistické metody, které vycházejí zpravidla z údajů delších časových řad a 

slouží především k posouzení determinantů a faktorů vývoje a k určení kauzálních 

závislostí a vazeb. [2] 

 

Stanoviska různých autorů k metodologii finanční analýzy nejsou jednotná, a 

proto je dále uvedeno členění, které nejlépe vyhovuje účelu této práce. Dvě hlavní skupiny 

metod tvoří metody elementární a vyšší. Vyšší metody nepatří mezi klasicky užívané, 

neboť jsou mnohem náročnější na výpočet a kvalitní softwarové vybavení než metody 

elementární. 
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Elementární metody 

 

Jsou v praxi nejužívanější, protože pracují se základními matematickými 

operacemi. Členění elementárních metod je uvedeno v následujícím schématu. 

Schéma 2.1 Členění elementárních metod finanční analýzy, upraveno [11, s. 44] 

 

 

Analýza stavových ukazatelů je v poslední době velmi využívanou metodou. 

Podle Mariniče [6] je považována za vstupní část každé finanční analýzy. Při tvorbě 

horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů je základním východiskem rozboru 

absolutní změna primárních dat. 
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ukazatelů 
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ukazatelů 
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ukazatelů 
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ukazatelů 
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Analýza fondů 
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flow 
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Ukazatele 
aktivity 
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likvidity 
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schopnosti) 

Ukazatele 
finanční stability 
a zadluženosti 

Pyramidové 
rozklady 

Du Pontův 
rozklad 

Ukazatele 
kapitálového 

trhu 
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Horizontální analýza bývá někdy nazývána jako analýza vývojových trendů, protože jsou 

hledány změny ve finančních výkazech v závislosti na období. Při této analýze je z důvodu 

správné interpretace výsledků vhodné vytvořit časové intervaly, nejvhodnější je jeden rok. 

Při kvantifikaci meziročních změn je doporučeno využití indexů vystihujících absolutní, 

popřípadě relativní změnu. Absolutní změna je rozdíl ukazatele v běžném roce a v roce 

předcházejícím. Relativní změna je vypočtena jako podíl absolutní změny a hodnoty 

ukazatele v předchozím období. 

 

Cílem vertikální analýzy je stanovení významu jednotlivých položek účetních výkazů 

vzhledem ke zvolenému základu. Jednotlivé položky vertikální analýzy jsou vypočteny 

jako poměr hodnoty dílčího ukazatele v čitateli a velikosti absolutního ukazatele ve 

jmenovateli. Konkrétně jsou jednotlivé složky rozvahy přiměřovány k celkovým aktivům, 

popřípadě pasivům, položky výkazu zisku a ztrát k celkovým tržbám nebo výkonům. 

Postupuje se po sloupcích, tedy vertikálně. Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na 

inflaci a umožňuje srovnatelnost výsledků z minulých let. Nevýhodou této metody je 

problémovější komparace výsledků se srovnatelnými firmami, například v odvětví. [11] 

 

Analýza rozdílových a tokových ukazatelů se zabývá rozborem účetních 

výkazů, které v sobě nesou tokové položky. Konkrétně jde o analýzu fondů finančních 

prostředků, které prostřednictvím rozdílových ukazatelů určuje optimální výši jednotlivých 

položek oběžných aktiv a stanovuje jejich optimální výši. Analýza tokových ukazatelů 

bývá označována jako analýza cash flow, vyjadřuje schopnost podniku vytvářet 

hospodářské přebytky k financování potřeb podniku. 

 

Přímá analýza intenzivních ukazatelů, běžně známá pod pojmem poměrová 

analýza, patří k nejznámějším a nejužívanějším metodám finanční analýzy. Zahrnuje 

všeobecně užívané skupiny finančních ukazatelů a to rentability, aktivity, likvidity, 

zadluženosti a kapitálového trhu. Ukazatelé rentability jsou rozebrány v kapitole 3. 

 

Analýza soustav ukazatelů zahrnuje kombinaci a zobrazení vzájemných 

souvislostí různých ukazatelů. Hlavní funkcí tohoto modelu je ulehčení a zpřehlednění 

analýzy dosavadního vývoje podniku. Dále vysvětlení vlivu změn ukazatelů na 

hospodaření firmy. Rovněž poskytuje základ pro rozhodování z hlediska firemních cílů. 

Du Pontovy rozklady vyúsťují v celé pyramidy soustav ukazatelů. 
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Pyramidový rozklad systematicky vystihuje postupné zvyšování počtu dílčích 

ukazatelů ve stále podrobnějších rozkladech, Pro rozklady vrcholových ukazatelů finanční 

analýzy se využívají zpravidla dva typy vazeb - aditivní a multiplikativní. Základem 

multiplikativní vazby je součin, pro aditivní vazbu součet, blíže jsou tyto vazby popsány 

v kapitole 3.3. 

2.5 Poměrové ukazatele 

 

Poměrová analýza patří k nejstarším a nejužívanějším metodám hodnocení 

finanční situace podniku. Výhodou poměrové analýzy je, že redukuje hrubé údaje lišící se 

podle velikosti firem na společnou a tudíž komparativní bázi. Je to efektivní způsob, jak 

srovnávat aktuální finanční situaci daného podniku s jeho historickými daty nebo s daty 

jiných společností. Výběr ukazatelů opět závisí na tom, co sledujeme a na co se chceme 

zaměřit u konkrétní analýzy. Poměrové ukazatele se zpravidla vyjadřují v procentech. 

 

Ukazatele lze zařadit dle zaměření výpočtu do pěti základních skupin [2]: 

• ukazatelé rentability, 

• ukazatelé platební schopnosti, 

• ukazatelé aktivity,  

• ukazatelé finanční stability a zadluženosti, 

• ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu. 

 

Ukazatelé rentability neboli výnosnosti vyjadřují vztah mezi efektem 

podnikatelské činnosti a vloženými prostředky do této činnosti. Využívají se pro posouzení 

celkové efektivnosti řízení podniku. Efekt se hodnotí zejména na bázi vyprodukovaného 

zisku s výší podnikových zdrojů, jichž bylo využito k jeho dosažení. 

 

Ukazatelé platební schopnosti vyjadřují schopnost firmy hradit své závazky. 

Likvidita představuje schopnost podniku hradit své splatné závazky. Představuje schopnost 

podniku inkasovat své pohledávky, zda-li jsou prodejné výrobky a v případě potřeby 

prodejné i zásoby. Solventnost je schopnost podniku získat prostředky potřebné na úhradu 

svých závazků. Likvidnost představuje schopnost proměnit majetek do hotovostní formy. 
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Ukazatelé aktivity vystihují stupeň efektivního využití aktiv podniku. Jsou 

charakterizovány obratovostí, nebo dobou obratu aktiv. Ukazatelé se počítají pro jednotlivé 

skupiny aktiv (zásoby, pohledávky, fixní aktiva a pro celková aktiva) a přispívají k zjištění 

nejméně aktivních úseků hospodaření. Pokud má podnik více aktiv, než je třeba, vznikají 

zbytečné náklady, v opačném případě podnik přichází o potencionální tržby. 

 

Ukazatelé finanční stability a zadluženosti hodnotí finanční strukturu 

podniku, investiční riziko a také návratnost investice. Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že 

podnik využívá k financování svých aktiv cizí zdroje. Ukazatelé zadluženosti prezentují 

jaká část majetku podniku je financována cizími zdroji. Náklady na cizí kapitál představují 

úroky, které je dlužník povinen platit věřiteli. Náklady na vlastní kapitál představují 

dividendy a výplaty podílů na zisku akcionářům. U cizích zdrojů je podstatné jestli se 

jedná o krátkodobý zdroj nebo dlouhodobý. Obecně platí, že krátkodobé cizí zdroje (úvěry, 

půjčky) jsou levnější než dlouhodobé. Hodnota u tohoto ukazatele může být příznivá v tom 

případě, pokud je podnik schopen dosahovat vyšší procento rentability, výnosnosti 

z celkového kapitálu, než je procento úroků placené z cizího kapitálu. 

 

Za optimální finanční strukturu lze považovat takové rozložení kapitálových 

zdrojů, které představuje minimalizaci nákladů spojených s obstaráním a užíváním 

celkového podnikového kapitálu. Toto je založeno na třech předpokladech [12]: 

1. Vlastní kapitál zajišťuje alespoň běžně dosahovanou výnosnost. 

2. Relativní náklady na cizí kapitál (cenu za jeho užívání) představuje úrok 

v %, který musí podnik platit věřiteli. 

3. S vyšší mírou zadluženosti rostou jak náklady na cizí kapitál, tak 

náklady na vlastní kapitál. Při stoupající zadluženosti roste finanční 

riziko podniku a věřitelé vyžadují vyšší úrok z úvěru, zároveň akcionáři 

také nesou vyšší riziko. 

 

Ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu jsou charakteristické pro 

akciové společnosti, které mají akcie volně obchodovatelné na kapitálových trzích. U 

těchto ukazatelů se využívají kromě účetních údajů i údaje z kapitálového trhu. Jedná se o 

ukazatele čistého zisku na akcii, výplatního poměru a účetní hodnoty akcie. 
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3 Pyramidový rozklad ukazatelů rentability 
 
 

Obsahem této kapitoly je vysvětlení ukazatelů rentability, včetně způsobů jejich 

výpočtů a následně jejich rozklady, které vedou k pyramidových soustavám ukazatelů. 

Pyramidové soustavy je vhodné zobrazovat graficky. V této formě je soustava 

přehlednější, než jen ve vzorcích. Pro vyjádření vzájemných souvislostí a vlivů 

jednotlivých dílčích ukazatelů se obvykle uvádějí mezi větvemi grafu jen symboly operací, 

které byly při rozkladu použity. 

 

3.1 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability patří ke klíčovým vrcholovým ukazatelům výkonnosti, 

které jsou ovlivňovány jak úrovní zadluženosti podniku, tak docílenou likviditou a 

aktivitou podniku. Vývoj těchto syntetických ukazatelů tedy ovlivňuje řada dalších 

klíčových faktorů souvisejících s efektivitou hospodářského procesu podniku. 

 

Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Je 

měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. Vložený kapitál se používá ve třech různých formách a podle toho 

jsou rozlišovány následující ukazatele rentability: 

• rentabilita celkových vložených aktiv, 

• rentabilita vlastního kapitálu, 

• rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu. [2] 

 

V praxi jsou využívány modifikované ukazatele rentability, které se liší podle 

toho, která kategorie zisku se použije pro výpočet. 

Možná vyjádření zisku jsou, [8] 

EBITDA (Earings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation Charges) 

zisk před úhradou odpisů, úroků a daní, 

EBIT  (Earings before Interest and Taxes) zisk před úhradou úroků a daní, 

EBT  (Earings before Taxes) zisk před zdaněním, 

EAT  (Earings Retained) zisk po zdanění (čistý zisk). 



 12 

Modifikované ukazatele rentability se používají proto, že jejich výpočet není ovlivněn 

změnami daňových a úrokových sazeb ani změnou struktury finančních zdrojů. 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (Return on Assets) 

je považována za základní měřítko rentability. 

 

,
aktivacelková

EBIT
ROA =        (3.1) 

 

kde EBIT je zisk před úhradou úroků a daní. 

 

Tento ukazatel hodnotí efektivnost využití prostředků bez ohledu na skutečnost, 

z jakých zdrojů jsou financovány. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

bývá středem pozornosti akcionářů, společníků a dalších investorů, kteří jsou 

zainteresováni v množství čistého zisku, které připadá na 1 Kč investovaného kapitálu. 

 

,
kapitálvlastní

EAT
ROE =        (3.2) 

 

kde EAT je čistý zisk. 

 

Tento ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů a jejich 

zhodnocení v zisku, výše závisí na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře cizího 

kapitálu. 

 

Rentabilita tržeb (Return on Sales) 

je často sledovaným ukazatelem finanční analýzy. Tento ukazatel je vypočten dle vztahu 

 

,
tržby

EAT
ROS =         (3.3) 

 

kde EAT je čistý zisk.  
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Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku v Kč na 1 Kč tržeb. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed) 

poskytuje informaci o výnosnosti dlouhodobých zdrojů a počítá se dle vztahu 

 

,
dluhydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
ROCE

+
=     (3.4) 

 

kde EBIT je zisk před úhradou úroků a daní. 

 

Tímto ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého investování na základě 

určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. 

 

Rentabilita nákladů (Return on Costs) 

je ukazatel, který je vhodné sledovat a srovnávat v podniku v jednotlivých letech.  
 

,
nákladycelkové

EAT
ROC =        (3.5) 

 
kde EAT je čistý zisk. 

 

Ukazatel rentability nákladů vyjadřuje, kolik zisku v Kč přinese podniku 1 Kč 

celkových nákladů. Pro potřeby analýzy může být počítán jako poměr zisku k jednotlivým 

položkám nákladů, což se často používá u pyramidových rozkladů. Čím vyšší je ukazatel 

rentability nákladů, tím lépe jsou zhodnoceny náklady vložené do hospodářského procesu, 

tím vyšší je zisk. 
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3.2 Rozklady ukazatelů rentability 

 

Účelem rozkladu ukazatelů je vytvořit soustavu dílčích ukazatelů, ve které jsou 

zřejmé nejen vzájemné vazby mezi těmito dílčími ukazateli, ale také je možné 

identifikovat a kvantifikovat vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel. Nejčastěji 

rozkládanými ukazateli jsou ukazatelé rentability, protože jsou ovlivňovány řadou faktorů, 

které je možné identifikovat a vyčíslit. Tyto rozklady ukazatelů se používají pro 

pyramidové soustavy, které matematicky provádějí rozbor vývoje a odchylek syntetických 

ukazatelů. 

 

Rozklad ukazatele rentability aktiv [10] 

 

Ukazatel ROA bývá považován za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje 

zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financovány. Čistý zisk je pouze součástí výsledného efektu. Druhou část tvoří efekt 

zhodnocení cizího kapitálu neboli odměna věřitelům. Z rozkladu vyplývá, že ukazatel lze 

ovlivňovat dobrou kontrolou nákladů, hospodárností při spotřebě prostředků a také 

efektivním využíváním kapitálu, respektive majetku, se kterým podnik hospodaří. 

 

,
aktivacelková

tržby

tržby

EBIT

aktivacelková

EBIT
ROA ⋅==     (3.6) 

 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním a EAT je čistý zisk. 

 

Dle tohoto vztahu je ukazatel rentability aktiv vypočten jako součin rentability 

tržeb a obratu celkových aktiv, případně může být ukazatel vypočten podle vztahu pro 

výpočet výkonnosti celkových aktiv. 
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Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 

Úroveň ukazatele je nutně závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové 

míře cizího kapitálu. Nárůstu ukazatele ROE lze docílit pomocí: 

• většího vytvořeného zisku společnosti, 

• poklesem úrokové míry cizího kapitálu, 

• snížením podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu, 

• zvýšení ukazatele finanční páky. 

 

Při znalosti vazeb mezi jednotlivými ukazateli, může být ukazatel ROE vyjádřen 

následovně: 

kapitálvlastní

aktivacelková
ROAROE ⋅= .       (3.7) 

 

ROE lze rozložit podrobněji dle vztahu: 

 

,
kapitálvlastní

aktivacelková

aktivacelková

tržby

tržby

EBIT

EBIT

EBT

EBT

EAT
ROE ⋅⋅⋅⋅=   (3.8) 

 

kde  

 

EBT

EAT
   je koeficient daňové redukce (d), 

EBIT

EBT
  je koeficient úrokové redukce (ú), 

tržby

EBIT
   je rentabilita tržeb, 

aktivacelková

tržby
 je obrat aktiv, 

kapitálvlastní

aktivacelková
 je finanční páka.[2] 
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Na vývoj ukazatele ROE tedy působí, jak velkou část ze zisku odčerpá splnění 

daňové povinnosti, splácení úrokového břemene spojeného se stupněm zadluženosti 

podniku, rentabilita tržeb a také jak produktivně využívá podnik svůj majetek. Z rozkladu 

lze vyjmout dva ukazatele, mající protichůdný vliv na vývoj ROE, finanční páka a úroková 

redukce. Ukazatel finanční páka vyjadřuje poměr vlastních a cizích zdrojů financování. 

Finanční páka zvyšuje ROE, úroková redukce snižuje zisk a tím i ROE. Proto se zavádí 

ziskový účinek finanční páky: 

 

kapitálvlastní

aktivacelková
úZÚFP ⋅=       (3.9) 

 

Pokud je ziskový účinek finanční páky > 1, znamená to, že zvýšení stupně 

zadlužení při dané úrokové míře působí pozitivně na vývoj ROE. Je-li ziskový účinek 

finanční páky < 1, zvýšení stupně zadlužení působí negativně na ROE. Z toho vyplývá, že 

při použití cizího kapitálu musí podnik dosahovat takové rentability aktiv, která bude vyšší 

než úroková míra úročeného cizího kapitálu. 
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Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 

Každý z ukazatelů hodnotí stav podniku jediným číslem, měří pouze jediný rys 

složitého procesu. Již z definic ukazatelů je zřejmé, že mezi mnoha ukazateli existují 

vzájemné závislosti, avšak složitými závislostmi se vyznačuje i sám popisovaný proces. 

Poznatky o jednotlivých stránkách procesu je nutné třídit, vzájemně propojovat a 

vyhodnocovat nejen jednotlivě ale i společně. Pro usnadnění analýzy se vytvářejí systémy 

ukazatelů. 

Pyramidová soustava finančních ukazatelů spočívá v postupném rozkladu 

vrcholového ukazatele (obvykle ukazatele ROE, který nejlépe postihuje základní cíl 

podniku) na ukazatele dílčí, které jej rozhodujícím způsobem ovlivňují. Metodika 

pyramidového rozkladu umožňuje odhalit vzájemné existující vazby a vztahy mezi 

jednotlivými ukazateli. Stěžejním bodem použití pyramidové soustavy ukazatelů je její 

správná konstrukce a dále pak metody vyčíslení vlivu jednotlivých faktorů. 

 

Obr. 3.1 Pyramidový rozklad ukazatele ROE [2, s. 89] 

 

 

         ROE          

                     

                                   

EAT/EBT · EBT/EBIT · EBIT/T · T/A   ·  A/E    

                       

                             

   1 - N/T  360 / A/T·360  1 / 1-CZ/A 

                       

                                

Nmat/T + Nmzdy/T + Nost/T  DA/T·360 + OA/T·360  KZAV/A + BÚ/A 
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3.3 Analýza odchylek vrcholových ukazatelů 

 
Odchylka vrcholového ukazatele se vyjádřuje jako součet odchylek (vlivů) 

vybraných dílčích ukazatelů takto: 

 

,∑∆=∆
i

ax i
xy         (3.10) 

 

kde    x  je analyzovaný ukazatel, 

xy∆  je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele x, 

ia  je dílčí vysvětlující ukazatel, 

ia
x∆  je vliv dílčího ukazatele ia  na analyzovaný ukazatel x. [2] 

 

Je možné analyzovat absolutní odchylku jako rozdíl mezi hodnotami daného 

ukazatele v základním období a v období běžném dle vztahu: 

 

01. xxxabs −=∆          (3.11) 

 

Relativní odchylka je vypočtena jako podíl absolutní odchylky v čitateli a 

hodnoty daného ukazatele v základním období ve jmenovateli. 

 

0

01

.

)(

x

xx
xrel

−
=∆         (3.12) 

 

V pyramidových soustavách lze funkci )...;( 21 naaafx =  vyjádřit pomocí 

základních dvou typů vazeb, aditivní a multiplikativní. 
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3.3.1 Aditivní vazba 

 

Základem aditivní vazby je součet, popřípadě rozdíl jednotlivých analytických 

ukazatelů.Vyčíslení vlivů analytických ukazatelů na vybraný ukazatel syntetický je 

vypočteno dle vztahu 

 

,x

i
i

i
a y

a

a
x

i
∆⋅

∆

∆
=∆
∑

       (3.13) 

 

kde je celková změna rozdělena podle poměru změny ukazatele na celkové změně 

ukazatelů, přičemž 0,1, iii aaa −=∆ , kde 1,ia  je hodnota ukazatele pro následující období a 

0,ia  je hodnota ukazatele pro výchozí období. 

 

3.3.2 Multiplikativní vazba 
 

Základem multiplikativní vazby je součin, popřípadě podíl jednotlivých 

analytických ukazatelů. Pokud je syntetický ukazatel součinem, respektive podílem 

analytických ukazatelů, pak je vliv jednotlivých analytických ukazatelů charakterizován 

přímo indexy jednotlivých analytických ukazatelů.[8] 

 
Podle způsobu řešení multiplikativní vazby lze rozlišit čtyři základní metody 

rozkladu syntetického ukazatele [2]: 

a) metoda postupných změn, 

b) metoda rozkladu se zbytkem, 

c) logaritmická metoda rozkladu, 

d) funkcionální metoda rozkladu. 

 

Při vyčíslení vlivu se u metody postupných změn a metody rozkladu se zbytkem 

vychází z neměnnosti všech ostatních ukazatelů v případě, že je jeden ukazatel změněn. 

Naopak u metody logaritmické a funkcionální je brána v úvahu současná změna všech 

dílčích ukazatelů na změnu klíčového parametru. 
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a) Metoda postupných změn 

U této metody je celková odchylka rozdělena mezi dílčí vlivy. Vyčíslení těchto 

vlivů je uvedeno pro případ tří dílčích ukazatelů 1a až 3a , pro které platí 321 aaax ⋅⋅=  je 

vyjádřeno takto 

x

y
aaax x

a ∆

∆
⋅⋅⋅∆=∆ 0,30,211

  

x

y
aaax x

a ∆

∆
⋅⋅∆⋅=∆ 0,321,12

  

x

y
aaax x

a ∆

∆
⋅∆⋅⋅=∆ 31,21,13

      (3.14) 

 

Výhodou metody je jednoduchost výpočtu a bezezbytkový rozklad. Nevýhodou 

je, že významnost vysvětlujících ukazatelů může být ovlivněna jejich pořadím v rozkladu. 

Pro úspěšnou aplikaci je tedy nutné zachovávat pořadí ukazatelů při analýzách, aby bylo 

možné dosahovat srovnatelnosti analýz. Využívá se z praktických důvodů zpravidla jen pro 

jednoduché rozklady.  

 

b) Metoda rozkladu se zbytkem 

V případě využití této metody vzniká zbytek, který je výsledkem společného 

působení všech analyzovaných ukazatelů. V případě součinu tří analytických ukazatelů 1a  

až 3a , pro které platí 321 aaax ⋅⋅=  jsou vlivy vyčísleny následovně: 

 

 

30,30,211

R

x

y
aaax x

a +
∆

∆
⋅⋅⋅∆=∆ ,   

30,321,12

R

x

y
aaax x

a +
∆

∆
⋅⋅∆⋅=∆ ,   

331,21,13

R

x

y
aaax x

a +
∆

∆
⋅∆⋅⋅=∆ ,       (3.15) 

za předpokladu, že R je zbytek rovnoměrně rozdělený mezi jednotlivé dílčí 

vlivy. Zbytek je vypočten dle vztahu  

[ ]
x

y
aaaaaaaaayR x

x ∆

∆
⋅∆⋅⋅+⋅∆⋅+⋅⋅∆−∆= 30,20,10,320,10,30,21 . 
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Výhodou metody je, že výsledky nejsou ovlivněny pořadím dílčích ukazatelů a 

rozklad je jednoznačný. Problémem je zbytková složka, kterou není možné jednoznačně 

přiřadit k jednotlivých vlivům, proto se také dá tato metoda použít pouze při výskytu 

malého zbytku.  

 

c) Logaritmická metoda rozkladu 
 

U této metody se při vysvětlení jednotlivých vlivů odráží současná změna všech 

ukazatelů. Lze říci, že se vychází ze spojitých výnosů, neboť ln Iai a ln Ix znamenají spojitý 

výnos ukazatelů ai a x. Vlivy jednotlivých ukazatelů jsou vyjádřeny pomocí následujícího 

vztahu: 

 

,
ln

ln
x

x

a
a y

I

I
x i

i
∆⋅=∆        (3.16) 

 
kde 
 

0,

1,

i

i
a a

a
I

i
=   je index změny vysvětlujícího ukazatele, 

 

0

1

x

x
I x =   je index změny vrcholového ukazatele. 

 
Výhodou této metody, založené na spojitém výnosu, je, že výsledky nejsou 

ovlivněny pořadím vysvětlujících ukazatelů ani vznikem zbytků. Je-li index změny 

záporné číslo, nelze tuto metodu využít, což je nevýhodou této metody. V případě, že firma 

dosahuje ztráty a následně zisku, nelze propočíst logaritmus indexu.  

 
d) Funkcionální metoda rozkladu 

 
U této metody je zohledněn při vysvětlení jednotlivých vlivů současný vliv 

všech ukazatelů. Dá se říci, že je vycházeno z diskrétních výnosů, neboť 
ia

R  a xR  jsou 

diskrétní výnosy ukazatelů. V případě rovnoměrného dělení zbytku a součinu tří dílčích 

ukazatelů 321 aaax ⋅⋅= , jsou vlivy vyčísleny následovně: 

 

 

,
3

1

2

1

2

1
1

1
323211 xaaaaa

x
a yRRRRR

R
x ∆⋅







 ⋅⋅+⋅+⋅+⋅⋅=∆    
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,
3

1

2

1

2

1
1

1
313122 xaaaaa

x
a yRRRRR

R
x ∆⋅







 ⋅⋅+⋅+⋅+⋅⋅=∆    

.
3

1

2

1

2

1
1

1
212133 xaaaaa

x
a yRRRRR

R
x ∆⋅







 ⋅⋅++⋅+⋅⋅=∆   (3.17) 

 
Přitom význam symbolů je následující: 
 

,
0,j

j
a a

a
R

j

∆
=  ,

0x

x
Rx

∆
=  0,1, jjj aaa −=∆ . 

 
Na rozdíl od metody logaritmické, pracuje tato metoda s diskrétními výnosy. 

Výhody jsou stejné jako u metody logaritmické, navíc je zde odstraněn problém se 

zápornými indexy ukazatelů. Otázkou může být, jaké váhy přidělit při rozdělování 

společných faktorů, jelikož ekonomické zdůvodnění vybraného přístupu je obtížné.  
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4 Analýza a zhodnocení ukazatele rentability vlastního 
kapitálu 

 

V této části bakalářské práce jsou v jednotlivých podkapitolách uvedeny 

základní informace o vybrané společnosti, provedeny výpočty jednotlivých ukazatelů 

rentability a jejich zhodnocení. Dále je proveden postupný rozklad ukazatele rentability 

vlastního kapitálu do tří úrovní a vyčíslení vlivů jednotlivých faktorů na tento vrcholový 

ukazatel. Údaje jsou čerpány z finančních výkazů, a to z rozvahy a výkazu zisku a ztráty za 

období let 2003 až 2007. V závěru je zpracováno celkové zhodnocení rentability 

společnosti včetně vhodných doporučení ke zlepšení finanční situace. 

 

4.1 Základní informace o společnosti ČSAD Ostrava, a. s.  
 

Akciová společnost ČSAD Ostrava, a.s. byla zřízena 1. 5. 1992 na základech 

společnosti ČSAD Ostrava, státní podnik, dříve národní podnik, jehož historie spadá do 

roku 1949. Základní kapitál společnosti činí 918 168 000 Kč. Jediným akcionářem je 

ostravská akciová společnost CZECH CARDINAL a.s., která vlastní všechny kmenové 

akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč. 

 

V roce 1993 proběhla privatizace a se vstupem soukromých investorů byla 

zahájena restrukturalizace. Autobusovou dopravu provozovala ČSAD BUS Ostrava, a. s. 

V roce 2001 se vlastníkem společnosti ČSAD BUS Ostrava, a. s. stala společnost Vivendi 

(nyní Veolia Transport Morava, a. s.). Restrukturalizace pokračovala vyčleněním nákladní 

dopravy, opravárenství, nemovitostí mimo autobusových nádraží a dalších činností 

nesouvisejících se stěžejní podnikatelskou činností do samostatných společností. 

 

K podnikatelským aktivitám ČSAD Ostrava, a.s. již nepatří provozování 

autobusové dopravy, jak je historicky známo nebo jak vyplývá z tradičního názvu této 

společnosti. Hlavním předmětem podnikání společnosti ČSAD Ostrava, a.s. je pronájem 

autobusových nádraží dopravním společnostem a soukromým přepravcům. Jako majitel 

nemovitostí a pozemků pronajímá tyto svým dceřiným společnostem a externím 

zákazníkům. Společnost ve své hlavní podnikatelské činnosti zaujímá cca 15 – 20 % podíl 

na českém trhu a dominantní postavení v rámci své místní příslušnosti.  
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Společnost ČSAD Ostrava, a.s. se dle informací z obchodního rejstříku zabývá 

těmito činnostmi: 

• koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem, 

• technickou a ekonomickou činností, 

• podnikáním v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

• podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečných), 

• nákupem, prodejem a skladováním paliv a maziv včetně jejich dovozu 

s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve 

spotřebitelském balení do 50 kg na 1 ks balení, 

• vedlejší činností v dopravě, 

• pronájmem movitostí a nemovitostí včetně služeb, 

• zprostředkovatelskou činností v ekonomické oblasti, 

• aktivním řízením majetkových účastí, 

• poskytováním služeb a informací cestujícím v osobní autobusové 

dopravě, 

• inženýrskou činností, 

• poradenstvím v oblasti ekologie, 

• činností účetních poradců, vedením účetnictví, vedením daňové 

evidence, 

• revizemi a zkouškami vyhrazených tlakových zařízení, 

• revizemi a zkouškami vyhrazených plynových zařízení, 

• montážemi, opravami a revizemi vyhrazených elektrických zařízení, 

• finančním, ekonomickým a organizačním poradenstvím, 

• službami v oblasti administrativní správy a službami organizačně 

hospodářské povahy u fyzických a právnických osob – péčí o spisový 

materiál, 

• činností technických poradců v oblasti ekologie, metrologie a požární 

ochrany, 

• projektováním jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a 

odstraňování. 

 

Mezi významné projekty posledních let patří rekonstrukce autobusových nádraží 

v Ostravě, Novém Jičíně a Olomouci, v současné době ještě probíhá rekonstrukce 
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autobusového nádraží v Přerově. Společnost ČSAD Ostrava, a.s. zajišťuje provoz a 

všechny související služby autobusových nádraží Ostrava, Nový Jičín, Kopřivnice, 

Hranice, Přerov, Olomouc, Litovel, Uničov, Šumperk a Jeseník. Jedním z prvků 

podporujících komfort cestování je existence jednotného, intuitivního a moderního 

informačního systému na všech spravovaných nádražích, který zahrnuje označníky, jízdní 

řády, centrální informační tabule se seznamy odjezdů a jízdními řády, informační kancelář 

včetně telefonické informační služby, automatický místenkový rezervační systém, 

elektronické informační panely a dále virtuální informační kancelář.  

 

4.2 Vývoj ukazatelů rentability v období 2003 – 2007 
 

Pro analýzu a zhodnocení ukazatelů rentability, které slouží pro posouzení 

celkové výnosnosti společnosti ČSAD Ostrava, a.s. jsou použity údaje z finančních výkazů 

společnosti ČSAD Ostrava, a.s. za období 2003 – 2007 a údaje z výroční zprávy ČSAD 

Ostrava, a.s. z let 2004, 2005, 2006 a 2007. 

 

V Tab. 4.1 jsou uvedena vstupní data, která byla použita pro výpočet hodnot 

jednotlivých ukazatelů. 

 

Tab. 4.1 Vstupní data 

Ukazatel     Rok     

(tis. Kč) 2003 2004 2005 2006 2007 

Aktiva celkem 1 246 718 1 114 648 1 331 012 911 839 1 311 853 

Vlastní kapitál 722 071 643 251 766 861 325 961 520 201 

Celkové tržby 527 724 402 575 169 787 130 040 535 391 

Náklady celkem 927 698 446 747 172 373 183 180 762 054 
Dlouhodobé 
závazky 229 788 227 929 227 814  358 188 66 025 

Rezervy 29 306 22 987 2 314 2 489 2 155 

EBIT -104 070 -95 335 66 635 -33 162 -162 114 

EAT -98 596 -79 574 49 456 -42 484 -192 217 
 

EAT a EBIT v roce 2003, 2004, 2006 a 2007 představují ztrátu. Výsledek 

v jednotlivých letech je ovlivněn ztrátovým prodejem cenných papírů. Kladný výsledek 

hospodaření je zaznamenám v roce 2005. 
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V následující tabulce jsou vypočteny hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability 

společnosti ČSAD Ostrava, a.s. 

 

Tab. 4.2 Ukazatelé rentability 

Ukazatel Vzorec      Rok     
    2003 2004 2005 2006 2007 
ROA (3.1) -8.35 % -8.55 % 5.01 % -3.64 % -12.36 % 
ROE (3.2) -13.65 % -12.37 % 6.45 % -13.03 % -36.95 % 
ROCE (3.3) -10.60 % -10.66 % 6.68 % -4.83 % -27.55 % 
ROS (3.4) -18.68 % -19.77 % 29.13 % -32.67 % -35.90 % 
ROC (3.5) -10.63 % -17.81 % 28.69 % -23.19 % -25.22 % 

 

Pro názornost vývoje ukazatelů rentability v jednotlivých letech jsou veškeré 

výsledné hodnoty zachyceny v následujícím grafu, který pomáhá vytvořit si ucelený 

přehled o celkové výnosnosti společnosti ČSAD Ostrava, a. s.  

Graf 4.1 Vývoj rentability
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Ukazatelé rentability společnosti byly záporné v letech 2003, 2004, 2006 a 

2007, kdy společnost vykázala účetní ztrátu. Hodnoty ukazatelů v letech 2003 a 2004 byly 

ovlivněny tvorbou opravných položek a ztrátovým prodejem cenných papírů. Pro 

rentabilitu společnosti byl úspěšný rok 2005, kdy společnost vykázala zisk ve výši 64 075 

tis. Kč a kdy ukazatele dosahovaly kladných hodnot: ROA 5,1 %, ROE 6,45 %, ROCE 

6.68 %, ROS 29,13 %, ROC 28,69 %. V roce 2006 byly hodnoty ukazatelů ovlivněny 

doúčtováním opravných položek k cenným papírům a pohledávkám. V roce 2007 vybraná 

společnost vykázala záporné hodnoty ukazatelů, které byly významně ovlivněny 
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doúčtováním úroků k převzatému závazku: ROA -12,36 %, ROE -36,95 %, ROCE -27,55 

%, ROS -35,90 %, ROC -25,22 %. 

Výsledky, které jsou dosahovány u rentability vlastního kapitálu a vliv dílčích 

ukazatelů na tento vrcholový ukazatel budou předmětem rozkladu, který je uveden v další 

části analýzy. 

EBIT a EAT dosahují ve sledovaném období 2003 – 2007 kladných hodnot 

pouze v roce 2005, jak je zřejmé z Grafu 4.2 a jejich vývoj kopírují ukazatele rentability. 

Graf 4.2 Vývoj EBIT, EAT (v tis. Kč)
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K podnikatelským aktivitám společnosti ČSAD Ostrava, a.s. náleží aktivní 

řízení majetkových účastí. Jak bylo uvedeno, EBIT společnosti byl ve sledovaném období 

ovlivňován zúčtováním opravných položek k pohledávkám a EAT účtováním opravných 

položek k cenným papírům a podílům. Pro srovnání je uveden Graf 4.2, kde je modelován 

vývoj rentability při eliminaci opravných položek a rezerv.  

 

Graf 4.3 Vývoj rentability s eliminací opravných položek a rezerv
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Jak je z grafů patrné, ukazatelé rentability se po eliminaci položek, které 

výrazně ovlivňují EBIT a EAT pohybují ve srovnatelném trendu. 

 

4.2.1 Rentabilita aktiv 

 
Vývoj rentability aktiv je zobrazen v Grafu 4.2.1. Vývoj vstupních ukazatelů, 

použitých pro výpočet, to znamená, EBIT a celkových aktiv je zobrazen v grafu 4.2.2. 

Graf 4.2.1 Vývoj ROA
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Graf 4.2.2 Vývoj EBIT a aktiv (v tis. Kč)
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Jak je z grafu patrné, ukazatel ROA od roku 2005 výrazně klesá a kopíruje 

vývoj EBIT, který se dostává do záporných hodnot. 

 

Jak vyplývá z Grafu 4.2.2, k poklesu celkových aktiv o 420 mil. Kč došlo v roce 

2006 z titulu přecenění cenných papírů. V roce 2007 dosahuje ukazatel ROA nejnižší 

hodnotu za sledované období. Důvodem je pokračující klesající trend EBIT a navýšení 

aktiv z důvodu prodeje akcií společnosti Cantor Services Limited s.r.o. [22]. Situace v roce 

2007 je tedy taková, že každá koruna vložená do celkových aktiv je znehodnocena o 12,36 

haléřů. 
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4.2.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

Vývoj rentability vlastního kapitálu, spolu s vývojem čistého zisku a aktiv je 

zobrazen v následujících grafech.  

Graf 4.2.3 Vývoj ROE
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Graf 4.2.4 Vývoj EAT a vlastního kapitálu ( v tis. Kč)
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu byl v letech 2003 – 2004 záporný. 

Kladnou hodnotu dosahuje v roce 2005. V letech 2006 a 2007 má klesající trend s tím, že 

v roce 2007 dosahuje záporné hodnoty. Ve svém vývoji kopíruje vývoj EAT. 

Vzhledem k tomu, že ukazatel rentability vlastního kapitálu charakterizuje 

výnosnost vlastního kapitálu, je vhodné srovnání tohoto ukazatele s bezrizikovou úrokovou 

sazbou. Tato sazba je určena výnosem kapitálu v případě bezrizikové investice, to znamená 

při investici do státních dluhopisů. 
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Graf 4.2.5 Porovnání ROE a bezrizikové sazby 
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Rentabilita vlastního kapitálu je v letech 2003, 2004, 2006 a 2007 pod úrovní 

bezrizikové sazby Rf [16], tedy předpoklad o výnosnosti vlastního kapitálu není splněn. 

Jediným rokem, kdy je tento předpoklad splněn je rok 2005, kdy došlo k výraznému 

nárůstu EAT. V letech 2006 a 2007 je výrazný klesající trend, to znamená, že z pohledu 

investorů je tato investice velmi nevýhodná. V roce 2007 je ukazatel rentability vlastního 

kapitálu – 36,95%, což znamená, že investor, jediný akcionář, akciová společnost CZECH 

CARDINAL a.s., přichází z každé koruny investovaného kapitálu téměř o polovinu toho, 

co vložil. 
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4.2.3 Rentabilita tržeb 

 

Vývoj rentability tržeb je znázorněn v Grafu 4.2.6 a vývoj ukazatelů, které jsou 

použity pro výpočet, je znázorněn v Grafu 4.2.7. 

 

Graf 4.2.6 Vývoj rentability tržeb
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Graf 4.2.7 Vývoj tržeb a EAT
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Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje míru zisku v Kč na 1 Kč tržeb. Tato míra 

zisku je od roku 2006 záporná a má klesající tendenci. Na toto má vliv záporný výsledek 

hospodaření a rostoucí objem celkových tržeb. 
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4.2.4 Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

V Grafu 4.2.9 je znázorněn vývoj rentability dlouhodobých zdrojů vybrané 

společnosti v letech 2003 až 2007. 

Graf 4.2.9 Vývoj ROCE
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Graf 4.2.9 Vývoj VK, dlouhodobých dluhů a EBIT ( v tis. Kč )
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Výnosnost dlouhodobých zdrojů je v letech 2003, 2004, 2006 a 2007 záporná. 

Toto je ovlivněno, jak vyplývá z Grafu 4.2.9 záporným EBIT. Kladných hodnot dosahuje 

EBIT a ukazatel ROCE pouze v roce 2005. V roce 2007 je zaznamenán pokles u 

dlouhodobých závazků a růst vlastního kapitálu. Vlastní kapitál dosahoval nejnižší 

hodnoty v roce 2006, z důvodu přecenění cenných papírů, což se ale neprojevilo ve změně 

klesajícího trendu ukazatele ROCE. 
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4.2.5 Rentabilita nákladů 

 

Ukazatel rentability nákladů vyjadřuje, kolik zisku v Kč přinese podniku 1 Kč 

celkových nákladů. Čím vyšší je ukazatel rentability nákladů, tím lépe jsou zhodnoceny 

náklady vložené do hospodářského procesu, tím vyšší je zisk.  

Graf 4.2.10 Vývoj ROC
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Graf 4.2.11 Vývoj nákladů a EAT ( v tis. Kč)
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Jak vyplývá z grafu 4.2.10, ukazatel ROC dosahuje v letech 2006 a 2007 

záporných hodnot. Jak bylo uvedeno v komentáři k rentabilitě tržeb, toto souvisí s nízkou 

schopností společnosti vytvářet dostatečnou výši výnosů. Jak je patrné z grafu 4.2.11, od 

roku 2006 dochází k strmému nárůstu nákladů. 
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4.3 Rozklady ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 

V této části je řešen rozklad ukazatele ROE společnosti ČSAD Ostrava, a.s., a to 

do tří postupných stupňů, viz Obr. 3.2.3. U každého stupně rozkladu je provedena analýza 

odchylek. Jak vyplývá ze schématu, v prvním a druhém stupni existují mezi dílčími 

ukazateli multiplikativní vazby. Protože některé dílčí ukazatele dosahují záporných hodnot, 

nelze využít logaritmickou metodu rozkladu. Proto pro vyčíslení vlivů jednotlivých 

ukazatelů bude použita metoda postupných změn. Ve třetím stupni rozkladu se vyskytují 

aditivní vazby, pro vyčíslení vlivů bude použit vzorec pro vyčíslení poměru změny 

ukazatele na celkové změně ukazatelů podle vzorce (3.13). 

 

4.3.1 První stupeň rozkladu 

 

Ukazatel ROE lze obecně vyčíslit jako podíl EAT a E. Pro jeho další rozbor se 

vychází z předpokladu, že ROE je zejména ovlivněn rentabilitou aktiv (ROA) a finanční 

pákou. První stupeň rozkladu je proveden podle následujícího schématu: 

 

 

Obr. 4.3.1 První stupeň rozkladu 

 

   ROE    
         
              
EAT/T · T/A · A/E 

 

Pro provedení rozkladu byly vypočteny hodnoty všech dílčích ukazatelů za 

období 2003 – 2007, které jsou vyčísleny v následující tabulce. 
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Tab. 4.3.1 Vstupní hodnoty ukazatelů 1  

Ukazatel     Rok     

  2003 2004 2005 2006 2007 

ROE (%) -13.65 -12.37 6.45 -13.03 -36.95 

EAT/T -0.187 -0.198 0.291 -0.327 -0.359 

T/A 0.423 0.361 0.128 0.143 0.408 

A/E 1.727 1.733 1.736 2.797 2.522 
 

 

Pomocí analýzy odchylek je vyčíslen vliv dílčích ukazatelů na změnu ukazatele 

ROE. K tomuto je použita metoda postupných změn pro multiplikativní vazbu. Jak 

vyplývá z Tab. 4.3.1, ukazatel ROE a rentabilita tržeb dosahují záporných hodnot, proto 

nelze využít logaritmickou metodu rozkladu. 

 

 

Tab. 4.3.2 Vyčíslení vlivů v prvním stupni rozkladu (v %) 

      Ukazatel     

Období   ROE 
Rentabilita 

tržeb 
Obrat 
aktiv 

Finanční 
páka 

    EAT/E EAT/T T/A A/E 
 Absolutní změna 1.28 -1.08 -6.21 0.62 

2003/2004 Tempo růstu -9.40 5.80 -14.68 0.36 
 Absolutní vliv   -0.79 2.12 -0.04 

 Absolutní změna 18.82 48.89 -23.36 0.28 
2004/2005 Tempo růstu 152.13 247.36 -64.68 0.16 

 Absolutní vliv   30.60 -11.79 0.01 

 Absolutní změna -19.48 -61.80 1.51 106.17 
2005/2006 Tempo růstu -302.10 -212.16 11.80 61.17 

 Absolutní vliv   -13.68 -0.85 -4.95 

 Absolutní změna -23.92 -3.23 26.55 -27.56 
2006/2007 Tempo růstu 183.51 9.89 186.17 -9.85 

 Absolutní vliv   -1.29 -26.67 4.04 
 

V období 2003 – 2004 byla změna ROE pozitivní, došlo k absolutnímu nárůstu 

o 1,28 %, relativní změna byla -9,4 %. Největší pozitivní vliv na tuto změnu měl obrat 

aktiv, jeho dílčí vliv byl 2,12 %. Negativní vliv měla rentabilita tržeb, vliv ukazatele byl     

-0,79 %. Vliv finanční páky nebyl významný. 
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V období 2004 – 2005 byla výrazná změna ROE, došlo k nárůstu o 18,8 %. 

Relativně se ukazatel změnil o 250 %. Nejvýraznější vliv měla rentabilita tržeb, jejíž vliv 

byl 30,6 %. Negativní vliv měl obrat aktiv, u kterého byl zaznamenán pokles o -23.4 %, 

jeho vliv byl -11,8 %. Nejmenší vliv byl zaznamenán opět u ukazatele finanční páka, ve 

výši 0,01 %. 

V období 2005 – 2006 došlo k záporné změně ukazatele ROE o -19,5%. 

Nejvýraznější vliv měla rentabilita tržeb, její vliv byl -13,7 %. Další výrazný vliv měla 

finanční páka, -5 %. Obrat aktiv měl negativní vliv ve výši -0,85 %.  

V období 2006 – 2007 došlo k dalšímu výraznému poklesu ukazatele ROE o      

-23,9 %. Největší vliv měl ukazatel obrat aktiv ve výši 26,7 %. Ukazatel rentabilita tržeb 

měl negativní vliv, -1,3 %. Pozitivní vliv byl zaznamenán u ukazatele finanční páky +4 %. 

Je možné konstatovat, že za období 2003 – 2007 došlo k negativní změně 

ukazatele ROE. Negativní vliv na tuto změnu vykázala rentabilita tržeb a obrat aktiv. 

 

4.3.2 Druhý stupeň rozkladu 

 

Další rozložení vede k podrobnějšímu rozkladu ukazatele ROE. Ukazatel 

rentability tržeb se rozloží na tři dílčí ukazatele, kterými jsou daňová redukce, úroková 

redukce a provozní rentabilita tržeb, která je vyjádřena jako podíl EBIT a tržeb. Daňová 

redukce vyjadřuje, jak velkou část ze zisku odčerpá splnění daňové povinnosti, úroková 

redukce vyjadřuje míru úrokového břemene spojeného se stupněm zadluženosti podniku. 

Schéma rozkladu je uvedeno v Obr. 4.3.2. 

 

Obr. 4.3.2 Druhý stupeň rozkladu[2] 

 

    ROE    

         

         

 EAT/T · T/A · A/E 

         

         

EAT/EBT · EBT/EBIT · EBIT/T  
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Pro provedení analýzy odchylek byly vypočteny hodnoty všech dílčích 

ukazatelů za období 2003 – 2007, které jsou vyčísleny v následující tabulce. 

 

Tab. 4.3.3 Vstupní hodnoty ukazatelů 2  

Ukazatel     Rok     

 2003 2004 2005 2006 2007 

EAT/T -0.1868 -0.1977 0.2913 -0.3267 -0.3590 

EAT/EBT 0.833 0.805 0.772 1.060 0.947 

EBT/EBIT 1.137 1.037 0.962 1.208 1.252 

EBIT/T -0.197 -0.237 0.392 -0.255 -0.303 

 

Jak vyplývá z Tab. 4.3.3, ukazatel rentability tržeb dosahuje záporných hodnot, 

proto nelze využít logaritmickou metodu rozkladu. V Tab. 4.3.4 jsou vypočteny absolutní a 

relativní změny dílčích ukazatelů za období 2003 až 2007, doplněné o hodnoty ukazatelů z 

prvního stupně rozkladu.  

 

Tab. 4.3.4 Vyčíslení vlivů v druhém stupni rozkladu (v %)  

 

Ukazatel 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

 ∆xabs ∆xrel ∆xabs ∆xrel ∆xabs ∆xrel ∆xabs ∆xrel 

T/A -6.21 -14.68 -23.36 -64.68 1.51 11.80 26.55 186.17 

A/E 0.62 0.36 0.28 0.16 106.17 61.17 -27.56 -9.85 

EAT/EBT -2.81 -3.37 -3.30 -4.11 28.83 37.35 -11.32 -10.68 

EBT/EBIT -10.03 -8.82 -7.54 -7.27 24.68 25.67 4.37 3.61 

EBIT/T -3.96 20.08 62.93 -265.73 -64.75 -164.98 -4.78 18.74 

 

V období 2003 – 2004 dosahují daňová redukce, úroková redukce i provozní 

rentabilita tržeb pokles, největší je pokles úrokové redukce o 10 %, další ukazatele 

vykazují pokles o 3 % (daňová redukce), resp. 4 % (provozní rentabilita tržeb). 

V období 2004 – 2005 ovlivňuje vývoj ROE pozitivně ukazatel provozní 

rentabilita tržeb, jeho nárůst je o 63 %. Ukazatel úrokové redukce vykazuje pokles o 7,5 %. 

Daňová redukce ovlivňuje negativně, vykazuje pokles ve výši -4 %. 
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V období 2005 – 2006 ukazatele daňová redukce a úroková redukce působí 

pozitivně na ukazatel ROE, daňová redukce vykazuje růst 29 %, úroková redukce vykazuje 

růst 25 %. Ukazatel provozní rentabilita tržeb vykazuje pokles ve výši -65 %. 

V období 2006 – 2007 daňová redukce ovlivňuje ROE negativně, vykazuje 

pokles -11 %. Provozní rentabilita tržeb vykazuje pokles ve výši -5 %. Pouze úroková 

redukce vykazuje růst 4 %. 

4.3.3 Třetí stupeň rozkladu 

 

Ve třetím stupni rozkladu je ukazatel provozní rentability tržeb rozložen na 5 

dílčích ukazatelů. Cílem je vyčíslit vlivy celkových výnosů a jednotlivých nákladů na 

změnu vrcholového ukazatele. Schéma rozkladu je na Obr. 4.3.3. 

 

Obr. 4.3.3 Třetí stupeň rozkladu [2] 

     ROE        
               
                    
  EAT/T · T/A · A/E     
               
                    
 EAT/EBT · EBT/EBIT · EBIT/T      
                
                          
V/T - Nmzdy/T - Nmat/T - Nost/T - Nodp/T 

 

 

Jako u předchozích stupňů rozkladu byly pro provedení analýzy nejdříve 

vypočteny hodnota vrcholového ukazatele hodnoty všech dílčích ukazatelů za období 2003 

– 2007, které jsou vyčísleny v následující tabulce a budou použity pro následnou analýzu 

odchylek. 
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Tab. 4.3.5 Vstupní hodnoty ukazatelů 3  

Ukazatel     Rok     

  2003 2004 2005 2006 2007 

EBIT/T -0.197 -0.237 0.392 -0.255 -0.303 

V/T 1.087 1.168 1.133 1.114 0.995 

Nmzdy/T 0.063 0.087 0.187 0.225 0.051 

Nmat/T 0.056 0.071 0.143 0.176 0.030 

Nodp/T 0.049 0.036 0.063 0.085 0.020 

Nost/T 0.341 0.064 0.076 0.073 0.049 

 

Jak je zřejmé z Obr. 4.3.3, mezi dílčími ukazateli třetí úrovně existují aditivní 

vazby. Proto pro vyčíslení vlivu jednotlivých ukazatelů na vrcholový ukazatel nemůže být 

využita výpočtová metoda postupných změn, ani logaritmická metoda. Vlivy byly 

vypočteny podle vzorce (3.13). 

 

V následující tabulce jsou zachyceny absolutní a relativní změny dílčích 

ukazatelů za období 2003 – 2007. 



 40 

 

Tab. 4.3.6 Vyčíslení vlivů ve třetím stupni rozkladu (v %)  

        Období         

Ukazatel 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

  ∆xabs     ∆xrel     ∆xabs     ∆xrel     ∆xabs     ∆xrel     ∆xabs     ∆xrel     

T/A -6.21 -14.68 -23.36 -64.68 1.51 11.80 26.55 186.17 

A/E 0.62 0.36 0.28 0.16 106.17 61.17 -27.56 -9.85 

EAT/EBT -2.81 -3.37 -3.30 -4.11 28.83 37.35 -11.32 -10.68 

EBT/EBIT -10.03 -8.82 -7.54 -7.27 24.68 25.67 4.37 3.61 

EBIT/T -3.96 20.08 62.93 -265.73 -64.75 -164.98 -4.78 18.74 

EAT/T -1.08 5.80 48.89 -247.36 -61.80 -212.16 -3.23 9.89 

V/T 8.18 7.53 -3.49 -2.99 -1.99 -1.76 -11.87 -10.66 

Nmzdy/T 2.45 39.16 10.01 114.89 3.73 19.92 -17.36 -77.30 

Nmat/T 1.42 25.20 7.24 102.42 3.25 22.73 -14.61 -83.13 

Nodp/T -1.23 -25.24 2.69 73.85 2.11 33.29 -6.41 -75.83 

Nost/T -27.75 -81.28 1.22 19.02 -0.30 -3.90 -2.39 -32.73 

 

V období 2003 – 2004 byla absolutní změna provozní rentability tržeb záporná, 

-3,96 %. Na tento ukazatel měla největší pozitivní vliv výnosnost tržeb, a to ve výši 8,2 %. 

Negativní vliv je zaznamenán u ostatní nákladovosti ve výši -28 %. Mzdová a materiálová 

nákladovost vykazují pozitivní vliv. Nákladovost odpisů měla negativní vliv ve výši -1 %. 

V období 2004 – 2005 je zaznamenaná pozitivní změna provozní rentability 

tržeb (nárůst o 63 %). Na této změně se podílel ukazatel Nmzdy/T 10 %, ukazatel         

Nmat/T 7,3 %, Nodp/T 2,7 %, Nost/T 1,2 %. Ukazatel výnosnosti tržeb klesl o 3,5 % oproti 

předcházejícímu období.  

V období 2005 – 2006 došlo k poklesu ukazatele provozní rentability tržeb o    

65 %. Dílčí ukazatele vykazují růst: Nmzdy/T 3,7 %, ukazatel Nmat/T 3,3 %, Nodp/T 2,1 %, 

Nost/T je záporný -0,30 %, stejně jako ukazatel výnosnosti tržeb -1,8 %. 

V období 2006 – 2007 došlo k poklesu ukazatele provozní rentability tržeb o     

5 %. Došlo k poklesu dílčích ukazatelů, které jej ovlivňují: ukazatel výnosnosti tržeb          

-12 %. Nmzdy/T -17 %, ukazatel Nmat/T -15 %, Nodp/T -6 %, Nost/T -2 %. 
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5 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat a vyhodnotit rentabilitu společnosti 

ČSAD Ostrava, a.s. za období 2003 – 2007, následně se zaměřit na ukazatele rentability a 

pomocí metod analýzy odchylek vyhodnotit dílčí vlivy jednotlivých faktorů na klíčový 

ukazatel rentability vlastního kapitálu. 

 

Z výsledků analýzy ukazatelů rentability společnosti vyplývá, že v roce 2003 

dosahují všechny ukazatele rentability záporných hodnot. Nejnižší hodnotu dosahuje 

ukazatel rentability tržeb a ukazatel rentability vlastního kapitálu. V roce 2004 opět 

dosahují ukazatele rentability záporných hodnot. Nejnižší hodnotu dosahuje ukazatel 

rentability tržeb a ukazatel rentability nákladů. Pro rentabilitu společnosti byl úspěšný rok 

2005, kdy společnost vykázala zisk ve výši 64 075 tis. Kč a kdy ukazatele dosahovaly 

kladných hodnot. Velmi příznivých hodnot dosahují zejména ukazatele rentability tržeb a 

rentability nákladů. V roce 2006 dosahují ukazatele rentability záporných hodnot. Nejnižší 

hodnotu dosahuje ukazatel rentability tržeb a ukazatel rentability nákladů. V roce 2007 

opět dosahují ukazatele rentability záporných hodnot, nejnižších za celé sledované období. 

Nízkou hodnotu dosahuje ukazatel rentability vlastního kapitálu a ukazatel rentability 

tržeb. 

 

V rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu za období 2003 – 2004 

vyplynulo, že pozitivní vliv měl pouze obrat aktiv. Na změnu provozní rentability tržeb 

v tomto období měl pozitivní vliv ukazatel mzdové a ukazatel materiálové nákladovosti. 

Rentabilita tržeb a finanční páka ovlivnily rentabilitu vlastního kapitálu negativně. 

 

Z rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu za období 2004 – 2005 

vyplynulo, že pozitivní vliv měla rentabilita tržeb. Obrat aktiv ovlivnil rentabilitu vlastního 

kapitálu negativně. 

Z rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu za období 2005 – 2006 

vyplynulo, že rentabilita tržeb, obrat aktiv a finanční páka ovlivnily rentabilitu vlastního 

kapitálu negativně. 
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Z rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu za období 2006 – 2007 

vyplynulo, že rentabilita tržeb a obrat aktiv ovlivnily rentabilitu vlastního kapitálu 

negativně.  

 

Rentabilita aktiv společnosti ČSAD Ostrava, a.s. je velmi nízká, rentabilita 

vlastního kapitálu je pod úrovní bezrizikové úrokové sazby, což znamená, že investice do 

akcíí analyzované společnosti je nevýnosná. Rentabilita tržeb je na nízké úrovni, rentabilita 

nákladů ukazuje na nedobré zhodnocení nákladů vložených do procesu tvorby zisku. 

K podnikatelským aktivitám společnosti ČSAD Ostrava, a.s. náleží také aktivní řízení 

majetkových účastí a ukazatele rentability jsou ovlivňovány tvorbou opravných položek a 

vytvářením rezerv, které ovlivňují výsledek hospodaření společnosti. Za současného stavu, 

kdy z důvodu omezených zdrojů panují přísné podmínky pro schválení úvěrů na finančním 

trhu, je pro společnost obtížné při daných výsledcích rentability žádat o úvěrový kapitál. 

Proto by pro postupné zlepšování rentability bylo vhodné zpracovat strategický plán 

aktivního využití movitého a nemovitého majetku společnosti, zavést pravidelný systém 

vyhodnocování vybraných poměrových ukazatelů za uplynulé čtvrtletí a současně provádět 

průběžné vyhodnocování tržeb z nájmu nemovitostí a vyhodnocování tržeb za vjezdy na 

autobusová nádraží. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
A  aktiva 

BÚ  bankovní úvěry 

CZ  cizí zdroje 

DA  dlouhodobá aktiva 

DZAV  dlouhodobé závazky 

E  vlastní kapitál 

EAT  zisk po zdanění (čistý zisk) 

EBIT  zisk před úhradou úroků a daní 

EBT  zisk před zdaněním 

KZAV  krátkodobé závazky 

N  náklady 

Nmat  náklady materiálové 

Nmzdy  náklady mzdové 

Nodp  náklady odpisové 

Nost  náklady ostatní 

OA  oběžná aktiva 

OKEČ  odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ROA  rentabilita celkových vložených aktiv 

ROC  rentabilita nákladů 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

T  tržby 

V  výnosy 

VK  vlastní kapitál 

absx∆   absolutní změna 

relx∆   relativní změna 

ZÚFP  ziskový účinek finanční páky 
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