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1  Úvod

V současnosti  je  trend rostoucí  míry globalizace příčinou nejen otvírání  nových 

trhů  a  tudíž  příležitostí  pro  podnik,  ale  přináší  sebou  i  ohrožení  v podobě  zostřování 

konkurenčního boje. Pro podnik a jeho vedení se stává nezbytností dlouhodobá orientace 

na jeho finanční výkonnost a stabilitu.

Finanční analýza má za úkol komplexně posoudit finanční stav podniku. Znalost 

finanční situace podniku jako je celková finanční stabilita,  likvidita a rentabilita je pro 

podnik existenčně důležitá.  Výsledky finanční analýzy jsou klíčové informace pro budoucí 

strategii podniku. Napomáhají určit optimální směr k řešení slabých stránek společnosti. 

Údaje analýzy jsou zároveň směrodatné pro současné i  budoucí  investory,  pro které  je 

takzvané „finanční zdraví společnosti“ jedním z nejdůležitějších aspektů při rozhodování 

o případných investicích.

Cílem  této  bakalářské  práce  je  popsat  a  zhodnotit  finanční  situaci  vybrané 

společnosti v oblasti rentability za časové období 2004 – 2007. Dále vyhodnotit dílčí vlivy 

jednotlivých  faktorů  na  ukazatel  rentability  vlastního  kapitálu  pomocí  metod  analýzy 

odchylek.

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola se zabývá významem 

finanční analýzy a metodickými postupy při jejím sestavování. Začátek třetí kapitoly je 

věnován ukazatelům rentability. Následující část této kapitoly je již zaměřena na rentabilitu 

vlastního  kapitálu  a  na  metody  pro  vyhodnocení  dílčích  vlivů  jednotlivých  faktorů 

působících na daný ukazatel pomocí metod analýzy odchylek. Čtvrtá kapitol je věnovaná 

praktickému zpracování udajů za vyhodnocované časové obobí.
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2.  Charakteristika finanční analýzy

Finanční analýza je základ  každého finančního rozhodování podniku. Nezvládnutí 

této  hodnotící  metody  je  často  základním  kamenem  neúspěchu  finančního  nezdaru 

podniku. Tato formalizovaná metoda pomáhá jejim uživatelům dospět k rychlým závěrům 

o hospodaření podniku pomocí poměřovaných a navzájem srovnávaných údajů, čímž se 

zvyšuje  i vypovídací  schopnost  údajů.  Tento  metodologický  postup  představuje 

ohodnocení  minulosti,  přítomnosti  a  je  díky němu možné  přijmout  různá  opatření  pro 

budoucí hospodaření podniku.

Cílem finanční  analýzy je  komplexně  posoudit  finanční  zdraví  podniku,  definovat 

slabiny, ale také určit silné stránky společnosti. Hlavním úkolem finanční analýzy je tedy 

komplexní  posouzení  všech  dílčích  činností  podniku  na  trhu,  jako  jsou  např.  objem 

a  kvalita  výroby,  investiční  činnost,  marketingová  činnost  nebo  rozhodnutí  předních 

manažerů. 

Proces  tvorby  finanční  analýzy  lze  rozdělit  do  tří  fází.  První  fáze  se  zabývá 

hodnocením základních parametrů finanční situace podniku pomocí finančních ukazatelů. 

Ve druhé  části  se  její  tvůrci  zaměřují  na hlubší  rozpracování  důvodů zjištěného stavu. 

V konečné fázi   se  identifikují  hlavní  faktory,  které  jsou příčinou nežádoucího  vývoje 

podniku a stanovují se návrhy na příslušná opatření.

2.1  Oblasti finanční analýzy

„Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů jako metodického nástroje finanční 

analýzy  bylo  navrženo  velké  množství,  řádově  desítky  ukazatelů,  z  nichž  některá  se 

navzájem liší pouze drobnými modifikacemi. Praktickým používáním se však vyčlenila 

určitá  skupina ukazatelů všeobecně akceptovaných,  které  umožňují  vytvořit  si  základní 

představu o hospodářské a finanční situaci daného podniku.“1

1 GRÜNWALD, Rolf; HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. 2. vyd. Praha: 
Oeconomica, 2004. s. 26. ISBN 80-245-0684-X
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Tyto ukazatele rozdělujeme na dvě základní skupiny a to na provozní ukazatele a na 

finanční ukazatele.

Provozní  ukazatele (operating  ratios)  bývají  často  označovány  jako  tzv.  výrobní 

ukazatele.  Mají  za  úkol  vyjádřit  výkonnost  podniku  a  celkovou  úroveň  hospodaření 

s majetkem. Jsou zaměřeny na vnitřní řízení podniku, což ve své podstatě znamená, že jsou 

oporou pro podnikový management. Ten je schopen díky zjištěným výsledkům sledovat 

a analyzovat  vývoj  základní  aktivity  podniku.  Provozní  ukazatele  se  opírají  o  tokové 

veličiny,  převážně o náklady z důvodu vyšší  hospodárnosti,  a tím i  k dosažení vyššího 

konečného efektu.

Finanční ukazatele (financial ratios) se zaměřují především na analyzování finanční 

struktury  podniku,  zadluženosti  a  likvidity.  Tedy  na  posouzení  schopnosti  splácení 

závazků. Při sestavování finančních ukazatelů se nejčastěji vychází z účetních dat, což má 

za následek stavový charakter těchto ekonomických veličin.

V  rámci  těchto  dvou  skupin  dochází  ke  sdružování  ukazatelů  do  skupin.  Každé 

z těchto seskupení  se zpravidla  vztahuje k některým aspektům postavení  podniku,  jeho 

hospodářské a finanční situaci. Ve většině případů se uvádí 5 základních skupin. Dělí se 

podle klíčových charakteristik a posuzují se vlastnostmi podniku. Je důležité podotknout, 

že není standardizován ani počet skupin, ani jejich obsahové vymezení.

Mezi  základní charakteristiky finanční pozice se řadí:

•výnosnost (rentabilita),

•aktivita (rychlost a doba obratu prostředků, aktiv),

•platební schopnost  - solventnost (bezprostřední platební schopnost),

                                            - likvidita (míra krátkodobé platební schopnosti),

•finanční stabilita a zadluženost,

•ukazatele kapitálového trhu.

Z  těchto  charakteristik  lze  odvodit  tři  základní  cíle  podniku a  ostatních  uživatelů 

finančních  výkazů.  Mezi  priority  každého  podniku  by  měla  patřit  výnosnost  neboli 
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rentabilita podniku. Druhým cílem je platební schopnost a v neposlední řadě by měl být 

kladen důraz na získání co možná největšího počtu informací o hospodářské a finanční 

situaci podniku.

2.2 Zdroje dat pro finanční analýzu

Data, z nichž finanční analýza vychází, jsou pro ni jakýmsi stavebním kamenem. Pro 

komplexnost a objektivitu je zapotřebí informací z různých zdrojů a různé povahy. Pro 

správné sestavení finanční analýzy je zapotřebí nejdříve data získat, určit metodu, pomocí 

které budeme data zpracovávat a správně provést výpočty. Následně, po získání výsledků, 

je zapotřebí jejich správná interpretace a formulace závěru, ke kterému jsme došli.

Aby se dosáhlo opravdu objektivních výsledků, je zapotřebí získat potřebné finanční 

informace z externích i interních zdrojů. K externím neboli vnějším zdrojům jsou řazeny 

zprávy  o  vývoji  měn  a  úroků,  burzovní  informace,  zprávy  emitentů  veřejně 

obchodovatelných cenných papírů aj. K interním zdrojům se řadí především účetní výkazy, 

informace manažerů a analytiků podniku.

Mnoho tvůrců  finanční  analýzy firmy bere  v  potaz  i  kvantifikovatelné  nefinanční 

informace.  Zde  můžeme  najít  především ekonomickou  statistiku  podniku,  plány firmy 

nebo cenové a nákladové kalkulace. Další data využívaná při sestavování finanční analýzy 

jsou  zprávy  odborného  tisku,  auditorů,  vedoucích  pracovníků  a  jiných  subjektů.  Data 

získaná z těchto zdrojů lze zařadit mezi nekvantifikovatelné informace.

Klíčová data potřebná při provádění finanční analýzy zachycují účetní výkazy, které 

jsou  významnou  součástí  účetní  závěrky.  Zde  se  řadí  rozvaha,  výkaz  zisku  a  ztráty 

a přílohy.

Rozvaha

Rozvaha je  účetní  výkaz,  který zachycuje  stav majetku  tzv.  aktiv  na  straně  jedné 

a způsobu krytí tohoto majetku neboli pasiv na straně druhé. Rozvaha bývá sestavována 

k určitému datu zpravidla k poslednímu dni účetního období v peněžním vyjádření. Úroveň 

vypovídací  schopnosti  tohoto  účetního  výkazu  je  ovlivňována  například  používáním 

6



historických cen. Některé položky, které mají vnitřní finanční hodnotu, nejsou ve výkazu 

vůbec zohledněny, např. kvalifikace a zkušenosti zaměstnanců. Dále ovlivňují vypovídací 

schopnost rozvahy techniky používané při oceňování investičního majetku nebo způsob 

oceňování zásob. 

Tab. 1.1.  Podrobná struktura rozvahy:

Položka Položka

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM

Pohledávky za upsaný kapitál Vlastní kapitál

Dlouhodobý majetek  - základní kapitál

 - dlouhodobý nehmotný majetek  - kapitálové fondy

 - dlouhodobý hmotný majetek  - výsledek hospodaření z minulých let

 - dlouhodobý finanční majetek
 - výsledek hospodaření běžného 

účetního období

Oběžná aktiva Cizí zdroje

 - krátkodobý finanční majetek  - rezervy

 - zásoby

 - pohledávky (krátkodobé, dlouhodobé)  - bankovní úvěry a výpomoci

Ostatní aktiva Ostatní pasiva

 - náklady příštích období  - výdaje příštích období

 - příjmy příštích období  - výnosy příštích období

Aktiva mohou mít hmotnou, nehmotnou nebo finanční podobu. Za základní hledisko, 

které  třídí  aktiva  do  jednotlivých  skupin,  je  považována  doba,  po  kterou  aktiva  slouží 

podniku. Z toho to pohledu se celková aktiva dělí na stálá a oběžná. Stálá aktiva bývají 

nazývána  také  jako  fixní  nebo  dlouhodobá.  Podstata  těchto  majetkových  složek  tkví 

v jejich dlouhodobém užívání podnikem. Stálá aktiva se postupně v průběhu reprodukčních 

cyklů opotřebovávají, což je vyjádřeno pomocí odpisů. Oběžná neboli krátkodobá aktiva se 

vyznačují  tou  vlastností,  že  se  obvykle  spotřebovávají  najednou,  nebo  proces  jejich 

přeměny na peníze nepřesáhne jeden rok.

Pasiva členěná podle vlastnictví zdrojů dělíme na vlastní kapitál a cizí zdroje, přičemž 

vlastní  kapitál  je obvykle tvořen základním kapitálem, tedy peněžitými a nepeněžitými 

vklady  společníků,  dále  kapitálovými  fondy,  fondy  ze  zisku,  výsledkem  hospodaření 

a nerozděleným  ziskem z  minulých  let.  Cizí  zdroje  se  pak  sestávají  ze  závazků  vůči 
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věřitelům, bankovních úvěrů a výpomocí a také z rezerv. Rezervy tvoří částky peněz, které 

jsou zafixované za účelem krytí budoucích nákladů podniku.

Také pasiva můžeme rozdělit z časového hlediska na pasiva dlouhodobá (zde je doba 

splatnosti delší než jeden rok) a pasiva krátkodobá (se splatností do jednoho roku).

Výkaz zisku a ztráty

Jedním ze zdrojů dat,  které se používají při sestavování finanční analýzy je výkaz 

zisku  a ztráty.  Toto  zobrazování  okamžitého stavu podnikových  financí  má  vypovídací 

schopnost  o stavu výsledku hospodaření  dané  firmy.  Náklady a  výnosy zahrnované  do 

výsledku hospodaření, členíme podle jejich povahy na provozní, finanční a mimořádné.

Samotný  výsledek  hospodaření  získáme,  pokud  od  dosažených  výnosů  odečteme 

všechny vynaložené  náklady.  Pokud výnosy převažují  náklady,  pak firma vytváří  zisk. 

V opačném případě podnik vykazuje ztrátu.

Modifikace při vytváření zisku se různí podle specifických potřeb finanční analýzy. 

Při sestavování finanční analýzy se můžeme setkat se ziskem před úhradou odpisů, úroků 

a daní.  Tento  zisk  je  označován  zkratkou  EBITDA.  Označuje  celkový  finanční  efekt 

vyprodukovaný podnikovými aktivy.

Další modifikace zisku, se kterou se při sestavování finanční analýzy setkáváme je 

tzv.  EBIT.  EBIT vyjadřuje  zisk  před  zdaněním a  úroky.  Často  bývá  nazýván  též  jako 

provozní  zisk.  Hlavním  úkolem  tohoto  zisku  je  informovat  o  výdělku  z  hospodářské 

činnosti bez ohledu na strukturu financování.

EBT je označení pro zisk před zdaněním, bývá nazýván též jako hrubý zisk. EAT 

vyjadřuje čistý zisk, jeho úkolem je vyjádřit výsledek hospodaření po zdanění. Tento zisk 

se zpravidla používá k rozdělení, nebo k navýšení základního kapitálu.

Pokud bychom EAT snížili o výši vyplácených dividend nebo podílů na zisku, dostali 

bychom nerozdělený zisk.  Nerozdělený zisk neboli  EAR je považován za vlastní  zdroj 

financování každého podniku.
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Obr. 2.1  Postup při rozkladu zisku

EBDIT
Zisk  před  odpisy,  úroky  a  zdaněním (Earnings  before  Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortisation Charge)
- odpisy

EBIT Zisk před úroky a zdaněním (Earnings before Interest and Taxes)

- úroky

EBT Zisk před zdaněním (Eanings before taxes)

- daň

EAT Čistý zisk (earnings after taxes)

- dividendy

EAR Nerozdělený zisk (Earnings Reained)

Výkaz Cash Flow

Tento výkaz podává uživateli přehled o peněžních tocích daného podniku v průběhu 

účetního  období.  Výkaz  Cash  Flow má za  úkol  podat  pravdivý a  nezkreslený přehled 

o příjmech  a výdajích.  Své  využití  nachází  především  v  posouzení  likvidity  a platební 

schopnosti  podniku.  Místo  si  však  najde  i  při  krátkodobém a  dlouhodobém finančním 

plánování nebo při hodnocení investičních projektů.

Při  sestavování  výkazu může dojít  k časovému nebo obsahovému nesouladu mezi 

náklady a výdaji,  výnosy a  příjmy.  To může mít  za  následek,  že  vysoké  tržby a  zisky 

vykazované v účetnictví nekorespondují z krátkodobého hlediska s peněžními prostředky.  

Struktura výkazu Cash Flow se dělí podle základní činnosti podniku na 3 části.

Do  provozní  činnosti zahrnujeme  příjmy  a  výdaje  spojené  se  základní  činností 

podniku. Do tohoto okruhu činnosti podniku řadíme i mimořádné účetní případy pokud je 

nelze přiřadit ani k investiční ani finanční činnosti.

Do investiční činnosti společnosti spadají veškeré podnikové operace spojené s koupí 

nebo prodejem dlouhodobého majetku nebo s poskytováním úvěrů a půjček. Zahrnujeme 

zde i transakce spojené s nákupem a prodejem cenných papírů.
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Mezi operace spojené s  finanční činností  podniku řadíme změnu struktury a změnu 

velikosti vlastního kapitálu nebo dlouhodobých závazků.

Příloha

Nedílnou součástí účetní závěrky se stala příloha. Tento neformalizovaný výkaz upřesňuje, 

popřípadě doplňuje informace obsažené v rozvaze  a výkazu zisku a ztrát. Data obsažená 

v příloze mají významnou roli především pro externí uživatele, kteří si tak mohou vytvořit 

správnou představu o finanční situaci podniku. Příloha zpravidla obsahuje  obecné údaje 

podniku, používané účetní postupy a metody, způsoby odpisování a oceňování majetku, 

informace o leasingu jako jsou např. výše splátek nebo doba trvání atd.

2.3  Uživatelé finanční analýzy

Finanční analýza podává informace o finančním stavu podniku. Tyto informace jsou 

předmětem zájmu pro  mnoho skupin  uživatelů,  kteří  s  daným podnikem přicházejí  do 

styku, mají zde své specifické zájmy a snaží se je vůči podniku uplatnit. Podle toho, kdo 

provádí finanční analýzu, můžeme tyto subjekty rozdělit do skupin externích a interních 

uživatelů.

Externí  uživatelé  vycházejí  při  sestavování  finanční  analýzy z  veřejně dostupných 

účetních a finančních informací. Výsledky získané těmito subjekty dále slouží jako signál, 

zda   má  podnik   dobré  vyhlídky do  budoucnosti  a  bude  se  v  dalších  letech  rozvíjet. 

Uživatelé  spadající  do  této  skupiny  jsou  především  investoři,  banky  a  jiní  věřitelé, 

obchodní partneři, konkurenti, stát a jeho partneři.

Interní uživatelé mají naopak přístup ke všem podnikovým údajům, ke kterým patří 

například vnitropodnikové účetnictví, podnikové kalkulace, statistiky a plány. Na základě 

těchto informací jsou analytici, sestavující finanční analýzu podniku, schopni vypracovat 

a podat mnohem podrobnější finanční informace. Subjekty,  patřící mezi hlavní uživatele 

této analýzy, jsou zejména manažeři podniku, popřípadě zaměstnanci.

Manažeři mají  přístup  k  finančním  informacím  podniku  průběžně  po  celý  rok 

a nejsou  tedy závislí  pouze  na  účetní  závěrce.  Tento  fakt  jim dává  možnost  uplatnění 
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informací jak v dlouhodobém  finančním řízení podniku tak i v operativním řízení. Získaná 

data  umožňují  sledovat  reakci  na  řídící  rozhodnutí  a  pomáhají  se  správně  a  rychle 

rozhodovat.

Investoři jsou primárními uživateli finanční analýzy, která vychází z uveřejňovaných 

výkazů.  Akcionáři  i  ostatní  investoři  využívají  finanční  analýzu  ze  dvou  důvodů: 

investičních a kontrolních.

Z investičního hlediska investoři sledují, zda mají podniknout v budoucnu konkrétní 

investiční  kroky,  přičemž hlavními faktory,  ovlivňujícími jejich rozhodování,  jsou míra 

rizika a míra výnosnosti.

Z  kontrolního  hlediska  jde  akcionářům  především  o  stabilitu,  likviditu  podniku 

a o disponibilní zisk

Banky a jiní věřitelé se snaží o potencionálním dlužníkovi získat co nejvíce možných 

informací, aby mohli rozhodnout, zda úvěr poskytne, za jakých podmínek a v jaké výši, 

nebo úvěr zamítne.  Před poskytnutím úvěru posuzuje banka tzv.  bonitu dlužníka,  která 

analyzuje hospodaření  podniku, posuzuje majetkovou strukturu a zjišťuje finanční zdroje. 

Věřitel se mnohdy snaží zjistit,  z jakého důvodu si chce dlužník úvěr vzít. Jestli dlužník 

úvěr potřebuje z důvodu špatného hospodaření, nebo zda chce financovat majetek, který ke 

své činnosti nutně potřebuje. Banka se tak snaží zjistit, zda bude potencionální zákazník 

schopen dostát svým dosavadním závazkům a jestli bude klient schopen požadovaný úvěr 

splácet.

Obchodní partneři jsou zejména dodavatelé a odběratelé.

Dodavatelé  usilují  především o obchodního partnera,  který je schopen včas  hradit 

všechny své závazky. Potenciální i dlouhodobé dodavatele zajímá především dlouhodobá 

stabilita podniku a z toho vyplývající  dlouhodobě zajištěný odbyt jejich zboží.

Odběratelé  neboli  zákazníci  mají  zájem hlavně na včasném a bezchybném dodání 

zboží.  Tento  aspekt  je  pro  ně  důležitý,  aby  sami  mohli  zajistit  svou  vlastní  produkci 

a mohli tak dostát včas svým závazkům..
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Konkurenti představují  nemalou  skupinu  externích  uživatelů  finanční  analýzy. 

Konkurence se zajímá o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví za 

účelem srovnání.

Zaměstnanci podniku  jsou  zainteresováni  na  finanční  prosperitě  a  hospodaření 

podniku především kvůli zachování pracovních míst a mzdových podmínek.

Státu a jeho orgánům slouží finančně–účetní informace především ke statistickým 

účelům a  pro  kontrolu  daňové  povinnosti.  Poskytují  přehled  pro  rozdělování  finanční 

výpomoci a přehled o finančním stavu podniků, které dostaly státní zakázku.

Mezi další skupiny uživatelů se zájmem na informacích získaných z finanční analýzy 

se řadí například  daňoví poradci,  univerzity,  novináři  nebo oceňovatelé podniků.

2.4  Metody používané při sestavování finanční analýzy

Metody používané  při sestavování finanční analýzy lze členit podle různých kriterií. 

Pro  analýzu  sestavovanou  z  účetních  výkazů  neexistují  striktní  pravidla  ani  oficiální 

metodika. Tato skutečnost má za následek nejednotnost v terminologii, nejednoznačnost 

výkladu a interpretace, popřípadě i samotných výsledků. Ale i přes tuto komplikovanou 

situaci se při provádění vyvinuly obecně přijímané analytické postupy.

Z údajů obsažených v účetních výkazech pramení základní členění metod, užívaných 

ve finanční analýze.

Toto členění uvádí Obr. 2.2
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Obr. 2.2  Metody finančních analýz

Deterministické metody jsou považovány za standardní nástroje běžně užívané při 

sestavování  finanční  analýzy.  Používají  se  hlavně  pro  analýzu  vývoje  a  odchylek 

u menšího počtu období.

Matematicko – statistické metody se používají při analýze delších časových úseků. 

Metody při dosahování výsledků jsou založeny na exaktních postupech. Používají se při 

posuzování determinantů a vývojových faktorů.

Analýza  trendů, nazývaná  též  jako  horizontální  analýza,  sleduje  změny  hodnot 

absolutních ukazatelů a jejich procentní změny v čase. Své označení tento metodologický 

postup získal díky porovnávání jednotlivých položek ve výkazu. Porovnávání se provádí 

po  řádcích,  tedy  horizontálně.  Data  potřebná  k  jejímu  rozboru  jsou  získávána  přímo 

z  rozvahy a  výkazu zisku  a  ztrát  minimálně  za  2  předcházející  po sobě  jdoucí  účetní 

období. Obvykle se však k posouzení jednotlivých ukazatelů používají výsledky  za 3 – 10 

let.  Jednotlivé  změny  se  hodnotí  buďto  pomocí  procentních  změn,  anebo  pomocí 

řetězových a bazických indexů.
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Analýza struktury se využívá převážně při posuzování jednotlivých složek majetku 

a kapitálu  podniku.  Na  základě  posouzení  struktury  aktiv  a  pasiv  je  možno  usoudit 

z jakých  zdrojů  byly  pořízeny  jednotliví  činitelé  působící  při  tvorbě  zisku.  Vzhledem 

k tomu, že se jednotlivé komponenty posuzují vertikálně,  tzn. od shora dolů,  používá se 

pro tuto metodu také označení vertikální analýza. Jako základ se používá u výkazu zisku 

a ztrát velikost tržeb a u rozvahy celková hodnota aktiv. Výhodou tohoto postupu je, že 

porovnávané  výsledky  z různých  let  nejsou  zkreslené  meziroční  inflací.  Proto  může 

docházet  ke  srovnávání  v čase  (v   rámci  jednoho podniku za  více  let)  a  též  srovnání 

vzhledem k jiným podnikům.

Poměrová analýza je jedním z nejoblíbenějších a také nejrozšířenějších metodických 

postupů  používaným  při  hodnocení  finanční  situace  podniku.  Tajemství  této  metody 

spočívá v posuzovaní vzájemného vztahu mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli za 

pomocí jejich podílu. Je to jeden z dobrých způsobů, jak shrnout rychle a nenákladně velké 

množství firemních dat. Uživatelé poměrové analýzy kladou důraz zejména na vypovídací 

schopnost,  vzájemnost  a závislost  firemních údajů.  Velký důraz se přisuzuje i  způsobu 

interpretace a významu při hodnocení ekonomické situace podniku. 

Jednotlivé poměrové ukazatele používané ve finanční analýze podniku se zpravidla 

sdružují  do  skupin.  Podle  toho,  ke  kterému  aspektu  finančních  údajů  v  podniku  se 

jednotlivé skupiny váží, rozdělujeme je na čtyři základní soubory. Mezi tyto čtyři hlavní 

soubory  poměrových  ukazatelů  řadíme:  ukazatele  rentability,  ukazatele  zadluženosti, 

ukazatele  likvidity  a  ukazatele  tržní  hodnoty.  Všechny tyto  ukazatele  můžeme rozložit 

pomocí  tzv.  pyramidového rozkladu.  Základním předpokladem pro  použití  pyramidové 

soustavy je  existence základního  syntetického ukazatele,  který je  možné rozkládat   do 

dalších dílčích ukazatelů. Tento metodický postup dostal své označení díky obrazci, který 

postupná dekompozice připomíná.

Analýza soustav ukazatelů slouží  k  posouzení  celkové finanční  situace  podniku. 

Nutnost  vytvoření  modelu  finanční  analýzy vyplývá  z  omezené  vypovídací  schopnosti 

jednotlivých  ukazatelů,  jejichž  úkolem je  charakterizovat  pouze  určitý  úsek  podnikové 

činnosti.  Větší  počet  ukazatelů  ve  vytvořené  soustavě  umožňuje  detailnější  pohled  do 

finanční a ekonomické situace podniku. Současně však musíme brát na vědomí, že použití 

velkého  počtu  hodnotících  ukazatelů  a  jejich  nesprávná  kombinace  vede  ke  ztížené 
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orientaci a zkresleným výsledkům zejména při výsledném vyhodnocování. Proto tento fakt 

vysvětluje existenci modelů, které jsou založené jak na větším počtu ukazatelů (20 - 200), 

tak  i  modelů,  které  prezentují  pouze  jedno  jediné  číslo  (systematické  ukazatele  nebo 

hodnotící koeficienty).

Analýza  citlivosti se  používá  v  analýze  finančních  výsledků  podniku  k  posouzení 

nejistoty.
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3. Pyramidové rozklady ukazatele rentability

Tato kapitola se ve svém úvodu věnuje ukazatelům rentability.  Vysvětluje význam 

a využití jednotlivých ukazatelů a u každého z nich uvádí matematický vzorec. Ve druhé 

části  této  kapitoly  je  vysvětlen  princip  pyramidového  rozkladu  ukazatele  rentability 

vlastního kapitálu.

3.1  Rentabilita

Rentabilita,  neboli  výnosnost  vloženého  kapitálu,  vyjadřuje  schopnost  podniku 

vytvářet nové zdroje. Díky tomuto ukazateli jsme schopni prezentovat velikost zisku, který 

podnik  dosahuje  použitím  investovaného  kapitálu.  Dobré  vypovídací  schopnosti  této 

veličiny mají za následek rychlý a snadný přehled o vykazování zisku podniku, proto se 

tento ukazatel  používá často v tržní ekonomice jako hlavní kritérium při   rozhodování 

o alokaci kapitálu.

Obecně je možné rentabilitu vyjádřit jako poměr dosahovaného zisku a vloženého 

kapitálu. Matematické vyjádření tohoto vztahu vyjadřuje vzorec 3.1

                                               (3.1) 

Při  sestavování  ukazatele  výnosnosti  se  v  praxi  setkáváme  s  mnoha  obměnami 

a modifikacemi. Záleží na tom, kdo a k jakým účelům tento ukazatel využívá. Pokud se 

týká zisku, pak do čitatele může být dosazován zisk před odečtením odpisů, úroků a daní 

(EBITDA), zisk před odečtením úroků a daní (EBIT), zisk před zdaněním (EBT) nebo zisk 

po zdanění (EAT). Stejně tak jako k čitateli můžeme podobně přistupovat i ke jmenovateli. 

Vložený kapitál posuzovaný u ukazatele rentability může být do vzorce dosazován formou 

celkového kapitálu, vlastního kapitálu nebo ve  formě dlouhodobých finančních zdrojů.

V praxi se nejčastěji setkáváme s těmito ukazateli:

a) rentabilita celkového kapitálu,
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b) rentabilita aktiv,

c) rentabilita dlouhodobého kapitálu,

d) rentabilita tržeb,

e) rentabilita nákladů.

3.1.1  Rentabilita celkového kapitálu neboli rentabilita aktiv (Return on Assets – 
ROA)

Ukazatel rentability aktiv je považován za stěžejní vzorec v oblasti rentability, neboť 

vyjadřuje  celkovou  efektivnost  podniku.  Do  poměru  se  zde  dostává  zisk  s celkovými 

aktivy, bez ohledu na to, zda jsou financována z vlastních nebo cizích zdrojů. Uživateli 

tohoto ukazatele jsou především investoři a věřitelé. U rentability aktiv se běžně využívají 

2   formy modifikace:  rentabilita  před  zdaněním nebo  zdaněná  rentabilita.  U  varianty, 

v jejímž čitateli  bývá použit  zisk před úroky a  daněmi,  není  podchycen efekt  zdanění. 

Proto je  výhodnější a vhodnější pracovat se vzorcem, ve kterém se počítá se ziskem po 

zdaněním zvýšeným o nákladové úroky.  Tento  vzorec  je  pro  věřitele  vhodnější.  Tento 

ukazatel  by  měl  mít  v  prosperujícím  podniku  stoupající  frekvenci.  Oba  vzorce  jsou 

uvedeny v následujícím řádku.

                                                        (3.2)

nebo        

,                                          (3.3)

kde  ROA v tomto vztahu představuje rentabilitu aktiv,  EBIT vyjadřuje zisk před úroky 

a zdaněním,  EAT zde označuje čistý zisk (neboli zisk po zdanění),  t zde vystupuje jako 

označení pro sazbu z daně z příjmu a A je označení pro celková aktiva.

3.1.2  Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed – ROCE)

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů slouží především k posuzování efektivnosti 

dlouhodobě vložených  prostředků bez ohledu na to, zda se jedná o vlastní kapitál nebo 

o cizí  zdroje.  Tento  matematický  vztah  podává  investorům  důležité  informace 
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o zhodnocení  dlouhodobých  investic  v  daném  podniku.  Výsledek  vyjadřuje  schopnost 

podniku navrátit  peněžní prostředky těm, kteří je poskytli a zároveň i schopnost přilákat 

nové investory. V praxi se tento ukazatel často používá ke srovnání velkých průmyslových 

korporací,  zejména  se  jedná  o  veřejně  prospěšné  společnosti,  jako  jsou  např.  vodárny 

a telekomunikace.  Tento ukazatel by měl ve zdravém prosperujícím podniku vykazovat 

stoupající trend. Matematické vyjádření ROCE je uvedeno v následujícím řádku.

,                              (3.4)

kde ROCE představuje rentabilitu dlouhodobého kapitálu a EBIT zde zastupuje zisk před 

úroky a zdaněním.

3.1.4  Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE)

Ukazatel  výnosnosti  vlastního  kapitálu  je  hojně  užíván  investory  (ať  už  se  jedná 

o akcionáře,  společníky  či  ostatní  investory)  pro  svou  výbornou  vypovídací  schopnost 

o zhodnocení jejich kapitálu. Pro akcionáře je velmi důležité vědět, zda jim daná investice 

přináší dostatečný výnos či nikoli. Zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být dostatečně 

velké, aby pokrývalo obvyklou výnosovou míru plus rizikovou prémii. Proto není divu, že 

je tomuto ukazateli přikládána velká důležitost jak ze strany podniků, tak i při sestavování 

finanční  analýzy  pro  potřeby  ostatních  investorů.  Trend  tohoto  ukazatele  je  u  zdravě 

hospodařícího  podniku  rostoucí.  Vzorec  znázorňující  matematický  vztah  je  uveden 

v následujícím řádku.

,                                              (3.5)

kde ROE v tomto vzorci vystupuje jako rentabilita vlastního kapitálu, EAT je označení pro 

čistý zisk.

3.1.5  Rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS)
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Tento  ukazatel  ziskovosti  vyjadřuje  schopnost  podniku účinně využít  všechny své 

dosažitelné prostředky (např.  Marketingová strategie,  cenová politika,  prostory a  stroje 

používané k podnikové činnosti) k vytvoření všemožných hodnot, prostřednictvím kterých 

se snaží vybojovat nebo si udržet perspektivní místo na trhu. Ukazatel podává informaci 

o tom, jaké množství zisku v Kč podnik vyprodukuje při použití 1 Kč tržeb. Nejčastěji se 

výsledek interpretuje v procentuálním vyjádření. Podíl zisku vztaženého k tržbám je ve 

finanční  analýze  běžně  používán  jak  ke  srovnání  hospodaření  podniku  v  čase,  tak 

i k mezipodnikovému srovnání. Tento ukazatel má stoupající trend. Matematické vyjádření 

tohoto vztahu je následující:

 .                                                     (3.6)

ROS vyjadřuje rentabilitu tržeb, EAT je označení pro čistý zisk.

3.1.6  Rentabilita nákladů 

I tento ukazatel by měl u prosperujícího podniku dosahovat rostoucího trendu. Čím 

vyšších  hodnot  totiž  ukazatel  nákladů dosahuje,  tím lépe  je  podnik  schopen zhodnotit 

náklady vložené do hospodářského procesu a tím maximalizuje  svůj  zisk.  Pro správné 

vyhodnocení tohoto ukazatele je  vhodné sledovat jeho vývoj v jednotlivých letech. Při 

mezipodnikovém  srovnávání  je  velmi  důležité  přirovnávat  k  sobě  podobné  podniky 

a vyhodnotit u nich i rentabilitu dílčích nákladů. Matematický vztah pro výpočet tohoto 

ukazatele je uveden ve vzorci 3.7.

,                                             (3.7)

kde ROC je označení pro rentabilitu nákladů, EAT vystupuje ve vzorci jako čistý zisk.

3.2  Význam a použití pyramidových rozkladů
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Ukazatel rentability představuje jakési komplexní vyjádření efektivnosti podniku. Je 

velmi těžké posoudit hospodaření podniku pouze podle jediného numerického vyjádření. 

Do tohoto výsledku se promítá mnoho vlivů, které mohou mít za následek chybnou či 

neúplnou interpretaci dopadu tohoto ukazatele. Mezi vlivy, mající za následek nesprávnou 

hodnotu  výsledku,  můžeme  zařadit  například  fakt,  že  podnik  vytváří  vysoké  rezervy 

a opravné položky, což se vzápětí  projeví na zvyšujících se nákladech a tím pádem na 

sníženém výsledku hospodaření. Proto se mnozí finanční analytici, chtějí–li vyjádřit svůj 

úsudek na finanční zdraví podniku, zajímají o faktory, které se na výpočtech a změnách při 

sestavování  ukazatele  podílely.  Při  sestavování  ukazatelů  rentability  je  kladen  důraz 

především na meziroční změny,  dílčí vlivy a základní faktory,  které za danou změnou 

stojí.  Ke  zjištění  pravého  důvodu  změn  v  patřičném  ukazateli  je  zapotřebí  rozkladu 

vrcholového,  souhrnného,  syntetického  ukazatele  na  ukazatele  dílčí.  Tento  postupný 

rozklad bývá nazýván jako pyramidový rozklad. Tento metodologický postup je znám také 

pod pojmem Du Pont analýza. Toto své označení dostala podle stejnojmenné nadnárodní 

společnosti Du Pont de Numeros, která metodický postup rozkladu vrcholového ukazatele 

použila v praxi jako první. Při sestavování analýzy je zapotřebí dbát na správné zhotovení 

konstrukce.

3.3  Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu

Tato  kapitola  se  zabývá  metodikou  pyramidového  rozkladu  ukazatele  rentability 

vlastního kapitálu.

Obr. 3.1  Pyramidový rozklad ukazatele ROE
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Rentabilitu vlastního kapitálu lze ovlivnit pomocí docílené rentability aktiv a pomocí 

finanční  páky.  Finanční  páka  vypovídá  o  velikosti  podílu  cizích  zdrojů  ve  finanční 

struktuře společnosti, neboli o míře zadlužení daného podniku. Přitom vychází z teorie, že 

cizí kapitál bývá obvykle levnější, než kapitál vlastní.

Jestliže bychom za vrcholový ukazatel vzali ukazatel rentability vlastního kapitálu, 

mohli bychom ho rozložit následujícím způsobem (vzorec 3.6). Jedná se o tzv. rozklad 

prvního stupně.

,                            (3.6)

kde ROE je označení pro rentabilitu vlastního kapitálu, E je ve vzorci bráno jako zkratka 

pro vlastní kapitál,  EAT představuje čistý zisk,  EBT v matematickém vztahu symbolizuje 

zisk před zdaněním, EBIT je zisk před úroky a zdaněním, T je označení pro tržby a symbol 

A představuje celková aktiva. 

 Výsledek  zjištěný  pomocí  rozkladu  podává  informace  o  podstatných  vlivech 

ovlivňujících  vrcholový  ukazatel.  Několik  dalších  dílčích  ukazatelů,  které  lze  dále 

rozkládat,  vyplynulo z výše uvedeného rozkladu.  

Tab. 3.1  Dílčí ukazatele rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu

Ukazatel Vzorec

Daňová redukce zisku
EAT
EBT

Úroková redukce zisku
EBT
EBIT

Provozní rentabilita
EBIT

T

Obrat aktiv
T
A

Finanční páka
A
E

Daňová redukce zisku vyjadřuje daňové zatížení podniku.

Úroková redukce zisku  je označením pro ukazatele, který snižuje zisk před zdaněním. 
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Zvýšení zadluženosti podniku je zpravidla doprovázeno zvýšením úroků. 

Provozní rentabilita  neboli rentabilita tržeb vyjadřuje zisk podniku vztažený k tržbám.

Obrat  aktiv  je  finanční  ukazatel,  který  udává  rychlost  obratu  celkových  aktiv.  To 

znamená,  že  podává  informace o tom,  kolikrát  se  určitá  položka  (skupina položek)  za 

určité období přemění na jiné položky.

Finanční páka (financial leverage) je zpravidla založena na skutečnosti, že cizí kapitál je 

levnější než kapitál vlastní. Na dané finanční vyjádření je potřeba nahlížet jako na možnost 

zvýšení rentability vlastního kapitálu v důsledku zvýšení zadluženosti podniku. Zvýšení 

zadluženosti  podniku s sebou přináší také skutečnost splácet vyšší  úroky, což znamená 

zvýšení finančních nákladů podniku. Finanční páka snižuje zisk po zdanění a také ziskové 

rozpětí. Proto je potřeba na zvýšení zadluženosti pohlížet v širších souvislostech. Pokud je 

placený úrok z  cizího  kapitálu  nižší  než  rentabilita  celkového kapitálu,  pak  rentabilita 

vlastního  kapitálu  roste  a  zvyšování  cizího  kapitálu  ve  finanční  struktuře  podniku  je 

žádoucí. V tomto případě firma projevuje zájem o výhodné úvěry a půjčky, protože jsou 

levnější, než využívání vlastních finančních zdrojů. 

„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 podnik využívá svůj majetek.“2

Při sestavování pyramidovém rozkladu rentability vlastního kapitálu lze vyčlenit dva 

protichůdné  dílčí  ukazatele.  Prvním je  finanční  páka,  která  zpravidla  zvyšuje  ukazatel 

ROE. Za druhý je považována úroková redukce snižující vývoj zisku a tím tedy i ROE. 

Finanční páka i úroková redukce mají vzájemný vztah, pro nějž se zavedl pojem ziskový 

účinek finanční páky (vzorec 3.7).

,                                                   (3.7)

2 DLUHOŠOVÁ, Dana; Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. s. 
89
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kde EBT představuje zisk před zdaněním, zisk před úroky a daněmi je označován jako 

EBIT, A vyjadřuje aktiva a E je označení pro vlastní kapitál.

Pokud  výsledné  hodnoty  dosažené  pomocí  matematického  vyjádření  ziskového 

účinku finanční páky > 1, pak to znamená, že zvýšení zadlužení při dané úrokové míře 

bude působit příznivě na vývoj ukazatele ROE. Nastane–li však opačný případ, tudíž je–li 

ziskový účinek finanční páky < 1, dochází k takovému zvýšení zadluženosti podniku, ve 

kterém dochází k negativnímu působení na daný ukazatel.

3.4  Metody analýzy odchylek

Jedná  se  o  metodický  postup,  při  kterém  dochází  ke  snaze  vyjádřit  vliv  dílčích 

ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele. Vyčíslit nepříznivé vlivy dílčích ukazatelů je 

možné na základě vyjádření absolutních změn (1) nebo relativních změn (2).

(1)  ,                                                       (3.8)

kde ΔX ve vzorci představuje absolutní změnu ukazatele  X,  x1 je označení pro hodnotu 

ukazatele v běžném období a x0 vyjadřuje hodnotu ukazatele v základním období.

(2) ,                                                       (3.9)

kde ΔX v matematickém vyjádření představuje relativní změnu ukazatele X, x1 je hodnota 

ukazatele  naměřená  v  běžném  období  a  x0 vyjadřuje  hodnotu  ukazatele  v  základním 

období.

Při zhotovování finanční analýzy je zcela běžné zjišťovat, sledovat a vyčíslovat vliv 

jednotlivých dílčích analytických ukazatelů na syntetický ukazatel. Pomocí tohoto postupu 

je  možné  dále  analyzovat  a  rozpoznat  faktory  nejvíce  přispívající  k  jednotlivým 

nežádoucím odchylkám. U pyramidových rozkladů mohou tyto dílčí ukazatele tvořit mezi 

sebou navzájem  různé druhy vazeb. Za nejčastěji vyskytující se vztahy mezi ukazateli jsou 
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považovány aditivní  vazby a multiplikativní  vazby.  Aditivní  vazba vyjadřuje  absolutní 

rozdíl  mezi  analytickými  ukazateli.  Vyčíslení  odchylek  pomocí  tohoto  matematického 

vyjádření je obecně platné a komplexní změna je rozdělena podle poměru změny ukazatele 

na celkové změně ukazatele. Obecný vzorec lze vyjádřit takto:

,                                               (3.10)

přitom  Δai  =  ai,1 – ai,0,  kde  ai,1 je  ukazatel  v  běžném období  a  ai,0 vyjadřuje  hodnotu 

ukazatele v základním období.

Vyčíslení změn pomocí  multiplikativních vazeb je mnohem složitější a náročnější. 

V tomto  případě  působí  na  vrcholový  ukazatel  nejen  každý  dílčí  analytický  ukazatel 

zvlášť, ale dochází i k působení všech těchto dílčích ukazatelů dohromady. V závislosti na 

daném faktu je v praxi používána pro vyčíslení multiplikativních vazeb řada metod. Do 

této kategorie mohou být zařazeny následující metody.

Použití metody postupných změn  je možné za předpokladu, že se mění pouze jeden 

činitel, zatímco ostatní zůstávají nezměněny. Za nespornou výhodu dané metody může být 

dozajista považována jednoduchost výpočtu. Na druhé straně výsledek ovlivněný pořadím 

jednotlivých činitelů je bezesporu velkou nevýhodou při sestavování metody. V případě 

součinu tří dílčích ukazatelů, , jsou vlivy vyčísleny následovně:

,

,

,                                         (3.11)

kde x je označení pro vrcholový ukazatel, Δx značí změnu vrcholového ukazatele, a1, a2, a3 

jsou dílčí ukazatelé, Δxa1,  Δxa2,  Δxa3  představují vlivy dílčích ukazatelů na analyzovaný 

ukazatel x.

Nevýhodou  použití logaritmické  metody při  provádění  finanční  analýzy  je 
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nemožnost použití této metody při záporné hodnotě ukazatele. Za výhodu lze považovat 

neovlivnitelnost  výsledku pořadím jednotlivých vysvětlujících  ukazatelů a  také absenci 

problémů se vznikem zbytků. Při sestavování logaritmické metody se vychází z indexů 

změn jednotlivých  analytických  ukazatelů.  Vlivy jednotlivých ukazatelů  je  pak  možné 

vyjádřit následovně,

,                                                  (3.12)

kde  Δxa je symbol  pro změnu vrcholového ukazatele,  ln je  zkratka pro logaritmus,  Ia 

označuje index změny vysvětlujícího ukazatele,  Ix představuje index změny vrcholového 

ukazatele a Δx je absolutní nebo relativní změna vrcholového ukazatele.

Nespornou výhodou při použití  metody rozkladu se zbytkem je fakt, že výsledek 

není  ovlivněn  pořadím ukazatelů.  Za  problém se  považuje  existence  zbytkové  složky, 

kterou není možné jednoznačně interpretovat ani přiřadit k jednotlivým vlivům. Z těchto 

dvou základních poznatků vyplývá i vhodnost použití této metody. Zařazení výsledku do 

objektivního posouzení finanční analýzy se doporučuje pouze v případě, že existuje jen 

malý zbytek. Jednotlivé vlivy jsou vyčísleny následovně:

,

,

               ,                                (3.13)

přitom zbytek  .

Podstatou  funkcionální  metody je  přiřazení  změny  syntetického  ukazatele 

k jednotlivým analytickým ukazatelům pomocí dělení. Výhodou funkcionální metody je 

zohlednění  současného  vlivu  všech  vysvětlujících  ukazatelů.  Mezi  další  pozitiva  při 

použití  této  metody  se  řadí  skutečnost,  že  získaný  výsledek  není  citlivý  na  pořadí 
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ukazatelů, stejně jako není ovlivňován zápornými hodnotami. Oproti logaritmické metodě 

je možné říci,  že se zde vychází z diskrétních výnosů. V případě rovnoměrného dělení 

zbytku a součinu do tří ukazatelů, , jsou vlivy vyčísleny následovně:

,

,

,                  (3.14)

přitom  .
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4.   Analýza  a  zhodnocení  ukazatele  rentability  ve 

vybraném podniku

Následná kapitola se bude zabývat finanční situací společnosti Ekotempo spol. s r. o. 

Bude provedena horizontální a vertikální analýza účetních výkazů rozvahy a zisku a ztrát 

v letech 2004 až 2007. Za stejné období bude následně vyhodnocena analýza rentability 

a poté i  postupný rozklad ukazatele ROE do tří úrovní a  vyčíslení vlivů  jednotlivých 

faktorů  na  vrcholový  ukazatel.  Všechny  výpočty  budou  rovněž  doplněny  o  jejich 

zhodnocení.  V  závěru  této  kapitoly  bude  připojeno  celkové  zhodnocení  rentability 

společnosti  Ekotempo spol.  s  r.  o.  Včetně vhodných doporučení vedoucích ke zlepšení 

finanční situace firmy.

4.1  Profil společnosti

Společnost byla zřízena Zakladatelskou smlouvou dne 8. února 1991 a zapsána do 

obchodního  rejstříku  u  Krajského  soudu  v  Ostravě,  oddíl  C.,  vložka  409  dne 

22. března 1991 pod obchodním jménem Ekotempo spol. s r. o. Její IČO je 155 03 771 

a sídlí v Krnově, Mikulášská 1059/46, PSČ  794 01. Základní kapitál firmy k 3. 3. 1991 

činil 100 000 Kč.

4.1.1  Předmět podnikatelské činnosti

Společnost Ekotempo spol. s r. o. se zabývá celou řadou činností mezi něž patří např.: 

projektová  činnost  v  investiční  výstavbě,  provádění  průmyslových  staveb,  provádění 

bytových  a   občanských  staveb,  provoz  silničních  motorových  vozidel  ve  vnitrostátní 

i mezinárodní  dopravě,  nákup  zboží  za  účelem  dalšího  prodeje  a  prodej,  výroba 

hliníkových konstrukcí.

27



4.1.2  Významné projekty

Jednou z prvních akcí firmy byla rekonstrukce fary v Bruntále. Kvalitně odvedená 

práce jí přinesla další zakázky, jež byly pro rozvoj firmy klíčové. Jednalo se především 

o rekonstrukci Komerční banky v Bruntále a posléze i v Krnově. Strategická se ukázala 

v té době adresa sídla firmy. V těsném sousedství se nacházela vojenská kasárna, která po 

odsunu sovětské armády chátrala a město Krnov se rozhodlo přestavět budovy na byty. 

V tomto areálu provedlo Ekotempo, spol. s r. o. rekonstrukci 27 bytů. V areálu bývalých 

kasáren pak firma zrealizovala svoji historicky první zakázku pro řetězec Billa. Od roku 

1997  získává  Ekotempo  spol.  s  r.  o.  také  další  zakázky  obchodního  řetězce  Billa. 

K  významným  projektům  firmy  se  řadí  dále  realizace  projektů  na  výstavbu  nových 

rodinných domů v Praze Líbeznici nebo výstavba polyfunkčního objektu pro zadavatele 

CENTRAL GROUP v lokalitě Praha Nová Bašť.

V krnovském regionu  a  blízkém okolí  firma  zrealizovala  mimo jiné  rekonstrukci 

budovy Pozemkového fondu v Bruntále, rekonstrukci Krnovských škrobáren, rekonstrukci 

firmy MACCO Bruntál  a  výstavbu Administrativní  budovy a  haly firmy AZ Intergips 

Opava.

4.2  Horizontální analýza vybraných položek rozvahy a VZZ   

Kapitola 4.2 se zabývá horizontální analýzou vybraných položek rozvahy a výkazu 

zisku  a  ztráty.  Tato  metoda  finanční  analýzy  slouží  ke  snadnější  orientaci  a  možnosti 

porovnání  změn  jednotlivých  položek  v  čase.  Jednotlivé  tabulky  a  grafy  tak  mohou 

usnadnit  sledování  průběhu   změn,  nebo  pomoci  při  odhalování  dlouhodobých  trendů 

významných finančních položek. 

4.2.1  Vývoj jednotlivých položek aktiv a pasiv

Tato  podkapitola  rozpracovává  horizontální  analýzu  vybraných  položek  rozvahy. 

Jejím cílem je podat uživateli základní informace o vývoji těchto položek a umožnit mu tak 
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snadnější a rychlejší orientaci při odhalování dlouhodobých trendů.

 Tab. 4.1  Horizontální analýza vybraných položek aktiv a pasiv

Vybrané položky aktiv a pasiv Rok

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Celková aktiva 3,53 -21,28 0,89

Stálá aktiva -8,73 -3,52 4,64

Oběžná aktiva 6,02 -24,79 -3,54

Celková pasiva 3,53 -21,28 0,89

Vlastní kapitál -17,72 28,42 -70,56

Cizí kapitál 8,62 -30,18 24,48

Z Tab. 4.1, ale i z Obr. 3.1 můžeme u společnosti Ekotempo spol. s r. o. vyčíst pokles 

celkových aktiv  o  16,86 %. Stálá  aktiva zaznamenala  v  prvních dvou obdobích  mírný 

pokles hodnot. V otázce oběžných aktiv můžeme vypozorovat nárůst aktiv o 6,02 % mezi 

lety  2004  a  2005,  ovšem  v  následujících  dvou  obdobích  byl  zaznamenán  mnohem 

razantnější pokles aktiv ve výši z 24,79 % v roce prvním a 3,54 % v roce druhém. Cizí 

kapitál je ve společnosti zastoupen z větší části krátkodobými závazky, ale v majetkové 

struktuře společnosti můžeme nalézt i rezervy. 

Obr. 3. 1  Vývoj jednotlivých položek aktiv a pasiv
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4.2.2  Vývoj jednotlivých položek výnosů a nákladů

Podkapitola horizontální analýzy zabývající se vývojem vybraných položek výnosů 

a nákladů by měla uživatele informovat o průběhu změn jednotlivých položek. Cílem je 

podat přehledné a lehce dostupné informace pro prvotní zhodnocení vývojového trendu 

společnosti.  

Tab. 4.2  Vývoj vybraných položek výkazu zisku a ztráty

Vybrané položky zisku a ztráty
Rok

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Tržby 5,94 69,35 12,66

Výkonová spotřeba 14,31 66,99 13,52

Osobní náklady -7,64 10,79 29,02

Provozní výsledek hospodaření 41,66 1,26 20,02

Tab. 4.2 obsahuje výsledky horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty v letech 2004 

až  2007.  Z  grafu  na  Obr.  3.2  je  na  první  pohled  patrné,  že  tržby  společnosti 

v jednotlivých letech rostou. Největší nárůst této veličiny byl zaznamenán v období mezi 

lety 2005 a 2006, kdy došlo oproti roku 2005 k navýšení o 69,35 %. V tomtéž období došlo 

také  k  nejvýraznějšímu  nárůstu  výkonové  spotřeby,  ve  které  byl  zaznamenán  nárůst 

o 66,99  %  oproti  roku  2005.  V rámci  srovnání  osobních  nákladů  byl  v  prvním  roce 

zaznamenán mírný pokles, ovšem v následujících meziročních srovnáních lze pozorovat 

růst  nejprve  10,79  %, později  29,02 %.   Z  Obr.  3.2  je  možné vyčíst  pozvolný nárůst 

provozního výsledku hospodaření ve všech sledovaných obdobích. 

Obr. 3. 2  Vývoj jednotlivých položek výnosů a nákladů
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4.3  Vertikální analýza vybraných položek rozvahy a VZZ

V  této  části  je  zaznamenána  vertikální  analýza  výkazů  rozvahy  a  výkazu  zisku 

a ztráty.  Cílem  kapitoly  je  posoudit  význam  jednotlivých  výkazových  položek  pro 

majetkovou a finanční strukturu firmy.

4.3.1  Vývoj struktury aktiv a pasiv

„Struktura aktiv informuje o tom, do čeho firma investovala kapitál. Obecně platí, že 

pro firmu je výnosnější investovat do dlouhodobějších aktiv, protože jimi může dosáhnout 

vyšší výnosnosti.“3

Tab. 4.3  Vývoj vybraných položek aktiv

Vybrané položky aktiv
Změna za rok (%)

2004 2005 2006 2007
Dlouhodobý majetek 15,68 13,82 16,94 17,57

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,86 0,20 0,26 0,26

Dlouhodobý hmotný majetek 14,58 13,62 16,68 17,31

Oběžná aktiva 82,26 84,24 80,48 76,95

Zásoby 8,53 13,12 9,50 3,39 

Krátkodobé pohledávky 72,32 66,79 52,67 37,11

Krátkodobý finanční majetek 1,42 4,33 19,31 36,45

Z grafu na Obr.  3.3 je patrné,  že investice do krátkodobých aktiv ve všech letech 

velkou měrou převyšují finanční prostředky investované do dlouhodobých aktiv. Největší 

podíl  na aktivech dosahují oběžná aktiva v roce 2005, kdy tvořila 84,24 % celkových 

aktiv.  Jedním z  důvodů těchto  hodnot  je  výše  krátkodobých  pohledávek z  obchodních 

vztahů. Může však existovat mnoho příčin, proč tomu tak je. Jedním z nich může být i 

existence  splátkových  kalendářů  stavených  na  míru  klienta.  Splátkové  kalendáře  jsou 

v  tomto  oboru  činnosti  firmy běžné.  Výsledky  vertikální  analýzy  firmy jsou  uvedeny 

v Příloze č. 4.

3 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s.,2007,s. 
19.
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Obr. 3.3  Vývoj vybraných položek aktiv

Tab. 4.4  Vývoj jednotlivých položek pasiv

Vybrané položky pasiv
Změna za rok (%)

2004 2005 2006 2007
Vlastní kapitál 19,14 15,21 24,82 7,24

Základní kapitál 0,15 -1,37 0,19 0,18

Fondy ze zisku 6,04 0,04 0,05 0,05

Výsledek hospodaření z minulých let 8,01 11,60 19,08 1,62

Výsledek hospodaření běžného účetního období 4,21 4,94 5,49 5,39

Cizí zdroje 80,80 84,77 75,18 92,76

Rezervy 0,31 0,00 0,00 4,55

Krátkodobé závazky 80,49 84,77 73,31 88,21

Podle struktury pasiv poznáme, z jak drahých zdrojů firma svá aktiva pořídila. Pro 

podnik  je  mnohem  lepší  využívat  možnosti  financování  pomocí  krátkodobých  cizích 

zdrojů, které jsou levnější. Měli bychom brát však ohled i na skutečnost, že firma musí 

úvěry splatit v kratším časovém intervalu.O společnosti Ekotempo spol. s r. o. se dá říci, že 

je ochotna podstoupit vyšší riziko financování svých aktiv. Z Tab. 4.4 můžeme vyčíst, že 

krátkodobé závazky se v jednotlivých letech pohybují kolem 80 % z celkových pasiv.
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Obr. 3. 4  Vývoj vybraných položek pasiv

4.3.2  Vývoj vybraných položek výkazu zisku a ztráty

Tato  podkapitola  se  věnuje  vertikální  analýze  vybraných  položek  výkazu  zisku 

a ztráty.  Jejím  úkolem je  posoudit  složení  vybraného  souhrnného  ukazatele  a  význam 

jednotlivých dílčích složek.

Tab. 4.5  Vývoj jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty

Vybrané položky zisku a ztráty
Změna za rok (%)

2004 2005 2006 2007
Výkonová spotřeba 81,39 83,38 88,79 88,47

Osobní náklady 11,33 9,38 6,63 7,50

Daně 0,19 0,16 0,12 0,06

Odpisy dlouhodobého majetku 2,76 0,82 0,54 0,40

Zůstatková cena prodaného materiálu 0,00 0,16 0,00 0,00

Změna stavu rezerv 0,08 1,75 1,11 -0,93

Ostatní provozní náklady 1,05 0,59 0,39 1,93

Provozní výsledek hospodaření 2,96 4,2 2,43 2,56

Vertikální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty je zobrazena v Tab. 4.5. 

Jako základ pro vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty byly brány provozní výnosy dané 
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společnosti.  Cílem  této  části  tedy  bude  vyčíslit  podíly  některých  ostatních  položek, 

obsažených v příslušném výkaze na výnosech společnosti.

Z Obr. 3.5 je zřejmé, že podíl jednotlivých položek ve výkaze se v průběhu let 2004 

až 2007 příliš nezměnil. Největším procentem se na výkonech podílela výkonová spotřeba, 

která se pohybovala v rozmezí 81 – 89 %. Výkonová spotřeba je také jedinou zkoumanou 

veličinou,  jejíž  podíl  vzhledem  k  výkonům  společnosti  v  jednotlivých  letech 

proporcionálně  roste.  O  ostatních  nákladech  můžeme  prohlásit,  že  má  jejich  podíl 

vzhledem k  vyprodukovaným výkonům degresivní charakter.

Obr. 3. 5  Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty

 

4.4  Analýza rentability 

Následující  kapitola  této bakalářské práce je věnována provedení  finanční analýzy 

vybraného  podniku.  V  první  části  je  popsán  vývoj  jednotlivých  ukazatelů  rentability 

v  letech  2004 až  2007.  Dalším krokem je  sestavení  pyramidového rozkladu  ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. V této části kapitoly je zjištěno, který z dílčích ukazatelů 

nejvíce ovlivnil vývoj vrcholového ukazatele. Pro toto vyčíslení bude použito dvou metod, 

a to metody postupných změn a logaritmické metody.
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Vstupní údaje používané pro vyhodnocování výsledků finanční analýzy jsou čerpány 

z ročních výkazů zisku a ztráty a z rozvah, sestavených pro jednotlivé roky společností, 

Ekotempo spol. s  r. o. Podrobnější informace lze vyčíst z Příloh č. 1 a č. 2.

4.4.1  Vývoj ukazatelů rentability

Jak  již  bylo  v  úvodu  této  kapitoly  řečeno,  cílem  práce  je  provést  a  následně 

vyhodnotit finanční analýzu podniku. V této kapitole je provedena analýza rentability. Jsou 

zde vyčísleny jednotlivé dílčí ukazatele, vypovídající o výnosnosti dané společnosti. 

Rentabilita celkového kapitálu

Do tabulky 4.6 byly vloženy údaje firmy Ekotempo spol. s r. o. z let 2004 až 2007.

Tab.4.6  Rentabilita celkového kapitálu (v tis. Kč)

Ukazatel
Rok

2004 2005 2006 2007

EBIT 2 846 4 813 4 282 5 365

A 65 764 68 087 53 599 54076

ROA (%) 4,33 7,07 7,99 9,92

Obr. 3.6  Vývoj ukazatele rentability celkového kapitálu
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Pro  výpočet  rentability  celkového  kapitálu  byl  využit  vzorec  3.2.  Z  vypočtených 

hodnot je patrné, že v jednotlivých letech dochází k progresivnímu vývoji hodnot. Ukazatel 

rentability vlastního kapitálu dané společnosti tedy vykazuje pozitivní trend.

Z údajů uvedených v Tab. 4.6 je patrné, že pro výpočet ukazatele ROA byl použit zisk 

před odečtením úroků a daní (EBIT). Stoupající hodnoty  EBITu mají kladný vztah na 

vývoj  ukazatele  rentability vlastního kapitálu  v  jednotlivých letech.  K nejvýraznějšímu 

nárůstu  této  veličiny  dochází  v  roce  2005.  K  příznivému  vývoji  ukazatele  rentability 

celkového kapitálu přispívá i fakt, že dochází k soustavnému snižování aktiv vložených do 

podnikání. K největšímu nárůstu posuzovaných hodnot došlo mezi lety 2005 a 2006. Firma 

v tomto  období  zredukovala  část  svého dlouhodobého hmotného majetku a  došlo  také 

k výrazné redukci polotovarů a pořízeného materiálu na skladě. Pozitivně ovlivnilo vývoj 

ukazatele také výrazné snížení krátkodobých pohledávek za provedené služby. 

Rentabilita vlastního kapitálu

Do tabulky 4.7 byly vloženy údaje firmy Ekotempo spol. s r. o. z let  2007 až 2007.

Tab. 4.7  Rentabilita vlastního kapitálu (v tis.)

Ukazatel
Rok

2004 2005 2006 2007

EAT 2 767 3 365 2 945 2 914

Vlastní kapitál 12 589 10 358 13 302 3 916

ROE (%) 21,98 32,49 22,14 74,41

Obr. 3. 7  Vývoj ukazatele vlastního kapitálu
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Pozitivního vývoje tento ukazatel dosahuje, pokud v průběhu let vykazuje rostoucí 

charakter. Z Tab. 4.7 je patrné, že toto kritérium analyzovaná firma splňuje. V roce 2006 

byl sice zaznamenán lehký pokles, ale v roce následujícím dochází k prudkému nárůstu 

této  finanční  veličiny.  Prudký  nárůst  může  být  brán  jako  následek  výrazného  snížení 

hodnoty vlastního kapitálu

Rentabilita dlouhodobého kapitálu

Do tabulky 4.8 byly vloženy údaje firmy Ekotempo spol. s r. o. z let 2004 až 2007.

Tab.4.8  Rentabilita dlouhodobého kapitálu (v tis.)

Ukazatel
Rok

2004 2005 2006 2007

EBIT 2 846 4 813 4 282 5 365

Vlastní kapitál 12 589 10 358 13 302 3 913

Dlouhodobé dluhy 0 0 0 0

ROCE (%) 22,61 46,47 32,19 137

V následujícím grafu (Obr.3.8)  je zobrazen vývoj  rentability dlouhodobých zdrojů 

vybrané společnosti v letech 2004 až 2007.

Obr. 3. 8  Vývoj ukazatele dlouhodobého kapitálu

Jak  lze  z  Tab  4.8  vypozorovat,  společnost  Ekotempo  spol.  s  r.  o.  nemá  žádné 
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dlouhodobé  závazky.  Je  tedy  zřejmé,  že  pokud  si  společnost  v  letech  2003  –  2007 

vypůjčovala  finanční  prostředky,  byla  jejich  splatnost  prozatím vždy do  jednoho roku. 

Sledovaný ukazatel má v daném podniku rostoucí charakter a dosahuje poměrně vysokých 

hodnot.  Nejvyšší  hodnotu dosahuje ukazatel  v posledním roce,  což vypovídá o vysoké 

efektivnosti dlouhodobých investic.

Ukazatel  dlouhodobého  kapitálu  vyjadřuje,  jak  rychle  je  podnik  schopen  navrátit 

dlouhodobě vypůjčené finanční prostředky.

Rentabilita tržeb

Do tabulky 4.9 byly vloženy údaje firmy Ekotempo spol. s r. o. z let 2004 až 2007.

Tab.4.9  Rentabilita tržeb (údaje v tisících)

Ukazatel
Rok

2004 2005 2006 2007

EAT 2 767,00 3 365,00 2 945,00 2 914,00

T 133 189,00 143 650,00 236 127,00 267 589,00

ROS (%) 2,08 2,34 1,25 1,09

Stejně jako u ostatních ukazatelů rentability je tabulka obsahující hodnoty ukazatele 

rentability tržeb doplněna pro lepší přehlednost grafem. Pro výpočet byl použit vzorec 3.6.

Obr. 3. 10  Vývoj ukazatele rentability tržeb
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Jak  lze  z  tabulky  nebo  i  z  grafu  vyčíst,  v  posledních  2  letech  došlo  k  poměrně 

výraznému poklesu hodnot ukazatele ROS. Z Tab. 4.9 je jasné, že tržby v posledních dvou 

letech stoupají. Důvod poklesu tohoto ukazatele je vykazování stále nižšího čistého zisku. 

Nepříznivě zde působí každoročně se zvyšující náklady v oblasti výkonové spotřeby. Jedná 

se především o stále se zvyšující náklady za prováděné služby.

Ukazatel ROS vyjadřuje, kolik čistého zisku v daném roce připadá na Kč tržeb. To je 

v případě společnosti Ekotempo spol. s r. o. asi 1 až 2,3 %. Provedené výpočty nedosahují 

nijak vysokých hodnot, proto je znepokojující, že ukazatel ROS má klesající charakter.

Rentabilita nákladů

Do tabulky 4.10 byly vloženy údaje firmy Ekotempo spol. s r. o. z let 2004 až 2007.

Tab.4.10  Rentabilita nákladů (v tis.)

Ukazatel
Rok

2004 2005 2006 2007

EAT 2 767,00 3 365,00 2 945,00 2 914,00

Celkové náklady 130 073,00 145 185,00 229 414,00 261 740,00

ROC (%) 2,13 2,32 1,28 1,11

Obr. 3. 11  Vývoj ukazatele  rentability nákladů

Obecně platí, že čím je tento ukazatel vyšší, tím je podnik v této oblasti rentability 

úspěšnější.  Proto  lze  konstatovat,  že  vývoj  ukazatele  ROC  pro  společnost 
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Ekotempo spol. s r. o. není příliš příznivý. Ani samotné vyčíslení dosažených hodnot není 

pro podnik příliš pozitivní,  rentabilita se pohybuje v rozsahu 1,11 - 2,13 %. Nízké hodnoty 

mohou být způsobeny, stejně jako u ukazatele rentability vlastního kapitálu a rentability 

tržeb, poklesem čistého zisku v důsledku neustále se zvyšujících nákladů společnosti. Pro 

výpočet byl použit vzorec 3.7.

4.5  Rozklad ukazatele ROE

Tato část bakalářské práce se věnuje provedení rozkladu ukazatele ROE společnosti 

Ekotempo spol. s r. o. do tří postupných stupňů zaznamenaných na Obr. 3.12. U každého 

stupně je provedena analýza odchylek, díky které jasně vidíme vyčíslené ukazatele oproti 

původnímu stavu.  Z  uvedeného schématu  lze  také  snadno vyčíst  multiplikativní  vazby 

mezi dílčími ukazateli u prvního a druhého stupně rozkladu. Právě kvůli této skutečnosti 

byla  pro  vyčíslení  vlivů  jednotlivých  ukazatelů  použita  metoda  logaritmická.  Metoda 

postupných  změn  byla  použita  pouze  pro  první  stupeň  rozkladu.  U třetího  stupně  byl 

vzhledem k vyskytujícím se aditivním vazbám použit vzorec 3.10. Veškeré výpočty byly 

provedeny za období 2004 – 2007.

Obr. 3. 12  Rozklad ukazatele ROE
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4.5.1  První stupeň rozkladu

Obecně lze ukazatel ROE vyčíslit jako podíl čistého zisku (EAT) a vlastního kapitálu. 

Pro  jeho  následný  rozbor  je  možné  vycházet  z  předpokladu,  že  ukazatel  rentability 

vlastního kapitálu je ovlivněn ukazatelem rentability aktiv (ROA), ukazatelem ziskovosti 

a dále  ještě  finanční  pákou.  Proto  lze  první  stupeň  rozkladu  ukazatele  ROE  graficky 

znázornit takto:

Obr. 3. 13.  První stupeň rozkladu

Aby bylo  možné  provést  výpočty pro  první  stupeň  rozkladu,  musely  být  nejprve 

vypočteny hodnoty jednotlivých dílčích ukazatelů. Ty jsou zaznamenány v Tab. 4.6.

Tab. 4.11  Vstupní hodnoty ukazatelů pro první stupeň rozkladu

Ukazatel
Rok

2004 2005 2006 2007

ROE 21,980 32,490 22,140 74,410

EAT/T 0,021 0,023 0,012 0,011

T/A 2,025 2,110 4,405 4,948

A/VK 5,224 6,573 4,029 13,820

Další  část  je  věnována  analýze  odchylek,  pomocí  které  byly  vyčísleny  vlivy 

jednotlivých dílčích ukazatelů působících na změnu ukazatele ROE. K vyčíslení hodnot 

byla použita pro multiplikativní vazby nejprve metoda logaritmická. Následující tabulka 

zachycuje absolutní změny ukazatelů v období 2004 – 2006.
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Tab. 4.12  Vyčíslení vlivů pomocí metody logaritmické

Ukazatel
Rok

2004/2005 2005/2006 2006/2007

ROE 10,51 -10,35 52,27

EAT/T 3,229 -17,009 -5,850

T/A 1,100 19,868 5,011

A/VK 6,180 -13,207 53,14

V letech 2004/2005 byla zaznamenána pozitivní změna ukazatele ROE. Sledovaná 

veličina absolutně vzrostla o 10,51 %. Na tomto progresivním vývoji se nejvíce podílel 

ukazatel  finanční  páky,  který se  na  této  změně  podílel  6,180 %.  I  zbývající  dva  dílčí 

ukazatele působily na růst  ukazatele rentability vlastního kapitálu pozitivně.  Rentabilita 

tržeb přispěla 3,229 % a obrat aktiv 1,100 %.

V období 2005/2006 ukazatel klesl o 10,350 %. Na degresi měly velký vliv hned  dva 

ukazatele:  rentabilita  tržeb měla největší  vliv  -17,009 % a  finanční  páka  -13,207 %. 

Jediný ukazatel s kladným vlivem se tak v tomto období stal pouze obrat aktiv ve výši 

19,868 %.

Období  2006/2007  se  pro  podnik  vyznačuje  velkým  nárůstem  ukazatele  ROE. 

V těchto letech již zmíněný ukazatel zaznamenat změnu ve výši 52,27 %. Na tomto vývoji 

se největším procentem podílela finanční páka, a to 53,144 %. Podstatně menší, ale stále 

pozitivní vliv, byl vysledován také u obratu aktiv, a to ve výši 5,011 %. Jako na jediný 

s negativním vlivem je nahlíženo na ukazatel rentability tržeb, která se podílela na vývoji 

ukazatele -5,85  %.

Dále  následuje  analýza  odchylek  pro  multiplikativní  vazby  pomocí  metody 

postupných změn. Ta je založena na rozdělení celkové odchylky mezi dílčí vlivy. Výsledné 

hodnoty vlivu zachycuje tabulka 4.13
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Tab. 4.13  Vyčíslení vlivů pomocí metody postupných změn

Ukazatel
Rok

2004/2005 2005/2006 2006/2007

ROE 10,510 -10,350 52,27

EAT/T 2,804 -15,190 -2,809

T/A 1,035 18,820 2,382

A/VK 6,669 -13,347 52,756

 Z tabulky 4.8 je zřejmé, že vývoj ukazatele ROE v prvním zkoumaném období je 

pozitivní. Byl zde zaznamenán nárůst veličiny o 10,51 %. Na této progresivní změně se 

kladně podílely všechny dílčí ukazatele následovně: největší vliv na vývoj ukazatele ROE 

měla finanční páka a to ve výši 6,669 %, rentabilita tržeb se na růstu ukazatele podílela 

2,804 %. Nejmenší vliv na analyzovaný ukazatel v daném období vykazuje obrat aktiv ve 

výši 1,035 %.

Období  2005/2006  se  vyznačuje  značným  poklesem vrcholového  ukazatele.  ROE 

zaznamenal pokles o 10,350 %. Toto snížení bylo způsobeno největší měrou ukazatelem 

rentability tržeb a to ve výši -15,190 %, ale na jejím poklesu se výrazně podílel i ukazatel 

finanční páky ve výši -13,347 %. Pouze jedna veličina vykazovala v tomto analyzovaném 

období kladný vliv. Byl to ukazatel obratu aktiv a vykazoval kladný vliv ve výši 18,820 %.

Období 2006/2007 může být pokládáno za dobu výrazného nárůstu ukazatele ROE. 

V těchto letech došlo k pozitivní  změně ve výši  52,270 %.  Tento vývoj  je zapříčiněn 

působením finanční páky, která zaznamenala růst ve výši 52,756 %. Pozitivně na změnu 

ROE působí i obrat aktiv výší 2,382 %. Negativně na změnu vrcholového ukazatele působí 

pouze ukazatel rentability tržeb.

4.5.2  Druhý stupeň rozkladu

Rozložení  ukazatele  ROE do  dalšího  stupně,  které  má  vést   k  hlubšímu rozboru  této 

veličiny, spočívá v rozkladu rentability tržeb na tři dílčí ukazatele. Těmito ukazateli jsou: 

daňová redukce, úroková redukce a provozní rentabilita tržeb.  
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Obr. 3. 14  Druhý stupeň rozkladu

Tab. 4.14  Vstupní hodnoty ukazatelů pro druhý stupeň rozkladu

Ukazatel
Rok

2004 2005 2006 2007

EAT/T 0,021 0,023 0,012 0,011

EAT/EBT 0,704 0,699 0,725 0,551

EBT/EBIT 1,382 1,000 0,949 0,986

EBIT/T 0,021 0,034 0,018 0,020

U  tohoto  stupně  rozkladu  byla  provedena  analýza  odchylek  pouze  metodou 

logaritmickou.

Tab. 4.15  Vyčíslení vlivů pomocí metody logaritmické – druhý stupeň

Ukazatel
Rok

2004/2005 2005/2006 2006/2007

EAT/T 0,003 -0,011 -0,002

EAT/EBT 0,000 0,001 -0,003

EBT/EBIT -0,007 -0,001 0,000

EBIT/T 0,010 -0,011 -0,002

V sledovaném období 2004/2005 byl zaznamenán pozitivní vliv ukazatele rentability 

tržeb na vývoj ukazatele ROE a to ve výši 1,1 %. Na  tomto  vlivu měl největší podíl 

ukazatel  provozní  rentability  hodnotou  0,01  %.  Působení  ukazatele  daňové  redukce  je 

v tomto období zcela zanedbatelné. Na vývoj rentability tržeb jako jediný dílčí ukazatel 

působí jen úroková redukce, a to ve výši -0,007 %.

V období 2005/2006 vykazoval ukazatel ROS největší negativní vliv na změnu ROE 

44



ze  všech  tří  sledovaných  ukazatelů,  a  to  výší  -17,009  %.  Tento  nepříznivý  vliv  byl 

způsoben především působením ukazatele provozní rentability, kde i přes podstatně velký 

nárůst tržeb došlo ke snížení čistého zisku v důsledku velkého nárůstu nákladů převážně 

v oblasti výkonové spotřeby. Nepříznivě vývoj ukazatele ROS ovlivňuje úroková redukce 

zisku a to zápornou hodnotou -0,001 %. Naopak jako jediným dílčím ukazatelem příznivě 

působícím na vývoj ROS se jeví daňová redukce zisku, která přispěla 0,001 %.

Stejně jako v předcházejícím období byl vývoj ukazatele ROS na změnu vrcholového 

ukazatele vlastního kapitálu negativní, a to ve výši -0,002 %. I přes to, že pouze jeden 

z dílčích ukazatelů vykazuje záporný vývoj. Negativní vliv byl zaznamenán u ukazatele 

daňové  redukce  zisku  a  to  ve  výši  -0,174  %.  Zbylé  dva  ukazatele  (úroková  redukce 

a provozní rentabilita) se na tvorbě ukazatele ROS buďto vůbec neprojevují, jak je tomu 

v případě úrokové redukce, nebo mají pouze mizivý vliv,  jak je tomu v případě provozní 

rentability, jejíž hodnota je 0,001 %. 

4.5.3  Třetí stupeň rozkladu

Následující  část  je  věnována  poslednímu  stupni  rozkladu  ukazatele  rentability 

vlastního kapitálu. Bude zde provedeno rozložení provozní rentability tržeb na pět dílčích 

ukazatelů. Cílem tohoto rozkladu je vyčíslit vlivy jednotlivých výnosů a nákladů na změnu 

vrcholového ukazatele. Schéma tohoto rozkladu je zobrazeno na Obr. 3. 15.

Obr. 3. 15  Třetí stupeň rozkladu
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Tab 4.16  Vstupní hodnoty ukazatelů pro rozklad třetího stupně

Ukazatel
Rok

2004 2005 2006 2007

EBIT/T 0,021 0,034 0,018 0,020

V/T 0,996 1,031 0,983 0,989

Nmzdy/T 0,113 0,097 0,065 0,074

Nmat/T 0,811 0,860 0,873 0,004

Nodp/T 0,027 0,008 0,005 0,004

Nost/T 0,010 0,006 0,004 0,019

Na  rozdíl  od  prvního  a  druhého  stupně  rozkladu,  existují  mezi  dílčími  ukazateli 

aditivní vazby. Z tohoto důvodu nemohla být použita metoda postupných změn ani metoda 

logaritmická.  Jednotlivé  vlivy  působící  na  ukazatele  provozní  rentability  tržeb  byly 

vypočteny pomocí vzorce 3.10. V následují tabulce ( Tab. 4.17) jsou zachyceny změny 

dílčích ukazatelů za období 2004 až 2007.

Tab. 4.17  Vyčíslení vlivů ukazatelů třetího stupně

Ukazatel
Rok

2004/2005 2005/2006 2006/2007

EBIT/T 0,012 -0,015 0

V/T 0,963 -1,032 -0,001

Nmzdy/T -0,431 -0,660 -0,002

Nmat/T 1,290 0,290 0,195

Nodp/T -0,505 -0,066 0,000

Nost/T -0,116 -0,470 -0,003

V období  2004/2005 vykazoval  ukazatel  rentability tržeb pozitivní  nárůst  o  0,012 

procentního bodu. Na tento příznivý vývoj má největší vliv odpisová nákladovost tržeb. 

Další pozitivní působení vykazuje materiálová nákladovost tržeb nebo také nákladovost 

v oblasti ostatních nákladů. Na rozdíl od předešlých stupňů rozkladu, zde vyjadřují kladné 

hodnoty jednotlivých ukazatelů negativní vliv. Na základě tohoto poznatku lze z tabulky 

4.17  vyčíst,  že  největší  negativní  vliv  byl  zaznamenán  u  výnosnosti  tržeb  (0,963  %). 

Negativní vliv je zřejmý také u materiálové nákladovosti tržeb.
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V analyzovaném období  2005/2006  byla  zaznamenána  negativní  změna  provozní 

rentability tržeb 0,015 procentního bodu. Na této negativní změně se jednotlivé ukazatele 

podílely následovně: výnosnost tržeb působila pozitivně na provozní rentabilitu tržeb výší 

1,032 %,  mezi další pozitivně působící dílčí ukazatele mohou být zařazeni Nmzdy/T (0,66 

%), Nodp/T  (0,066 %) a Nost/T (0,116 %). V daném období zde negativně působil pouze 

jeden z ukazatelů, a to materiálová nákladovost tržeb výší 0,29 %.

V posledním sledovaném období byl zaznamenán opět růst provozní rentability tržeb, 

a to ve výši 0,002 procentního bodu. Jako jediný ukazatel s negativním vlivem zde byla 

materiálová nákladovost tržeb, a to ve výši 0,195 %. Všechny ostatní ukazatele působily na 

vrcholový  ukazatel  pozitivně,  a  to  v  následujících  výších:  V/T  (0,963  %),  Nmzdy/T 

(0,002%), Nodp/T (0,000 %) a Nost/T (0,003 %).
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5.  Závěr

Cílem  této  bakalářské  práce  bylo  popsat  a  zhodnotit  finanční  situaci  vybrané 

společnosti v oblasti ziskovosti a následně se zaměřit  na ukazatele rentability vlastního 

kapitálu.  Celá práce je rozdělena do pěti kapitol.  Její první části jsou věnovány hlavně 

teoretickému  zpracování  tématu.  Popisují  a  vysvětlují  finanční  analýzu  včetně  metod 

sloužících  k  zhodnocení  finančního  zdraví  podniku.  Dále  je  zde  rozpracována 

problematika poměrové analýzy zaměřená na ukazatele rentability. Výpočty jednotlivých 

ukazatelů  rentability  společnosti  Ekotempo  s.  r.  o.  jsou  obsaženy  v  praktické  části 

bakalářské práce, které je věnována čtvrtá kapitola. Veškeré propočty jsou zpracovány na 

základě údajů z let  2004 až 2007. Za toto období byl proveden postupný (Du Pontův) 

rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu. Součástí této dekompozice je také rozbor 

vlivů jednotlivých dílčích ukazatelů působících na tento ukazatel.

V praktické části byla provedena analýza ukazatelů rentability společnosti Ekotempo 

s.  r.  o.  Její  výsledky  lze  shrnout  následovně:  nejsilnější  stránkou  firmy  je  rentabilita 

dlouhodobých  zdrojů.  Tento  ukazatel  vypovídá  o  efektivním  využívání  vložených 

prostředků. Naopak nejslabší stránkou společnosti v oblasti rentability je ziskovost tržeb, 

která v posledních dvou analyzovaných letech vykazuje pozvolný pokles. Tento negativní 

trend posledně jmenovaného ukazatele je zapříčiněn poklesem čistého zisku v důsledku 

rostoucí výkonové spotřeby. 

Druhá  polovina  čtvrté  kapitoly  se  věnuje  pyramidovému  rozkladu  ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. V prvním stupni tohoto rozkladu bylo zjištěno, že jediným 

ukazatelem,  který  po  celou  sledovanou  dobu  pozitivně  ovlivňuje  vývoj  rentability 

vlastního kapitálu, je obrat aktiv. 

Při  sestavování  druhého  stupně  rozkladu  byla  za  vrcholový  ukazatel  zvolena 

rentabilita  tržeb,  jelikož  nejvýrazněji  negativně  ovlivnila  vývoj  ukazatele  ROE.  Z této 

dekompozice  bylo  zjištěno,  že  ve  většině  analyzovaných  období,  nabývaly  všechny 

ukazatele  střídavě  záporné  hodnoty.  Nejvýrazněji  však  ukazatel  v  daném  období 

ovlivňovala  úroková redukce.
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 S  ohledem  na  proměnlivost  všech  sledovaných  ukazatelů  byla  ve  třetím  stupni 

rozkladu zvolena za vrcholový ukazatel provozní rentabilita. U tohoto stupně rozkladu je 

možné vysledovat určitou pravidelnost ve vývoji hodnot. Na základě zjištěných výsledků 

lze usoudit,  že  největší  vliv  na tento sledovaný ukazatel  měla materiálová nákladovost 

tržeb.  Proto  můžeme firmě  doporučit,  aby se  zaměřila  na  efektivnější  hospodaření  při 

nakládání s materiálem. Naopak určitých úspěchů firma dosáhla ve sledovaném období 

v oblasti hospodaření se mzdovými prostředky. 
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Seznam zkratek

A aktiva

a1 dílčí ukazatelč.1

a2 dílčí ukazatelč.2

a3 dílčí ukazatelč.3

BÚ bankovní úvěr

CZ cizí zdroje

DA dlouhodobá aktiva

E vlstní kapitálové

EAR nerozdělený zisk

EAT čistý zisk

EBDIT zisk před odpisy, úroky a daněmi

EBIT zisk před úroky a daněmi

EBITDA zisk před odpisy, úroky a daněmi

EBT zisk před zdaněním

Ia index změny vysvětlujícího ukazetele

Ix index změny vrcholovího ukazatelem

KZAV krátkodobé závazky

ln přirozený logaritmus

MPZ metoda postupných změn

N náklady

Nmat. náklady materiálu

Nmzdy náklady mezd

Nost ostatní náklady

OA oběžná aktiva

R zbytek

ROA rentabilita celkového kapitálu

ROC rentabilita nákladů

ROCE rentabilita dlouhodobého kapitálu

ROE rentabilita vlastního kapitálu

ROS rentabilita tržeb
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t sazba daně z příjmu

T tržby

x0 hodnota ukazatele v základním období

x1 hodnota ukazatele v běžném období

ZUFP ziskový účinek finanční páky

Δ změna satavu

ΔX absolutní změna ukazatele

Δy přírustek vlivu analyzovaného ukazatele

Σ suma
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