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1 ÚVOD 

 Finanční analýza je oblast, která představuje důležitou součást komplexu finančního 

řízení podniku, protože zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících 

rozhodnutí a skutečností. Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloženo finanční 

analýzou, na jejichž výsledcích závisí řízení majetkové i finanční struktury podniku. 

Pomocí finanční analýzy lze snadno zjistit ucelený obraz o finančním zdraví podniku a 

také s její pomocí lze porovnávat podniky navzájem, většinou s podniky stejného odvětví.  

 

 Finanční analýza jako jeden z nástrojů finančního řízení společnosti také komplexně 

posuzuje současné a minulé finanční postavení podniku a výsledky jeho činnosti, ze 

kterých lze předvídat postavení podniku v budoucnu. Hlavním úkolem finanční analýzy je 

tedy poskytovat informace o finančním zdraví podniku za pomocí specifických postupů a 

metod. Informace pro její sestavení jsou obsaženy v účetních výkazech (rozvaha, 

výsledovka, cash-flow). Základem finanční analýzy jsou tzv. poměrové finanční ukazatele, 

které lze charakterizovat jako formu číselného vztahu, do kterého se uvádějí finančně 

účetní informace a obvykle se člení do oblasti finanční rentability, aktivity, zadluženosti a 

likvidity. 

 

 Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti Ferona, a. s. v 

oblasti rentability v letech 2006 až 2008 a následně se zaměřit na ukazatele rentability 

vlastního kapitálu, kde bude proveden pyramidový rozklad tohoto ukazatele. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI 

 V následující kapitole je popsaný profil společnosti, historický vývoj, předmět 

podnikání, organizační struktura a další informace s ní související. 

2.1 Identifikace spole čnosti 

Obchodní firma:  Ferona, a. s. 

Identifikační číslo: 2644 01 81 

Sídlo:    Havlíčkova čp. 1043/11, 111 82  Praha 1 

Datum vzniku:  21. 3. 2001 

Základní kapitál:  3 000 000 000 CZK 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 7143. 

2.2 Vlastnická struktura 

 Vlastníkem společnosti je IRG STEEL LIMITED se sídlem Londýn WC2B 4JF, 95 

Aldwych, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Tento jediný akcionář 

vlastní k 31. 12. 2008 celkem 300 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 mil. CZK. 

Tyto akcie jsou neregistrované v listinné podobě. 

2.3 Historie spole čnosti 

 Obchodní společnost Ferona prodává hutní materiál na trhu České a Slovenské 

republiky již téměř 200 let. Společnost byla původně založena jako Rekulus, a. s., a to 

skupinou ve shodě jednajících majoritních akcionářů tehdejší společnosti Ferona, a. s.. 

 Současná Ferona navazuje na činnost svých právních předchůdců, kteří se v dobové 

souvislosti historie tehdejšího Československa po roce 1945 pod různými názvy 

a v různých organizačních formách zabývali distribucí hutních výrobků. Navazuje tak na 

podnikatelskou tradici, která na území České republiky sahá až do roku 1829, kdy založil 

v Praze L. G. Bondy železářský velkoobchod, který se v roce 1919 stal akciovou 

společností s názvem FERA, a. s..  
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 Jako akciová společnost vznikla Ferona  roce 1992 přeměnou stejnojmenného 

státního podniku. V procesu privatizace v průběhu let 1992 až 1994 přešlo její vlastnictví 

z rukou státu plně do soukromých rukou. V roce 2001 pak jmění Ferony, a. s. převzal její 

majoritní akcionář, který pokračoval v její podnikatelské činnosti. V roce 2004 se stala 

vlastníkem společnosti společnost STEEL INVESTMENTS GROUP, a. s., která 

k rozhodnému dni 1. 1. 2005 na základě sloučení s Feronou, a. s. zanikla a ovládající 

osobou Ferony, a. s. se stala společnost IRG STEEL LIMITED, Londýn, která vlastnila 

zanikající společnost STEEL INVESTMENTS GROUP, a. s.. 

2.4 Předmět činnosti spole čnosti 

 Základním předmětem podnikání společnosti je skladový velkoobchod, zaměřený na 

nákup, skladování, úpravu a prodej hutních výrobků, hutních druhovýrobou, neželezných 

kovů a navazujícího železářského sortimentu. 

 Ferona patří k nejvýznamnějším firmám ve svém oboru v České republice. Její tržní 

podíl se liší podle jednotlivých výrobků, ale v průměru se dlouhodobě pohybuje kolem 

15 až 20 % dodávek pro tuzemskou spotřebu. 

 Pro zajištění vysoké kvality dodávaného obchodního zboží a poskytovaných služeb 

má Ferona, a. s. zaveden a certifikován systém managementu jakosti dle normy EN ISO 

9001:2008. Tento systém je v celé společnosti vymezen pro následující činnosti: nákup, 

skladování, úprava, prodej a doprava hutního materiálu, druhovýrobou, neželezných kovů 

a navazujícího železářského sortimentu ve velkoobchodě a dále pro podélné a příčné dělení 

ocelových svitků.Každý rok probíhá na vybraných organizačních jednotkách kontrolní 

audit, který má ověřit, zda systém managementu jakosti Ferony je vhodný, přiměřený 

a efektivní.  

2.5 Organiza ční struktura 

 Akciová společnost Ferona, a. s. je organizačně členěna na tři územně definované 

divize. Čtvrtou divizí je servisní centrum na příčné a podélné dělení za studena 

válcovaných ocelových svitků. Všechny čtyři divize jsou do obchodního rejstříku zapsány 

jako odštěpné závody: 

• Divize I. se sídlem v Praze má pobočky v Liberci a Hradci Králové a další 

provozovnu v Českém Brodě. 
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• Divize II.  se sídlem v Chomutově má pobočky v Plzni a Českých Budějovicích. 

• Divize III.  se sídlem v Olomouci má pobočky v Brně a Ostravě a další provozovny 

v Jihlavě a Starém Městě u Uherského Hradiště. 

• Divize IV. – Steel Servis Centrum se sídlem v Hradci Králové. 

 Ferona, a. s. je mateřským podnikem ve skupině , do které k 31. prosinci 2008 patřily 

tyto ovládané osoby a účetní jednotky pod podstatným vlivem a jimi ovládané osoby: 

 

 
                        Obr. 1 Vymezení konsolidačního celku [7] 

2.6 Obchodní činnost 

 Ferona patří k nejvýznamnějším firmám v oboru skladového obchodu s hutními 

výrobky, druhovýrobky, neželeznými kovy a navazujícím železářským sortimentem 

v České republice. Její tržní podíl se liší podle jednotlivých výrobků, ale v průměru se 

dlouhodobě pohybuje kolem 15 až 20 % dodávek pro tuzemskou spotřebu. 

 Obchodní činnost Ferony je orientována především na tuzemský trh. Okruh 

zákazníků tvoří tisíce především středních a menších průmyslových, stavebních, 

Ferona, a.s. 
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zemědělských a obchodních firem a živností, pro které není efektivní nakupovat přímo od 

výrobců. Ferona je schopna ve svých prodejních jednotkách, tj. velkoobchodních skladech 

i maloobchodních prodejnách obsluhovat nejširší spektrum zákazníků, od velkých 

průmyslových firem až po drobnou klientelu. 

 

Mezi hlavní odběratele společnosti patří: 

- Tenzo, s. r. o. 

- Com Metal, s. r. o. 

- Progres Ocel Hradec Králové 

- Stecomtra, s. r. o. 

- Steel Profil CZ, s. r. o. 

 

 Společnost nakupovala prodávané zboží jak od tuzemských výrobců, tak v zahraničí, 

především na Slovensku, ale i v Polsku, Německu i jiných zemích. Spektrum dodavatelů je 

neustále přizpůsobováno konkrétním podmínkám na trhu. 

 

Mezi hlavní dodavatele v České republice patří: 

- ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

- Moravia Steel, a. s. 

- ArcelorMittal Tubular 

- Esab Vamberk, s. r. o. 

 

Mezi hlavní dodavatele na Slovensku patří: 

- U. S. Steel Košice, s. r. o. 

- Profitube, spol. s. r. o. 

- Impol D. O. O.. 

 

Mezi hlavní dodavatele v Polsku patří: 

- ArcelorMittal Poland S. A., 

- Celsa „Huta Ostrowiec“ 

- Huta Katowice GMBH, 

- CMC Zawiercie, S. A. 
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Mezi hlavní dodavatele v jiných zemích patří: 

- U. S. Steel Serbia, D. O. O. – Srbsko, 

- Gallardo Sections S. L. – Německo, 

- ArcelorMittal Galati S. A. – Rumunsko,  

- Buntmetall Amstetten – Rakousko,  

- Arcelor Commercial FCSE – Belgie, 

- AFV Acciaierie Beltrame. 

 

 Základním cílem společnosti zůstává stabilizace pozice na tuzemském trhu hutních 

výrobků, druhovýrobou a neželezných kovů, kde chce být nejvýznamnějším skladovým 

obchodníkem s těmito výrobky v České republice s důrazem na zavádění kvalitních služeb. 

V politice jakosti podle normy ISO 9002 jsou definovány následující cíle: 

- Stabilizovat dosažený podíl na trhu s hutním materiálem a využití nových 

příležitostí pro jeho navyšování. 

- Zaměřit se na optimalizaci prodávaného sortimentu zboží doplněného o rozvoj 

navazujících služeb zvyšujících přidanou hodnotu. 

- Trvale zlepšovat výhody z nákupu obchodního zboží. 

- Rozvíjet finanční sílu firmy. 

- Rozvíjet vnitřní potenciál firmy. 

 Vedle stabilizace pozice společnosti na tuzemském trhu rozvíjí skupina Ferona svůj 

potenciál spoluprací s navazujícími výrobními odvětvími prostřednictvím svých dceřiných 

společností zabývající se dělením materiálu ze svitků a na okolních trzích prostřednictvím 

svých dceřiných společností na Slovensku a v Polsku. 

2.7 Analýza majetku a kapitálu spole čnosti v letech 2006 – 2008 

2.7.1 Aktiva 

 

 Při rozboru majetku a kapitálu jsem vycházela z účetních výkazů, které byly 

k dispozici na www.justice.cz [7]. Ve sledovaném období došlo ve společnosti nejdříve 

k nárůstu, poté k poklesu hodnoty celkových aktiv. Tento vývoj byl způsoben především 
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cíleným snižováním hodnoty zásob obchodního zboží v důsledku očekávaných poklesů cen 

hutních výrobků.[7] 

 

Tab. 1 Rozvaha – stálá aktiva (v tis. Kč) 

Rok 
Položka 

2006 2007 2008 
AKTIVA CELKEM 11 052 749 11 615 301 11 610 791 
Stálá aktiva 3 563 733 3 643 638 3 984 687 
Dlouhodobý nehmotný majetek 10 453 14 225 21 023 
Software 8 803 8 646 19 343 
Dlouhodobý hmotný majetek 2 834 756 2 832 990 2 831 969 
Pozemky 526 622 524 593 524 635 
Stavby 1 735 709 1 724 249 1 679 832 
Samostatně movité věci a soubory movitých věcí 556 010 581 613 605 304 
Dlouhodobý finanční majetek 718 524 796 423 1 131 695 

Zdroj [7] 

 

 Stálá aktiva představují 31,4 % z hodnoty aktiv ke konci roku 2007, a na konci roku 

2008 tvoří stálá aktiva 34,3 % z hodnoty aktiv. Z dlouhodobého majetku tvoří největší 

část stavby, které představují 59,3 % z celkové hodnoty dlouhodobého hmotného majetku 

ke konci roku 2008. Čistá hodnota dlouhodobého finančního majetku k poslednímu dni 

roku 2008 zahrnuje i zvýšení hodnoty finančních investic v zahraničí.[7] 

 

Tab. 2 Rozvaha – oběžná aktiva (v tis. Kč) 

Rok Položka 
2006 2007 2008 

Oběžná aktiva 7 482 192  7 838 543 7 619 718 
Zásoby 4 215 854 4 618 222 4 063 196 
Materiál 305 496 248 577 161 052 
Zboží 3 899 966 4 365 793 3 872 589 
Dlouhodobé pohledávky 3 689 3 664 3 664 
Krátkodobé pohledávky 3 152 343 3 049 292 3 473 547 
Pohledávky z obchodních vztahů 3 092 263 2 939 755 3 138 402 
Stát – daňové pohledávky 0 79 789 95 949 

Zdroj [7] 

  

 Oběžná aktiva tvoří 65,6 % z celkových aktiv ke konci roku 2008. Z celkových 

zásob tvoří rozhodující položku zásoby obchodního zboží, které oproti konci roku 2007 

klesly. Okamžitá doba obratu zásob zboží, počítána z hodnoty prodaného zboží v ceně 

pořízení, se pohybuje v posledních dvou letech v rozmezí 72-75 dní, což lze považovat za 
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přijatelnou hodnotu. Společnost má dlouhodobé pohledávky z titulu záloh především za 

jistiny při pronájmech a na aktivace mobilních telefonů. Z krátkodobých pohledávek 

tvoří největší část pohledávky z obchodních vztahů, které v průběhu roku 2008 vzrostly 

v důsledku zpomalování inkasa, což má za následek prodloužení doby obratu o 7 dnů 

oproti roku 2007. [7] 

2.7.2 Pasiva  

Tab. 3 Pasiva – vlastní zdroje (v tis. Kč) 

Rok Položka 
2006 2007 2008 

PASIVA CELKEM 11 052 749 11 615 301 11 610 791 
Vlastní kapitál 4 572 453 4 850 226 5 034 391 
Základní kapitál 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
Výsledek hospodaření minulých let 411 071 942 381 1 198 817 
Nerozdělený zisk minulých let 411 071 942 381 1 198 817 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 822 432 533 090 325 561 

Zdroj [7] 

 

 Vlastní zdroje společnosti pokrývají 41,8 % celkové účetní hodnoty pasiv 

k 31.12.2007 a 43,4 % ke konci roku 2008, ve sledovaném období tedy hodnota vlastních 

zdrojů roste. Největší část vlastních zdrojů tvoří základní kapitál, který má hodnotu 

3 000 000 tis. CZK a je rozdělen na 300 akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 000 tis. CZK. 

Akcie mají listinnou podobu a nejsou registrovány k veřejnému obchodování. [7] 

 

Tab. 4 Pasiva – cizí zdroje (v tis. Kč) 

Rok Položka 
2006 2007 2008 

Cizí zdroje 6 455 766 6 716 975 6 535 917 
Dlouhodobé závazky 275 947 239 131 185 664 
Krátkodobé závazky 3 049 664 2 632 661 1 864 350 
Bankovní úvěry a výpomoci 3 130 155 3 845 183 4 485 903 

Zdroj [7] 

 

 Z dlouhodobých závazků největší hodnotu přestavuje odložený daňový závazek ve 

výši 185 526 tis. CZK k 31.12.2008, jehož významný meziroční pokles je způsoben 

snížením daně z příjmů pro budoucí období a proúčtováním opravné položky k zásobám 

zboží. Největší položkou krátkodobých závazků jsou závazky z obchodních vztahů, které 
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činily 1 583 177 tis. CZK ke konci roku 2008, a kromě zadržených faktur z důvodů 

nedodaného zboží do konce roku 2008 a závazků připravených k započtení byly do lhůty 

splatnosti. Pozitivem je, že společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů a také 

všechny závazky za státem jsou ke dni účetní závěrky ve lhůtě splatnosti. Společnost 

čerpala k datu účetní závěrky, tj. k 31.12.2008 krátkodobý provozní úvěr na financování 

oběžných aktiv a eskontní úvěry. [7] 

2.8 Analýza výsledku hospoda ření spole čnosti v letech  

2006 - 2008 

Tab. 5 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

Rok Položka 
2006 2007 2008 

Tržby za prodej zboží 20 674 719 23 041 996 21 636 695 
Obchodní marže 2 212 132 1 910 081 2 051 032 
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 157 445 184 902 179 171 
Přidaná hodnota 1 842 606 1 551 440 1 718 137 
Osobní náklady 744 863 757 587 765 157 
Tržby z prodeje dl.  majetku a materiálu 43 519 24 328 138 615 
Ostatní provozní náklady 939 801 1 141 778 1 558 011 
Provozní HV 1 069 780 811 002 550 319 
Finanční HV 12 176 -143 662 -149 743 
HV za účetní období 822 432 533 090 325 561 

Zdroj [7] 
 
 

 Tržby za prodej zboží dosáhly 21 636 695 tis. CZK k 31.12.2008, což představuje 

pokles oproti roku 2007 o 1 405 301 tis. CZK, tj. 6,1 %. Ve srovnání s rokem 2006 je 

hodnota tržeb vyšší o 961 976 tis. CZK, což představuje zvýšení o 4,7 %. Rozhodující 

součástí výnosů společnosti je obchodní marže, která činila k 31.12.2008 2 051 032 tis. 

CZK, což je o 140 951 tis. CZK, tedy o 7,4 % více než ke konci roku 2007 a o 161 100 tis. 

CZK méně než v roce 2006. Tržby za služby, které jsou reprezentovány dělením 

a úpravami materiálu jako je například vypalování tlustých plechů podle požadavků 

zákazníků a službami poskytovanými dceřiným společnostem dosáhly výše 179 171 tis. 

CZK, tím poklesly oproti roku 2007 o 5 731 tis. Kč, tj. o 3,1 % a proti roku 2006 se zvýšily 

o 13,8 %. Přidaná hodnota v roce 2008 vzrostla o 166 697 tis. CZK, takže 

činila 1 718 137 tis. CZK, což představuje zvýšení o 10,7 %, ale ve srovnání s rokem 2006 

pokles o 6,8 %. [7] 
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 Celkové osobní náklady dosáhly 765 157 tis. CZK, což je o 1,0 % více než v roce 

2007. Z toho vyplývá rostoucí tendence osobních nákladů. [7] 

 Provozní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 550 319 tis. CZK k 31.12.2008, 

znamená to tedy pokles oproti předcházejícímu roku o 260 683 tis. CZK. Nejvyšší 

nákladovou položkou finančního výsledku hospodaření zůstaly i v roce 2008 nákladové 

úroky z provozních úvěrů ve výši 194 444 tis. CZK, které meziročně vzrostly o 28 %. 

Ostatní finanční výnosy tvoří převážně kurzové zisky, které dosáhly hodnoty  132 689 tis. 

CZK ke konci roku 2008. Finanční výsledek hospodaření ovlivnilo značnou měrou 

zúčtování opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku ve výši 80 000 tis. CZK, 

což vedlo ke ztrátovému celkovému výsledku ve výši 149 743 tis. CZK. Výsledek 

hospodaření za účetní období, nebo-li čistý zisk po zdanění činil 325 561 tis. CZK 

k 31.12.2008, což znamená že tato hodnota je nižší o 207 529 tis. CZK oproti roku 2007 a 

o 496 871 tis. CZK méně než v roce 2006. [7] 
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3 TEORIE A VÝZNAM FINANČNÍ ANALÝZY 

 Analýza finančního stavu podniku se provádí aplikací jednotlivých analytických 

metod v oblasti finančních výkazů a ukazatelů s cílem zjištění poznatků a odvození 

opatření použitelných v rozhodovacím procesu. Vybrané ukazatele finanční analýzy také 

často tvoří součást hodnocení firmy při získávání bankovních úvěrů a dalších finančních 

zdrojů pro zajištění fungování firmy. Jde o hodnotící postup, který posuzuje současné 

a minulé finanční postavení podniku a výsledky jeho činnosti, z nichž by bylo možné 

předpovídat budoucí finanční podmínky. 

 Účelem a smyslem finanční analýzy je provést rozbor finančního situace podniku. 

Jejím hlavím úkolem je tedy poskytovat informace o finančním zdraví podniku, kdy 

za finančně zdravý podnik považujeme ten, který je v danou chvíli schopen efektivně 

naplňovat smysl své existence. V podmínkách tržní ekonomiky to znamená, že je schopen 

dosahovat trvale takové míry zhodnocení vloženého kapitálu (míry zisku), kterou požadují 

investoři (akcionáři) vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný druh podnikání spojen. 

Z toho vyplývá, že čím vyšší je výnosnost neboli rentabilita vloženého kapitálu, tím lépe 

pro podnik a jeho investory. Zároveň s rentabilitou je podmínkou finančního zdraví 

i likvidita, tj. schopnost včas uhrazovat splatné závazky. 

 Finanční údaje o podniku jsou důležité pro hodnocení úrovně podniku a jeho 

konkurenceschopnosti. Proto finanční analýza zajímá především management, 

ale i akcionáře (vlastníky), věřitele, banky, dodavatele, odběratele a také zaměstnance. 

Management sleduje především platební schopnost podniku a ziskovost, vlastníky 

společnosti pak zajímá, zda prostředky, které investovali jsou náležitě zhodnocovány 

a využívány. 

3.1 Zdroje informací pro finan ční analýzu 

 Výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou data, která jsou 

nejčastěji čerpána z účetních výkazů. Tyto účetní výkazy poskytují informace řadě 

uživatelů a lze je rozdělit do dvou základních částí: 

• Finanční účetní výkazy, které jsou označovány jako externí výkazy, protože 

poskytují informace zejména externím uživatelům. Podávají přehled o stavu 

a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a užití výsledku hospodaření a také 
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o peněžních tocích. Je možné je označit jako základ všech informací pro firemní 

finanční analýzu. Tyto informace je firma povinna zveřejňovat na konci účetního 

období a jsou veřejně dostupné. 

• Vnitropodnikové účetní výkazy nemají jednotnou metodickou úpravu a vycházejí 

z vnitřních potřeb každé firmy. Využití těchto informací vede ke zpřesnění 

výsledků finanční analýzy a snižují riziko odchylky od skutečnosti, neboť jsou 

sestavovány častěji a umožňují vytváření podrobnějších časových řad. 

 

Pro to, abychom mohli úspěšně zpracovat finanční analýzu, jsou důležité zejména základní 

účetní výkazy: 

• rozvaha, 

• výkaz zisku a ztráty, 

• výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow). 

 

 Struktura rozvahy a výkazu zisku a ztráty je závazně stanovena Ministerstvem 

financí a je povinnou součástí závěrky v soustavě podvojného účetnictví. K účetním 

výkazům se v rámci účetní závěrky připojuje ještě příloha, která obsahuje informace 

o příslušné účetní jednotce, o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování a také přehled o peněžních tocích, který podává nejdynamičtější informace. 

Firmy mají povinnost, která vyplývá z obchodního zákoníku, a to nechat ověřit účetní 

závěrku auditorem, kde cílem auditu je vyjádřit názor na účetní závěrku, zejména zda 

účetní závěrka věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a výsledky hospodaření. 

3.2 Metody finan ční analýzy 

 Z hlediska metodologie jsou základním nástrojem finanční analýzy tzv. finanční 

poměrové ukazatele (financial ratios). Jde o formu číselného vztahu, do kterého se 

uvádějí finančně-účetní informace. Poměrové ukazatele se vypočítávají vydělením jedné 

položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) uvedenou v účetních 

výkazech, mezi nimiž existují určité souvislosti. Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen 

tomu, co chceme změřit, musí být odpovídající zkoumanému problému či prováděnému 

rozhodnutí. 



Adéla Langová: Finanční analýza společnosti Ferona, a. s. 

2010        13 

 Důraz z hlediska finančního manažera i ostatních uživatelů je kladen na vypovídací 

schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti a způsob jejich objasnění 

a hodnocení. Co se týče velikosti vypočtených hodnot jednotlivých ukazatelů, pak nelze 

stanovit nějaké pevné či optimální hodnoty poměrových ukazatelů, které mají univerzální 

platnost. Tzn. že poměrové ukazatele nepředstavují naprosto přesná měřítka pro sledované 

charakteristiky hospodaření podniku, mají pouze pravděpodobnostní charakter. 

 Za dobu používání poměrových ukazatelů jako základního metodického nástroje 

finanční analýzy bylo navrženo značné množství, řádově desítky ukazatelů, některé se však 

navzájem liší pouze drobnými obměnami. V praxi se vyčlenila určitý skupina ukazatelů 

všeobecně přijímaných, které umožňují vytvořit si základní představu o finanční situaci 

daného podniku. 

 Ukazatele se obvykle sdružují do skupin, kde každá skupina se váže k některému 

hledisku finančního stavu podniku. Uvádí se dělení na 4 základní skupiny podle 

posuzované skutečnosti na kterou se zaměřuje, což je zachyceno na obr. 2. 

 

 
Obr. 2 Členění poměrových ukazatelů z hlediska jejich zaměření [3] 

 

 První skupinu ukazatelů tvoří ukazatele rentability (prifitability ratios) , které 

poměřují zisk s jinými veličinami tak, aby se zhodnotila úspěšnost při dosahování 

podnikových cílů. Rentabilitou se tedy měří schopnost podniku vytvářet nové zdroje a 

Poměrové ukazatele 

ukazatele rentability 

ukazatele aktivity  

ukazatele zadluženosti  

ukazatele platební schopnosti 
- solventnosti a likvidity 
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dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Jde o formu vyjádření míry zisku, které 

je hlavním kritériem rozdělení kapitálu. Dlouhodobě však existuje velmi silná vazba mezi 

rentabilitou a likviditou a je proto vhodné pracovat s těmito ukazateli zároveň. 

 Jako zvláštní skupina bývají vyčleněny ukazatele aktivity (asset utilization ratios), 

které měří efektivnost podnikatelské činnosti a využití zdrojů podle rychlosti obratu 

vybraných položek rozvahy, tzn. zásob, pohledávek a hmotného dlouhodobého majetku. 

Tyto ukazatele mají pevnou vazbu na ukazatele rentability, proto je možné jejich zařazení 

do první skupiny ukazatelů. 

 Druhá skupina sjednocuje ukazatele zadluženosti (debt ratios) a ty hodnotí 

finanční strukturu podniku z dlouhodobého hlediska. Slouží jako ukazatel výše rizika, 

které firma podstupuje při určité struktuře vlastních a cizích zdrojů. Společně s tímto 

ukazatelem slouží jako míra schopnosti firmy násobit své zisky využitím vlastního 

kapitálu. 

 Třetí skupinu tvoří ukazatele platební schopnosti, tj. solventnosti a likvidity 

(liquidity ratios) . Kde cílem těchto ukazatelů je vyjádřit se ke schopnosti podniku hradit 

okamžitě své splatné závazky, neboť trvalá platební schopnost je jednou ze základních 

podmínek úspěšné existence podniku. 

 Čtvrtá skupina obsahuje ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu, ty však 

mají pouze omezené použití u akciových společností obchodovaných na kapitálovém trhu. 

3.2.1 Ukazatele rentability 

 Rentabilita, nebo-li výnosnost vloženého kapitálu představuje schopnost podniku 

vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je určitou formou 

vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro rozmístění 

kapitálu. 

 

Rentabilita je obecně určena jako poměr zisku a vloženého kapitálu: 

 

kapitálvložený

zisk
                  [5] 
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 Termín vložený kapitál se však používá zpravidla ve třech různých významech. 

Podle toho, jaký význam je v daném případě tomuto pojmu přidělen se rozlišují tři 

základní ukazatele rentability: 

- rentabilita celkového kapitálu (RCK) 

- rentabilita vlastního kapitálu (RVK) 

- rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (RDIK) 

  

 Ukazatelů rentability se používá pro komplexní posouzení celkové efektivnosti 

podniku, a vyjadřuje se jimi intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu 

vloženého do podniku. 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Měřením rentability celkového kapitálu (return on investments - ROI, resp. return on 

assets - ROA) vyjadřujeme celkovou efektivnost podniku. 

 

kapitálcelkový

zisk
RCK =                          [5] 

 

 Celkovým kapitálem zde rozumíme veškerý vložený kapitál, tzn. krátkodobé 

i dlouhodobé závazky a vlastní jmění. Odráží výnosnost celkového kapitálu všechny 

aktivity bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly financovány a odkud tento kapitál pochází 

(vlastníci, věřitelé, banky, atd.). Finanční struktury podniku je zde bezvýznamná, hodnotí 

se reprodukce veškerého kapitálu vloženého do podniku, bez ohledu na jeho původ, zda je 

vlastní nebo cizí. V tomto konkrétním případě rozumíme celkovým kapitálem celková 

aktiva a proto se zisk poměřuje k hodnotě majetku (stálých a oběžných aktiv). 

 

CA

ZUD
RCK =                   [5] 

 

 Tento ukazatel měří celkovou efektivnost podniku jako poměr zisku před odpočtem 

úroků a daní k celkovým aktivům. Pro praktické využití se však tato úprava příliš nehodí, 
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neboť daň ze zisku je přirozenou součástí ekonomického prostředí, která musí být vzata 

v úvahu při všech ekonomických propočtech. 

 Častěji používanou formou rentability celkového kapitálu je poměr zisku po zdanění 

k celkovým aktivům. 

 

( )
CA

dUZ
RCK

−⋅+= 1
                                           [5] 

 

 Zisk po zdanění v čitateli zlomku je zvýšen o úroky po odečtení daně a tím 

se zohledňuje skutečnost, že efektem reprodukce je jak čistý zisk, tedy odměna 

akcionářům, tak i úrok jako odměna věřitelům za půjčení kapitálu. Tato konstrukce 

ukazatele umožňuje srovnatelnost rentability celkového kapitálu u podniků s různým 

podílem cizích zdrojů. 

 Ukazatel RCK lze vyjádřit také v jednodušší formě, kdy v čitateli je uvažován pouze 

čistý zisk. Poměr čistého zisku k celkovým aktivům bývá nazýván výnos na aktiva, 

což charakterizuje, jak management podniku využívá celá aktiva k uspokojování vlastníků. 

 

CA

Z
RCK =                   [5] 

 

Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu 

 Kromě dvou hlavních výše uvedených způsobů vyjádření rentability se používá ještě 

ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (return on cupital employed - 

ROCE) a ten podnik informuje o výnosnosti dlouhodobých zdrojů. 

 

( )
VKDZ

dUZ
RDIK

+
−⋅+= 1

                          [5] 

 

 Tento ukazatel se často používá pro mezipodnikové srovnání. V čitateli zlomku jsou 

celkové výnosy všech investorů (úroky pro věřitele a čistý zisk pro akcionáře, a to jak 

prioritní, tak kmenové) a ve jmenovateli jsou dlouhodobé finanční prostředky, které má 

podnik k dispozici. Vyjadřuje schopnost podniku odměnit ty, kdo poskytli prostředky 

či možnost přilákat nové investory. Používáme zde čistý zisk před vyplacením dividend 
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prioritním akcionářům a do položky úroku se započítává pouze úrok splatný dlouhodobým 

věřitelům. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 Měřením rentability vlastního kapitálu (return on equity – ROE) zjistíme výnosnost 

kapitálu vloženého akcionáři. Tento ukazatel je vyjádřen poměrem čistého zisku 

a vlastního kapitálu. 

 

VK

Z
RVK =                   [5] 

 

 Podle tohoto ukazatele mohou akcionáři zjistit, zda je jejich kapitál zhodnocen 

s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. Vlastní kapitál by měl být zhodnocen 

tak, aby pokrýval obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii. Pokud je hodnota tohoto 

ukazatel trvale nižší, potom to pro podnik znamená zánik, protože investor požaduje 

od rizikovější investice vyšší míru zhodnocení. 

 

Pyramidový rozklad rentability 

 Rozklad syntetických ukazatelů na ukazatele dílčí, tzv. Du Pont analýza je součástí 

analýzy rentability. Tato analýza dostala název podle stejnojmenné chemické společnosti 

Du Pont de Nemours, která rozklad těchto ukazatelů jako první prakticky prováděla 

a využívala. Tento systém finanční analýzy je také znám pod pojmem pyramidový rozklad 

rentability na ukazatel dílčí. Výhodou těchto příčinných ukazatelů rentablitiy je, že lze 

identifikovat objektivní vazby mezi nimi a vliv změn hodnot jednotlivých dílčích ukazatelů 

na změnu hodnoty ukazatele rentability. 

 Rentabilita celkového vloženého kapitálu je vyjádřena jako funkce dvou ukazatelů: 

1. ukazatele ziskovosti tržeb nebo také ziskové rozpětí, 

2. ukazatele obratu celkových aktiv. 

 

CA

T

T

ZUD
RCK ⋅=        [5]                    nebo                   

( )
CA

T

T

dUZ
RCK ⋅−⋅+= 1

        [5] 
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 Ukazatel zisku v poměru k tržbám (ziskové rozpětí) vyjadřuje jak je podnik schopen 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, tzn. kolik „efektu“ podnik vyprodukuje na 1 CZK 

tržeb. Ukazatel tržeb v poměru k celkovým aktivům vyjadřuje jak rychle dokáže podnik 

otáčet vlastní kapitál, tedy jak efektivně využívá svůj majetek. 

 Obecně tedy platí, že pro podnik je lepší, když je vyšší ziskovost tržeb. Hodnotu 

tohoto ukazatele však musíme posuzovat ještě s ohledem na faktory, jako jsou celkový 

objem tržeb a rychlost obratu zásob. Protože nízká hodnota tohoto ukazatele, je-li 

dosahováno rychlého obratu zásob a vysokého objemu tržeb, může být výhodnější než 

kdyby tomu bylo naopak. Absolutní částku zisku lze totiž zvyšovat zvětšováním objemu 

tržeb, i když podíl zisku na jednici tržeb klesá, např. zvýšení odbytu lez uskutečnit 

snížením prodejní ceny, čímž sice podnik dosáhne nižší zisk na jednotku, ale celková výše 

zisku narůstá zvýšením odbytu. 

 Ziskovost tržeb je také měřítkem schopnosti podniku ovlivňovat úroveň nákladů. 

Protože podnik může zlepšovat ukazatel ziskovosti tržeb snižováním nákladů a dosahovat 

tak vyšší absolutní částky zisku. 

 Druhým ukazatelem, ovlivňujícím rentabilitu celkového kapitálu je obrat celkových 

aktiv, nebo-li vázanost celkového vloženého kapitálu, jenž je vyjádřen jako poměr tržeb 

k celkovým aktivům podniku. 

 Rentabilita vlastního kapitálu je vyjádřena jako součin tří dílčích ukazatelů: 

1. čistá ziskovost tržeb tedy ziskové rozpětí po zdanění, 

2. obrat celkových aktiv, 

3. ukazatel tzv. finanční páka vyjádřen jako poměr mezi celkovými aktivy a vlastním 

kapitálem. 

 

 
Obr. 4 Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu[5] 
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 Z rozkladu na obr. 4 vyplývá, že vyšší zadluženost má podle tohoto vztahu kladný 

vliv na rentabilitu vlastního kapitálu, avšak změna v zadluženosti se dotkne také hodnot 

zbývajících dvou ukazatelů použitých při rozkladu. Proto zvýšení zadluženosti má 

souhrnně pozitivní vliv na hodnotu RVK pouze tehdy, když podnik dokáže každou další 

korunu dluhu zhodnotit více než je úroková sazba dluhu. 

 Stanovení optimální výše zadluženosti je jedním z běžných problémů, které finanční 

manažer řeší a každý podnik působící v tržní ekonomice věnuje značnou pozornost otázce 

poměru mezi vlastním a cizím kapitálem, protože zvyšování podílů úvěrů má negativní 

stránky, které při určitém stupni úvěrového zatížení mohou převýšit pozitivní efekty. 

Vysoce zadlužený podnik nese vyšší riziko platební neschopnosti a je více závislý na 

externím prostředí. 

 Optimální výše zadluženosti je ovlivněna mnoha faktory, např.: 

- výší zisku, 

- stabilitou inkasa, 

- druhem odvětí, ve kterém podnik operuje, 

- nabízených úvěrových podmínkách atd.. 

3.2.2 Ukazatele aktivity (obratu) 

 Ukazatele aktivity slouží k měření schopnosti společnosti využívat investované 

finanční prostředky a měří také vázanost jednotlivých složek kapitálu v různých druzích 

aktiv a pasiv. Těmito ukazateli lze vyjádřit počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo 

aktiv nebo dobu obratu. Jejich rozborem zjistíme odpověď na otázku, jak hospodaříme 

s aktivy, jejich složkami a jaký má toto hospodaření vliv na výnosnost a likviditu. 

Nejčastěji se sleduje obrat zásob, obrat pohledávek a obrat stálých aktiv, které jsou 

příčinnými ukazateli obratu celkového majetku. 

 Rychlost obratu zásob (Inventory turnover) je dána jako poměr tržeb a průměrného 

stavu zásob všeho druhu 

 

Zásoby

Tržby
zásobobratuRychlost =              [5] 
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 Tento ukazatel znamená počet obrátek, tedy kolikrát se přemění zásoby v ostatní 

formy oběžného majetku, nejčastěji v peníze. 

 Doba obratu zásob je vztah, který je dán poměrem průměrného stavu zásob 

a průměrných denních nákladů, nebo jednodušeji lze dobu obratu zásob spočítat tak, 

že vydělíme počet dnů v roce (365) obratovostí zásob. 

 

365/nákladyCelkové

Zásoby
zásobobratuDoba = nebo

zásobObratovost

365
       [5] 

 

 Tímto ukazatelem vypočítáme jak dlouho (ve dnech) jsou oběžná aktiva vázána ve 

formě zásob a považujeme jej za ukazatel intenzity využití zásob. Pro tento ukazatel platí, 

že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím lépe. 

 Rychlost obratu pohledávek nebo-li obratovost pohledávek (Accounts receivable 

trunover) je vyjadřována jako poměr tržeb a průměrného stavu pohledávek. 

 

Pohledávky

Tržby
pohledávekobratuRychlost =            [5] 

 

 Tento ukazatel udává, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněžní 

prostředky, přičemž doporučovanou hodnotou je běžná doba splatnosti faktur. 

 Stejně jako u zásob lze určit i u pohledávek jejich dobu obratu (Average collection 

period), která je vyjadřována jako poměr průměrného stavu pohledávek a průměrných 

denních tržeb, nebo se také vypočte když počet dní v roce (365) vydělíme obratovostí 

pohledávek. 

 

365/Tržby

Pohledávky
pohledávekobratuDoba = nebo

pohledávekObratovost

365
       [5] 

 

 Ukazuje kolik dní se majetek podniku vyskytuje ve formě pohledávek, tedy za jak 

dlouhé období jsou pohledávky v průměru splaceny. 
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 Ukazatel obratovosti (vázanosti) hmotného dlouhodobého majetku (Cupital intensity) 

je ukazatelem jak efektivně a intenzivně jsou využívány budovy, stroje a zařízení. Je 

vyjádřen jako poměr tržeb k hmotnému dlouhodobému majetku (HDM) v zůstatkové ceně. 

 

ZCvHDM

Tržby
HDMObratovost =              [5] 

 

 Tento ukazatel je vyjádřením toho, jaká částka tržeb byla vyprodukována z 1 CZK 

hmotného dlouhodobého majetku. 

3.2.3 Ukazatele zadluženosti 

 Zadluženost lze vysvětlit jako skutečnost, že podnik používá k financování svých 

aktiv a činností cizí zdroje (dluh), čímž ovlivňuje jak výnosnost kapitálu akcionářů, tak 

riziko. 

 Na financování podnikových aktiv se v určité míře podílí jak vlastní kapitál, tak i cizí 

kapitál. Cizí kapitál podnik používá s tím, že výnos a výnosnost celkového vloženého 

kapitálu jím získaný bude vyšší než jsou náklady spojené s jeho používáním, tj. úrok 

placený z cizího kapitálu. 

 Stanovení celkové výše potřebného kapitálu i volba správné skladby zdrojů 

financování jeho činnosti, tzv. finanční struktura jsou základním problémem finančního 

řízení podniku. Tato finanční struktura podmiňuje zdravý finanční vývoj a celkovou 

prosperitu podniku, a také často rozhoduje o jeho bytí či nebytí. 

 Obecná zásada stanovuje, že vlastní kapitál má být pokud možno vyšší než cizí, 

protože cizí kapitál je nutné splatit. Nízký poměr vlastního kapitálu k cizímu se považuje 

za určitou finanční slabost podniku. 

 Základním ukazatelem zadluženosti je ukazatel míry zadluženosti (debt ratio) a je 

vyjádřen poměrem celkových závazků k celkovým aktivům. 

 

aktivacelková

závazkycelkové
tizadluženosMíra =                        [5] 
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 V tomto vztahu platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší 

je zadluženost podniku a tím vyšší je riziko jak věřitelů, tak akcionářů. 

 K měření zadluženosti používáme také ukazatel poměru vlastního kapitálu 

k celkovým aktivům (equity ratio), který společně s předchozím ukazatelem dává součet 1, 

tedy 100 %. 

 

Ukazatel finanční stability 
aktivacelková

kapitálvlastní=                       [5] 

 

 Tento ukazatel se používá pro hodnocení hospodářské a finanční stability podniku 

a společně s ukazatelem solventnosti bývá považován za nejvýznamnější ukazatel pro 

hodnocení celkové finanční situace podniku. 

 Pro hodnoty výše uvedených ukazatelů je problematické stanovit nějaké optimální, 

nebo doporučené hodnoty. Přiměřenost zadluženosti však zajímá jak věřitele, tak 

i akcionáře, přičemž pro věřitele je důležité, zda jsou zajištěny jejich nároky na splácení 

úroků a akcionáře zajímá především, zda je podnik schopen platit požadované úroky. Pro 

zjištění těchto informací a pro hodnocení přiměřené úrovně zadlužení z hlediska jejich 

dopadu na zisk lze použít různé dílčí ukazatele.  

 K jedním z nejpoužívanějších patří ukazatel úrokového krytí (interest coverage), jenž 

poměřuje provozní zisk podniku před odečtením úroků a daní s celkovým ročním 

úrokovým zatížením. 

 

úrokcelkový

ZUD
krytíÚrokové =              [5] 

  

 Prostřednictvím tohoto ukazatele podnik zjistí, kolikrát celkový efekt reprodukce 

převyšuje úrokové platby. 

3.2.4 Ukazatele likvidity 

 Trvalá platební schopnost, nebo-li likvidita je jednou ze základních podmínek 

úspěšného fungování podniku. Pojem likvidita lze použít ve vztahu k likviditě určité 

složky majetku nebo ve vztahu k likviditě podniku. Likvidita některé ze složek majetku 
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vyjadřuje rychlost s jakou se daná složka majetku přemění na pohotové peníze. Oproti 

tomu likvidita podniku vyjadřuje schopnost podniku hradit včas své platební závazky. 

 Nedostatečná likvidita vede k tomu, že podnik není schopen hradit své běžné 

závazky, z čehož může vzniknout platební neschopnost podniku, což v nehorším případě 

může vést k bankrotu. 

 Typickým ukazatelem je ukazatel běžné likvidity (current ratio), který je vyjádřen 

poměrem celkového objemu oběžných aktiv a krátkodobých závazků. 

 

běžná likvidita
závazkykrátkodobé

OA=               [5] 

 

 Tímto ukazatelem zjistíme, kolikrát jsou pokryty oběžná aktiva krátkodobými 

závazky podniku. Takto lze zjistit, kolikrát může podnik uspokojit své věřitele v případě, 

že by proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Pro podnik je 

žádoucí aby výše tohoto ukazatele  byla v rozmezí od 1,5 do 2,5 a čím vyšší bude hodnota 

tohoto ukazatele tím pravděpodobněji podnik dokáže zachovat platební schopnost. Avšak 

výšit tohoto ukazatele musíme vždy posuzovat s ohledem na konkrétní odvětví. [5] 

 Často je zjišťována také hodnota ukazatele pohotové likvidity (quick ratio, acid test), 

kterou zjistíme tak že z ukazatele odstraníme nejméně likvidní část oběžných aktiv, tedy 

zásoby. 

 

závazkykrátkodobé

zásobyOA
likviditapohotová

−=              [5] 

 

 U tohoto ukazatele je vhodné sledovat spíše jeho vývoj v čase, než porovnávat s 

hodnotami ukazatele v jiných podnicích. Doporučená hodnota je v rozmezí od 1,0 do 1,5 

podle typu činnosti. [3] 

 Posledním z těchto ukazatelů je ukazatel peněžní likvidity (cash-position ratio), který 

porovnává finanční majetek s krátkodobými závazky. 

 

peněžní likvidita = 
závazkykrátkodobé

majetekfin.
              [5] 
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 Do peněžní likvidity vstupují jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy a to peníze, 

účty v bankách a krátkodobý finanční majetek. Pro okamžitou likviditu se uvádí 

doporučená hodnota od 0,9 do 1,1 avšak tato hodnota je poměrně nestabilní. [3] 
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4 ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI 

V OBLASTI RENTABILITY 

 V této části je zhodnocena celková výnosnost vybrané společnosti v letech 2006 až 

2008 prostřednictvím finančních poměrových ukazatelů v oblasti rentability (RCK, RVK, 

RDIK). Současně je proveden první stupeň pyramidového rozkladu rentability vlastního 

kapitálu - RVK, čímž se zjistí jaký vliv mají dílčí ukazatele na ukazatel RVK. 

4.1 Vývoj ukazatel ů rentability v letech 2006 - 2008 

Tab. 6 Vstupní data (v tis. Kč) 

Rok 
Položka 

2006 2007 2008 
AKTIVA CELKEM 11 052 749 11 615 301 11 610 791 
Vlastní kapitál 4 572 453 4 850 226 5 034 391 
Dlouhodobé závazky 2 275 947 2 239 131 185 664 
Tržby 20 832 164 23 226 898 21 815 866 
Z 822 432 533 090 325 561 
ZUD 1 196 520 819 264 595 020 

Zdroj [7] 

 

 Pro výpočty rozboru finanční situace společnosti Ferona, a. s. v oblasti rentability 

použijeme přehledně seřazená data z tab. 6, která jsou zjištěna z účetních výkazů. 

Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v Příloze č. 4. 

 

Tab. 7 Ukazatele rentability 

Rok Položka Vzorec 
2006 2007 2008 

RVK 
VK

Z
 18% 11% 6% 

RCK 
CA

ZUD
 11% 7% 5% 

RDIK 
VKDZ

ZUD

+
 17% 12%           11% 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Z uvedené tabulky č. 7 vyplývá, že společnost dosahuje nejvyšší výnosnosti v roce 

2006 a to především v oblasti dlouhodobých zdrojů a vlastního kapitálu. Z těchto tří 
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ukazatelů mají ve sledovaném období nejnižší rentabilitu CA. Ukazatele rentability v čase 

klesají, což není příznivé. Tento pokles je zapříčiněn tím, že ve druhé polovině roku 2008 

se začaly projevovat první signály o recesi světového hospodářství a postupně docházelo k 

propadu poptávky po hutních výrobcích. Podrobněji budou tyto ukazatele komentovány v 

následující části.[7] 

 

Vývoj rentability vlastního kapitálu (RVK) 

 Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje skutečnou míru zhodnocení vlastního 

kapitálu. Z výpočtu ukazatele rentability vlastního kapitálu v tab. 7 lze říct, že každá 

koruna, kterou do podniku vložili její akcionáři byla zhodnocena 6 % ke konci roku 2008.  
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Obr. 5 Vývoj RVK 

 

 Výrazný pokles tohoto ukazatele v roce 2008 je zapříčiněn poklesem čistého zisku 

o 39 %, kdy hlavním důvodem byla nižší obchodní marže. V roce 2008 má sice podnik 

vyšší vlastní kapitál o 190 mil., ale ani ten nezabránil poklesu tohoto ukazatele o necelou 

polovinu oproti roku 2007. 

 

Vývoj rentability celkového kapitálu 

 Ukazatel rentability celkového kapitálu hodnotí reprodukci neboli veškerého kapitálu 

vloženého do podniku (vlastního i cizího). Z pohledu rentability celkového kapitálu lze 

konstatovat, že každá koruna investovaná do majetku byla zhodnocena 5 % ke konci roku 
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2008. Hodnoty tohoto ukazatele v čase klesají, což je následkem snižování zisku před 

úroky a zdaněním. 
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Obr. 6 Vývoj RCK 

 

 Rentabilita aktiv se nachází pod úrovní rentability vlastního kapitálu, z čehož lze říct, 

že výnosnost cizích zdrojů je nižší než výnosnost zdrojů vlastních. To je známka toho, že 

kapitál vložený akcionáři je zhodnocen více než kapitál pocházející od věřitelů. 

 

Vývoj rentability dlouhodobého investovaného kapitálu 

 Jak už bylo výše uvedeno, rentabilita dlouhodobého kapitálu vykazuje nejvyšší 

hodnoty oproti ostatním formám rentability s výjimkou roku 2006. 
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Obr. 7 Vývoj RDIK 
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 Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu poskytuje informace o výnosnosti 

dlouhodobých zdrojů, tzn. že každá koruna vloženého vlastního a cizího dlouhodobého 

kapitálu je zhodnocena 11 % ke konci roku 2008. Pokles toho ukazatele v roce 2007 a 

2008 je zapříčiněn snížením zisku před úroky a zdaněním. 

4.2 Pyramidový rozklad ukazatele RVK 

 Takto kapitola je zaměřena na ukazatel RVK a jeho pyramidový rozklad na 

ukazatele dílčí. Vstupní data pro tyto výpočty jsou zachyceny v následující tab. 8. 

 

Tab. 8 Vstupní data (v tis. Kč) 

Rok 
Položka 

2006 2007 2008 
AKTIVA CELKEM 11 052 749 11 615 301 11 610 791 
Vlastní kapitál 4 572 453 4 850 226 5 034 391 
Tržby 20 832 164 23 226 898 21 815 866 
Z 822 432 533 090 325 561 
ZD 1 081 956 667 340 400 576 
ZUD 1 196 520 819 264 595 020 

Zdroj [7] 

 

 Nyní znázorním rozklad vrcholového ukazatele na ukazatele dílčí, což již bylo 

zobrazeno v kapitole 3.3.1. Zjednodušeně lze rovnici pyramidového rozkladu zapsat takto: 

cbaX ⋅⋅=  

kde písmeno X představuje vrcholový ukazatel RVK, písmeno a pak čistou ziskovost tržeb, 

písmeno b obrat celkových aktiv a písmeno c zastupuje ukazatel finanční páky. Tyto 

písmena zobrazují dílčí ukazatele 1. úrovně rozkladu, které mají vliv na analyzovaný 

ukazatel RVK. Konkrétnější zobrazení vypadá takto: 

VK

Z
RVKX ==  

kde ukazatel RVK vypočteme jako podíl čistého zisku, neboli Z a vlastního kapitálu. 

 Písmeno a je zobrazeno jako podíl čistého zisku a tržeb, tedy ukazatel rentability 

tržeb,  

T

Z
a =  

 Písmeno b představuje podíl tržeb a celkových aktiv, což je obrat celkových aktiv, 
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CA

T
b =  

 Poslední písmeno c, tedy ukazatel finanční páky zjistíme podílem celkových aktiv a 

vlastního kapitálu, 

VK

CA
c =  

Celkově ukazatel RVK (tedy písmeno X), zjistím násobkem všech tří písmen a, b, c, tedy 

podílu, které zastupují, 

VK

CA

CA

T

T

Z

VK

Z
ROEX ⋅⋅=== . 

 

 Pro zobrazení výsledků pyramidové analýzy jsem použila grafické znázornění na 

obr. 8. Jednotlivé výpočty jsou umístěny v Příloze č. 5 

 

 

Obr. 8 Pyramidový rozklad ukazatele RVK 

 

 Z obr. 8 je patrné, že rentabilita vlastního kapitálu má klesající tendenci, což není pro 

společnost moc příznivé. V roce 2007 došlo ke snížení rentability vlastního kapitálu o 

7 % oproti roku 2006. Ukazatel tedy poklesl z 18 % na 11 %. Taktéž k poklesu došlo v 

roce 2008, kdy se ukazatel snížil na hodnotu 6 %, což představuje pětiprocentní snížení 

VK
Z

RVKX ==  

18%X 06 =  

11%X 07 =  

6%X 08 =  

T

Z
a =  

4%a06 =  

2%a07 =  

1%a08 =  

 

CA

T
b =  

1,88b06 =  

2,00b07 =  

1,88b08 =  

VK

CA
c =  

2,42c06 =  

2,39c07 =  

2,31c08 =  
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oproti roku 2007. Tato změna je nejvíc ovlivněná ziskovostí tržeb což je vidět z výše 

uvedeného obr. 8. Množství zisku  na 1 CZK tržeb je ke konci roku 2008 na úrovni 1 %, 

což není mnoho oproti roku 2006, kdy tento ukazatel byl na úrovni 4 %. 

 Další dva ukazatele, tedy obrat celkových aktiv a finanční páka působí kladně i v 

roce 2007, kdy došlo k výraznému snížení rentability. Jejich změna v roce 2007 i v roce 

2008 byla nepatrná, ale v celkovém důsledku rentabilita vlastního kapitálu v obou letech 

poklesla. Avšak z uvedeného výpočtu finanční páky dále vyplývá, že podíl cizích zdrojů na 

celkových zdrojích se mění jen nepatrně, což lze říct i o obratu celkových aktiv.  

 Z výsledku základního stupně rozkladu rentability vlastního kapitálu vyplývá, 

že nejvýznamnějším ukazatelem, který ve sledovaném období nejvíce ovlivnil výši RVK, 

(tj. nejvíce přispěl k jeho snížení) je ziskovost tržeb. 
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5 ZÁVĚR 

 Cílem práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti Ferona, a. s. v oblasti 

rentability v letech 2006 až 2008 a následně se zaměřit na rentabilitu vlastního kapitálu, 

kde byl proveden pyramidový rozklad ukazatele RVK. Pro zjištění vlivů, které působí na 

vrcholový ukazatel byla použita 1. úroveň rozkladu RVK.  

 

 První kapitola je zaměřena na podnik jako celek, především na oblast jeho působení 

na trhu. Jsou zde informace o vlastnické struktuře společnosti, předmětu činnosti 

společnosti, organizační struktuře a obchodní činnosti. Je zde také zmínka o hlavních 

dodavatelích a odběratelích a stručný rozbor účetních výkazů. 

 

 Ve druhé kapitole je teoretický popis ukazatelů finanční analýzy, především z oblasti 

finanční rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Jsou zde taky informace o metodách 

a zdrojích informací pro finanční analýzu. 

 

 V poslední kapitole je zhodnocena celková výnosnost vybrané společnosti v letech 

2006 - 2008 prostřednictvím finančních poměrových ukazatelů v oblasti rentability (RCK, 

RVK, RDIK). Současně je zde proveden první stupeň pyramidového rozkladu RVK, čímž 

bylo zjištěno jaký vliv mají dílčí ukazatele na ukazatel RVK. 

 

 Z výpočtu ukazatelů rentability se může zdát, že v oblasti rentability podnik dosahuje 

nežádoucích výsledků, neboť hodnoty ukazatelů v čase klesají, ale vzhledem k výrobnímu 

odvětví jsou výsledná čísla akceptovatelná, protože vložené prostředky do podniku jsou 

zhodnoceny. 

 

 Pyramidový rozklad RVK v jeho 1. úrovni navíc ukázal, že největší vliv na tento 

ukazatel má ziskovost tržeb, tedy podíl zisku k celkovým tržbám. Obrat celkových aktiv 

a ukazatel finanční páky se v jednotlivých letech měnil jen nepatrně. Z toho vyplývá, 

že jestliže podnik chce dosáhnout vyšší hodnoty ukazatele RVK, měli by se finanční 

manažeři této společnosti zaměřit právě na ukazatele zisku v poměru k tržbám.
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