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1. Úvod 

 

V současné ekonomické situaci společnosti je dobrá znalost finanční situace podniku 

nezbytně nutná. Pokud chce být firma ve své podnikatelské činnosti úspěšná a ve srovnání 

s trhem konkurenceschopná, nezbývá ji nic jiného neţ provést kvalitní rozbor finanční situace 

podniku. 

 

Finanční analýza je nástrojem pro porovnání základních trţních mechanismů, má 

význam při určování finančního zdraví podniku a slouţí k rozboru silných a slabých stránek 

podniku. Finanční analýza také podává podklad pro budoucí rozhodnutí. Informace získané 

z finanční analýzy je důleţité co nejlépe vyhodnotit a okomentovat. Údaje z analýzy jsou 

důleţité nejen pro manaţery, ale také pro současné i budoucí investory, pro které je znalost 

finanční situace podniku jedním z nejdůleţitějších kroků při rozhodování pro poskytnutí 

investic. 

 

Cílem této bakalářské práce je posoudit finanční situaci firmy VDP STAVBY a.s. 

v období 2007-2009 z hlediska rentability a vyhodnotit dílčí vlivy jednotlivých faktorů na 

ukazatel rentability vlastního kapitálu. Bakalářská práce je rozdělena do tří základních kapitol. 

 

První kapitola je zaměřena na charakteristiku finanční analýzy, především na jejich 

význam pro řízení a hodnocení podniku. Dále jsou popsány zdroje informací pro finanční 

analýzu. Hlavní část této kapitoly tvoří popis ukazatele rentability a stručná charakteristika 

ostatních ukazatelů finanční analýzy. 

 

Ve druhé části této práce je popsán pyramidový rozklad ukazatele rentability 

vlastního kapitálu, Du Pontův pyramidový rozklad ukazatelů a základní metody analýzy 

odchylek, které se pouţívají pro vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel. 

 

Ve třetí kapitole je představena společnost VDP STAVBY a.s., jsou zde obsaţeny 

veškeré výpočty a komentáře potřebné k posouzení rentability daného podniku. Součástí této 

kapitoly je také pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu. Nakonec je 

provedeno zhodnocení finanční situace podniku VDP STAVBY a.s. a návrh na další vývoj.  
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2. Charakteristika finanční analýzy 

 

Tato kapitola je zaměřena na vymezení obsahu a významu finanční analýzy, 

uţivatele a zdroje informací finanční analýzy. Dále je zaměřena na přehled metod a technik 

vyuţívaných ve finanční analýze. Samotný závěr je věnován poměrovým ukazatelům a 

kritérium výhodnosti pouţití cizích zdrojů. 

 

2.1  Předmět a význam finanční analýzy 

 

Finanční analýza představuje významnou součást komplexu finančního řízení 

podniku. Zabezpečuje vazbu mezi očekávaným efektem vyplývající z rozhodnutí 

managementu a skutečností. Umoţňuje posoudit celkovou finanční pozici podniku, 

prostřednictvím vhodných nástrojů identifikuje silné a slabé stránky finančního hospodaření. 

 

Předmětem finanční analýzy je vyhodnocení finanční situace podniku. Finanční 

analýza zahrnuje nejen hodnocení minulosti a současnosti, ale i prognózy moţného budoucího 

vývoje finanční situace. Prostřednictvím nich je moţné dospět k řešení případných problémů 

v podniku. Umoţňuje zachovávat efektivnost podniku, sniţovat moţná rizika nebo jim 

dokonce předcházet. 

 

Finanční analýzu lze rozdělit na tři části. První část se zabývá hodnocením 

základních parametrů finanční situace podniku pomocí finančních ukazatelů. Druhá část se 

zaměřuje na hlubší rozbor příčin zjištěného stavu a v poslední části je identifikace největších 

problémů neţádoucího vývoje a návrh opatření. 

 

2.2  Uživatelé finanční analýzy 

 

Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů přicházejících tak či onak do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je 

důleţitá pro akcionáře, věřitele a další externí uţivatele, rovněţ tak i pro podnikové manaţery. 

Kaţdá z těchto skupin má své specifické zájmy, s nimiţ je spojen určitý typ ekonomických 
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rozhodovacích úloh. Podle toho, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, ji můţeme rozdělit 

do dvou oblastí: interní a externí 
1
. 

 

Externí uţivatelé vycházejí při sestavování finanční analýzy z veřejně dostupných 

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

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

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

(dodavatelé a odběratelé), konkurenti a stát. 

 

Interní uţivatelé 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 uţivatele této 

analýzy, jsou zejména manaţeři podniku, popřípadě zaměstnanci. 

 

Manaţeři čerpají informace z finančního účetnictví, které je základem pro finanční 

analýzu především pro dlouhodobé i operativní řízení podniku. Znalost výsledků této analýzy 

jim určuje směr při financování podniku, určování optimální kapitálové struktury, rozdělování 

zisku, alokaci zdrojů a podobně.  

 

Investoři jsou primárními uţivateli finanční analýzy, která vychází z uveřejňovaných 

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

a kontrolních. 

 

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

investiční kroky, přičemţ 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.  

 

                                                 
1
 GRÜNWALD, R. a HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku, 

EKOPRESS, Praha 2007. 
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Banky a ostatní věřitelé poţadují informace především z oblasti zadluţenosti, tedy 

analyzují strukturu majetku a zdroje jejich krytí a také z oblasti rentability, která dává 

odpověď na otázku, jak efektivně podnik hospodaří. Tyto poznatky slouţí na to, aby se banky 

mohli rozhodnout, zda poskytnout podniku úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 

 

Stát a jeho orgány vyuţívají finančně-účetní data například pro kontrolu daňových 

povinností, pro kontrolu podniku se státní majetkovou účastí nebo se státní zakázkou, 

případně pro statistické účely. 

 

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 zboţí. 

 

Odběratelé mají zájem hlavně o to, aby byl daný podnik jako obchodní partner 

spolehlivý. Finanční analýza tedy napomáhá i k správnému výběru obchodního partnera. 

 

Konkurenti projevují zájem o informace o podnicích podobného typu, srovnávají 

vytipované ekonomické ukazatele a hodnotí například své postavení na trhu. 

 

Zaměstnanci podniku jsou zainteresováni na finanční prosperitě a hospodaření 

podniku především kvůli zachování pracovních míst a mzdových podmínek. 

 

2.3  Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

K sestavení finanční analýzy je nutné velké mnoţství vstupních dat, které se 

získávají z různých informačních zdrojů. Informace jsou pro podnik velice důleţité, a proto 

by měly být přesné, kvalitní a aktuální. Základními údaji jsou finanční informace (účetní 

výkazy, výroční zprávy, vnitropodnikové informace, prognózy finančních analytiků a vedení 

firmy, informace o vývoji měnových kurzů, úrokových měr a burzovní informace), 

kvantifikovatelné nefinanční informace (firemní statistiky, normy spotřeby, interní směrnice) 

a informace nekvantifikovatelné (zprávy a komentáře vedoucích pracovníků z různých útvarů 

firmy, komentáře odborného tisku, nezávislá hodnocení analytiků týkající se aktuální situace 

na trhu a jejich prognózy). 
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Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou zejména výkazy finančního 

účetnictví. Zde se řadí rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, výroční zpráva a 

příloha k účetní závěrce. 

 

2.3.1  Rozvaha  

  

Rozvaha, které se také říká bilance, představuje statický pohled na majetek podniku, 

jeho strukturu a způsob jeho krytí. Základní funkcí bilance je poskytovat k určitému datu 

přehled o majetku podniku (aktiva), jeho struktuře a finančním krytí majetku (pasiva) a 

vlastním kapitálu. Zachycuje přehled o finanční situaci podniku. V bilanci nejsou vykazovány 

jen stavy majetku a kapitálu, ale také výsledky hospodaření jako saldo mezi aktivy a pasivy, 

včetně vlastního kapitálu. Nejsou podávány informace o tvorbě hospodářského výsledku, to je 

úkolem výkazu zisku a ztráty. Bilance v podnicích se sestavuje minimálně jednou ročně, často 

se však sestavují bilance čtvrtletní či měsíční. Navazuje na zůstatky stavových aktivních a 

pasivních účtů v účetnictví v podniku. 

Tab. 2.1 Struktura rozvahy 

AKTIVA 

( majetková struktura ) 

 

PASIVA 

( finanční struktura ) 

I. pohledávky za upsané vlastní jmění 

II. stálá aktiva 

Dlouhodobý majetek 

 dlouhodobý nehmotný majetek 

 dlouhodobý hmotný majetek 

 dlouhodobý finanční majetek 

 

I. vlastní kapitál 

 základní jmění 

 kapitálové fondy 

 fondy ze zisku 

 HV minulých let 

 HV běţného účetního období 

 

III. oběžná aktiva 

 zásoby 

 pohledávky 

 krátkodobý finanční majetek 

 

II. cizí zdroje 

 rezervy 

 dlouhodobé závazky 

 krátkodobé závazky 

 bankovní úvěry, výpomoci 

 

IV. ostatní aktiva ( přechodné účty aktiv ) 

 náklady příštích období 

 příjmy příštích období 

 

ostatní aktiva ( přechodné účty pasiv ) 

 výdaje příštích období 

 výnosy příštích období 

ZDROJ: DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 
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Aktiva jsou tvořená dlouhodobým, oběţným majetkem a ostatními aktivy. 

Dlouhodobý majetek se člení na dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek. Mezi 

oběţný majetek patří zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční 

majetek. Ostatní aktiva jsou tvořené časovým rozlišením poloţek aktiv. 

Pasiva jsou členěny na tři základní skupiny: vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní 

pasiva. Mezi vlastní kapitál patří základní kapitál, kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, 

výsledek hospodaření minulých let a běţného období. Cizí zdroje tvoří rezervy, závazky, 

bankovní úvěry a výpomoci. Ostatní pasiva zahrnují výdaje a výnosy budoucích období. 

 

2.3.2  Výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty se někdy ve zkrácené formě nazývá „Výsledovka“, pomocí niţ 

je vysvětlován proces tvorby výsledku hospodaření pomocí nákladů a výnosů jako změnu 

vlastního kapitálu za sledované a minulé období, je zjišťována výše výsledku hospodaření, 

která závisí na výši výnosů a nákladů v podniku. Pokud výnosy převaţují náklady, pak firma 

vytváří zisk. V opačném případě podnik vykazuje ztrátu. Jednoduše lze výkaz zisku a ztráty 

(VH ) vyjádřit vztahem: 

NVVH   ,                                                    (2.1) 

kde V  jsou výnosy a N jsou náklady.   

 

Náklady představují peněţní vyjádření vynaloţených ekonomických zdrojů na 

určitou ekonomickou aktivitu, který přináší očekávaný výnos. Se vznikem nákladů je spojen 

úbytek majetku a přírůstek závazků v rozvaze. Náklady dělíme na provozní (spotřeba 

materiálu, energie, mzdy zaměstnanců), finanční (úroky z úvěru, poplatek za vedení účtu) a na 

mimořádné (škoda při povodních, poţárech). 

 

Výnosy představují peněţní vyjádření ekonomického prospěchu. Daný podnik účelně 

vynaloţí ekonomické zdroje a získá ekonomický prospěch. Výnosy představují finanční 

částky vznikající z prodeje zboţí a sluţeb. Výnosy dělíme na provozní (trţby z prodeje zboţí, 

materiálu, sluţeb), finanční (připsané úroky z vkladů) a na mimořádné (úhrady povodňových 

škod od pojišťovny). 
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Tab. 2.2 Výkaz zisku a ztráty 

+ OBCHODNÍ MARŢE 

+ Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

- Provozní náklady 

= Provozní výsledek hospodaření ( VHp ) 

+ Výnosy z finanční činnosti 

- Náklady z finanční činnosti 

= Finanční výsledek hospodaření ( VHf ) 

- Daň z příjmu za běţnou činnost ( Db ) 

= Výsledek hospodaření za běžnou činnost ( VHb = VHp+VHr-Db ) 

+ Mimořádné výnosy 

- Mimořádné náklady 

- Daň z mimořádné činnosti 

= Mimořádný výsledek hospodaření ( VHm ) 

= Výsledek hospodaření za účetní období ( VH = VHb-VHm ) 

ZDROJ: DLUHOŠOVÁ, D. a KOL.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 

  

Provozní výsledek hospodaření je u výrobních podniků tvořen trţbami za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb, po odečtení nákladů podniku (spotřeba materiálu, energie, 

sluţeb), osobních nákladů (mzdy, odměny, zdravotní a sociální pojištění), daní a poplatků a 

odpisů. U obchodního podniku je provozní výsledek hospodaření tvořen poloţkou Obchodní 

marţe, tedy rozdílem trţeb a nákladů na prodané zboţí
2
.  

   

Ve finanční analýze se můţeme setkat s různými formami zisku, které jsou uvedeny 

v následující tabulce. Klíčovým pro konstrukci je především účel, pro který je analýza 

zpracovávána. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  DLUHOŠOVÁ, D a KOLEKTIV. Finanční řízení a rozhodování podniku, 

EKOPRESS, Praha 2010. 
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Tab. 2.3 Kategorie zisku 

Zisk 

Hospodářský výsledek za účetní období ( EAT ) 

+ daň z příjmů za mimořádnou činnost 

+ daň z příjmů za běţnou činnost 

= Zisk před zdaněním ( EBT ) 

+ nákladové úroky 

= Zisk před úroky a zdaněním ( EBIT ) 

+ Odpisy 

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním ( EBITDA ) 

ZDROJ: KISLINGEROVÁ, E.: Manaţerské finance. 

 

Čistý zisk (EAT ) – v ČR „hospodářský výsledek za účetní období“ – zisk po splnění 

daňové povinnosti. Je určen k rozdělení mezi akcionáře (prioritní a kmenové akcie) a podnik. 

Čistý zisk (EAT ) je vyuţíván pro posuzování rentability vlastního kapitálu a vyjádříme ho 

následovně: 

mb VHVHEAT   ,        (2.2) 

kde bVH  představuje výsledek hospodaření za běţnou činnost a mVH  mimořádný výsledek 

hospodaření.            

 

Zisk před zdaněním (EBT ) – je výsledkem celkové činnosti (běţné i mimořádné) 

za účetní období před stanovením daňové povinnosti. Je důleţitou veličinou pro srovnávání 

výkonů společnosti v čase i při mezipodnikovém srovnávání, protoţe daňové zatíţení můţe 

být v jednotlivých společnostech různé. Zisk před zdaněním (EBT ) vyjádříme následovně: 

bm DDEATEBT  ,      (2.3)  

kde mD  je daň z příjmu za mimořádnou činnost a bD  je daň z příjmu za běţnou činnost. 

 

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT ) - měří efekt podnikatelské činnosti, výsledek 

pouţití zdrojů bez ohledu na jejich původ a bez ohledu na míru zdanění. Jde o komplexní 

ukazatel, který vyuţívají investoři pro posuzování produkční síly aktiv. Vyuţívá se při řízení 

peněţního toku a při vyhodnocování dlouhodobé solventnosti. Není zkreslen vlivem daní a 

odráţí se v něm i způsob financování podniku. Pouţívá se nejvíce při měření rentability trţeb 
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a rentability celkového kapitálu. Výpočet zisku před zdaněním a úroky ( EBIT ) je velmi 

jednoduchý a vyjádříme ho vztahem: 

NÚEBTEBIT  ,                                                   (2.4)  

kde EBT  je zisk před zdaněním a NÚ  jsou nákladové úroky.    

 

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) – měří celkový finanční efekt, 

který je generován aktivy daného podniku a vyjádříme ho následovně: 

ODPISYEBITEBITDA  ,                                     (2.5)  

kde EBIT  je zisk před zdaněním a úroky.                                       

 

2.3.3  Výkaz cash flow 

 

Smyslem výkazu cash flow je vysvětlit změny peněţních prostředků a peněţních 

ekvivalentů daného podniku za účetní období. Účetní jednotka si můţe zvolit metodu 

zpracování výkazu cash flow, obsahovou náplň peněţních prostředků a peněţních 

ekvivalentů. 

 

Peněţní toky představují přírůstky a úbytky peněţních prostředků a peněţních 

ekvivalentů. Peněţní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin, peníze na účtech a 

peníze na cestě. 

 

Peněţní ekvivalenty zahrnují krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a 

pohotově směnitelný za předem známou částku peněţních prostředků (např. dlouhodobé 

peněţní úloţky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou, likvidní a obchodovatelné cenné 

papíry, pohledávky splatné do 3 měsíců). 

 

Při sestavování výkazu cash flow se lze setkat s různými podobami tohoto výkazu, 

jeţ se liší formou, technikou sestavení a obsahovým vymezením. Při vykazování cash flow se 

pouţívají dvě metody: 

1) Přímá metoda – představuje skutečné sledování příjmů a výdajů v souvislosti 

s jednotlivými hospodářskými operacemi. 
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2) Nepřímá metoda – spočívá v transformaci výsledku hospodaření do pohybu 

peněţních prostředků, který se dále upravuje o nepeněţní operace, změny 

majetku a zdrojů krytí v souvislosti s jednotlivými podnikovými činnostmi. 

 

Pro kaţdou metodu lze pouţít dva základní způsoby sestavení výkazu cash-flow: 

1) Bilanční způsob – dává přehledné a oddělené vykazování zdrojů a uţití 

peněţních prostředků 

2) Sloupcový způsob – vyjadřuje salda toků z provozní, investiční, finanční 

činnosti, které vedou k lepší vypovídací schopnosti výkazu o finanční situaci 

podniku. 

Tab. 2.4 Bilanční způsob 

UŽITÍ ZDROJE 

Přírůstek stálých aktiv                       A
+
 

Přírůstek oběţných aktiv  A
+
 

Pokles vlastního kapitálu                   P
-
 

Pokles cizího kapitálu   P
-

   

Přírůstek vlastního kapitálu     P
+
 

Přírůstek cizího kapitálu          P
+
 

Pokles stálých aktiv                 A
-
 

Pokles oběţných aktiv  A
-
 

Potřeba kapitálu Zdroje kapitálu 

 

 Sloupcový způsob sestavování výkazu cash flow dovoluje vyjadřovat vybrané finanční 

toky tak, aby se vykázala dílčí salda, jeţ charakterizují tvorbu peněţních přebytků (schodků) 

ve vybraných sférách podnikových aktivit. 

 

Peněţní toky by měly být vykazovány samostatně za provozní činnost, investiční 

činnost a finanční činnost. 

 

Cash flow z provozní činnosti je odrazem aktivit ovlivňující tvorbu čistého zisku. 

Patří sem zejména příjmy z prodeje výrobků, zboţí a sluţeb, popřípadě zálohy od odběratelů. 

Mezi provozní výdaje řadíme zejména platby dodavatelům za materiál, zboţí a sluţby. 

 

Do cash flow z investiční činnosti řadíme peněţní příjmy a výdaje související 

s pořízením a vyřazením dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a dlouhodobého 
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finančního majetku. Patří zde také poskytování úvěrů, půjček a výpomocí spřízněným 

osobám, firmám. 

 

Cash flow z finanční činnosti jsou takové příjmy a výdaje, které mají za následek 

změnu velikosti vlastního kapitálu (příjmy z upsání základního kapitálu, peněţní dary a 

dotace) a dlouhodobých popřípadě i krátkodobých zdrojů. 

Celkové cash flow (CF ) je moţno vyjádřit vztahem: 

FČIČPČ
CFCFCFCF 


,                                   (2.6)  

kde 
PČ

CF  je cash flow z provozní činnosti, 
IČ

CF  je cash flow z investiční činnosti a 
FČ

CF  je  

cash flow z finanční činnosti. 

 

Nepřímá metoda sestavení výkazu cash flow, která je uvedena v následující Tab. 2.5 

je výhodnější a mnohem přehlednější. Vyuţívá se především pro rozborové účely. 

Tab. 2.5 Nepřímá metoda výpočtu cash-flow 

Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (PS PP+PE) 

+ ČISTÝ ZISK 

+ Odpisy 

+ změna pracovního kapitálu ( oběţná aktiva, krátkodobé závazky ) 

= Cash-flow z provozní činnosti ( základní výdělečná činnost firmy ) 

- nabytí stálých aktiv  

+ výnosy z prodeje stálých aktiv 

= Cash-flow z investiční činnosti ( do čeho firma investovala ) 

+ změna stavu dlouhodobých bankovních úvěrů a závazků 

+ změna nerozděleného zisku minulých let 

- dividendy 

+ emise akcií 

= Cash-flow z finanční činnosti ( z čeho jsou aktivity firmy financovány ) 

=Cash-flow celkem 

Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů = PS PP+PE+celkové CF 
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2.3.4  Příloha k účetní závěrce 

 

Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Obsahuje všechny poţadované 

informace pro doplnění a vysvětlení údajů uvedených v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 

Přílohu vyuţívají externí uţivatelé, aby si vytvořili vlastní úsudek o finanční situaci podniku. 

Příloha obsahuje obecné údaje podniku, pouţívané účetní postupy a metody, způsoby 

odpisování a oceňování majetku, údaje o vlastněných cenných papírech, členění pohledávek 

na tuzemské a zahraniční, náklady na výzkum a vývoj, daň z příjmů a informace o leasingu 

jako jsou např. výše splátek nebo doba trvání. Příloha lze sestavit písemnou formou nebo ve 

formě tabulek kvůli přehlednosti a srozumitelnosti informací. 

 

 V příloze je nutné uvést údaje o účetní jednotce, které jsou stanovené zákonem o 

účetnictví: 

 přesný název účetní jednotky, 

 sídlo účetní jednotky, 

 identifikační číslo, 

 právní formu účetní jednotky, 

 předmět činnosti a účel vzniku, 

 rozvahový den, k němuţ se účetní jednotka sestavuje, 

 okamţik sestavení účetní závěrky, podpisový záznam osoby, která účetní 

závěrku sestavila.  

 

2.3.5  Výroční zpráva 

 

Výroční zpráva je oficiální dokument vydávaný ze zákona jednou ročně, většinou 

formou broţury, obsahující zákonem dané finanční údaje a další důleţité informace o 

společnosti. Ve většině společností je výroční zpráva základním prezentačním a propagačním 

materiálem, ve kterém jsou komplexní informace o společnosti stvrzené předsedou 

představenstva či generálním ředitelem a ověřené auditorem. 

 

Z právních norem vyplývá, ţe výroční zprávu jsou povinny vyhotovit ty účetní 

jednotky, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Jedná se o akciové společnosti, 
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kterým tuto povinnost ukládá Obchodní zákoník, dále komanditní společnosti a druţstva. 

Výroční zprávu nemusí sestavovat společnost s ručením omezeným.  

 

K tomuto výčtu je nutno přiřadit také nadace a nadační fondy, které se řídí Zákonem 

o nadacích a nadačních fondech
3
. 

 

Kromě právně závazné normy, kterou je v této oblasti opatření Ministerstva financí, 

obsahuje kvalitní výroční zpráva také charakteristiku společnosti, přehled finančních 

ukazatelů, nejdůleţitější události roku, úvodní slovo předsedy představenstva nebo 

generálního ředitele, sloţení vrcholových orgánů, zprávu představenstva nebo vedení 

společnosti, komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření, strategii společnosti a 

výhled na další roky, zprávu dozorčí rady. Finanční část výroční zprávy pak obsahuje zprávu 

auditora, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněţních tocích a přílohu k účetní závěrce. 

 

Opatření Ministerstva financí ukládá povinnost umoţnit kaţdému do výroční zprávy 

nahlédnout v sídle účetní jednotky nebo v místě zveřejněném oznámením. Výroční zprávu je 

třeba vyhotovit a zveřejnit u investičních společností do 3 měsíců po skončení kalendářního 

roku, u emitenta registrovaných cenných papírů nejpozději do 4 měsíců, u emitenta 

neregistrovaných cenných papírů a nadací pak do 6 měsíců po skončení účetního období. 

 

Výroční zpráva by měla být zdrojem informací pro vlastníky, strategické partnery, 

partnery firmy, dodavatele, odběratele, finanční analytiky, potenciální investory, banky, 

případně zaměstnance. Můţe být také informačním zdrojem jak pro širokou veřejnost, tak pro 

sdělovací prostředky. 

 

2.4  Techniky a metody finanční analýzy 

 

Základní techniky finanční analýzy zahrnují metody zaloţené na zpracování 

zjištěných údajů obsaţených v účetních výkazech a údajů z nich odvozených – ukazatelů. 

Podle toho se dělí na dvě skupiny. Pokud budeme analyzovat přímo poloţky účetních výkazů, 

hovoříme o metodě absolutní, s vyuţitím absolutních, resp. extenzivních ukazatelů. 

                                                 
3
  Zákon číslo 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 
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V případě, ţe budeme pouţívat vztah dvou různých poloţek a jejich číselných hodnot, 

hovoříme o metodě relativní, s vyuţitím relativních, resp. intenzivních ukazatelů
4
.  

 

Metody pouţívané ve finančních analýzách lze členit různě. Metody deterministické 

se pouţívají převáţně pro analýzu vývoje a odchylek pro menší počet období a jsou 

standardními nástroji pro běţné finanční analýzy v podniku. Matematicko-statistické metody 

vycházejí zpravidla z údajů delších časových řad, slouţí především k posouzení determinantů 

a faktorů vývoje a k určení kauzálních závislostí a vazeb
5
.  

 

Mezi nejčastější deterministické metody se řadí především horizontální analýza 

(analýza vývojových trendů), vertikální analýza (analýza struktury) a poměrová analýza. 

Horizontální a vertikální analýzou nám jsou ukazovány původní absolutní údaje z účetních 

výkazů v určitých souvislostech. 

 

Tab. 2.6 Metody finančních analýz 

DETERMINISTICKÉ METODY MATEMATICKO-STATISTICKÉ 

METODY 

Analýza trendů (horizontální analýza) Regresivní analýza 

Analýza trendů (horizontální analýza) Diskriminační analýza 

Poměrová analýza Analýza rozptylu 

Analýza soustav ukazatelů Testování statistických hypotéz 

Analýza citlivosti  

ZDROJ: DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 

 

2.4.1  Metoda absolutní 

 

Metoda absolutní je zaloţena na absolutních ukazatelích, které se dále neupravují a 

jsou zjistitelné přímo v účetních výkazech. Absolutní ukazatele tvoří základ jednotlivých 

analýz. Výhodou je jejich jednoduchý výpočet a interpretace. Nevýhoda spočívá hlavně 

v nemoţnosti porovnání výsledků s jinými subjekty, můţeme je však porovnávat v rámci 

jednoho podniku. 

                                                 
4
  GRÜNWALD, R a HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku, 

EKOPRESS, Praha 2007. 
5
  DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku, EKOPRESS, Praha 2008. 
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Absolutní ukazatele, které se vztahují k určitému časovému okamţiku a nejsou 

závislé na délce období, ke kterému jsou vázány, nazýváme stavové a tvoří obsah rozvahy. 

Tokové ukazatele jsou naopak citlivé na délku období, protoţe vypovídají o skutečnostech 

související s určitým časovým intervalem. Spojují se s výkazem zisku a ztráty a výkazem cash 

flow. 

 

Výpočtem rozdílu absolutních ukazatelů získáme rozdílové ukazatele, které se 

obvykle označují jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. Mezi nejčastější 

pouţívané finanční fondy patří čistý pracovní kapitál. 

 

Čistý pracovní kapitál je klíčovým rozdílovým ukazatelem, který představuje oběţná 

aktiva očištěná o krátkodobé závazky, resp. oběţná aktiva financovaná dlouhodobými zdroji. 

Podstatou ČPK je, ţe reprezentuje tu část oběţného majetku, který je vázaný na dlouhodobý 

kapitál, který podnik nemusí splatit do 1 roku. Z toho vyplývá, ţe ČPK má významný vliv na 

likviditu podniku. Čím je hodnota ČPK vyšší, tím má podnik lepší platební schopnost. 

 

2.4.2  Metoda relativní 

 

Podstatou metody relativní je procentuální vyjádření absolutních ukazatelů. 

Procentuální rozbor se vyuţívá k prvotní orientaci v celkové hospodářské situaci, odhaluje 

problémové oblasti, které je potřebné prozkoumat podrobněji příslušnými metodami. 

Relativní ukazatele vyjadřují vztah dvou jevů, prostřednictvím číselné hodnoty, která 

vyjadřuje velikost jednoho jevu připadající na jednotku jevu druhého. Z toho vyplývá, ţe 

citlivost relativních ukazatelů na velikost podniku je téměř zanedbatelná. 

 

2.4.3  Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza bývá někdy nazývána jako analýza vývojových trendů, protoţe 

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

z důvodu správné interpretace výsledku vhodné vytvořit časové intervaly, nejvhodnější je 

jeden rok. Při kvantifikaci meziročních změn je doporučeno vyuţití indexu vystihujících 

absolutní, popřípadě relativní změnu. Absolutní změna ( tU ) je dána jako rozdíl ukazatele 

v běţném roce a v roce předcházejícím. Její výpočet se uvádí podle následujícího vztahu:  
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,                                (2.7)  

kde tU  je hodnota ukazatele v běţném roce a 1tU  je hodnota ukazatele v předcházejícím 

roce. 

Relativní změna ( 0
0 ) se vypočítá podle následujícího vztahu jako podíl absolutní 

změny a hodnoty ukazatele v předchozím období. 

 

                                                                       
1

1
0
0






t

tt

U

UU
,                                         (2.8) 

kde tU  je hodnota ukazatele v běţném roce a 1tU  je hodnota ukazatele v předcházejícím 

roce. 

                                                          

Rozdílová analýza je výhodná pro menší podniky s neustálenou strukturou majetku a 

kapitálu, protoţe některé poloţky v čase kolísají o malou částku, z hlediska analýzy to však můţe 

znamenat velkou část oproti předchozímu období. Pro velké podniky je vhodnější podílová 

analýza, z hlediska sledování vývoje je přehlednější. 

 

2.4.4  Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza spočívá v tom, ţe se na jednotlivé poloţky finančních výkazů 

pohlíţí ve vztahu k nějaké veličině (základu). Při hodnocení poloţek rozvahy je volbou 

základu bilanční suma, u poloţek výkazu zisku a ztráty jsou základem celkové výnosy (trţby). 

Vertikální analýza operuje s daty jednoho období. Její nevýhodou je, ţe neukazuje příčiny 

změn. Cílem této analýzy je určit podíl jednotlivých majetkových sloţek na celkových 

aktivech, podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech a podíl jednotlivých 

poloţek výsledovky na trţbách. Obecný vzorec pro podíl na celku (Share of total) vypadá 

takto: 

                                                      
i

i

U

U
ST


 ,        (2.9) 

kde  iU  je hodnota dílčího ukazatele,  iU  je velikost absolutního ukazatele. 

 

 

 

 

1 ttt UUU
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2.5  Poměrové ukazatele 

 

Poměrové ukazatele jsou nejpouţívanější nástroje finanční analýzy. Výhodou 

poměrové analýzy je, ţe redukuje hrubé údaje lišící se podle velikosti firem na společnou a 

tudíţ komparativní bázi. Poměrová analýza účetních výkazů má univerzální pouţitelnost, to 

znamená, ţe je moţno je aplikovat na všechny podniky, bez ohledu na obor jejich činnosti. 

Vypočítají se jako podíl jedné poloţky k poloţce druhé a mezi těmito poloţkami musí 

existovat vzájemná souvislost. Poměrové ukazatele se pouţívají pro analýzu časového vývoje 

finančního zdraví firmy. Umoţňují konstrukci finančních modelů a napomáhají získat 

okamţitý přehled o základních charakteristikách podniku. 

 

Ukazatele lze zařadit podle zaměření výpočtu do pěti základních skupin
6
:  

 ukazatele finanční stability a zadluţenosti, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele s vyuţitím údajů kapitálového trhu. 

 

2.5.1  Ukazatele rentability 

 

Rentabilitě se také říká ukazatel výnosnosti nebo efektivnosti hospodaření. Ukazatelé 

rentability patří ke klíčovým vrcholovým ukazatelům výkonnosti, které jsou ovlivňovány jak 

úrovní zadluţenosti podniku, tak docílenou likviditou a aktivitou podniku. Pro rentabilitu 

platí, ţe vyšší hodnota ukazatele je vţdy pozitivní. Čím je rentabilnější společnost, tím má 

větší šanci získat investora. 

 

Rentabilita celkových aktiv (Return on Assets – ROA) 

Rentabilita celkových aktiv je klíčovým ukazatelem. Hodnotí základní efektivnost 

vyuţití hospodářských prostředků. Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podniku bez ohledu na zdroje kapitálu. Růst ukazatele ROA je pro podnik pozitivní. Podnik 

totiţ lépe vyuţívá svůj majetek nebo eliminuje náklady. Pokles ukazatele je způsoben 

převáţně rozsáhlými investicemi podniku. Trvale nízká hodnota ukazatele ROA signalizuje 

                                                 
6
  DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku, EKOPRESS, Praha 2008. 
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špatnou ziskovou situaci společnosti. K sestavení ukazatele rentability aktiv můţeme pouţít 

EBIT nebo čistý zisk zvýšený o zdaněné úroky.  

 

Nezdaněná rentabilita aktiv (ROA) představuje produkční sílu. Pouţívá se při 

porovnávání podniků působících v různých zemích s rozdílnými daňovými podmínkami, při 

porovnávání výsledků podniku v čase a má následující podobu: 

 

    
A

EBIT
ROA ,                (2.10)  

kde EBIT  je zisk před zdaněním a úroky a A  jsou celková aktiva. 

  

Zdaněná rentabilita aktiv  poměřuje vloţený kapitál s výslednými efekty, které 

vznikli produktivním vyuţitím tohoto kapitálu. Výsledný efekt zahrnuje sazbu daně a úroky. 

Tato konstrukce umoţňuje porovnávat podniky s různou finanční strukturou a má následující 

podobu: 

 

     


A

túEAT
ROA




1
,               (2.11)  

kde EAT  je čistý zisk, ú  jsou úroky, t  je sazba daně z příjmů a A  jsou celková aktiva. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed – ROCE) 

Tento ukazatel představuje měřítko výkonnosti podniku, většinou pro mezipodnikové 

srovnání. Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) hodnotí smysl dlouhodobého investování na 

základě určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji a můţeme ho 

vyjádřit následovně: 

                                                               
DDVK

EBIT
ROCE


 ,                                             (2.12)  

kde EBIT  je zisk před zdaněním a úroky, VK  je vlastní kapitál a DD jsou dlouhodobé dluhy 

( dlouhodobé cizí zdroje ).                                         

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu charakterizuje míru výnosnosti vlastních 

zdrojů a jejich zhodnocení v zisku. Slouţí především investorům k posouzení, zda je vhodné 

do podniku investovat. ROE by mělo být vyšší neţ míra výnosu bezrizikové investice, protoţe 
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investoři poţadují při rizikovější investici i vyšší výnos. Vyjadřuje, jaká část zisku připadá na 

1Kč vlastního kapitálu. Rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) lze vyjádřit takto: 

 

    
VK

EAT
ROE ,                (2.13) 

kde EAT  je čistý zisk a VK  je vlastní kapitál.                      

 

Rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS) 

Ukazatel rentability trţeb je často sledovaným ukazatelem finanční analýzy a 

vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku v Kč na 1Kč trţeb. Tento ukazatel (ROS ) je 

moţno vyjádřit následovně: 

 

    
T

EAT
ROS  ,                (2.14) 

kde EAT  je čistý zisk a T  jsou trţby.                 

 

Rentabilita nákladů 

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

celkových nákladů. Pro potřeby analýzy můţe být počítán jako průměr zisku k jednotlivým 

poloţkám nákladů, coţ se často pouţívá u pyramidových rozkladů. Čím vyšší je ukazatel 

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

vyšší je zisk. Ukazatel rentability nákladů ( RN ) má následující podobu: 

    
CN

EAT
RN  ,                (2.15)  

              kde EAT  je čistý zisk a CN  jsou celkové náklady. 

 

2.5.2  Ostatní poměrové ukazatele 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti hodnotí finanční strukturu podniku, 

investiční riziko a také návratnost investice. Zadluţenost vyjadřuje skutečnost, ţe podnik 

vyuţívá k financování svých aktiv cizí zdroje. Ukazatelé zadluţenosti prezentují jaká část 

majetku podniku je financována cizími zdroji. Náklady na cizí kapitál představují úroky, které 

je dluţník povinen platit věřiteli. Náklady na vlastní kapitál představují dividendy a výplaty 

podílu na zisku akcionářům. U cizích zdrojů je podstatné jestli se jedná o krátkodobý zdroj 
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nebo dlouhodobý. Obecně platí, ţe krátkodobé cizí zdroje (úvěry, půjčky) jsou levnější neţ 

dlouhodobé. Hodnota ukazatele můţe být příznivá v tom případě, pokud je podnik schopen 

dosahovat vyšší procento rentability, výnosnosti z celkového kapitálu, neţ je procento úroku 

placené z cizího kapitálu. 

 

Ukazatelé likvidity (platební schopnosti) vyjadřují schopnost firmy hradit své 

závazky. Likvidita představuje schopnost podniku hradit své splatné závazky. Představuje 

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

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

úhradu svých závazků. Likvidnost představuje schopnost proměnit majetek do hotovostní 

formy. 

  

Ukazatele aktivity analyzují, jak účinně, intenzivně a rychle podnik vyuţívá svůj 

majetek, představují teda relativní vázanost kapitálu v různých formách aktiv. Prakticky se 

jedná o ukazatele typu doby obratu nebo rychlosti obratu. V prvním případě výsledek 

vyjadřuje počet obrátek za rok, v druhém případě o počtu dní potřebných na jednu obrátku.  

 

Ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu jsou charakteristické pro akciové 

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

se vyuţívají kromě účetních údajů i údaje z kapitálového trhu.  
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3. Pyramidové rozklady ukazatele rentability 

 

Tato kapitola je zaměřena na pyramidové rozklady. Vysvětluje význam a pouţití 

pyramidových ukazatelů. Jsou zde zachyceny rozklady vrcholových ukazatelů rentability. 

V poslední části této kapitoly je popsána analýza odchylek a základní metody, pomocí nichţ 

se analýza provádí. 

 

V předchozí kapitole byla postupně věnována pozornost jednotlivým poměrovým 

ukazatelům. Tyto ukazatele mají pouze omezenou vypovídací schopnost, a proto byly 

vytvořeny tzv. soustavy poměrových ukazatelů.  

 

Soustavy ukazatelů můţeme členit na pyramidové a paralelní. Tyto soustavy 

zobrazují vzájemné vazby mezi ukazateli a vysvětlují vlivy změn ukazatelů na ostatní 

ukazatele. Paralelní soustava ukazatelů charakterizuje vybrané ukazatele firmy bez 

matematické přesnosti
7
. Pyramidové soustavy ukazatelů mají tvar pyramidy, která obsahuje 

jeden tzv. vrcholový ukazatel, který se postupně rozkládá na další ukazatele. Rozklad kaţdého 

ukazatele můţe být buď aditivní (rozkládáme ukazatel do součtu nebo rozdílu) nebo 

multiplikativní (rozkládáme ukazatel do součinu nebo podílu). Vrcholovým ukazatelem 

většinou bývá ukazatel rentability aktiv nebo ukazatel rentability vlastního kapitálu. 

 

3.1  Význam a použití pyramidových ukazatelů 

 

Pyramidové rozklady ukazatele rentability umoţňují ucelený pohled na finanční 

situaci v podniku. Je velmi těţké posoudit hospodaření podniku podle jediného číselného 

vyjádření. Do tohoto výsledku se promítá mnoho aspektů, které mohou mít za následek 

nevyhovující či neúplnou interpretaci dopadu tohoto ukazatele. Některé skupiny finančních 

analytiků se zajímají o faktory, které se na výpočtech a změnách při sestavování ukazatele 

podílely. Při sestavování ukazatelů rentability se berou v úvahu meziroční změny, dílčí vlivy a 

základní faktory, které za danou změnou stojí. Ke zjištění pravého důvodu změn v určitém 

ukazateli je zapotřebí rozkladu vrcholového ukazatele na ukazatele dílčí. Tento postupný 

rozklad bývá nazýván jako pyramidový rozklad. Nejznámějším pyramidovým rozkladem je 

                                                 
7
  DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku, EKOPRESS, Praha 2008. 
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Du Pontův rozklad
8
. Vrcholným ukazatelem je zde rentabilita vlastního kapitálu. Při 

sestavování analýzy je důleţité pouţívat správný typ konstrukce. 

 

3.2  Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 

K hlubšímu rozboru hodnocení finančního zdraví firmy jsou vyuţívány pyramidové 

soustavy poměrových ukazatelů. Pyramidové soustavy jsou pouţívány k detailnějšímu 

zkoumání určitého problému, např. v oblasti zadluţenosti, likvidity, rentability, zjištěného 

pomocí analýzy poměrových ukazatelů. 

 

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

sloţitého procesu. Jiţ z definic jednotlivých ukazatelů je zřejmé, ţe mezi mnoha ukazateli 

existují vzájemné závislosti, avšak sloţitými závislostmi se vyznačuje i sám popisovaný 

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

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

ukazatelů. 

 

Při sestavení pyramidové soustavy dochází k rozkladu vrcholového ukazatele na dílčí 

ukazatele, jimiţ je vrcholový ukazatel významným způsobem ovlivňován. Stěţejním bodem 

pouţití pyramidové soustavy ukazatelů je její správná konstrukce a dále pak metody vyčíslení 

vlivu jednotlivých faktorů. 

 

Rentabilitu vlastního kapitálu lze ovlivnit pomocí dosaţené rentability aktiv (ROA) a 

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

struktuře společnosti, neboli o míře zadluţení daného podniku. Přitom vychází z předpokladu, 

ţe cizí kapitál bývá obvykle levnější neţ kapitál vlastní. 

 

Jestliţe za vrcholový ukazatel vezmeme ukazatel rentability vlastního kapitálu 

(ROE), tak lze vyuţít následujícího rozkladu: 

    
E

A

A

T

T

EBIT

EBIT

EBT

EBT

EAT

E

EAT
ROE  ,                         (3.1)  

 

                                                 
8
  Název je odvozen od nadnárodní společnosti Du Pont de Nemours, která začala tento 

rozklad poprvé pouţívat. 
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kde E  je vlastní kapitál, EAT  představuje čistý zisk, EBT  je zisk před zdaněním, EBIT  je 

zisk před úroky a zdaněním, T  jsou trţby a A  představuje celková aktiva. 

 

 

Výsledek zjištěný pomocí rozkladu podává informace o podstatných vlivech 

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

jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 3.1 Dílčí ukazatele rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu 

Daňová redukce zisku 

EBT

EAT
 

Úroková redukce zisku 

EBIT

EBT
 

Provozní rentabilita 

T

EBIT
 

Obrat aktiv 

A

T
 

Finanční páka 

E

A
 

 

Daňová redukce zisku vyjadřuje daňové zatíţení podniku. Zvyšování ukazatele 

daňová redukce zisku má pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. Ukazatel podává 

informaci o tom, jaký podíl ze zisku před zdaněním (EBT) zůstane podniku k dispozici po 

zaplacení daní. 

 

Úroková redukce zisku je označením pro ukazatele, který sniţuje zisk před 

zdaněním. Sníţení ukazatele úroková redukce zisku způsobuje zvýšení zadluţenosti 

doprovázeno zvýšením úroků, tzn. po zaplacení úroků zůstává podniku k dispozici menší 

podíl zisku před zdaněním. 

 

Provozní rentabilita neboli rentabilita trţeb vyjadřuje zisk podniku vztaţený 

k trţbám. 

 

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

podává informace o tom, kolikrát se určitá poloţka za určité období přemění na jiné poloţky. 
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Zvýšení rentability výnosů a obratu celkových aktiv má pozitivní vliv na rentabilitu vlastního 

kapitálu. Společný vliv těchto faktorů se nazývá úhrnná výnosnost aktiv. 

 

Finanční páka (financial leverage) vyjadřuje, jakým poměrem se na financování 

aktiv podílí vlastní kapitál. Vyuţívá se na řešení problému volby optimálního poměru mezi 

vlastním a cizím kapitálem. Optimální výši tohoto ukazatele nelze stanovit obecně, ale závisí 

na několika faktorech. Prvním z nich je úrok, za který banky zapůjčují peníze. Platí, ţe 

s rostoucím podílem cizího kapitálu poskytují banky zpravidla úvěr s vyšší úrokovou sazbou. 

Je tomu tak proto, ţe rostoucí podíl cizího kapitálu sniţuje finanční stabilitu podniku a od 

určité výše zadluţení se zvyšuje riziko bankrotu. Dále platí, ţe dlouhodobý zápůjční kapitál je 

draţší neţ kapitál krátkodobý, neboť ten s sebou nese menší riziko. Výhodou financování 

cizím kapitálem způsobuje i daňový efekt. Náklad na cizí kapitál, tj. zaplacený úrok, je 

daňově uznatelným výdajem podniku, a proto je náklad na tento kapitál niţší právě o daňovou 

úsporu. 

 

U výše znázorněného rozkladu působí úroková redukce a stupeň zadluţení 

protichůdně. Stupeň zadluţení posiluje výnosnost kapitálu, ale úroková redukce sniţuje výši 

zisku. Kombinovaný účinek těchto faktorů se nazývá ziskový účinek finanční páky ( ZÚFP). 

Tento ukazatel udává, zda při dané zadluţenosti je pozitivně ovlivňován ukazatel rentability 

vlastního kapitálu a vypočítá se následovně: 

 

    
E

A

EBIT

EBT
ZÚFP  ,                                                                (3.2)  

kde EBT  představuje zisk před zdaněním, EBIT  je zisk před úroky a daněmi, A  jsou 

celková aktiva a E  je vlastní kapitál. 

 

Pokud ziskový účinek finanční páky je větší neţ 1, pak to znamená, ţe zvýšení 

zadluţení při dané úrokové míře bude působit příznivě na vývoj ukazatele ROE. Jestliţe 

ziskový účinek finanční páky je menší neţ 1, pak se nám ukazatel ROE sníţí. Následující 

Obr. 3.1 graficky znázorňuje rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE). 
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Obr. 3.1 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 

 

      
ROE 

   

         

            

                 

   
EAT/T 

 
T/A 

 
A/VK 

   * * 

            

                 

EAT/EBT 
 

EBT/EBIT 
 

EBIT/T 
   

* *    

 

3.3  Du Pontův pyramidový rozklad ukazatelů 

 

Pyramidový rozklad Du Pont byl vyvinut v nadnárodní  chemické společnosti Du 

Pont de Nemouč, její manaţeři ho začali pouţívat pro analýzu výkonnosti firmy. Du Pontův 

diagram udává, jak je rentabilita vlastního kapitálu určována rentabilitou trţeb, obratem aktiv 

a poměrem celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. 

 

Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marţi, kde zisk je vyjádřen jako rozdíl 

trţeb a celkových nákladů. Celkové náklady jsou vyjádřeny součtem jednotlivých 

nákladových poloţek. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými poloţkami, vymezuje 

stálá a oběţná aktiva a vyjadřuje obrat celkových aktiv jako poměr trţeb a celkových aktiv. 

Rentabilita trţeb (zisková marţe) násobená obrátkou celkových aktiv pak udává rentabilitu 

celkového kapitálu. Zisková marţe násobená obratem celkových aktiv se rovná výnosu na 

aktiva (ROA). Tato část Du Pont diagramu se nazývá Du Pont rovnice. 

 

    
A

T

T

Z
OCAZMROA  ,                                                    (3.3) 

kde ZM  je zisková marţe, OCA je obrat celkových aktiv, Z  je zisk, T  jsou trţby a A  jsou 

celková aktiva. 

 

Pokud podnik pouţívá k financování svých aktiv pouze vlastní kapitál, potom 

ROAROE . Většina podniků pouţívá nejen vlastní ale i cizí kapitál. Základní Du Pontova 

rovnice se pak pouţívá v rozšířeném tvaru. 
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E

A

A

Z
MKAROAROE  ,                                                  (3.4) 

kde MKA je multiplikátor kapitálu akcionářů, ROA je ukazatel rentability aktiv, Z  je zisk, 

A  jsou celková aktiva a E  je vlastní kapitál. 

 

Hodnotu ukazatele rentability vlastního kapitálu lze spočítat i přímo, ale přínos Du 

Pontova diagramu je v rozkladu působení jednotlivých sloţek, tj. ziskové marţe, obratu 

celkových aktiv a pouţití dluhu na výnos vlastního kapitálu akcionářů. Tento diagram mohou 

pouţít nejen manaţeři podniku např. k analýze nákladů, k optimalizaci poměru vlastního a 

cizího kapitálu a tím k minimalizaci dluţnického rizika a současně vyuţití dluhu jako finanční 

páky. Pouţívá se také ke sledování dopadu různých finančních strategií společnosti. 

 

Obr. 3.2 Du Pontův diagram 

 
3.4 Analýza odchylek 

 

Analýza odchylek je označována také jako metoda kvantifikace determinujících 

činitelů. Jedná se o metodický postup, při kterém dochází ke snaze vyjádřit vliv dílčích 
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ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele. Změny hodnot ukazatelů jsou vyjadřovány 

pomocí relativních a absolutních odchylek. Absolutní odchylka ( AX ) se vypočítá takto: 

 

    01 XXX A  ,                                                                     (3.5) 

kde 1X  je hodnota ukazatele v běţném roce a 0X  je hodnota ukazatele v základním roce. 

 

Relativní odchylka ( RX ) se vypočítá následovně: 

 

    
0

01

X

XX
X R


 ,                                                                    (3.6) 

kde 1X   je hodnota ukazatele v běţném období a 0X  je hodnota ukazatele v základním 

období. 

 

Mezi ukazateli existuje mnoho druhů vazeb. Jedná se o vazby slučovací, příčinné a 

jiné. Tyto vazby se dají vyjádřit slovně, graficky nebo matematicky. Za nejčastěji vyskytující 

se vztahy mezi ukazateli jsou povaţovány aditivní vazby a multiplikativní vazby. 

 

Základem aditivní vazby je součet, popřípadě rozdíl jednotlivých analytických 

ukazatelů. Obecný vzorec lze vyjádřit následovně: 

 

    x
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i
ai Y

a

a
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 ,                                                                (3.7) 

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

přičemţ 0,1, iii aaa  , kde 1,ia  je hodnota ukazatele v běţném období a 0,ia  vyjadřuje 

hodnotu ukazatele v základním období. 
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Vyčíslení změn pomocí multiplikativních vazeb je mnohem sloţitější a náročnější. 

Multiplikativní vazba je dána součinem popřípadě podílem vlivu syntetických ukazatelů. 

Můţeme pouţít několik metod k zachycení vlivu analytických ukazatelů, a to: 

 

 metodu postupných změn, 

 metodu rozkladu se zbytkem, 

 metodu logaritmickou, 

 metodu funkcionální. 

 

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

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

metody logaritmické a funkcionální je brána v úvahu současná změna všech dílčích ukazatelů 

na změnu klíčového parametru. Je důleţité vybrat správnou metodu, která bude časově i 

prakticky vyhovovat dané problematice. 

 

3.4.1  Metoda postupných změn 

 

Metoda postupných změn je nejpouţívanější multiplikativní metodou. Výhodou je 

jednoduchost výpočtu a bezezbytkový rozklad. Nevýhodou je, ţe významnost vysvětlujících 

ukazatelů můţe být ovlivněna jejich pořadím v rozkladu. V případě součinu tří dílčích 

ukazatelů, 321 aaax  , jsou vlivy vyčísleny následovně: 

 

   
x

y
aaax x
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 0,30,211 ,                  (3.8) 
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 0,321,12 , 
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 31,21,13 ,                                                       

kde aix  představuje vliv dílčího ukazatele na změnu souhrnného ukazatele, ia  představuje 

absolutní změnu dílčího ukazatele, 0ia  je hodnota vysvětlujícího ukazatel v základním 

období, 1ia  je hodnota vysvětlujícího ukazatele v běţném období, x  je změna syntetického 

ukazatele a xy  je analyzovaná odchylka. 
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3.4.2  Metoda logaritmická 

 

Metoda logaritmická je povaţována za nejpřesnější multiplikativní metodu. Její 

výpočet je mnohem sloţitější neţ u metody postupných změn a při sestavování se vychází 

z indexů změn jednotlivých analytických ukazatelů. Výhodou této metody je nezávislost na 

pořadí vysvětlujících ukazatelů, avšak pokud je index změny záporné číslo, metoda se nedá 

pouţít. V případě, ţe firma dosahuje ztráty a následně zisku, nelze propočíst logaritmus 

indexu. Vlivy dílčích ukazatelů se u metody logaritmické vyčíslují následovně: 

 

    x

x

ai
ai y

I

I
x 

ln

ln
,                                                                     (3.9) 

kde aix  představuje vliv dílčího ukazatele na změnu vrcholového ukazatele, xy  je 

analyzovaná odchylka (relativní nebo absolutní změna souhrnného ukazatele), ln  je zkratka 

pro logaritmus, xI  představuje index vrcholového ukazatele a vypočte se 
0

1

x

x
, aiI  je index 

vysvětlujících ukazatelů a vypočte se následovně 
0,

1,

i

i

a

a
. 

 

3.4.3  Metoda rozkladu se zbytkem 

 

Výhodou metody rozklady se zbytkem je, ţe při rozkladu nezáleţí na pořadí 

ukazatelů. Nevýhodou je existence zbytku, který nelze přiřadit k vlivům a nemůţeme ho 

jednoznačně charakterizovat, proto se také dá tato metoda pouţít pouze při výskytu malého 

zbytku. Jednotlivé vlivy jsou vyčísleny následovně: 
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za předpokladu, ţe R  je zbytek rovnoměrně rozdělený mezi jednotlivé dílčí vlivy. Zbytek je 

vypočten dle vztahu: 
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 30,20,10,320,10,30,21 . 

 

3.4.4  Metoda funkcionální 

 

Metoda funkcionální má podobné vlastnosti jako metoda logaritmická. Při rozkladu 

nezáleţí na pořadí dílčích ukazatelů a při vyčíslení vlivů dochází k současné změně všech 

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

zahrneme do součinu tři dílčí ukazatele, můţeme vlivy vyčíslit takto: 
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přitom ajR  se vypočte jako 
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 , 0,1, iii aaa  . 
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4. Analýza a zhodnocení ukazatelů rentability ve vybraném 

podniku 

 

V této kapitole je představena společnost VDP STAVBY a.s., provedena horizontální 

a vertikální analýza účetních výkazů rozvahy a zisku a ztrát v letech 2007 aţ 2009. Za stejné 

období je vyhodnocena celková výnosnost společnosti prostřednictvím základních ukazatelů 

rentability (ROA, ROE, ROCE, ROS a ROC), následně je proveden pyramidový rozklad 

ukazatele rentability vlastního kapitálu do tří úrovní a vyčíslení vlivů jednotlivých faktorů na 

vrcholový ukazatel. V závěru kapitoly je zpracováno celkové zhodnocení rentability 

společnosti. 

 

4.1 Profil společnosti 

 

Společnost VDP STAVBY a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, oddíl B., vloţka 1169 dne 7. března 1996. Společnost sídlí v obci Velké 

Losiny, Komenského 315, PSČ 788 15. Jedná se o akciovou společnost a k 31.12.2009 činil 

základní kapitál společnosti 2 700 000 Kč. 

 

 Předmětem činnosti společnosti je provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

Hlavními obory této činnosti jsou dopravní a vodní stavby, v menší míře pak objekty 

pozemního stavitelství. Dalšími předměty podnikání jsou výroba stavebních hmot a 

stavebních výrobků, inţenýrská činnost ve výrobě, zprostředkování obchodu a sluţeb, 

velkoobchod, poskytování sluţeb pro zemědělství a zahradnictví, lesnictví, těţba dřeva, 

poskytování sluţeb v myslivosti a nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).  

 

Organizačně je společnost VDP STAVBY a.s. rozdělena na divizi stavební a divizi 

dopravy mechanizace. V současné době má společnost 50 vlastních zaměstnanců. Počet 

zaměstnanců se v průběhu stavební sezony v případě potřeby zvyšuje aţ na dvojnásobek. 

Všichni současní pracovníci byli v minulosti zaměstnanci renomovaných stavebních firem 

působících v daném regionu. Společnost disponuje dostatečným strojním a vozovým parkem 

a týmem zkušených techniků a stavebních dělníků různých profesí. 
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Mezi nejvýznamnější zakázky v oboru dopravních staveb patří realizace lesní cesty 

Zlatá stráň a lesní cesty Kočičí hřbet. V oboru vodních staveb pak mezi nejvýznamnější 

realizované zakázky patří těţení nánosů vodního díla Labská a rekonstrukce štěrkové 

přepáţky ve Špindlerově Mlýně. K významným projektům firmy se dále řadí rekonstrukce 

jezu v Bělé pod Pradědem a rekonstrukce koryta ve Špindlerově Mlýně. 

 

4.2 Horizontální analýza 

 

Tato část bakalářské práce se zabývá horizontální analýzou vybraných poloţek 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Horizontální analýza je absolutní metodou finanční analýzy, 

která slouţí k hodnocení vývoje jednotlivých poloţek v čase. Horizontální analýza rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty byla vyčíslena v letech 2007-2009 podle vzorců (2.7) a (2.8), vyjadřuje 

změnu poloţek mezi časovými obdobími v tis. Kč a také v procentech. 

 

4.2.1  Horizontální analýza rozvahy 

 

V této části je rozpracována horizontální analýza vybraných poloţek rozvahy 

v období 2007-2009. Z níţe uvedené Tab. 4.1 vyplývá, ţe celková aktiva (pasiva) mají 

rostoucí tendenci. V období 2007-2008 celková aktiva (pasiva) vzrostla o 45,31 % (o 9 947 

tis. Kč) a v období 2008-2009 celková aktiva (pasiva) vzrostla o 25,44 % (o 8 116 tis. Kč). 

Hodnota stálých aktiv je stabilní. Na změnu celkových aktiv působí hlavně změna oběţných 

aktiv. V období 2007-2008 oběţná aktiva vzrostla o 60,97 % (o 9 798 tis. Kč). Poloţkou, 

která tak výrazně ovlivnila růst oběţných aktiv jsou krátkodobé pohledávky, především se 

jedná o pohledávky z obchodních vztahů, které meziročně vzrostly o 11 865 tis. Kč. V období 

2008-2009 rovněţ dochází k růstu oběţných aktiv, a to o 34,17 % (o 8 839 tis. Kč). Vliv na 

růst oběţných aktiv měl zejména růst krátkodobého finančního majetku, a to poloţky účty 

v bankách, který je zvýšen o 15 926 tis. Kč. 

 

Pasiva jsou z velké části tvořena cizími zdroji. Hodnota vlastního kapitálu se v roce 

2008 navýšila o 17,53 % (o 1 990 tis. Kč), coţ bylo způsobeno růstem čistého zisku o 3 256 

tis. Kč oproti roku 2007. U horizontální analýzy pasiv se cizí kapitál v roce 2008 ve srovnání 

s rokem 2007 navýšil o 99,98 % (o 9 274 tis. Kč). Z celkových zdrojů financování jsou v roce 

2008 vyuţívané především krátkodobé závazky, jedná se především o poloţku závazky 

z obchodních vztahů, která se navýšila o 7 018 tis. Kč. Další významnou poloţkou mezi 
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cizími zdroji jsou krátkodobé bankovní úvěry, které v roce 2008 činily 3 000 tis. Kč. Cizí 

kapitál se v roce 2009 navýšil o 43,47 % (o 8 064 tis. Kč). Nárůst hodnoty u této poloţky 

zapříčinil růst krátkodobých závazků, především růst závazků z obchodních vztahů (o 10 207 

tis. Kč) a růst závazků k zaměstnancům (o 1 949 tis. Kč). Ačkoliv nastal nárůst poloţky 

časové rozlišení o 242,86 %, vzhledem k tomu, ţe se jedná o menší částky, tak se 

z absolutního hlediska jedná pouze o 17 tis. Kč. 

 

Tab. 4.1 Horizontální analýza vybraných položek aktiv a pasiv 

 2007 2008 2009 2007/2008 2008/2009 

Celková aktiva 21 951 31 898 40 014 45,31 % 25,44 % 

Stálá aktiva 5 229 5 432 4 951 3,88 % - 8,85 % 

Oběžná aktiva 16 071 25 869 34 708 60,97 % 34,17 % 

Časové rozlišení aktiv 651 597 355 - 8,29 % - 67,79 % 

Celková pasiva 21 951 31 898 40 014 45,31 % 25,44 % 

Vlastní kapitál 11 351 13 341 13 376 17,53 % 0,26 % 

Cizí kapitál 9 276 18 550 26 614 99,98 % 43,47 % 

Časové rozlišení pasiv 1324 7 24 - 99,47 % 242,86 % 

ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

4.2.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Tato část se věnuje vývoji vybraných poloţek nákladů, výnosů a výsledků 

hospodaření společnosti ve sledovaném období 2007-2009. Výsledek hospodaření za účetní 

období podniku se pohybuje kromě roku 2007 v kladných číslech. V roce 2007 dosáhla 

společnost ztráty 259 tis. Kč. Tuto hodnotu nejvíce ovlivnila nákladová poloţka změna stavu 

rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, která 

v roce 2007 činila 3 177 tis. Kč. V roce 2008 se finanční situace společnosti výrazně zlepšila, 

kdyţ dosáhla zisku 2 991 tis. Kč. Nejvíce ho ovlivnil výsledek hospodaření za běţnou činnost, 

který vzrostl o 3 256 tis. Kč. V roce 2009 došlo k poklesu, kdy společnost dosáhla zisku 2 835 

tis. Kč. Na celkových výnosech se kaţdoročně nejvíce podílí poloţka trţby za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb. Tato poloţka má rostoucí trend. V roce 2008 trţby za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb vzrostly o 21,38 % (o 10 987 tis. Kč) oproti roku 2007. V roce 

2009 se poloţka trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb navýšila o 60,21 % (o 37 553 tis. 

Kč) ve srovnání s rokem 2008. Celkové náklady jsou z největší části tvořeny výkonovou 
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spotřebou a osobními náklady. Poloţka osobních nákladů se skládá ze mzdových nákladů, 

nákladů na sociální a zdravotní pojištění a sociálních nákladů. Největší část představují 

mzdové náklady, které v roce 2007 činily 11 003 tis. Kč, v roce 2008 11 363 tis. Kč a v roce 

2009 dokonce 14 767 tis. Kč. Osobní náklady vykazují rostoucí trend. V roce 2008 osobní 

náklady vzrostly o 5,79 % (o 872 tis. Kč) oproti roku 2007. V roce 2009 se osobní náklady 

navýšily o 19,17 % (o 3 054 tis. Kč) ve srovnání s rokem 2008. Dalším významným nákladem 

je výkonová spotřeba, která zahrnuje především spotřebu materiálu a energie a poloţku 

sluţby. Výkonová spotřeba vykazuje rostoucí trend. V roce 2007 vzrostla o 34,72 % (o 

11 310 tis. Kč). V roce 2009 je u výkonové spotřeby zaznamenán výrazný růst v poloţce 

sluţby. Celkově výkonová spotřeba vzrostla o 72,24 % (o 31 702 tis. Kč), z toho poloţka 

sluţby se zvýšila o 43 295 tis. Kč oproti roku 2008. Hodnoty horizontální analýzy výkazu 

zisku a ztráty jsou vypočtené v následující Tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2 Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

 2007 2008 2009 2007/2008 2008/2009 

Tržby 51 386 62 373 99 926 21,38 % 60,21 % 

Výkonová spotřeba 32 576 43 886 75 588 34,72 % 72,24 % 

Osobní náklady 15 055 15 927 18 981 5,79 % 19,17 % 

VH za účetní období - 259 2 991 2 835 1 254,83 % - 5,22 % 

ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

4.3 Vertikální analýza 

 

V této části je provedena vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty v letech 

2007-2009. Vertikální analýza je absolutní metodou finanční analýzy, pomocí ní se zjišťuje 

procentní podíl dané poloţky ke stanovenému základu. U rozvahy je základem zvolena suma 

aktiv (pasiv), u výkazu zisku a ztráty jsou základem celkové výnosy (náklady) společnosti. 

Procentní podíl je vypočten podle vzorce (2.9). 
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4.3.1  Vertikální analýza rozvahy 

 

Vertikální analýzou aktiv (pasiv) je zobrazován podíl jednotlivých poloţek aktiv 

(pasiv) na celkových aktivech (pasivech). Největší podíl na celkových aktivech tvoří oběţná 

aktiva v kaţdém roce. Oběţná aktiva jsou převáţnou většinou tvořená krátkodobým 

finančním majetkem, výjimkou je rok 2008, kdy převládají krátkodobé pohledávky, které 

představují 54,61 % podíl na celkových aktivech. Důvodem takové hodnoty je výše 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů (17 226 tis. Kč). Krátkodobý finanční majetek 

vykazován v roce 2008 činí 25,35 % podíl na celkových aktivech. Zásoby představují 

nejmenší podíl na celkových aktivech, pouze 1,15 %. V roce 2007 nejvyšší podíl na 

celkových aktivech představoval krátkodobý finanční majetek v hodnotě 47,23 %. 

Krátkodobé pohledávky vykazují 25,30 % a dlouhodobý majetek 23,82 % podíl na celkových 

aktivech. V roce 2009 podíl krátkodobého finančního majetku na celkových aktivech 

představoval 59,84 %. Hlavní poloţkou, která se podílela na tak vysoké hodnotě byla poloţka 

účty v bankách (23 909 tis. Kč). Krátkodobé pohledávky tvořili 26,15 % podíl, dlouhodobý 

majetek 12,37 % podíl a zásoby 0,75 % podíl na celkových aktivech. Je to nejvyšší podíl 

zásob na aktivech v období 2007-2009. Procentní podíl dlouhodobého nehmotného majetku 

na celkových aktivech je po celou dobu nulový. Hodnoty vertikální analýzy aktiv jsou 

vypočtené v následující Tab. 4.3. a jsou zároveň zobrazeny v Grafu 4.1. 

 

Tab. 4.3 Vertikální analýza vybraných položek aktiv 

 

 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

Změna za rok (%) 

2007 2008 2009 

Dlouhodobý majetek 5 229 5 432 4 951 23,82 17,03 12,37 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 5 229 5 432 4 951 23,82 17,03 12,37 

Oběžná aktiva 16 071 25 869 34 708 73,21 81,10 86,74 

Zásoby 150 366 301 0,68 1,15 0,75 

Krátkodobé pohledávky 5 541 17 418 10 463 25,30 54,61 26,15 

Krátkodobý finanční majetek 10 367 8 085 23 944 47,23 25,35 59,84 

ZDROJ: Vlastní výpočet 
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Graf 4.1 Vývoj vybraných položek aktiv 
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ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

V Tab. 4.4 a Grafu 4.2 je moţné vidět, ţe ve struktuře pasiv společnosti vlastní 

kapitál převýšil cizí zdroje pouze v roce 2007. Vlastní kapitál v roce 2007 činí 51,71 % 

celkových pasiv. V roce 2008 podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech klesl na      

41,82 % a v roce 2009 na 33,43 %. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech je 42,26 % 

v roce 2007. V dalších letech podíl cizích zdrojů na celkových pasivech roste na 58,15 % a 

v roce 2009 dokonce na 66,51 %. Největší vliv na vývoji podílu vlastního kapitálu společnosti 

má poloţka výsledek hospodaření minulých let. Tato poloţka zabírá větší podíl financování 

vlastního kapitálu neţ poloţka výsledek hospodaření běţného účetního období a to ve všech 

obdobích. Ačkoliv je ve společnosti v roce 2008 a 2009 vykazován kladný výsledek 

hospodaření, podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech klesá. Tento pokles je způsoben 

růstem celkové bilanční sumy pasiv při růstu absolutních hodnot vlastního kapitálu. 

Převáţnou část cizích zdrojů tvoří krátkodobé závazky, které představují podíl 24,25 % na 

celkových pasivech v roce 2007. V dalších letech dochází k výraznému růstu. V roce 2008 

představují podíl 45,73 % a v roce 2009 aţ 64,80 % na celkových pasivech. Krátkodobé 

závazky jsou tvořeny hlavně závazky z obchodních vztahů. V roce 2007 dosahují hodnoty 

3 822 tis. Kč, v roce 2008 10 840 tis. Kč a v roce 2009 dokonce 21 047 tis. Kč. Vysoké 

hodnoty závazků z obchodních vztahů nejsou pro společnost z hlediska zadluţenosti příznivé. 

Rezervy ve sledovaném období 2007-2009 vykazují největší hodnoty v roce 2007 a to ve výši 

3 685 tis. Kč, coţ představuje 16,79 % podíl na celkových pasivech. Jedná se o rezervy podle 

zvláštních právních předpisů. Zajímavostí je, ţe společnost vyuţívá k financování své činnosti 

krátkodobé bankovní úvěry pouze v roce 2008 a to ve výši 3 000 tis. Kč. Hodnoty vertikální 

analýzy pasiv jsou vypočtené v následující tabulce. 
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Tab. 4.4 Vertikální analýza vybraných položek pasiv 

 

 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

Změna za rok (%) 

2007 2008 2009 

Vlastní kapitál 11 351 13 341 13 376 51,71 41,82 33,43 

Základní kapitál 3 000 3 000 2 700 13,67 9,40 6,75 

Fondy ze zisku 600 600 600 2,73 1,88 1,50 

VH minulých let 8 010 6 750 7 241 36,49 21,16 18,10 

VH běžného účetního období - 259 2 991 2 835 - 1,18 9,38 7,09 

Cizí kapitál 9 276 18 550 26 614 42,26 58,15 66,51 

Rezervy 3 685 730 520 16,79 2,29 1,30 

Dlouhodobé závazky 267 233 168 1,22 0,73 0,42 

Krátkodobé závazky 5 324 14 587 25 926 24,25 45,73 64,80 

ZDROJ: Vlastní výpočet 
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4.3.2  Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Vertikální analýza vybraných poloţek nákladů je zobrazena v Tab. 4.5 a Grafu 4.3. 

Při zpracování vertikální analýzy nákladů jsou dávány do poměru jednotlivé poloţky nákladů 

s celkovou hodnotou nákladů. Výše celkových nákladů v roce 2007 činí 52 905 tis. Kč, v roce 

2008 dosahují celkové náklady hodnoty 60 240 tis. Kč a v roce 2009 činí 97 716 tis. Kč. 

V tabulce a nejsou zachyceny podíly nákladových poloţek daně a poplatky, nákladové úroky, 

mimořádné náklady a daň z příjmu za běţnou činnost, a to z toho důvodu, ţe jejich hodnoty 
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podílů na celkových nákladech dosahovaly hodnot cca 1 %. Největší podíl kaţdoročně 

představuje výkonová spotřeba, která zahrnuje poloţky spotřeba materiálu a energie a sluţby. 

V roce 2007 tvoří 61,57 % celkových nákladů, v roce 2008 podíl vzrostl na 72,85 % a v roce 

2009 na 77,35 %. Další významnou poloţkou celkových nákladů jsou osobní náklady, jejichţ 

výši tvoří hlavně mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění. Vývoj podílu 

osobních nákladů má ve sledovaném období klesající charakter, přičemţ hodnoty podílu 

osobních nákladů dosahují 28,46 % v roce 2007, 26,44 % v roce 2008 a v roce 2009 dosahují 

podílu 19,42 % na celkových nákladech. 

 

Tab. 4.5 Vertikální analýza vybraných položek nákladů 

 

 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

Změna za rok (%) 

2007 2008 2009 

Výkonová spotřeba 32 576 43 886 75 588 61,57 72,85 77,35 

Osobní náklady 15 055 15 927 18 981 28,46 26,44 19,42 

Odpisy DM 757 882 771 1,43 1,46 0,79 

ZC prodaného DM a mat. 3 5 052 13 0,006 8,39 0,01 

Změna stavu rezerv 3 177 - 2 753 - 188 6,01 - 4,57 - 0,19 

Ostatní provozní náklady 883 1 505 1 694 1,67 2,50 1,73 

ZDROJ: Vlastní výpočet 
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

Hodnoty v 

procentech

2007 2008 2009

Období

Výkonová spotřeba

Osobní náklady

Ostatní provozní náklady

ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

 



 

 

41 

 

Vertikální analýza vybraných poloţek výnosů je zobrazena v Tab. 4.6 a Grafu 4.4. 

Při zpracování vertikální analýzy výnosů jsou dávány do poměru jednotlivé poloţky výnosů 

s celkovou hodnotou výnosů. Výše celkových výnosů v roce 2007 činí 53 001 tis. Kč, v roce 

2008 dosahují celkové výnosy hodnoty 69 019 tis. Kč a v roce 2009 činí 100 945 tis. Kč. 

V tabulce nejsou zachyceny podíly výnosových poloţek výnosové úroky, ostatní finanční 

výnosy a mimořádné výnosy, jelikoţ jejich podíly na celkových výnosech nedosahují ani    

0,5 %. Největší podíl na výnosech kaţdoročně představují trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb. Tato poloţka představovala v roce 2007 96,95 % podíl na celkových výnosech, v roce 

2008 90,37 % podíl a v roce 2009 99,03 % podíl. 

 

Tab. 4.6 Vertikální analýza vybraných položek výnosů 

  

2007 

 

2008 

 

2009 

Změna za rok (%) 

2007 2008 2009 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 

 

51 386 

 

62 373 

 

99 969 

 

96,95 

 

90,37 

 

99,03 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 

 

1 003 

 

5 083 

 

23 

 

1,89 

 

7,36 

 

0,02 

Ostatní provozní výnosy 462 888 892 0,87 1,29 0,88 

ZDROJ: Vlastní výpočet 
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4.4 Analýza ukazatelů rentability 

 

V této kapitole je vyhodnocena celková výnosnost společnosti VDP STAVBY a.s. 

prostřednictvím základních ukazatelů rentability, kterými jsou rentabilita celkových aktiv, 

rentabilita dlouhodobých zdrojů, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita trţeb a rentabilita 

nákladů. 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) je klíčovým ukazatelem rentability. Poměřuje 

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

financovány. Pro výpočet byl pouţit vzorec (2.10). Základní údaje firmy VDP STAVBY a.s. 

z let 2007 aţ 2009 jsou zachyceny v následující Tab. 4.7. 

Tab. 4.7 Rentabilita celkových aktiv (tis. Kč) 

 2007 2008 2009 

EBIT  315 4 155 3 636 

AKTIVA  21 951 31 898 40 014 

ROA (%) 1,44 13,03 9,09 

 ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

Ukazatel rentability celkových aktiv lze vypočítat s různými typy zisku. V této práci 

byl pro výpočet vyuţit EBIT, jelikoţ má lepší vypovídací schopnost. Není totiţ ovlivněn 

změnami daňových a úrokových sazeb. Rentabilita celkových aktiv je povaţována za klíčový 

ukazatel a trend by měl být rostoucí. Nejvyšší hodnota ROA byla dosaţena v roce 2008 ve 

výši 13,03 %. Znamená to, ţe na 1 korunu vloţeného kapitálu připadá 13 haléřů zisku. 

Nejniţší hodnota ROA byla naopak dosaţena v roce 2007 a to z důvodu velmi nízkého zisku 

před úroky a zdaněním. V roce 2008 výrazně vzrostly celková aktiva (o 9 947 tis. Kč), coţ 

bylo zapříčiněno především pohledávkami z obchodních vztahů, které se zvýšily o 11 872 tis. 

Kč oproti roku 2007. Došlo také k nárůstu zisku před úroky a zdaněním o 3 840 tis. Kč ve 

srovnání s rokem 2007. V roce 2009 došlo k poklesu ukazatele ROA a to na 9,09 %, coţ bylo 

zapříčiněno pokračujícím se zvyšováním aktiv (o 8 116 tis. Kč), především růstem 

krátkodobého finančního majetku (o 15 859 tis. Kč). Na pokles ukazatele má také vliv niţší 

zisk před úroky a zdaněním, který se v roce 2009 sníţil o 519 tis. Kč oproti roku 2008, coţ 

bylo zapříčiněno rostoucími nákladovými poloţkami (výkonová spotřeba a mzdové náklady). 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) vyjadřuje schopnost podniku odměnit 

ty, kteří poskytli prostředky, či schopnost přilákat nové investory. Pro výpočet byl pouţit 

vzorec (2.12). Základní údaje firmy VDP STAVBY a.s. z let 2007 aţ 2009 jsou zachyceny v 

následující Tab. 4.8. 

Tab. 4.8 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (tis. Kč) 

 2007 2008 2009 

EBIT  315 4 155 3 636 

Vlastní kapitál 11 351 13 341 13 376 

Dlouhodobé závazky  267 233 168 

ROCE (%) 2,71 30,61 26,85 

ZDROJ: Vlastní výpočet 

Ve firmě VDP STAVBY a.s. je dosáhnutý nejvyšší efekt z dlouhodobých investic 

v roce 2008. Hodnota ukazatele činila 30,61 %. To znamená, ţe na 1 korunu vloţeného 

vlastního a cizího dlouhodobého kapitálu připadá téměř 31 haléřů zisku. V roce 2008 je 

ukazatel ovlivněn vytvořením většího zisku před úroky a zdaněním a růstem vlastního 

kapitálu. Růst vlastního kapitálu je především zapříčiněn vytvořeným výsledkem hospodaření 

běţného účetního období, který činí 2 991 tis. Kč. V následujícím období hodnota ukazatele 

mírně poklesla a to na 26,85 %, coţ je zapříčiněno niţším ziskem před úroky a zdaněním a 

také niţším objemem dlouhodobých zdrojů. 

 

Měřením rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřujeme výnosnost kapitálu 

vloţeného vlastníky. Vyjadřuje, jaká část zisku připadá na 1Kč vlastního kapitálu. Pro 

výpočet byl pouţit vzorec (2.13). Základní údaje firmy VDP STAVBY a.s. z let 2007 aţ 2009 

jsou zachyceny v následující Tab. 4.9. 

 

Tab. 4.9 Rentabilita vlastního kapitálu (tis. Kč) 

 2007 2008 2009 

EAT  - 259 2 991 2 835 

Vlastní kapitál  11 351 13 341 13 376 

ROE (%) - 2,28 22,42 21,19 

ZDROJ: Vlastní výpočet 
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Tento ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastního kapitálu. Obecně by mělo 

platit, ţe výnosnost vlastního kapitálu by měla být vyšší neţ výnosnost celkových aktiv. 

Pokud tato podmínka není splněna, je pro vlastníky nevýhodné vyuţívat k financování 

podniku cizí zdroje. Společnost VDP STAVBY a.s. toto pravidlo splňuje kromě roku 2007. 

Rostoucí trend vývoje ukazatele ROE je u společnosti dodrţen jen v období 2007-2008. 

Hodnota ukazatele je v roce 2007 záporná v důsledku záporného hospodářského výsledku. 

V roce 2008 je ziskovost vlastního kapitálu 22,42 %. To znamená, ţe na 1 korunu vlastního 

kapitálu připadá 0,2242 Kč čistého zisku. V roce 2009 se čistý zisk sníţil (o 156 tis. Kč) a 

vlastní kapitál vzrostl (o 35 tis. Kč), proto ukazatel rentability poklesl na 21,19 %. 

 

Z ukazatele rentability tržeb (ROS) vyplývá, jakého provozního zisku firma 

dosáhne z 1 koruny trţeb. Pro výpočet byl pouţit vzorec (2.14). Základní údaje firmy VDP 

STAVBY a.s. z let 2007 aţ 2009 jsou zachyceny v následující Tab. 4.10. 

Tab. 4.10 Rentabilita tržeb (tis. Kč) 

 2007 2008 2009 

EAT  - 259 2 991 2 835 

Trţby  51 386 62 373 99 926 

ROS (%) - 0,50 4,8 2,84 

ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

Čím vyšší je procentuální hodnota ukazatele rentability trţeb, tím je to pro firmu 

výhodnější. Společnost od roku 2007 do roku 2008 zvýšila výrazně svůj zisk, a tak se i 

ukazatel rentability trţeb zvýšil. V dalším roce celkové trţby vzrostly, ale klesl čistý zisk, coţ 

způsobilo pokles ukazatele ROS. Nepříznivě zde působí kaţdoročně se zvyšující náklady 

v oblasti výkonové spotřeby. Jedná se především o stále se zvyšující náklady za prováděné 

sluţby. Provedené výpočty nedosahují nijak vysokých hodnot, proto je znepokojující, ţe 

ukazatel ROS má klesající charakter od roku 2008. 

 

Rentabilita nákladů (ROC) vyjadřuje, kolik zisku v Kč přinese podniku 1 Kč 

celkových nákladů. Pro výpočet byl pouţit vzorec (2.15). Základní údaje firmy VDP 

STAVBY a.s. z let 2007 aţ 2009 jsou zachyceny v následující Tab. 4.11. 
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Tab. 4.11 Rentabilita nákladů (tis. Kč) 

 2007 2008 2009 

EAT  - 259 2 991 2 835 

Celkové náklady  52 905 60 240 97 716 

ROC (%) - 0,49 4,97 2,90 

ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

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

úspěšnější. Vývoj ukazatele ROC pro společnost VDP STAVBY a.s. není příliš příznivý. 

Ukazatel rentability nákladů se vyvíjel podobně jako ukazatel rentability trţeb. V roce 2007 

byla hodnota ukazatele ROC záporná. V letech 2008 a 2009 si společnost polepšila a 

dosahovala zisku při stanovených hodnotách nákladů. V roce 2009 hodnota ukazatele klesla 

z důvodu výrazného zvýšení celkových nákladů. Společnost by měla podnikat hospodárněji a 

vynakládat náklady jen v minimální výši. 

 

4.5 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 

 

Tato část se zabývá rozkladem ukazatele rentability vlastního kapitálu společnosti 

VDP STAVBY a.s. a to do 2 postupných stupňů. U kaţdého stupně rozkladu je provedena 

analýza odchylek. Mezi dílčími ukazateli obou stupňů je multiplikativní vazba, a proto bude 

pouţita metoda postupných změn a metoda logaritmická. 

 

4.5.1  Analýza odchylek metodou postupných změn 

 

V této části je provedena analýza odchylek ukazatele ROE pomocí metody 

postupných změn pro první i druhou úroveň rozkladu. Ukazatel vlastního kapitálu je v prvním 

stupni rozloţen na rentabilitu trţeb ( EAT/T), obrat aktiv (T/A) a finanční páku (A/VK). 

Druhý stupeň rozkladu ukazatele ROE spočívá v rozkladu rentability trţeb na tři dílčí 

ukazatele, kterými jsou daňová redukce (EAT/EBT), úroková redukce (EBT/EBIT) a 

provozní rentabilita trţeb (EBIT/T). Schéma prvního stupně rozkladu je uvedeno na 

následujícím obrázku. 
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První stupeň rozkladu 

Obr. 4.1 První stupeň rozkladu 
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Vypočtené hodnoty pro první stupeň rozkladu všech dílčích ukazatelů za období 

2007-2009 jsou obsaţeny v následující Tab. 4.12. 

 

Tab. 4.12 Vstupní hodnoty ukazatelů pro první stupeň rozkladu 

Ukazatel 2007 2008 2009 

ROE - 2,282 22,42 21,195 

EAT/T - 0,005 0,048 0,028 

T/A 2,341 1,955 2,497 

A/VK 1,934 2,391 2,991 

ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

V následující Tab. 4.13 a Tab. 4.14 je zachycena analýza odchylek ukazatele ROE za 

jednotlivá období 

 

Tab. 4.13 Analýza odchylek ukazatele ROE za rok 2007-2008 

Ukazatel Základní 

období 

Běžné 

období 

Absolutní 

odchylka 

Změna vrcholového 

ukazatele 

Pořadí 

vlivů 

Rentabilita tržeb - 0,005 0,048 0,053 24,00 % 1 

Obrat aktiv 2,341 1,955 - 0,386 - 3,58 % 3 

Fin. páka 1,934 2,391 0,457   4,29 % 2 

∆ROE  - - - 24,71 % - 

ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

V roce 2007 byla hodnota ROE niţší neţ v roce 2008, proto změna ukazatele ROE 

byla za toto období kladná. Absolutně vzrostla o 24,71 %. Ukazatel byl nejvíce ovlivněn 



 

 

47 

 

rentabilitou trţeb, jejíţ výše vlivu činila 24 %. Negativní vliv měl obrat aktiv a to ve výši  

3,58 %. Finanční páka působila pozitivně a to ve výši 4,29 %. 

 

Tab. 4.14 Analýza odchylek ukazatele ROE za rok 2008-2009 

Ukazatel Základní 

období 

Běžné 

období 

Absolutní 

odchylka 

Změna vrcholového 

ukazatele 

Pořadí 

vlivů 

Rentabilita tržeb 0,048 0,028 - 0,02 - 9,35 % 3 

Obrat aktiv 1,955 2,497 0,542 3,63 % 2 

Fin. páka 2,391 2,991 0,6 4,19 % 1 

∆ROE - - - - 1,53 % - 

ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

Relativní změna ukazatele ROE za toto období byla negativní. Absolutně nám 

poklesl o 1,53 %. Na této změně se nejvíce podílela finanční páka a obrat aktiv. Výše vlivu 

finanční páky byl 4,19 % a obratu aktiv 3,63 %. Rentabilita trţeb působila na ukazatel ROE 

negativně a to ve výši - 9,35 %. 

 

Druhý stupeň rozkladu 

Další rozloţení vede k podrobnějšímu rozkladu ukazatele ROE a spočívá v rozkladu 

rentability trţeb na tři dílčí ukazatele, kterými jsou daňová redukce (EAT/EBT), úroková 

redukce (EBT/EBIT) a provozní rentabilita trţeb (EBIT/T). Schéma druhého stupně rozkladu 

je uvedeno na následujícím obrázku. 

 

Obr. 4.2 Druhý stupeň rozkladu 
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Vypočtené hodnoty pro druhý stupeň rozkladu všech dílčích ukazatelů za období 

2007-2009 jsou obsaţeny v následující Tab. 4.15. 
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Tab. 4.15 Vstupní hodnoty ukazatelů pro druhý stupeň rozkladu 

Ukazatel 2007 2008 2009 

EAT/T - 0,005 0,048 0,028 

EAT/EBT - 2,785 0,792 0,882 

EBT/EBIT 0,295 0,909 0,884 

EBIT/T 0,006 0,067 0,036 

ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

V následující Tab. 4.16 a Tab. 4.17 je zachycena analýza odchylek druhého stupně 

rozkladu ukazatele ROE za jednotlivá období. 

 

Tab. 4.16 Analýza odchylek ukazatele ROE za rok 2007-2008 

Ukazatel Základní 

období 

Běžné 

období 

Absolutní 

odchylka 

Změna vrch. 

ukazatele 

Pořadí 

vlivů 

Daňová redukce - 2,785 0,792 3,577 0,63 % 2 

Úroková redukce 0,295 0,909 0,614 0,29 % 3 

Provozní rentabilita tržeb 0,006 0,067 0,061 4,4 % 1 

∆Rentabilita tržeb  - - - 5,32 % - 

ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

V období 2007-2008 působí všechny tři ukazatele pozitivně na ukazatel ROE a 

meziročně rentabilita trţeb vzrostla o 5,32 %. Nejvyšší růst vykazuje provozní rentabilita 

trţeb a to ve výši 4,4 %, daňová redukce vykazuje růst 0,63 % a úroková redukce 0,29 %. 

 

Tab. 4.17 Analýza odchylek ukazatele ROE za rok 2008-2009 

Ukazatel Základní 

období 

Běžné 

období 

Absolutní 

odchylka 

Změna vrch. 

ukazatele 

Pořadí 

vlivů 

Daňová redukce 0,792 0,882 0,09    0,55 % 1 

Úroková redukce 0,909 0,884 - 0,025 - 0,15 % 2 

Provozní rentabilita tržeb 0,067 0,036 - 0,031 -2,42 % 3 

∆Rentabilita tržeb  - - - - 2 % - 

ZDROJ: Vlastní výpočet 
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V období 2008-2009 byla změna rentability trţeb negativní, protoţe poklesla o 2 %. 

Pozitivně byl ovlivněn pouze daňovou redukcí a to ve výši 0,55 %. Negativní vliv měla 

úroková redukce 0,15 % a provozní rentabilita trţeb 2,42 %. 

 

4.5.2 Analýza odchylek metodou logaritmickou 

 

Tato metoda byla pouţita pro první i pro druhou úroveň rozkladu ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. ROE byl rozloţen v prvním stupni na rentabilitu trţeb, obrat 

aktiv a finanční páku. Ve druhém stupni rozkladu byl ukazatel ROE rozloţen na daňovou 

redukci, úrokovou redukci zisku a provozní rentabilitu.  

 

První stupeň rozkladu 

Vypočtené hodnoty pro první stupeň rozkladu všech dílčích ukazatelů za období 

2007-2009 jsou obsaţeny v následující Tab. 4.18. 

 

Tab. 4.18 Vstupní hodnoty ukazatelů pro první stupeň rozkladu 

Ukazatel 2007 2008 2009 

ROE - 2,282 22,42 21,195 

EAT/T - 0,005 0,048 0,028 

T/A 2,341 1,955 2,497 

A/VK 1,934 2,391 2,991 

ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

Z Tab. 4.18 vyplývá, ţe ukazatel ROE a rentabilita trţeb dosahují záporných hodnot 

v roce 2007, proto lze vyuţít logaritmickou metodu rozkladu pouze pro období 2008 aţ 2009. 

Na následujícím obrázku je zachycena analýza odchylek ukazatele ROE za rok 2008-2009. 
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Obr. 4.3 Logaritmický rozklad pro první stupeň za období 2008-2009 

   Hodnota t0 ROE Hodnota t1 

     0,2242 0,21195    

   Diference - 0,0123 0,9454  Index  

  Absolutní změna - 1,23 % - 5,49 %  Relativní změna 

          

          

  EAT/T  T/A  A/VK 

  0,0479 0,0284  1,9554 2,4973  2,391 2,9915 

  - 0,0195 0,5929  0,5419 1,2771  0,6005 1,2512 

  - 13,96 % - 40,71 %  6,53 % 27,71 %  5,99 % 25,12 % 

 

 

Změna ukazatele ROE za období 2008-2009 byla negativní. Relativní změna činila   

- 5,49 % a absolutně ukazatel klesl o 1,23 %. Rentabilita trţeb ovlivnila rentabilitu vlastního 

kapitálu negativně a to ve výši - 13,96 %. Finanční páka a obrat aktiv ovlivnili ROE 

pozitivně. 

 

Druhý stupeň rozkladu 

Vypočtené hodnoty pro druhý stupeň rozkladu všech dílčích ukazatelů za období 

2007-2009 jsou obsaţeny v následující Tab. 4.19. 

 

Tab. 4.19 Vstupní hodnoty ukazatelů pro druhý stupeň rozkladu 

Ukazatel 2007 2008 2009 

EAT/T - 0,005 0,048 0,028 

EAT/EBT - 2,785 0,792 0,882 

EBT/EBIT 0,295 0,909 0,884 

EBIT/T 0,006 0,067 0,036 

ZDROJ: Vlastní výpočet 

 

Jak vyplývá z Tab. 4.19 ukazatel rentability trţeb dosahuje záporných hodnot v roce 

2007, proto nelze vyuţít logaritmickou metodu pro období 2007-2008. Na následujícím 

obrázku je zachycena analýza odchylek druhého stupně rozkladu ukazatele ROE za období 

2008-2009. 
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Obr. 4.4 Logaritmický rozklad pro druhý stupeň za období 2008-2009 

      ROE    

      0,2242 0,21195    

      - 0,0123 0,9454    

      - 1,23 % - 5,49 %    

            

                 

   EAT/T  T/A  A/VK 

   0,0479 0,0284  1,9554 2,4973  2,391 2,9915 

   - 0,0195 0,5929  0,5419 1,2771  0,6005 1,2512 

   - 13,96 % - 40,71 %  6,53 % 27,71 %  5,99 % 25,12 % 

            

                 

EAT/EBT  EBT/EBIT  EBIT/T    

0,7917 0,8815  0,9093 0,8845  0,0666 0,0364    

0,0898 1,1134  - 0,0248 0,9727  - 0,0302 0,5465    

0,41 % 11,34 %  - 0,11 % - 2,73 %  - 2,31 % - 45,35 %    

 

Období 2008-2009 bylo pro vývoj rentability trţeb negativní. Tato negativní situace 

byla způsobena především provozní rentabilitou trţeb, která činila - 2,31 %. Negativně se také 

na vývoji rentability trţeb podílela úroková redukce, která činila - 0,11 %. Pouze daňová 

redukce ovlivnila rentabilitu trţeb pozitivně a to ve výši 0,41 %. 

 

4.6  Zhodnocení a návrh na další vývoj 

 

Zhodnocení výsledků rentability společnosti VDP STAVBY a.s. za období 2007 aţ 

2009 vychází z finančních výkazů za jednotlivá období. Při zpracování finanční analýzy této 

společnosti byla vyuţita metoda horizontální a vertikální analýzy, které umoţňují sledovat 

poloţky rozvahy a výkazu zisku a ztráty v čase. Následně byl proveden hlubší rozbor 

ukazatelů rentability, včetně rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu metodou 

postupných změn a logaritmickou metodou vyčíslit faktory, které způsobují změny hodnot 

tohoto ukazatele. 

 

Z horizontální a vertikální analýzy vyplývá, ţe největší podíl na celkových aktivech 

má poloţka krátkodobé pohledávky, která v roce 2008 představuje 54,61 % podíl na 

celkových aktivech. Důvodem takové hodnoty je výše krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů (17 226 tis. Kč). Největší podíl pasiv představují cizí zdroje. Cizí zdroje 
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jsou z naprosté většiny tvořeny krátkodobými závazky, které v roce 2009 představují 64,80 % 

podíl na celkových pasivech. Výnosy za sledované období vţdy přesahovaly náklady. Pouze 

v roce 2007 společnost vykazovala ztrátu, jinak byly výsledky hospodaření kladné. 

Nejvyššího výsledku hospodaření za účetní období společnost dosáhla v roce 2008 a to ve 

výši 2 991 tis. Kč, přestoţe v roce 2008 trţby činily 62 373 tis. Kč, coţ je o dost niţší hodnota 

neţ v roce 2009 (99 926 tis. Kč). Bylo to zapříčiněno tím, ţe v roce 2009 došlo k výraznému 

zvýšení nákladů.  

 

V roce 2007 byla většina ukazatelů rentability záporných z důvodů záporného 

výsledku hospodaření. Zápornou hodnotu výsledku hospodaření v roce 2007 nejvíce ovlivnila 

poloţka změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období, která činila 3 177 tis. Kč. V dalších letech došlo ke zlepšení většiny 

ukazatelů. Nejlepších výsledků společnost dosáhla v roce 2008 a 2009 díky vysokému 

čistému zisku a trţbám, coţ bylo zapříčiněno výrazným vzrůstem trţeb. Zisk je z hlediska 

rentability nejdůleţitějším faktorem a od něho se odvíjí hodnoty ROE, ROA, ROCE, ROS a 

ROC.  Z analýzy bylo zjištěno, ţe společnost dosáhla nejvyšších hodnot v roce 2008 a to 

především u rentability dlouhodobých zdrojů a rentability vlastního kapitálu. V roce 2008 

hodnota rentability dlouhodobých zdrojů činila 30,61 % a v roce 2009 činila 26,85 %. 

Hodnota rentability vlastního kapitálu v roce 2008 činila 22,42 % a v roce 2009 činila     

21,19 %. Naopak nejniţší hodnoty byly zaznamenány u rentability trţeb, coţ bylo zapříčiněno 

stále se zvyšujícími náklady. V roce 2008 dosáhla rentabilita trţeb hodnoty 4,8 % a v roce 

2009 jeho hodnota činila 2,84 %. 

 

U metody postupných změn můţeme sledovat různé pořadí vlivů v jednotlivých 

obdobích. Největší pozitivní vliv na vrcholový ukazatel rentability vlastního kapitálu v první 

úrovni rozkladu měla rentabilita trţeb, která jeho hodnotu v období 2007 aţ 2008 zvýšila o  

24 %. V druhé úrovni rozkladu to byla provozní rentabilita trţeb, která v období 2007 aţ 2008 

navýšila hodnotu rentability trţeb o 4,4 %. V období 2008 aţ 2009 naopak ukazatel ROE 

nejvýrazněji ovlivnila finanční páka, která jeho hodnotu navýšila o 4,19 %. Trţby rostly, kdy 

v roce 2009 vzrostly o 37 553 tis. Kč oproti roku 2008, ale čistý zisk se mírně sníţil o 156 tis. 

Kč ve srovnání s rokem 2008, coţ ovlivnilo vliv rentability trţeb na ukazatel ROE. 

Rentabilita trţeb sníţila jeho hodnotu o 9,35 %. V druhé úrovni rozkladu pro období 2008 aţ 

2009 bylo zjištěno, ţe jediným ukazatelem, který pozitivně ovlivňuje vývoj rentability trţeb, 

je daňová redukce a to ve výši 0,55 %. Logaritmickou metodu rozkladu lze vyuţít pouze pro 
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období 2008 aţ 2009, protoţe ukazatel rentability vlastního kapitálu a rentabilita trţeb 

dosahují záporných hodnot v roce 2007. V první úrovni rozkladu byla změna ukazatele 

rentability vlastního kapitálu negativní. Relativně ukazatel rentability vlastního kapitálu klesl 

o 5,49 % a absolutně ukazatel klesl o 1,23 %. Negativně ovlivnila rentabilitu vlastního 

kapitálu hlavně rentabilita trţeb a to ve výši – 13,96 %. V druhé úrovni rozkladu byla změna 

ukazatele rentability trţeb také negativní, coţ bylo zapříčiněno nízkou provozní rentabilitou 

trţeb a to ve výši – 2,31 %. Pouze daňová redukce ovlivnila rentabilitu trţeb pozitivně a to ve 

výši 0,41 %. Celkově můţeme zhodnotit společnost VDP STAVBY a.s. za finančně zdravou. 

 

Vývoj podniku bude ovlivněn pravděpodobně ekonomickou krizí. V roce 2009 

dopad krize ještě nebyl, ale v roce 2010 se dá očekávat sníţení veřejných zakázek, coţ se 

negativně projeví na výsledcích společnosti. S ohledem na situaci stavebního trhu v České 

republice (podbízení se firem cenou ve veřejných zakázkách) je potřeba minimalizovat 

náklady, převáţně v provozní oblasti, kde v roce 2009 došlo k výraznému zvýšení nákladů za 

sluţby. Jedním z řešení je také výběr nových zakázek mimo těch veřejných a vyuţívání 

programů v rámci EU (program Spolupráce). Dále je nutné zkvalitňovat činnost tak, aby se 

společnost stala uznávaným partnerem na stavebním trhu. V oblasti zvyšování kvalifikace 

pracovníků se zaměřit na získání autorizace v oblasti dopravních a vodních staveb. Nezbytnou 

nutností je aplikovat moderní metody finančního řízení napomáhající k udrţení 

konkurenceschopnosti a zachování dobrého finančního zdraví. Pro zvýšení 

konkurenceschopnosti je také nutné obhájit certifikáty v rámci integrované dokumentace 

systému managementu QMS (certifikát kvality), EMS (certifikát ţivotního prostředí) a 

OHSAS (certifikát bezpečnosti práce). Ve vztahu s obchodními partnery dbát na 

uspokojování jejich poţadavků na kvalitu a dodrţování termínů výstavby. Nadále rozšiřovat 

okruh zákazníků v regionu i mimo něj. 
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5. Závěr 

 

Finanční analýza patří k nepostradatelným nástrojům finančního řízení a je vhodným 

prostředkem k dosaţení finanční stability, výsledku hospodaření a zvýšení trţní hodnoty 

firmy. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního zdraví podniku. 

 

Cílem bakalářské práce bylo popsat a zhodnotit rentabilitu společnosti VDP 

STAVBY a.s. zabývající se prováděním staveb, jejich změn a odstraňováním. Rentabilita byla 

analyzována za období 2007-2009 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Dále se zaměřit 

na ukazatele rentability vlastního kapitálu a metodou postupných změn a metodou 

logaritmickou vyčíslit jednotlivé faktory, které způsobují změny hodnot vrcholového 

ukazatele. Celá práce je rozdělena do tří částí: charakteristika finanční analýzy, popis 

pyramidových rozkladů rentability, charakteristika a popis společnosti VDP STAVBY a.s. a 

zhodnocení analýzy ukazatelů rentability. 

 

 V první části byla popsána finanční analýza včetně metod slouţících k zhodnocení 

finančního zdraví podniku. Pozornost byla věnována metodě absolutní a relativní, 

horizontální a vertikální analýze. V závěru první části byly popsány jednotlivé ukazatele 

rentability. Druhá část byla zaměřena na význam a pouţití pyramidových ukazatelů, byl 

popsán pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu a jednotlivé metody 

analýzy odchylek.  

 

V poslední praktické části byla provedena analýza ukazatelů rentability společnosti 

VDP STAVBY a.s., kde nejlepších výsledků dosahuje ukazatel rentability dlouhodobých 

zdrojů a ukazatel rentability vlastního kapitálu. V roce 2008 činil ukazatel rentability 

dlouhodobých zdrojů 30,61 % a ukazatel rentability vlastního kapitálu činil 22,42 %. Naopak 

nejslabší stránkou společnosti v oblasti rentability je ziskovost trţeb, je to zapříčiněno 

poklesem čistého zisku v důsledku rostoucí výkonové spotřeby. Dále byl ukazatel rentability 

vlastního kapitálu rozloţený na dva stupně a jednotlivé vlivy byly vyčísleny pomocí metody 

postupných změn i metody logaritmické. Ukazatel rentability vlastního kapitálu byl v prvním 

stupni rozkladu nejvíce ovlivněn rentabilitou trţeb, jejíţ výše vlivu v období 2007-2008 činila 

24 % a finanční pákou, jejíţ výše vlivu v období 2008-2009 činila 4,19 %. Ve druhém stupni 
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rozkladu v období 2007-2008 působí všechny tři ukazatele pozitivně na ukazatel rentability 

vlastního kapitálu a meziročně rentabilita trţeb vzrostla o 5,32 %. V období 2008-2009 byla 

změna rentability trţeb negativní, protoţe poklesla o 2 %. Společnost VDP STAVBY a.s. byla 

vyhodnocena za finančně zdraví podnik, který v oblasti rentability vykazuje uspokojivých 

výsledků. 
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A  aktiva 

a.s.  akciová společnost 

ai1  hodnota ukazatele v běţném období 

ai0  hodnota vysvětlujícího ukazatele v základním období 

∆ai  absolutní změna dílčího ukazatele 

BU  bankovní úvěry 

CZ  cizí zdroje 

CN  celkové náklady 

CF  cash flow 

CFPČ  cash flow z provozní činnosti 

CFIČ  cash flow z investiční činnosti 

CFFČ  cash flow z finanční činnosti 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

DA  dlouhodobá aktiva 

Db  daň z příjmu za běţnou činnost 

DD  dlouhodobé dluhy 

Dm  daň z příjmu za mimořádnou činnost 

E  vlastní kapitál 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním 

EBITDA zisk před úroky, odpisy a zdaněním 

EBT  zisk před zdaněním 

Ix  index vrcholového ukazatele 
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ln  logaritmus   

N  náklady 

Nmat.  náklady materiálové 

Nmzdy  náklady mzdové 
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Nost.  náklady ostatní 

NÚ  nákladové úroky 

OCA  obrat celkových aktiv 

OA  oběţná aktiva 

PE  peněţní ekvivalenty 

PP  peněţní prostředky 

PS  počáteční stav 

R  zbytek 

RN  rentabilita nákladů 

ROA  rentabilita celkových vloţených aktiv 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita trţeb 

ST  podíl na celku 

t  sazba daně 

tis.  tisíc 

Tab.  tabulka 

T  trţby 

ú  úroky 

Ui  hodnota dílčího ukazatele 

∑Ui  velikost absolutního ukazatele 

Ut  hodnota ukazatele v běţném roce   

∆Ut  absolutní změna 

Ut-1  hodnota ukazatele v předcházejícím roce 

V  výnosy 

VH  výsledek hospodaření 

VHb  výsledek hospodaření za běţnou činnost 

VHf  finanční výsledek hospodaření 

VHm  mimořádný výsledek hospodaření 

VHp  provozní výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

∆X  změna syntetického ukazatele 

∆XA  absolutní odchylka 

∆XR  relativní odchylka 
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X0  hodnota ukazatele v základním období 

X1  hodnota ukazatele v běţném období 

∆yx  analyzovaná odchylka 

Z  zisk 

ZM  zisková marţe 

ZÚFP  ziskový účinek finanční páky 

∆  změna stavu 

∑  suma 
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- souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s 

tím, ţe bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne poţadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny 

(aţ do jejich skutečné výše). 
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Příloha č. 1 Rozvaha společnosti VDP STAVBY a.s. za období 2007 až 2009 

 

ROZVAHA 

ve zjednodušeném rozsahu 

(v celých tisících Kč) 

AKTIVA 2007 2008 2009 

Aktiva celkem 21 951 31 898 40 014 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 5 229 5 432 4 951 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Software 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 5 229 5 432 4 951 

Pozemky 150 150 150 

Stavby 3 122 2 997 3 763 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 957 1 241 1 038 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 1 044 0 

Oběžná aktiva 16 071 25 869 34 708 

Zásoby 150 366 301 

Materiál 150 366 301 

Krátkodobé pohledávky 5 554 17 418 10 463 

Pohledávky z obchodních vztahů 5 553 17 227 9 972 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 191 490 

Jiné pohledávky 1 0 1 

Krátkodobý finanční majetek 10 367 8 085 23 944 

Peníze 188 102 35 

Účty v bankách 10 179 7 983 23 909 

Náklady příštích období 651 597 355 

 

PASIVA 2007 2008 2009 

Pasiva celkem 21 951 31 898 40 014 

Vlastní kapitál 11 351 13 341 13 376 

Základní kapitál 3 000 3 000 2 700 
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Zákonný rezervní fond 600 600 600 

Výsledek hospodaření minulých let 8 010 6 750 7 241 

Výsledek hospodaření běţného účetního období - 259 2 991 2 835 

Cizí zdroje 9 276 18 550 26 614 

Rezervy 3 685 730 520 

Dlouhodobé závazky 267 233 168 

Jiné závazky 267 45 0 

Odloţený daňový závazek 0 188 168 

Krátkodobé závazky 5 324 14 587 25 926 

Závazky z obchodních vztahů 3 822 10 840 21 047 

Závazky ke společníkům 0 870 0 

Závazky k zaměstnancům 771 1 257 3 206 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 273 632 504 

Daňové závazky a dotace 222 48 38 

Dohadné účty pasivní 137 797 1 032 

Jiné závazky 99 143 99 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 3000 0 

Výdaje příštích období 1 324 7 24 

ZDROJ: Účetní závěrky vybraného podniku 
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Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty společnosti VDP STAVBY a.s. za období 2007 až 2009 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

ve zjednodušeném rozsahu 

(v celých tisících Kč) 

TEXT 2007 2008 2009 

Výkony 51 449 62 859 99 969 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 51 386 62 373 99 926 

Aktivace 63 486 43 

Výkonová spotřeba 32 576 43 886 75 588 

Spotřeba materiálu a energie 17 159 19 856 8 263 

Sluţby 15 417 24 030 67 325 

Přidaná hodnota 18 873 18 973 24 381 

Osobní náklady 15 055 15 927 18 981 

Mzdové náklady 11 033 11 363 14 767 

Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 3 711 4 165 3 888 

Sociální náklady 341 399 326 

Daně a poplatky 206 345 217 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 757 882 771 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 003 5 083 23 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 1 003 5 080 0 

Trţby z prodeje materiálu 0 3 23 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 

3 5 052 13 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 3 5 050 0 

Prodaný materiál 0 2 13 

Změna stavu rezerv opravných poloţek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 

3 177 - 2 753 - 188 

Ostatní provozní výnosy 462 888 892 

Ostatní provozní náklady 883 1 505 1 694 

Převod provozních výnosů 12 986 13 601 12 374 

Převod provozních nákladů 12 986 13 550 12 374 

Provozní výsledek hospodaření 257 4 037 3 808 
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Výnosové úroky 37 53 55 

Nákladové úroky 222 377 420 

Ostatní finanční výnosy 49 133 6 

Ostatní finanční náklady 27 70 205 

Finanční výsledek hospodaření - 163 - 261 - 564 

Daň z příjmů za běţnou činnost 352 778 381 

Splatná daň 623 590 401 

Odloţená daň - 271 188 - 20 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost - 258 2 998 2 863 

Mimořádné výnosy 1 3 0 

Mimořádné náklady 2 1 28 

Daň z příjmů za mimořádnou činnost 0 9 0 

Splatná daň 0 9 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 - 7 - 28 

Výsledek hospodaření za účetní období - 259 2 991 2 835 

Výsledek hospodaření před zdaněním 93 3 778 3 216 

ZDROJ: Účetní závěrky vybraného podniku 

 

 


