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1 ÚVOD 

Vznik teoretické finanční analýzy je pravděpodobně spojen se vznikem peněz, avšak 

teoretická analýza neměla mnoho společného s praktickou finanční analýzou. Praktická 

analýza je používána po několik desetiletí až doposud a stále se vyvíjí. Při stále se měnícím 

ekonomickém prostředí se mění i postavení podniku a je ještě větší nutností provádět finanční 

analýzu, zjišťovat finanční situaci společnosti a její výkonnost. 

Cílem bakalářské práce je provést analýzu rentability společnosti za období 2007 - 

2010, objasnit její vývoj a pomocí pyramidového rozkladu pro první stupeň ukazatele 

rentability vlastního kapitálu zjistit, které dílčí ukazatele jej nejvíce ovlivňují. Následně je 

použita metoda postupných změn pro vyčíslení dílčích vlivů ukazatelů na ukazatel rentability 

vlastního kapitálu pro první stupeň pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu a 

vypočítán bod indiference. 

Práce je rozdělena na část teoretickou, která obsahuje dvě kapitoly, a to kapitolu dvě 

a tři, a část praktickou, která je obsažena ve čtvrté kapitole. Druhá kapitola je zaměřena 

obecně na finanční analýzu, a to na její historii, předmět a účel, zdroje, uživatele a základní 

metody finanční analýzy. V třetí kapitole jsou uvedeny poměrové ukazatele finanční analýzy, 

dále jsou vysvětleny pyramidové rozklady ukazatelů rentability, analýza odchylek, jsou 

definovány náklady kapitálu a vysvětlen výpočet bodu indiference.  

Ve čtvrté kapitole, věnující se již praktické části bakalářské práce, je představena 

společnost, popsána situace v odvětví stavebnictví, vypočítány a objasněny poměrové 

ukazatele, proveden pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu, zjištěny 

vlivy dílčích ukazatelů na tento ukazatel pomocí metody postupných změn a také je určen 

bod indiference. 
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2 CHARAKTERISTIKA FINANČNÍ ANALÝZY 

Obsahem první kapitoly je historie finanční analýzy, teoretické vymezení finanční 

analýzy, specifikování zdrojů, z kterých vychází finanční analýza, představení uživatelů 

finanční analýzy, definování základních metod finanční analýzy a bližší seznámení s ukazateli 

poměrové analýzy. V kapitole byly použity jako hlavní zdroje Sedláček (2011), Růčková 

(2008) a Dluhošová (2010). 

2.1 Historie finanční analýzy 

Vznik finanční analýzy je pravděpodobně spojen se vznikem peněz. Podle dostupných 

pramenů vznikla finanční analýza ve Spojených státech amerických, ale jednalo se o 

teoretické práce, které se současnou praktickou analýzou nemají mnoho společného. 

Praktické analýzy jsou používané po několik desetiletí až do dnes, jejich ráz se mění podle 

doby, ve které se používají, a dál se vyvíjí. Nejvíce se struktura analýz změnila s nástupem 

počítačů, protože se změnily i matematické principy a důvody, které vedly k jejich 

sestavování. Původně se finanční analýzy zaměřovaly především na absolutní změny 

v účetních výsledcích. V USA se později začaly zpracovávat odvětvové přehledy, které jsou 

tvořeny údaji z rozvah a výkazů zisku a ztráty jednotlivých společností. Rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty se ukázaly jako zdroj vhodných informací pro posouzení úvěrové schopnosti a 

likvidity podniku.  

V Čechách se poprvé objevuje pojem analýza bilanční v literatuře na počátku tohoto 

století ve spise Bilance akciových společností. Tento spis lze považovat za počátek finanční 

analýzy a sepsal jej prof. dr. Pazourek. V období před 2. světovou válkou se užíval pojem 

bilanční analýza, po 2. sv. válce se začíná objevovat pojem finanční analýza. U nás se nejvíce 

začal název finanční analýza pro rozbor finanční situace používat až po roce 1989 s vlivem 

americké a britské terminologie. V Německu se používá stále pojem bilanční analýza nebo 

bilanční kritika, jejíž součástí je hodnocení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, příloh a výroční 

zprávy. 
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2.2 Předmět a účel finanční analýzy 

Finanční analýza je součástí komplexu finančního řízení podniku a lze ji nazvat 

analýzou podnikových financí. Na finanční analýzu je možné pohlížet z mnoha hledisek a 

definovat ji více způsoby. Grünwald a Holečková (2007, str. 20) ve své publikaci říkají, že: 

„Finanční analýza hodnotí fungování mechanismu financí podniku podle stavu a vývoje 

finanční situace, a podle účinků provozní, investiční a finanční činnosti na vývoj finanční 

situace.“  

Hlavním účelem finanční analýzy je zhodnotit komplexně finanční situaci (zdraví) 

podniku, výkonnost podniku s využitím řady poměrových ukazatelů a také připravit 

podklady pro potřebná řídící rozhodnutí. Finanční analýza je používána k hodnocení 

minulého vývoje až do současnosti, ale z jejich výsledků se vychází v budoucnosti, plánují se 

postupy ke zlepšení ekonomické situace podniku, zkvalitnění rozhodovacích procesů, zvýšení 

likvidity apod. Dále se používá jako vhodný základ pro krátkodobé finanční plánování při 

běžném provozu podniku, ale i pro strategické plánování související s dlouhodobým 

rozvojem podniku. Finanční analýzu lze rozvrhnout na 3. fáze, diagnózu základních 

charakteristik finanční situace, rozbor zjištěného stavu a identifikaci hlavních faktorů 

nežádoucího vývoje a návrh opatření.  

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Zdroje informací mají velký vliv na komplexnost a kvalitu finanční analýzy, proto by 

měly být co nejkvalitnější a dostatečně komplexní. Použití nesprávných informací by vedlo ke 

zkreslení výsledků finanční analýzy. Hlavním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou účetní 

výkazy, které se dělí na dvě části, a to na výkazy finančního účetnictví a na výkazy 

vnitropodnikového účetnictví.  

Výkazy finančního účetnictví se označují jako externí výkazy, protože poskytují 

informace především externím uživatelům. Jsou to veřejně dostupné informace, které jsou 

zveřejňovány jednou ročně. Mezi tyto výkazy se řadí rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled 

o peněžních tocích. Tyto výkazy budou rozvedeny v následujících podkapitolách. 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví každý podnik sestavuje na základě svých 

potřeb, nejsou veřejnými informacemi a také nemají žádnou závaznou úpravu nebo metodiku 
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sestavení. V podnicích jsou to například výkazy o spotřebě nákladů a jejich vynakládání 

například v druhovém nebo kalkulačním členění. Tyto výkazy často vedou k upřesnění 

výsledků finanční analýzy a eliminování rizika odchylek od skutečnosti. 

Dále se jako zdroj používají další relevantní informace, lze je rozčlenit do 

následujících oblastí: finanční informace, kvantifikovatelné nefinanční informace a 

nekvantifikovatelné nefinanční informace. Mezi finanční informace se řadí například účetní 

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

burzovní informace. Jako příklady kvantifikovatelných nefinančních informací lez uvést 

firemní statistiky odbytu, zaměstnanosti, normy spotřeby a interní směrnice. 

Nekvantifikovatelnými nefinančními informacemi se při sestavování finanční analýzy rozumí 

komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislé hodnocení a další. 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který se sestavuje k určitému zvolenému okamžiku 

v peněžním vyjádření. Zvoleným okamžikem, ke kterému se sestavuje, bývá poslední den 

kalendářního roku. Položky rozvahy vyjadřují stav k určitému datu, proto informace 

z rozvahy nemohou sloužit k posouzení dynamiky podniku a také rozvaha nezachycuje 

časovou hodnotu peněz. Bilančně zachycuje stav aktiv a pasiv. Struktura rozvahy je závazně 

stanovena Ministerstvem financí a je závaznou částí účetní závěrky. 

Do aktiv je zařazen například dlouhodobý majetek nazýván jako stálá aktiva, který se 

v průběhu let opotřebovává a odepisuje se, a krátkodobý oběžný majetek nazýván jako 

oběžná aktiva, který mění svou podobu několikrát v rámci jednoho reprodukčního cyklu. 

Většinou platí, že stálá aktiva mají dobu vázanosti a využitelnosti delší než jeden rok, jsou to 

dlouhodobá aktiva a oběžná aktiva mají tuto dobu kratší jak jeden rok a jsou označována za 

krátkodobá aktiva. Ovšem u obou druhů aktiv existují výjimky, kdy například pohledávky 

z oběžných aktiv mohou být dlouhodobé i krátkodobé. Pasiva jsou označována jako zdroje 

krytí majetku, člení se na vlastní kapitál a cizí zdroje.  

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný soupis o výnosech a nákladech za určité období a 

zachycuje jejich pohyb v tomto období. Náklady se rozumí peněžní vyjádření spotřeby vstupů 
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(výrobních činitelů). Výnosy jsou označovány jako finanční částky, na které má podnik nárok 

z prodeje zboží a služeb a peněžní vyjádření plynoucí z provozování podniku. Výkaz zisku a 

ztráty se používá k posouzení, zda má podnik schopnost zhodnotit vložený kapitál. Ve 

výkazu zisku a ztráty jsou zobrazeny náklady a výnosy, které ovlivnily a vytvořily výsledek 

hospodaření běžného období. Výkaz zisku a ztráty se sestavuje na základě dodržení 

akruálního principu, to znamená, že výnosy a náklady se účtují v období, s kterým věcně a 

časově souvisí. 

Výsledek hospodaření (dále jen VH) se zjednodušeně určí jako rozdíl nákladů a 

výnosů a použije se jako jeden z údajů v rozvaze. VH je zisk nebo ztráta, ovšem ani zisk ani 

ztráta nejsou objektivním ukazatelem úspěchu či neúspěchu podniku a jeho úrovně řízení. Ve 

struktuře výkazu zisku a ztráty je několik stupňů VH, které se liší tím, jaké náklady a výnosy 

se při jejich konstrukci používají. Výsledek hospodaření členíme na: 

· VH z provozní činnosti, 

· VH z finančních operací, 

· VH za běžnou činnost, 

· VH mimořádný, 

· VH za účetní období, 

· VH před zdaněním. 

Velmi důležitým stupněm výsledku hospodaření je VH z provozní činnosti, tento VH 

vypovídá o schopnosti podniku, zda dokáže vytvořit kladný výsledek ze své hlavní činnosti. 

Výkaz zisku a ztráty je významný zdroj pro finanční analýzu a nejvíce se využijí informace o 

tržbách, provozním výsledku hospodaření, nákladových úrocích a výsledku hospodaření za 

běžnou činnost. 

2.3.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Výkaz cash flow (dále jen CF) nás informuje o změně stavu peněžních prostředků 

k datu jeho sestavení a vysvětluje, které faktory ovlivňují příjem a výdej peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů. Peněžními prostředky rozumíme peníze v hotovosti 

včetně cenin, peněžní prostředky na účtu a také peníze na cestě. Peněžními ekvivalenty 
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chápeme krátkodobý likvidní majetek, jako jsou například likvidní a obchodovatelné cenné 

papíry splatné do 3 měsíců. Zjednodušeně lze výpočet CF definovat jako součet zisku a 

odpisů, ale tento vztah je pouze přibližný.  

Pro sestavení výkazu cash flow jsou používány dvě základní metody, jde o metodu 

přímou a nepřímou. Přímá metoda vychází ze sledování příjmů a výdajů za určené období 

vedených obvykle v platebním kalendáři, kdy CF se vyjádří jako rozdíl mezi příjmy a výdaji 

tohoto období. Metoda nepřímá se využívá pro rozbory a výkaz cash flow se vyjádří jako 

součet čistého zisku po zdanění, odpisů za sledované období a změna přírůstků nebo úbytků 

aktiv a pasiv oproti konečnému stavu minulého období. Strukturu výkazu CF je možno 

rozdělit na tři části v závislosti na kategorii zisku, se kterou souvisí, a to na CF: 

· z provozní činnosti, 

· z investiční činnosti, 

· z finanční činnosti. 

2.3.4 Příloha k účetní závěrce 

Příloha spolu s rozvahou a výkazem zisku a ztráty tvoří povinné části každoročně 

sestavované účetní závěrky podniku. Informace v příloze slouží zejména pro externí uživatele 

účetní závěrky a umožňují jim blíže nahlédnout do finanční situace podniku a struktury 

výsledku hospodaření. Příloha objasňuje a dodává vysvětlení významných položek z rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty. Významnou položkou se rozumí informace, která je nutná pro 

analýzu hodnocení výkonnosti a finanční pozice firmy. Přílohu lze rozčlenit na tyto základní 

části: 

· obecné údaje o účetní jednotce, 

· informace o aplikaci obecných účetních zásad a účetních metod, 

· doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, 

· informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvků na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků ze 

zdravotního pojištění a o výši daňových nedoplatků. 
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Dále jsou v příloze obsaženy také informace o skutečnostech, které popisují situaci ke 

konci rozvahového dne či které vyjadřují nejisté podmínky a jejichž důsledky mění významně 

pohled na finanční situaci podniku. 

2.4 Uživatelé finanční analýzy 

Předmětem zájmu manažerů i dalších subjektů, které přicházejí do kontaktu 

s podnikem, jsou informace týkající se finančního stavu podniku. Uživatelé finanční analýzy 

jsou buď interní, kteří jsou součástí podniku, nebo externí, kteří jsou obvykle mimo podnik. 

Interními uživateli jsou převážně manažeři, odboráři, zaměstnanci a externími uživateli jsou 

investoři, banky a jiní věřitelé, stát a jeho orgány, obchodní partneři, konkurence apod. Výčet 

uživatelů není úplný, existuje řada dalších uživatelů, kteří nahlíží do veřejných informací 

z finanční analýzy, jsou to makléři, široká veřejnost a další. Mezi hlavní uživatele finanční 

analýzy patří: 

· investoři, 

· banky a ostatní věřitelé, 

· stát a jeho orgány, 

· obchodní partneři, 

· manažeři a zaměstnanci. 

Investoři poskytují podniku kapitál, sledují informace o finanční výkonnosti podniku, 

a zjišťují, jak podnik nakládá s poskytnutými zdroji. Dále také na základě informací z finanční 

analýzy rozhodují o dalších investicích podniku. Banky a ostatní věřitelé čerpají informace 

z finanční analýzy pro závěry o finančním stavu budoucího nebo již existujícího dlužníka. 

Věřitelé se na základě těchto informací mohou rozhodnout, zda poskytnou například úvěr a 

za jakých podmínek. Stát a jeho orgány se zaměřují na kontrolu správnosti odvedených daní, 

státní orgány využívají informace pro různé kontroly a statistická šetření.  

Obchodní partneři kontrolují zejména část finanční analýzy, která pojednává o 

schopnosti splácet své závazky, likviditě, solventnosti a zadluženosti. Odběratelé také sledují 

tyto ukazatele a z nich vyvozují, zda bude podnikem zajištěna bezproblémová výroba. 

Manažeři využívají informace z finanční analýzy pro operativní (krátkodobé) i strategické 
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(dlouhodobé) finanční řízení podniku, kromě informací obsažených ve finanční analýze mají 

přístup i k neveřejným informacím, a proto mají nejvhodnější postavení k odhalení reálné 

finanční situace podniku a vytvoření finanční analýzy, na jejímž základě se musí rozhodovat a 

určit základní cíl podniku, kterému bude podřizována veškerá podniková činnost. 

Zaměstnanci sledují hospodářskou a finanční stabilitu podniku z důvodu udržení jistoty 

zaměstnání. 

2.5 Základní metody finanční analýzy 

Rozvoj matematických, statistických a ekonomických věd vedl ke vzniku celé řady 

metod finanční analýzy, a proto lze finanční analýzu členit několika způsoby. Při výběru 

metody je nutné dbát na vhodnost volby, kterou provedeme s ohledem na: 

· účelnost analýzy – musí odpovídat zadanému cíli, 

· nákladnost – při zpracování analýzy vzniká celá řada nákladů, zvláště 

v souvislosti se spotřebovaným časem a kvalifikovanou prací, 

· spolehlivost – čím spolehlivější budou vstupní údaje, tím spolehlivější budou 

výsledky analýzy. 

Každá vybraná metoda musí mít zpětnou vazbu na cíl, který má analýza splnit. 

Obecně volbu metody definuje Růčková (2008, str. 40): „Čím lepší metody, tím spolehlivější 

závěry, tím nižší riziko chybného rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch.“ 

Metody používané ve finanční analýze je možno rozčlenit na matematicko-statistické 

a deterministické. Základním prvkem pro aplikaci matematicko-statistických metod jsou delší 

časové řady, uplatňuje se statistická náhodnost dat. Tyto metody se používají k posouzení 

vývoje a k určení kauzálních závislostí a vazeb. Patří mezi ně regresní analýza, diskriminační 

analýza, analýza rozptylu a testování statistických hypotéz (t-test, F-test). Pomocí 

deterministických metod (Obr. 2.1) se analyzuje souhrnný vývoj, struktura, trendy a také se 

provádí analýza odchylek. Běžně se používají pro finanční analýzy při menším počtu období. 
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Obr. 2.1 Deterministické metody 

Zdroj: vlastní zpracování 

Horizontální analýza využívá data, která jsou získávána zejména z účetních výkazů, 

sleduje změny absolutní hodnoty vykazovaných dat a také relativní změny dat v čase. 

Porovnání jednotlivých položek výkazů se provádí po řádcích, tedy horizontálně, odtud 

název této metody. Pohyby jednotlivých veličin lze vyjádřit dvěma způsoby, a to: 

· absolutně – provede se jako rozdíl hodnoty ukazatele běžného roku a hodnoty 

ukazatele předchozího roku, 

· relativně – vypočítá se jako podíl absolutní změny ukazatele běžného roku a 

hodnoty ukazatele předchozího roku. 

Cílem vertikální analýzy (procentního rozboru) je zjistit, jak se jednotlivé položky 

podílely na bilanční sumě aktiv či pasiv. Obvykle se vypočítá jako podíl hodnoty dílčího 

ukazatele (položky) a velikosti absolutního ukazatele (u rozvahy sumou aktiv či pasiv). Tato 

analýza se využívá nejčastěji u aktiv a pasiv, ale lze ji použít i na tržby, zisk, náklady a další. 

Vertikálně-horizontální analýza je komplexním kombinovaným pohledem na vývoj 

souhrnných finančních ukazatelů a struktury v čase. Je možné sledovat, zda zůstává struktura 

stejná nebo se mění v čase a také, zda je tato změna příznivá nebo nepříznivá.  

Poměrová analýza systematicky analyzuje soustavy vybraných poměrových 

ukazatelů. Poměrové ukazatele lze konstruovat pouze z údajů výkazu zisku a ztráty, pouze 

z údajů rozvahy, kombinací údajů výkazu zisku a ztráty a rozvahy (tyto ukazatele jsou 

Deterministické metody 

Analýza trendů (horizontální analýza) 

Analýza struktury (vertikální analýza) 
 

Vertikálně-horizontální analýza 

Analýza citlivosti 

Analýza soustav ukazatelů 

Poměrová analýza 
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v praxi nejpoužívanější) a kombinací účetních a tržních dat. Poměrové ukazatele patří mezi 

nejoblíbenější a nejrozšířenější metodu finanční analýzy, protože při jejich použití může 

podnik získat rychlý a levný zdroj informací o základních finančních charakteristikách 

podniku. Jejich výpočtem však finanční analýza nekončí, naopak právě začíná, jelikož pomocí 

poměrových ukazatelů dostaneme výsledek, avšak finanční analytik musí výsledek zahrnout 

do hlubších souvislostí finanční situace podniku.  

Poměrové ukazatele lze rozčlenit na podílové, které dávají do poměru část celku a 

celek, a vztahové, které dávají do poměru samostatné veličiny.  Je možné tyto ukazatele 

rozčlenit do sedmi základních kategorií, které jsou vyobrazeny na Obr. 2.2. Poměrové 

ukazatele jsou široce využívány, protože: 

· je možné provádět analýzu časového vývoje finanční situace podniku 

(trendovou analýzu), 

· umožňují prostorové analýzy (porovnávání podobných firem - komparativní 

analýza), 

· slouží jako vstupní údaj matematických modelů, které pomáhají odhalit 

závislosti mezi jevy, popsat stavy, hodnotit rizika a predikovat budoucí vývoj. 
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Obr. 2.2 Členění poměrových ukazatelů 

Zdroj: Sedláček (2011, str. 56) 

Ukazatelům rentability se podrobně věnuje podkapitola 3.1. Ukazatele aktivity 

udávají, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud jich má více, než je nutné, 

vznikají nadbytečné náklady a snižuje se zisk. Naopak má-li jich nedostatek, nemůže 

uspokojit potencionální zákazníky a přichází o výnosy. Jde obvykle o ukazatele vyjadřující 

vázanost kapitálu v položkách aktiv a pasiv, obratovost aktiv a dobu obratu aktiv. 

Ukazatele likvidity popisují schopnost podniku dostát svým závazkům. Likviditu je 

možné definovat jako souhrn všech možných likvidních prostředků, které může podnik využít 

na úhradu svých splatných závazků. Ukazatele likvidity dávají do poměru to, čím je možné 

platit, s tím, co je nutno zaplatit. Ukazatele se zabývají nejlikvidnějšími aktivy a rozdělují se 

podle likvidnosti položek (běžná, pohotová a okamžitá likvidita). Nevýhodou ukazatelů je 

fakt, že počítají likviditu ze zůstatků oběžného majetku a nepřihlíží k budoucímu cash flow. 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji podniku a měří 

zadluženost podniku. Podstatou analýzy zadluženosti je určení optimálního poměru vlastního 

a cizího kapitálu, tedy kapitálové struktury. Pomocí ukazatelů zadluženosti jsou srovnávány 

rozvahové položky a je zjišťováno, v jakém rozsahu jsou aktiva financována cizími zdroji.  

Ukazatele tržní hodnoty na rozdíl od předchozích skupin ukazatelů pracují s tržními 

hodnotami. Ukazatele tedy popisují hodnocení firmy pomocí burzovních ukazatelů, jsou 
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určeny pro investory a hodnotí návratnost investovaných prostředků. Návratnosti je možné 

dosáhnout prostřednictvím dividend nebo růstem ceny akcií. Mezi nejdůležitější ukazatele 

patří například účetní hodnota akcie, čistý zisk na akcii, dividendový výnos a ukazatel P/E. 

Provozní ukazatele jsou zaostřeny dovnitř podniku a jsou určeny k vnitřnímu řízení. 

Pomáhají sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity podniku. Provozní ukazatele 

vycházejí z tokových veličin, zvláště nákladů a výnosů. Náklady musí být vynakládány 

hospodárně a efektivně. Provozními ukazateli jsou například mzdová produktivita, 

nákladovost výnosů a materiálová náročnost výnosů. 

Ukazatele na bázi finančních fondů se užívají k hlubší analýze finanční situace 

podniku. Cílem je vyjádřit vnitřní finanční potenciál podniku, obvykle se vychází z ČPK a 

z něj konstruovaných ukazatelů. Pokud chce podnik analyzovat finanční toky, sestavuje 

ukazatele na bázi cash flow. Nejprve je třeba vymezit, co je obsahem cash flow, nejčastěji jde 

o rozdíl příjmů a výdajů souvisejících s běžnou hospodářskou činností podniku. Takovéto 

cash flow může ve finanční analýze nahrazovat zisk nebo se může používat souběžně se 

ziskem. Výhodou cash flow oproti zisku je, že cash flow eliminuje vlivy vyplývající 

z účetních principů a postupů a je méně citlivé na inflaci.  

Analýza soustav ukazatelů spočívá v sestavení jednoduchého modelu, který 

popisuje vzájemné vazby mezi analytickými (dílčími) ukazateli. Následně se vytváří soubor 

ukazatelů, jež lze rozložit na další dílčí ukazatele až do nejmenších detailů. Model má tři 

základní úkoly: 

· popsat vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na hospodaření podniku, 

· zjednodušit a zprůhlednit analýzu vývoje firmy, 

· umožnit výběr vhodného rozhodnutí z hlediska podnikových nebo vnějších 

cílů. 

Jednotlivé ukazatele hodnotí stav podniku jediným číslem, ale jednotlivý zásah do 

hospodaření podniku zapříčiní jak žádaný účinek, tak i mnoho jiných důsledků. Nejznámější 

soustavou ukazatelů je Du Pontův rozklad ukazatele rentability, jeho podoba u ukazatele 

rentability vlastního kapitálu je blíže specifikována v podkapitole 3.3. Další skupinou jsou 

pyramidové soustavy ukazatelů, kde dochází k postupnému rozšiřování počtu dílčích 

ukazatelů v rozkladech. V rozkladech se objevují aditivní vazby (vrcholový ukazatel je 
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rozkládán do součtů nebo rozdílů ukazatelů) a multiplikativní vazby (vrcholový ukazatel je 

rozkládán pomocí součinů nebo podílů ukazatelů). Neméně důležitou soustavou ukazatelů 

jsou metody účelově vybraných ukazatelů, kdy je společnosti přisouzen jeden výsledný 

hodnotící koeficient, jehož úkolem je zjednodušit rozhodování o finančním zdraví firmy. Sem 

patří například bonitní a bankrotní modely. 

Analýza citlivosti se používá pro posuzování nejistoty analyzovaných finančních 

výsledků podniku. Dává odpověď na otázku co kdyby?, její aplikace se zakládá na 

předpokladech, na nichž je strategie podniku založena. Analýza citlivosti se využívá při 

hodnocení např. investičního projektu a umožňuje komplexní posouzení vlivů všech faktorů 

na projekt.  
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3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Na začátku této kapitoly jsou uvedeny skupiny ukazatelů poměrové analýzy, dále je 

kapitola podrobně zaměřena na ukazatele rentability, které jsou významnou složkou 

poměrové analýzy, dále jsou rozebrány nejdůležitější vlivy působící na rentabilitu, je 

specifikován bod indiference a vysvětlen smysl pyramidových rozkladů. Protože na ukazatele 

rentability působí i jiné faktory a dílčí vlivy dalších ukazatelů, je nutné provádět analýzu 

odchylek, a proto v této kapitole je vysvětlena také problematika metod analýzy odchylek. 

V této kapitole je vycházeno z Růčková (2008), Kislingerová (2007), Grünwald a Holečková 

(2007). 

3.1 Poměrová analýza 

Cílem ukazatelů zadluženosti je nalézt optimální poměr mezi cizími a vlastními 

zdroji podniku. Mezi nejdůležitější ukazatele ve vztahu k rentabilitě patří podíl vlastního 

kapitálu na aktivech, celková zadluženost, zadluženost vlastního kapitálu, úrokové krytí, 

majetkový koeficient (finanční páka) a ziskový účinek finanční páky. 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech představuje dlouhodobou finanční 

stabilitu podniku, dále vypovídá o jeho finanční samostatnosti. Trend ukazatele by měl být 

v letech rostoucí: 

 
aktiva

VK
aktivechnakapitáluvlastníhoPodíl = , (3.1) 

kde VK představuje vlastní kapitál. 

Ukazatel celkové zadluženosti představuje podíl věřitelů na celkovém kapitálu 

podniku. Zadluženost má vliv na věřitelské riziko a také na výnosnost podniku. Žádaný je 

klesající trend u ukazatele: 

 
aktiva

CK
tzadluženosCelková = , (3.2) 

kde CK je cizí kapitál. 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát jsou úroky zaplaceny (kryty) provozním 

ziskem. Ukazatel by měl mít rostoucí trend: 
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úroky

EBIT
krytíÚrokové = , (3.3) 

kde EBIT je zisk před úhradou daní a úroků. 

Ukazatel majetkového koeficientu (finanční páky) je převrácená hodnota ukazatele 

podílu vlastního kapitálu na aktivech. Ukazatel finanční páky představuje zhodnocení účinku 

cizích zdrojů a má vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. Trend ukazatele by měl být stabilní: 

 
VK

aktiva
koeficientMajetkový = , (3.4) 

kde VK představuje vlastní kapitál. 

Mezi ukazatele likvidity se řadí například ukazatel celkové likvidity. Ukazatel 

celkové likvidity poměřuje objem oběžných aktiv s objemem krátkodobých závazků, které 

jsou splatné do jednoho roku. Trend ukazatele by měl být stabilní v rozmezí 1,5 - 2,5. 

Slabinou tohoto ukazatele je, že veškerá oběžná aktiva nemusí být rychle směnitelná na 

peněžní prostředky (proto se používá i modifikace tohoto ukazatele v čitateli pouze 

s platebními prostředky nebo oběžnými aktivy sníženými o zásoby): 

 
závazkykrátkodobé

OA
likviditaCelková = , (3.5) 

kde OA jsou oběžná aktiva. 

Ukazatele doby obratu a obratovosti jsou souhrnně nazývány ukazatele aktivity. 

Mezi nejznámější patří obrátka celkových aktiv a doba obratu aktiv. 

Obrátka celkových aktiv měří intenzitu využití celkových aktiv a je používána 

zejména pro mezipodnikové srovnání. Trend ukazatele je rostoucí, čím je vyšší, tím podnik 

lépe využívá majetek: 

 
aktiva

tržby
aktivcelkovýchObrátka = . (3.6) 

Doba obratu aktiv vyjadřuje počet dní, které jsou potřeba k obratu celkových aktiv 

v tržbách. Trend ukazatele by měl být klesající, aby bylo dosaženo co nejnižší doby obratu: 

 
tržby

aktivacelková
aktivobratuDoba

360×
= . (3.7) 
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3.1.1 Vlivy na rentabilitu podniku 

Likvidita snižuje rentabilitu, tato teze vyplývá z definice ukazatelů likvidity. Má-li 

firma podezřele vysokou likviditu (například vlastní velké nedobytné pohledávky, což jí 

zvyšuje likviditu), měl by se analytik zaměřit na pohledávky a zásoby. Prostředky vázané 

v krátkodobých oběžných aktivech nevynášejí žádný nebo jen malý výnos, výjimku tvoří 

peníze investované do cenných papírů, které se dají snadno zpeněžit, pokud je třeba. Z těchto 

spojitostí vyplývá vztah, kdy rostoucí likvidita se rovná snižující se ziskovosti, tedy 

rentabilitě. 

Obrátky aktiv mají největší vliv na rentabilitu a to tak, že čím více se aktiva otáčejí, 

tím více zisku generují. Nejprve dochází k analýze dopadu krátkodobých aktiv na rentabilitu 

a následně je prováděna také analýza dlouhodobých aktiv ve vztahu k rentabilitě. Je tedy 

zřejmé, že čím vyšší je obrátka aktiv, tím vyšší je rentabilita. Stejně tak při vyšší obrátce pasiv 

se zvyšuje rentabilita, při příliš vysoké obrátce pasiv je firma nucena využívat jiné finanční 

zdroje na financování aktiv. 

Na rentabilitu má také výrazný vliv zadluženost podniku. Je obecně známo, že 

financování úvěrem nebo obligacemi je levnější než financování vlastním kapitálem, čím vyšší 

je zadluženost, tím nižší jsou náklady financování. Je ovšem také podstatné, jak vysoké je 

počáteční zadlužení podniku, při příliš vysokém zadlužení je podnik vnímán jako rizikovější a 

dochází tedy ke zvýšení nákladů na financování. Při nízkém zadlužení může tedy podnik 

pomocí zvýšení vlivu finanční páky snížit náklady financování a tak zvýšit rentabilitu. Naopak 

pokud se podnik nachází již nad hranicí optimální zadluženosti, dochází ke snižování 

rentability.  

3.1.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability bývají také označovány jako ukazatele výnosnosti a ziskovosti, 

používají se k hodnocení efektivnosti činnosti podniku a srovnávají zisk z podnikání s výší 

zdrojů podniku, které byly vynaloženy na dosažení tohoto zisku. Tyto ukazatele obvykle 

nejvíce vyhledávají akcionáři a potencionální investoři, ale i pro ostatní skupiny mají velký 

význam. 



 

21 

 

V ukazatelích rentability se v čitateli objevuje položka odpovídající výsledku 

hospodaření, jedná se o tokovou veličinu, a ve jmenovateli obvykle bývá druh kapitálu, který 

je stavovou veličinou, popřípadě tržby, které jsou tokovou veličinou. U těchto ukazatelů by 

měla být v časové řadě rostoucí tendence. Výsledek hospodaření (zisk), který se 

v ukazatelích rentability používá, se člení pro finanční analýzu na tři nejdůležitější kategorie, 

které lze přímo vyčíst z výkazu zisku a ztráty: 

· EBIT - zisk před úhradou úroků a daní, 

· EBT - zisk před zdaněním, 

· EAT - čistý zisk. 

Zisk před úhradou úroků a daní se používá u mezifiremního srovnání, protože firmy 

mají sice totožné daňové zatížení, ovšem výše úroků a úrokových sazeb se liší. Zisk před 

zdaněním je provozní zisk snížený nebo zvýšený o mimořádný a finanční výsledek 

hospodaření bez odečtení daně, využívá se u srovnávání výkonnosti firem s rozdílným 

daňovým zatížením. Čistý zisk (zisk po zdanění nebo zisk po zdanění snížený o nákladové 

úroky) je částka, která je určena k rozdělení nebo ke kumulaci v položce nerozdělený zisk. 

Ve výkazu zisku a ztráty je označen jako výsledek hospodaření za běžné účetní období, 

využívá se u ukazatelů, které hodnotí výkonnost firmy. 

Ukazatel rentability aktiv je považován za podstatné měřítko výnosnosti, poměřuje 

zisk před úhradou úroků a daní s celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

aktiva financována, a tedy odráží celkovou výnosnost kapitálu. Ukazatel ROA může mít 

následující podoby: 

 
aktiva

EBIT
ROA = . (3.8) 

V následujícím vzorci je v čitateli součet čistého zisku (zisk po zdanění) a zdaněných 

úroků, které jsou odměnou věřitelů za zapůjčení kapitálu a ve jmenovateli jsou celková 

aktiva. Tato podoba ROA se využívá při řízení kapitálových nákladů, protože zohledňuje 

daňový štít: 

 
aktiva

túrokyEAT
ROA

)1( -×+
= , (3.9) 
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kde t je sazba daně z příjmu. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu sledují velmi pozorně akcionáři, společníci 

a další investoři. Tímto ukazatelem se zjišťuje, zda investovaný vlastní kapitál přináší 

dostatečný výnos a zda je odpovídající velikosti investičního rizika. Výsledek udává, kolik 

čistého zisku připadá na jednu korunu akcionářem investovaného kapitálu. Důležitým 

požadavkem investora na tento ukazatel je, aby byl vyšší než úroková sazba, kterou by 

obdržel při alternativní formě investování (například do dluhopisů a jiných dlouhodobých 

cenných papírů). K výpočtu ukazatele rentability vlastního kapitálu slouží následující vzorec: 

 
VK

EAT
ROE = , (3.10) 

kde EAT představuje čistý zisk a VK je vlastní kapitál. 

Nárůst ukazatele ROE může způsobit vyšší zisk společnosti nebo snížení podílu 

vlastního kapitálu na celkovém kapitálu. Ukazatel ROE nás může informovat například o 

špatné investiční politice podniku, což se děje pokud ukazatel ROE poklesne z důvodu 

zvýšení vlastního kapitálu kumulací nerozděleného zisku z předchozího účetního období. 

Podnik může nerozdělený zisk shromažďovat záměrně (například pro budoucí investice), 

avšak nemusí jej pouze držet, ale například vložit do banky jako termínovaný vklad nebo 

investovat do méně rizikových cenných papírů (například státních pokladničních poukázek a 

státních dluhopisů). 

Pokud hodnota ROE bude dlouhodobě nižší nebo rovna výnosnosti z cenných papírů 

garantovaných státem, investor bude nejspíše investovat výnosněji mimo podnik a podnik 

bude odsouzen k zániku. ROE jako syntetický ukazatel lze rozložit na dílčí ukazatele a 

vyjádřit vazby mezi nimi, tento model pyramidového rozkladu je nazýván Du Pontův systém 

analýzy, kterému je věnována další podkapitola. 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů slouží k hodnocení dlouhodobého 

investování a vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti. V čitateli je zisk před zdaněním 

a úroky a ve jmenovateli není pouze vlastní kapitál, jak je tomu u ROE, ale objevují se 

dlouhodobé dluhy (což jsou například emitované obligace a dlouhodobé bankovní úvěry), 

protože do investovaného kapitálu se započítávají jak prostředky od akcionářů, tak částky 

dlouhodobě vložené od věřitelů: 
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dluhydlouhodobéVK

EBIT
ROCE

+
= . (3.11) 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané 

úrovni tržeb a reflektuje schopnost podniku vyrábět za nízké náklady nebo za vysokou cenu. 

Nízká úroveň ukazatele může upozorňovat na chybné řízení firmy, střední úroveň může 

znamenat dobré jméno firmy na trhu a dobrou práci managementu a vysoká úroveň 

upozorňuje na nadprůměrnou firmu. Ukazatel výnosnosti tržeb je vhodný pro mezipodnikové 

srovnání a porovnání v čase, nazývá se také čistá ziskovost tržeb a vypočítá se jako podíl 

čistého zisku a celkových tržeb: 

 
tržby

EAT
ROS = . (3.12) 

Pokud ukazatel rentability tržeb je modifikován a do jeho čitatele je místo EAT 

dosazen zisk před úroky a zdaněním (EBIT), je dále nazýván provozní ziskové rozpětí a 

nepočítá v ziskovém rozpětí s nákladovými úroky, protože ty do provozních nákladů nepatří. 

Proto se do čitatele uvádí zisk před úroky a zdaněním a do jmenovatele jsou dosazeny tržby:  

 
tržby

EBIT
ROS = . (3.13) 

Ukazatel rentability nákladů je velmi využívaný ukazatel rentability, jeho výsledek 

vyjadřuje, kolik Kč čistého zisku obdrží podnik z 1 Kč celkových nákladů. Čím vyšší tento 

ukazatel je, tím lépe podnik zhodnocuje vložené náklady v hospodářském procesu: 

 
nákladycelkové

EAT
ROC = . (3.14) 

3.2 Pyramidové rozklady ukazatelů rentability 

Na syntetické ukazatele rentability působí dílčím vlivem další ukazatele likvidity, 

aktivity a zadluženosti podniku, jak bylo vysvětleno v předchozí podkapitole. Pyramidové 

soustavy ukazatelů rozkládají vrcholový ukazatel pyramidy, v tomto případě ukazatel 

rentability, na další dílčí ukazatele, které mají mezi sebou multiplikativní nebo aditivní vazby. 

Pokud je zkoumáno finanční zdraví podniku s důrazem na zlepšení situace v budoucnosti, 

nestačí pouze výsledek ukazatele, ale je třeba odhalit vlivy dílčích ukazatelů právě pomocí 
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pyramidových rozkladů. Smyslem rozkladu je zachytit změnu vrcholového syntetického 

ukazatele jako součet vlivů vybraných změn dílčích ukazatelů, poté je možné analyzovat 

absolutní a relativní odchylku. Tato problematika je vysvětlena v další podkapitole nazvané 

metody analýzy odchylek. 

Příkladem pyramidové soustavy ukazatelů je nejznámější rozklad ukazatele ROE, 

který byl vytvořen a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nomeurs. 

Vhodným rozkladem ukazatele rentability vlastního kapitálu může být například: 

 
VK

A

A

T

T

EBIT

EBIT

EBT

EBT

EAT
ROE ××××= , (3.15) 

kde EAT je čistý zisk, EBT je zisk před zdaněním, EBIT je zisk před zdaněním a úroky, T 

jsou tržby, A jsou aktiva a VK představuje vlastní kapitál. 

V uvedeném rozkladu je zřejmá multiplikativní vazba mezi 5 uvedenými ukazateli, 

kde zlomek první vyjadřuje daňovou redukci zisku, která představuje daňovou zátěž, neboli 

kolik ze zisku odčerpá splacení daňové povinnosti; druhý zlomek vyjadřuje úrokovou redukci 

zisku a vyčísluje, kolik odčerpají ze zisku úroky pro věřitele; v třetím zlomku je formulována 

provozní rentabilita; čtvrtý obrat aktiv a pátý zlomek vyjadřuje finanční páku, která informuje 

o podílu cizích zdrojů na finanční struktuře podniku. 

Jak již bylo výše vysvětleno, na rentabilitu vlastního kapitálu působí likvidita podniku 

a zadluženost. Vliv zadluženosti na ukazatel ROE zachycuje ukazatel úrokové redukce zisku 

a finanční páky. Je nutné si uvědomit, že tyto dva ukazatele působí protichůdně a to tak, že 

například zvýšení zadluženosti se projeví v růstu ukazatele finanční páky a ten má pozitivní 

vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. Naopak zvýšení podílu cizích zdrojů, obvykle způsobí 

zvýšení úroků, které snižují čistý zisk k rozdělení pro vlastníky a investory a dochází k 

poklesu ukazatele úrokové redukce zisku a to bude znamenat i pokles rentability vlastního 

kapitálu.  

Pokud se z rozkladu ROE zaměříme na ukazatel úrokové redukce a finanční páky, 

jejich součinem je získán ukazatel ziskového účinku finanční páky (ZÚFP). Pokud výsledek 

ziskového účinku finanční páky je větší jak 1, znamená to, že zadlužení má pozitivní vliv na 

ukazatel ROE. Ziskový účinek finanční páky vychází menší jak 1, stupeň zadlužení a zvýšení 

stupně zadlužení při dané úrokové míře působí negativně na ukazatel ROE: 
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VK

A

EBIT

EBT
ZÚFP ×= , (3.16) 

kde EBT je zisk před zdaněním, EBIT je zisk před zdaněním a úroky, A jsou aktiva a VK je 

vlastní kapitál. 

Detailnější rozklad ukazatele ROE je uveden na Obr. 3.1. 

Obr. 3.1 Pyramidový rozklad ROE 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dalším nejvíce používaným pyramidovým rozkladem je rozklad ukazatele ROA. 

V prvním stupni rozkladu je možno rentabilitu aktiv (celkového kapitálu) rozložit jako funkci 

dvou ukazatelů, a to rentability tržeb a obratu celkových aktiv. Toto vyjádření rozkladu ROA 

se nazývá Du Pont rovnice a její tvar je následující: 

 
aktiva

T

T

EBIT
ROA ×= . (3.17) 

Z uvedeného vzorce vyplývá, že rentabilita celkového kapitálu může být ovlivňována 

přes provozní ziskové rozpětí (ukazatel ROS), které bylo popsáno v podkapitole 3.1.2, a 

také přes obrat celkových aktiv. Vysoká ziskovost tržeb je projevem správné kontroly 

nákladů a hospodárnosti vynakládaných prostředků a vysoký obrat celkových aktiv je 

výsledkem efektivního využívání kapitálu. 

3.3 Metody analýzy odchylek  

Dluhošová (2010, str. 33) uvádí, že: „Jedním z typických finančních analytických 

úkolů je zjišťovat a provádět rozbory odchylek syntetických ukazatelů a hledat a vyčíslit 

faktory, které k odchylkám nejvíce přispívají.“ Při analýze syntetického ukazatele, jak již 

EAT
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A

VK
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bylo výše řečeno, se využívá pyramidový rozklad syntetického ukazatele na analytické 

ukazatele a zjišťuje se intenzita vlivu (změn) dílčích analytických ukazatelů na syntetický 

ukazatel, tato změna je funkcí přírůstků nebo úbytků analytických dílčích ukazatelů. Funkci 

změny lze v pyramidovém rozkladu popsat jako aditivní, multiplikativní nebo kombinovanou 

vazbu.  

Když se vyskytují aditivní vazby mezi dílčími ukazateli, jejich vliv je dán absolutními 

rozdíly, pokud jsou rozdíly jen kladné nebo záporné, vyjádří se vliv změn dílčích ukazatelů 

v procentech celkové změny, pokud se objevují kladné i záporné změny dílčích ukazatelů, je 

vhodné aplikovat rozdíl k základní hodnotě syntetického ukazatele, získáme tak přehlednou 

informaci o tom, o kolik procent je hodnota syntetického ukazatele běžná vyšší nebo nižší 

než hodnota základní. 

V případě multiplikativních vazeb působí každý dílčí ukazatel na syntetický ukazatel 

zvlášť, ale určitá část změny je zapříčiněna společným působením dílčích ukazatelů, proto se 

musí k vyčíslení vlivu analytických dílčích ukazatelů použít speciálních metod, což jsou 

například metoda postupných změn, metoda rozkladu se zbytkem, logaritmická metoda a 

funkcionální metoda. U prvních dvou uvedených metod platí, že při vyčíslení vlivů se mění 

hodnota pouze jednoho ukazatele, u dalších dvou uvedených metod se staví na tom, že 

probíhá současná (kombinovaná) změna všech ukazatelů při objasnění vlivů. Dále je blíže 

specifikována metoda postupných změn. 

Metoda postupných změn je aplikovatelná pouze, pokud je mezi dílčími ukazateli 

syntetického ukazatele součin. Jak již bylo výše specifikováno, tato metoda je založena na 

předpokladu, že dochází ke změně pouze jednoho dílčího ukazatele a ostatní zůstávají 

neměnné. Je považována za nejjednodušší metodu, avšak pořadí činitelů ovlivňuje její 

výsledek. Metodu postupných změn je možné vypočítat následujícím způsobem, kdy 

násobením tří dílčích ukazatelů dojde k vyjádření jejich vlivu: 

 
x

y
aaax x

a
D

D
×××D=D 0,30,211

,   

 
x

y
aaax x

a
D

D
××D×=D 0,321,12

, (3.18)  
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x

y
aaax x

a
D

D
×D××=D 31,21,13

,  

kde změna xai vyjadřuje vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x, ai je dílčí 

ukazatel, změna yx je přírůstek vlivů analyzovaného ukazatele a změna x je absolutní změna 

vrcholového ukazatele. 

Součet dílčích změn vyjadřuje celkovou změnu (odchylku) vrcholového ukazatele 

mezi běžným a základním obdobím: 

 aiix xy Då=D , (3.19) 

kde změna yx je přírůstek vlivů analyzovaného ukazatele a změna xai vyjadřuje vliv dílčího 

ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x. 

3.4 Náklady kapitálu 

Náklady kapitálu jsou v podniku nejvíce vnímané jako náklady na získávání 

jednotlivých složek podnikového kapitálu a jsou významné pro řadu finančních rozhodnutí. 

Lze říci, že představují minimální požadovanou míru výnosnosti (IRR) na kapitál. Na náklady 

na kapitál lze nahlížet dvěma způsoby, a to z pohledu investora jako požadavek na minimální 

výnosnost, která musí být podnikem dosahována, aby nedošlo k poklesu bohatství investora, 

a z pohledu podniku jsou náklady na kapitál cenou za získaný kapitál.  

Náklady na celkový kapitál WACC (Weighted Average Cost of Capital), dále 

označovány v českých podmínkách jako vážené průměrné náklady kapitálu, obsahují náklady 

různých forem kapitálu a to náklady na úročený cizí kapitál a náklady vlastního kapitálu: 

 
ED

ErDtr
WACC ed

+

×+×-×
=

)1(
, (3.20) 

kde v čitateli rd jsou náklady na úročený cizí kapitál, t je sazba daně z příjmu, D představuje 

úročený cizí kapitál, re jsou náklady vlastního kapitálu a E je vlastní kapitál. Ve jmenovateli 

D + E představuje celkový investovaný kapitál. 

Náklady na vlastní kapitál jsou pro podnik vyšší než náklady na cizí kapitál 

z několika důvodů. Předně je to riziko vlastníka, který vloží prostředky do podniku a toto 

riziko je vyšší než riziko věřitele. Věřitel má zaručený úrokový výnos do doby, než se mu 
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peníze vrátí a to bez ohledu na ziskovost podniku. Vlastník nemá výnos z vložených 

prostředků zaručen a navíc prostředky vkládá na neomezenou dobu. Další z důvodů je 

působení daňového štítu, kdy náklady cizího kapitálu lze vyjádřit jako nákladové úroky a ty 

se řadí mezi daňově uznatelné náklady, tudíž snižují základ pro výpočet daně z příjmu. 

Určení nákladů na vlastní kapitál je složitější a uskutečňuje se na bázi tržních přístupů nebo 

metod a modelů, které vycházejí z účetních dat. Za základní metody, které se používají pro 

odhad nákladů vlastního kapitálu, lze označit model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), 

arbitrážní model oceňování (APM), dividendový růstový model a stavebnicové modely. 

Náklady na cizí kapitál je možné formulovat jako úroky nebo kupónové platby, 

které je třeba platit věřitelům. Základní úroková míra bývá určena situací na finančním trhu a 

daná výše úrokové míry se liší podle následujících charakteristik:  

· čas, 

· očekávaná efektivnost, 

· bonita dlužníka.  

Náklady na cizí kapitál, které podnik získá formou dluhu (například úvěru nebo emisí 

obligací), se vypočítají jako úrok snížený o daňový štít:  

 )1( tird -×= , (3.21) 

kde i je úroková míra z dluhu a t je sazba daně z příjmu. 

Pokud podnik využívá více druhů úvěrů, určují se náklady jako vážený aritmetický 

průměr z efektivních úrokových sazeb, které podnik bude platit z těchto forem cizího 

kapitálu. Tento výpočet lze realizovat, pokud máme přístup k interním podnikovým 

informacím. Uživatelé, kteří přístup k interním informacím nemají, mohou uskutečnit odhad 

prostřednictvím poměru: 

 
bústav

úrokyN
rd

f
= , (3.22) 

kde N úroky jsou nákladové úroky a ø stav bú je průměrný stav bankovních úvěrů. 

Náklady dluhu získaného upisováním obligací, lze vypočítat jako výnos do splatnosti 

obligace (vnitřní výnosové procento): 
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 å
=

-- +×++×=
T

t

T
d

t
dt rNVrcP

1

)1()1( , (3.23) 

kde P je tržní cena obligace, c je kupónová platba, rd jsou náklady dluhu získaného 

upisováním obligací, T je doba do splatnosti obligace a NV je nominální hodnota obligace. 

3.5 Bod indiference 

Mezi ukazatelem ROE a EBIT existuje lineární závislost. Závislost mezi ziskem EBIT 

a ROE je patrná z následujícího vzorce: 

 EBIT
E

t

E

tDr
ROE d ×

-
+

-××-
=

)1()1(
, (3.24) 

kde rd je úroková sazba cizího kapitálu, D představuje cizí kapitál, E je vlastní kapitál, t je 

sazba daně a EBIT je zisk před zdaněním a úroky. 

Při financování majetku vlastním kapitálem je počátek přímky závislosti mezi ROE a 

EBIT v bodě 0 (počátku). Sklon této přímky je vyjádřen druhým zlomkem z předchozího 

vzorce ROE (3.24). Pokud podnik využívá vlastní i cizí kapitál, potom je počátek přímky 

závislosti popsán prvním zlomkem ze vzorce ROE (3.24). Při vzrůstajícím EBIT se zvětšuje 

ROE a při dosažení úrovně EBITind, tedy EBIT v bodě indiference, vzrůstá ROE rychleji při 

využití cizího kapitálu než při využití pouze vlastního kapitálu. Tento funkční vztah je 

vyobrazen na Obr. 3.2. 

Obr. 3.2 Bod indiference 

Zdroj: Kislingerová (2007, str. 363) 

Pokud bude dosažen nižší EBIT, než management plánoval, bude propad skutečného 

ROE mnohem vyšší při dluhovém financování než při financováním vlastním kapitálem. Při 
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využití cizího kapitálu může firma dosahovat mnohem většího EBIT, než při vlastním 

financování, ovšem nese větší riziko, které plyne z rostoucího zadlužení a případné 

neschopnosti splácet dluhy plus úrok. Na úzký vztah mezi rizikem a výnosností musí brát 

manažer zřetel.  

Teoretikové se shodují, že existuje ve vztahu mezi ROE a EBIT takzvaný bod 

indiference, v němž při určité velikosti zisku EBIT, stabilní úrokové míře a stabilní sazbě 

daně z příjmu podnik dosahuje stabilní rentability vlastního kapitálu. V tomto případě je 

kapitálová struktura podniku nepodstatná. Souřadnice bodu indiference lze vyjádřit takto: 

 )( 11 DErEBIT dind +×= , (3.25) 

 )1( trROE dind -×= , (3.26) 

kde rd je úroková míra cizího kapitálu, E je vlastní kapitál, D je cizí kapitál a t představuje 

sazbu daně z příjmu. 

Pokud je zisk před zdaněním a úroky větší než součin úrokové míry cizího kapitálu a 

celkového kapitálu, potom se jedná o pozitivní vliv finanční páky a dochází k přijatelnému 

zvýšení zadluženosti. V opačném případě se nedoporučuje podniku více zadlužovat, protože 

by následovalo snížení rentability vlastního kapitálu a v budoucnu by došlo ke zvýšení 

finančního rizika a odrazení případných investorů. Jelikož se jedná pouze o teoretický bod, 

jsou veškeré úvahy založeny na předpokladu, že vnější ekonomické prostředí se nemění a 

také se nemění účetní ani vnitropodniková pravidla. 
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4 ANALÝZA RENTABILITY VYBRANÉHO PODNIKU 

V této kapitole je představena stavební firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., je 

popsán vývoj v odvětví stavebnictví, poté jsou vypočteny vybrané poměrové ukazatele 

z oblasti zadluženosti, likvidity a aktivity, je vytvořen pyramidový rozklad ukazatele ROE a 

také je provedena analýza odchylek metodou postupných změn pro první stupeň rozkladu 

ROE. Následně jsou detailně rozebrány ukazatele rentability a je určen bod indiference. 

Pro výpočet byly použity účetní výkazy za rok 2007, 2008, 2009 a 2010. Protože 

v roce 2008 společnost přešla z hospodářského roku na kalendářní rok, je rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty k dispozici za období červenec až prosinec 2007. Aby mohl být porovnán 

půlroční výkaz za měsíce leden až červen roku 2007 s ostatními kalendářními roky, byl 

upraven tak, že položky ve výkazu zisku a ztráty byly násobeny dvěma. Tento výkaz zisku a 

ztráty za rok 2007 byl vytvořen za předpokladu, že se druhá polovina roku 2007 vyvíjela 

stejným tempem jako první polovina roku a bude tak stejný například objem zakázek, tržeb a 

nákladů. 

4.1 Představení společnosti 

Firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. byla založena v prosinci roku 1990. Sídlí 

v Olomouci, avšak působí na celém území České republiky a od roku 2008 také na 

Slovensku. Tato stavební firma provádí kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního 

stavitelství. Realizuje novostavby i rekonstrukce budov, jde o stavby občanské, průmyslové a 

bytové, včetně zajištění infrastruktury. Firma je zaměřena na projektovou, inženýrskou a 

realitní činnost, věnuje se také vlastním developerským projektům. Jedním z 

posledních významných developerských projektů je Rezidence Nová Karolina Ostrava. Firma 

dodržuje normy jakosti kompatibilní s předpisy EU, společnost je držitelem certifikátu jakosti 

ČSN EN ISO 9001:2009, životního prostředí (environmentu) ČSN EN ISO 14001:2005, 

bezpečnosti práce ČSN OHSAS 18001:2008 a systému certifikovaných stavebních 

dodavatelů č. 11/2010 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

Cílem vedení firmy je dosahovat dlouhodobé prosperity, stability a dále rozvíjet 

společnost. Od svého založení se firma rozrostla více než desetkrát. Nejvyššího obratu bylo 

dosaženo v roce 2007, kdy obrat byl 3,7 mld. Kč. V roce 2008 došlo k mírnému poklesu 
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obratu na 3,4 mld. Kč, v roce 2009 vlivem hospodářské krize poklesl obrat na 2,3 mld. Kč. 

Za dobu působení na trhu společnost získala řadu nominací a cen za nejrůznější stavby. 

Několik cen a nominací obdržela v soutěži Stavba roku Olomouckého kraje a dále její stavby 

byly mezi nominovanými na titul Stavba roku. Firma se také aktivně zapojuje do 

společenského života v olomouckém regionu, například ve sportovní oblasti sponzoruje 

fotbalový klub SK Sigma Olomouc, v kulturní oblasti podporuje Moravské divadlo 

v Olomouci a dále v humanitní oblasti přispívá na projekty Charity Olomouc a dětským 

domovům. 

4.2 Situace v odvětví stavebnictví 

Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. se řadí podle klasifikace ekonomických 

činností (CZ-NACE) do sekce (odvětví) F – Stavebnictví. Sekce F zahrnuje specializované i 

nespecializované stavební činnosti, mezi které patří práce na novostavbách, opravy, 

provádění nástaveb a přestaveb budov i inženýrských děl, výstavba prefabrikovaných objektů 

na staveništi a staveb dočasného charakteru. Jedná se o výstavbu bytových, kancelářských a 

obchodních budov, ostatních veřejných budov, zemědělských budov, sportovních hal, ale i 

dálnic, silnic, mostů, tunelů, kanalizací, průmyslových objektů, potrubí atd. Do sekce se řadí i 

developerská činnost v oblasti bytových i nebytových stavebních projektů formou zajištění 

finančních, technických a hmotných zdrojů. 

Vrcholu v odvětví z hlediska objemu celkové produkce a tempa růstu bylo dosaženo 

v letech 2006 - 2008. V těchto letech byla vysoká poptávka soukromého, ale i veřejného 

sektoru, v dalších letech však dochází ke zpomalení tempa růstu soukromých staveb 

(zejména bydlení a kancelářské prostory), snížení počtu náročných průmyslových investic a 

poklesu výstavby nákupních center. Očekává se, že poptávka po bydlení se bude zvyšovat a 

podpoří dlouhodobou stabilitu stavební produkce. 

Odvětví je specifické velkou setrvačností, důvodem jsou poměrně dlouhé lhůty 

investorských příprav a získávání povolení. Obvykle dochází ke zpoždění projevů 

hospodářských výkyvů až o 2 či 3 roky. Stavebnictví je však stále jedním z nejvýznamnějších 

odvětví české ekonomiky. V budoucnu se předpokládá zvýšení výstavby energetických 

staveb, staveb souvisejících s klimatickými změnami a ochranou životního prostředí. Dojde 
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k zefektivnění stavební výroby směrem ke konceptu štíhlého stavebnictví, bude více 

využíváno informačních technologií v odvětví a budou vyžadovány nízkoenergetické stavby. 

Nyní ve stavebním odvětví dochází k významnému poklesu stavební produkce, a to 

vlivem působící globální hospodářské krize. Tuto krizi ve stavebnictví můžeme sledovat na 

klesajícím indexu stavební produkce od roku 2008 do roku 2011 (Tab. 4.1). 

Na internetových stránkách Českého statistického úřadu je řečeno, že: „Index 

stavební produkce (ISP) je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho 

výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je 

primárně počítán jako měsíční bazický index, v současné době k průměrnému měsíci roku 

2005. Od bazických indexů jsou dále odvozeny indexy meziroční a případné kumulace v 

čase (čtvrtletní, pololetní, roční kumulace).“ Dále že základní stavební výroba (ZSV): 

„představuje objem stavebních prací, které jednotka provedla pracovníky zahrnutými do 

jejího evidenčního stavu včetně produktivní práci učňů a objemu stavebních prací na 

vlastním hmotném investičním majetku.“ 

V následující Tab. 4.1 je uveden index stavební produkce a na Obr. 4.1 zachycuje 

jeho vývoj. 

Tab. 4.1 Index stavební produkce v letech 2007 - 2011 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

Index stavební produkce 107,1 100,0 99,1 92,9 96,9 

z toho: 
pozemní stavitelství 110,7 96,5 93,1 92,9 99,7 

inženýrské stavitelství 97,9 109,9 114,1 92,8 91,3 

Zdroj: ČSÚ 
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Obr. 4.1 Vývoj indexu stavební produkce v letech 2007 - 2011 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Na předchozím Obr. 4.1 je zřejmý výrazný pokles mezi roky 2007 a 2008, kdy 

zasáhla do vývoje v odvětví stavebnictví hospodářská krize, další výrazný pokles 

zaznamenává sektor stavebnictví v roce 2010. Jediný růst za uvedených 5 let je v odvětví 

zaznamenán v posledním uvedeném roce 2011. Jak je uvedeno níže, ukazatele rentability 

společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. mají obdobný vývoj jako index stavební 

produkce. Hodnoty ukazatelů rentability společnosti a indexu stavební produkce 

korespondují v poklesech roků 2008 a 2010. 

4.3 Poměrové ukazatele společnosti 

V následující Tab. 4.2 jsou výsledky vybraných ukazatelů zadluženosti, a to 

ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech, finanční páky (majetkového koeficientu), 

celkové zadluženosti a úrokového krytí. Výpočet ukazatelů je proveden v Příloze č. 4 a byl 

realizován podle vzorců (3.1, 3.4, 3.2 a 3.3). 
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Tab. 4.2 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

Podíl VK na aktivech (v %) 50,14 48,08 59,43 56,33 

FP (v %) 199,45 207,99 168,28 177,53 

Celková zadluženost (v %) 41,06 50,90 37,88 41,84 

Úrokové krytí 259,15 36,04 10,37 2,60 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel úrokového krytí by měl být co nejvyšší, protože vyjadřuje, kolikrát jsou 

úroky kryty výší provozního zisku před úhradou úroků a daní. Doporučená hodnota 

ukazatele je 5, což společnost splňuje až na rok 2010. Nejvyšší hodnota ukazatele byla v roce 

2007, kdy by úroky byly díky vysokému EBITu a nejnižším nákladovým úrokům za 

sledované roky splaceny 259 krát. V dalších letech ukazatel rapidně klesá, což je zapříčiněno 

velkým poklesem EBITu. Příčina poklesu zisku je rozebrána níže u ukazatelů rentability. 

Nákladové úroky společnosti od roku 2007 postupně rostly a svého maxima dosáhly v roce 

2009, kdy jejich hodnota byla přes 12 milionů Kč, tato hodnota nejspíše vznikla vysokou 

úrokovou sazbou za zapůjčené prostředky nebo více přijatými revolvingovými úvěry. 

Nákladové úroky ve společnosti vznikají půjčkami nebo úvěry, které mají splatnost kratší než 

1 rok a jejich stav není tedy zachycen v konečné rozvaze, a také z využívání vnitropodnikové 

spořitelny. V roce 2010 byl pokles ukazatele pod doporučenou hodnotu vyvolán vlivem 

klesajícího EBITu a dále také poklesem nákladových úroků. 

Na následujícím Obr. 4.2 jsou zachyceny výsledky ukazatelů podílu vlastního kapitálu 

na aktivech, finanční páky a celkové zadluženosti. 
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Obr. 4.2 Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2007 - 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vývoj ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech se stabilně pohybuje kolem 

50 %, to vyjadřuje jeho značnou finanční samostatnost. Vlastní kapitál ve všech sledovaných 

letech roste, díky pozvolnému tempu růstu rozvahové položky nerozdělený zisk minulých let 

a to má na ukazatel pozitivní vliv.  

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech nejvíce za sledované období poklesl 

v roce 2008, vliv na ukazatel mělo zvýšení aktiv především díky zařazení nově vybudovaného 

technologického parku společnosti do rozvahové položky stavby, takto společnost získala 

nové kvalitnější zázemí. Na výstavbě technologického parku se začalo pracovat již v roce 

2007 a celková investice převyšovala 120 milionů Kč.Společnost tak výstavbu velmi dobře 

načasovala, jelikož rok 2007 byl rekordní svým obratem, který byl ve výši 3,7 mld Kč. Dále 

v roce 2008 měla vliv na pokles ukazatele nedokončená výroba, v které se evidují 

nedokončené a rozpracované zakázky, a ta vzrostla o více než 107 milionů Kč. Rok 2009 byl 

pro ukazatel podílu vlastního kapitálu příznivý vlivem poklesu nedokončené výroby, kdy byly 

rozpracované zakázky z roku 2008 dokončeny. 

Ukazatel celkové zadluženosti nemá v uvedených letech pouze klesající tendenci, 

která je doporučeným trendem, avšak tyto výkyvy nemusí značit problém ve společnosti. 

Hodnoty ukazatele se pohybují kromě roku 2008 okolo 40 %. Růst ukazatele celkové 

zadluženosti v roce 2008 byl způsoben zvýšením cizích zdrojů a to především díky položce 



 

37 

 

závazky vůči zaměstnancům. V roce 2008 lze předpokládat, že společnost začala naplno 

využívat vnitropodnikovou spořitelnu a využívá ji i v dalších sledovaných letech. V roce 

2008 i dalších letech bylo výhodné použít jako zdroj financování prostředky získané od 

zaměstnanců prostřednictvím vnitropodnikové spořitelny, jelikož v období rozmachu 

hospodářské krize byla pro firmy dostupnost bankovních úvěrů obtížná. Aspekt fungování 

vnitropodnikové spořitelny je rozebrán níže u ukazatelů rentability. Společnost je z hlediska 

zadluženosti stabilní a spolehlivá, protože využívá vnitropodnikovou spořitelnu a nezadlužuje 

se úvěry. 

Ukazatel finanční páky (majetkového koeficientu) měl nejvyšší hodnotu v roce 2008, 

kdy jeho hodnota je přes 200 % a to především díky zvýšení aktiv jak již bylo řečeno výše 

u ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech. Ukazatel finanční páky je převrácenou 

hodnotou ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech. V roce 2009 byl ukazatel finanční 

páky nejnižší za sledovaná léta, způsobil to především pokles aktiv v položce nedokončené 

výroby, kdy rozpracované zakázky z roku 2008 byly dokončeny. 

Z ukazatelů likvidity je realizován výpočet dle vzorce (3.5) pro ukazatel celkové 

likvidity. V následující Tab. 4.3 jsou uvedeny vstupní hodnoty pro výpočet a výsledná 

hodnota ukazatele celkové likvidity. 

Tab. 4.3 Ukazatel celkové likvidity 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

OA (v tis. Kč) 1 596 896 1 931 711 1 729 943 1 612 189 

Krátkodobé závazky (v tis. Kč) 932 571 1 324 922 858 160 1 004 146 

Celková likvidita 1,71 1,46 2,02 1,61 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty ukazatele celkové likvidity by se měly pohybovat v doporučeném rozmezí 

od 1,5 do 2,5 (dle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR). Výsledné hodnoty celkové likvidity 

společnosti se v tomto doporučeném rozmezí ve všech sledovaných letech kromě roku 2008 

pohybují. V roce 2008 celková likvidita klesla pod hodnotu 1,5 a to především kvůli zvýšení 

krátkodobých závazků převážně v položce závazky vůči zaměstnancům. Toto zvýšení bylo 

způsobeno používáním vnitropodnikové spořitelny, zaměstnanci mají možnost za výhodných 
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podmínek si spořit a společnost získává prostředky pro financování svých potřeb, aniž by se 

musela zadlužit formou úvěrů.  

Následující Tab. 4.4 je zaměřena na výsledky vybraných ukazatelů aktivity, a to 

ukazatele obrátky aktiv a doby obratu aktiv. Výsledků bylo dosaženo pomocí vzorců (3.6 a 

3.7), realizace výpočtů a vstupní údaje jsou obsaženy v Příloze č. 4. 

Tab. 4.4 Ukazatel obrátky aktiv a doby obratu aktiv 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

Obrátka aktiv 1,65 1,20 1,02 1,14 

Doba obratu aktiv (dny) 217,67 301,20 353,76 315,74 

Zdroj: vlastní zpracování 

U ukazatele obrátky aktiv by měl být rostoucí trend, což u společnosti je splněno 

pouze v roce 2010. V roce 2010 byl růst ukazatele způsoben růstem tržeb v čitateli, které 

vzrostly více než aktiva ve jmenovateli. Obrátka aktiv je ve všech sledovaných letech vyšší 

jak hodnota jedna, což značí, že z 1 Kč majetku je dosaženo více než 1 Kč tržeb. Nejvyšší 

hodnota byla v roce 2007, kdy z 1 Kč majetku bylo dosaženo nad 1,5 Kč tržeb, což značí 

dobrou schopnost společnosti efektivně využívat svůj majetek. Ukazatel doby obratu aktiv je 

obrácenou hodnotou předchozího ukazatele vynásobenou 360, aby výsledek vyšel ve dnech. 

Doba obratu by měla být co nejkratší a trend by měl být klesající, což ve sledovaných letech 

není dodrženo.  

4.4 Pyramidový rozklad ROE 

Tato podkapitola je věnována pyramidovému rozkladu ukazatele ROE. V Tab. 4.5 

jsou uvedeny vstupní údaje pro pyramidový rozklad ROE, kde EAT je čistý zisk, T jsou 

tržby, A jsou aktiva a VK je vlastní kapitál. 
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Tab. 4.5 Vstupní údaje pro pyramidový rozklad ROE 

Položky 2007 2008 2009 2010 

EAT (v tis. Kč) 443 134 111 750 94 783 7 387 

T (v tis. Kč) 3 763 518 3 115 280 2 310 484 2 742 038 

A (v tis. Kč) 2 275 602 2 606 412 2 270 412 2 404 935 

VK (v tis. Kč) 1 140 955 1 253 153 1 349 217 1 354 636 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmé, že čistý zisk v průběhu let klesal a vlastní kapitál v průběhu let 

rostl, jak již bylo zmíněno výše. Tržby v průběhu let klesají, avšak v roce 2010 vzrostly. 

Společnou změnou všech položek, kromě čistého zisku, je nárůst v roce 2010. Pro lepší 

ilustraci vstupních hodnot pro pyramidový rozklad ROE jsou hodnoty z Tab. 4.5 zachyceny 

na následujícím Obr. 4.3. 

Obr. 4.3 Vývoj vstupních hodnot pro pyramidový rozklad ROE (hodnoty v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

V Tab. 4.6 je proveden první stupeň pyramidového rozkladu ROE. Kde EAT/T je 

rentabilita tržeb, T/A je obrat aktiv a A/VK je finanční páka. 



 

40 

 

Tab. 4.6 První stupeň rozkladu ROE 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

EAT/T  0,12 0,04 0,04 0,00 

T/A  1,65 1,20 1,02 1,14 

A/VK  1,99 2,08 1,68 1,78 

ROE (v %) 38,84 8,92 7,03 0,55 

Zdroj: vlastní zpracování 

V roce 2007 se na ukazateli ROE nejvíce podílela finanční páka, která je v tabulce 

vyjádřena jako ukazatel A/VK, nejmenší vliv na ukazatel ROE měla rentabilita tržeb 

s použitím čistého zisku EAT v čitateli. V roce 2008 měla nejvyšší vliv na klesající ukazatel 

ROE finanční páka, tak jako v následujících obdobích. Další příčinou poklesu ukazatele ROE 

v roce 2008 je pokles ukazatele obratu aktiv (T/A). V roce 2009 má na pokles rentability 

vlastního kapitálu vliv snižující se ukazatel obrátky aktiv a zvyšující se celková likvidita, která 

je vypočítána v Tab. 4.3. Nejmenší vliv na ukazatel ROE ve všech uvedených obdobích měla 

rentabilita tržeb (zisková marže) s použitím čistého zisku, kdy její vliv od roku 2007 klesal. 

4.5 Analýza odchylek - metoda postupných změn 

V této podkapitole je realizována analýza odchylek pomocí metody postupných změn 

pro první stupeň pyramidového rozkladu ukazatele ROE. 

Rozklad ukazatele ROE pomocí metody postupných změn pro roky 2007/2008, 

2008/2009 a 2009/2010 je v následující Tab. 4.7. V tabulce jsou uvedeny procentní vlivy 

dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE a pořadí síly vlivu dílčího ukazatele na 

vrcholový ukazatel. Kompletní rozklad ukazatele ROE pomocí metody postupných změn pro 

uvedené roky viz Příloha č. 3. 
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Tab. 4.7 První stupeň rozkladu ROE metodou postupných změn 

Ukazatel 

Období 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Změna 
vrcholového 

ukazatele v % 

Pořadí 
vlivu 

Změna 
vrcholového 

ukazatele v % 

Pořadí 
vlivu 

Změna 
vrcholového 

ukazatele v % 

Pořadí 
vlivu 

EAT/T  -27,01 1. 1,28 3. -6,56 1. 

T/A  -3,28 2. -1,52 2. 0,06 3. 

A/VK 0,37 3. -1,66 1. 0,03 2. 

∆ ROE 
(v %) 

-29,92 - -1,89 - -6,48 - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na následujícím Obr. 4.4 jsou zaznamenány všechny výše změn dílčích ukazatelů na 

vrcholový ukazatel ROE. 

Obr. 4.4 Dílčí změny ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že největší negativní vliv na ukazatel ROE měl ukazatel čisté 

ziskovosti tržeb (EAT/T) a to mezi roky 2007/2008 a 2009/2010. Při zjištění, že největší vliv 

na ukazatel ROE má ukazatel ROS (čistá ziskovost tržeb), je vhodné použít analýzu 

odchylek i na rozklad ukazatele ROS. Analýza odchylek pro ukazatel ROS je uvedena 

v Příloze č. 3.  
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Absolutní změna ukazatele ROS mezi roky 2007 a 2008 byla - 8,19 %. Absolutní 

změna ukazatele ROS mezi roky 2009 a 2010 byla - 3,83 %. Na ukazatel ROS za období 

2007/2008 a 2009/2010 měl shodně největší negativní vliv ukazatel EBIT/T.  

Ze zjištěných výsledků analýzy odchylek pro ukazatele ROS a ROE vyplývá, že 

v období největšího poklesu ukazatele ROE (roky 2008 a 2010) na něj nejvíce působí výše 

zisku a tržeb. V roce 2008 rapidně poklesl zisk, což bylo způsobeno poklesem zakázek, ale i 

značnou částí rozpracovaných zakázek v nedokončené výrobě, které budou zahrnuty do 

tržeb až v následujících letech, tedy v době dokončení.  

V roce 2010 je pokles ukazatele ROE zapříčiněn zejména propadem zisku a mírným 

nárůstem tržeb. V roce 2010 poklesl zisk zejména vlivem zvýšení nákladů, kdy se zvýšily 

náklady na materiál, energii, služby a také osobní náklady. V roce 2010 společnost zahájila 

realizaci velkého množství staveb občanské vybavenosti, za zmínku stojí Forum Nová 

Karolina Ostrava, Avion Shopping park Ostrava - rozšíření sever, Ústav molekulární a 

translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S nárůstem zakázek 

souvisí i zvýšení osobních nákladů. Osobní náklady vzrostly vlivem toho, že se společnost 

rozhodla přijmout dalších 16 technickohospodářských pracovníků (THP), jejichž úkolem je 

vyhledávat nové zakázky, připravovat stavby a vypracovávat projektovou dokumentaci. 

Jedná se například o stavbyvedoucí, rozpočtáře, techniky, přípraváře výroby aj. 

V období 2007/2008 měla největší pozitivní vliv na ukazatel ROE finanční páka, která 

se z roku 2007 na rok 2008 zvýšila především díky zvýšení aktiv z důvodu zařazení stavby 

nového technologického parku společnosti. V období 2008/2009 měl největší pozitivní vliv 

na ukazatel ROE ukazatel čisté ziskovosti tržeb (EAT/T). V roce 2009 ukazatel čisté 

ziskovosti tržeb vzrost oproti roku 2008 díky poklesu tržeb. V období 2009/2010 měl 

největší pozitivní vliv na ukazatel ROE ukazatel obrátky aktiv, který z roku 2009 na 2010 

vzrostl především díky růstu tržeb. 

4.6 Vývoj ukazatelů rentability v období 2007 - 2010 

Ukazatele rentability jsou počítány jako podíl čistého zisku nebo zisku před úhradou 

daní a úroků a vstupu, kterým může být položka aktiv či pasiv. Ukazatele rentability by měly 

mít rostoucí trend. V případě společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. je trend klesající, 

příčiny tohoto trendu jsou vysvětleny níže. 



 

43 

 

4.6.1 Rentabilita aktiv a rentabilita vlastního kapitálu (ROA a ROE) 

V následující Tab. 4.8 jsou uvedeny vstupní údaje pro výpočet rentability aktiv a 

rentability vlastního kapitálu, dále jednotlivé výsledky rentability aktiv a vlastního kapitálu 

v letech 2007 - 2010 a jejich vývoj je zachycen na Obr. 4.5. Výpočet rentability aktiv je 

realizován podle vzorce (3.8), kde je v čitateli použit EBIT, který má větší vypovídací 

schopnost, jelikož neobsahuje úroky a daň, a ve jmenovateli jsou celková aktiva. V ukazateli 

rentability vlastního kapitálu je porovnáván čistý zisk s velikostí vlastního kapitálu podle 

vzorce (3.10).  

Tab. 4.8 Ukazatel ROA a ROE 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

EBIT (v tis. Kč) 583 098 168 385 130 010 16 879 

A (v tis. Kč) 2 275 602 2 606 412 2 270 412 2 404 935 

EAT (v tis. Kč) 443 134 111 750 94 783 7 387 

VK (v tis. Kč) 1 140 955 1 253 153 1 349 217 1 354 636 

ROA (v %) 25,62 6,46 5,73 0,70 

ROE (v %) 38,84 8,92 7,03 0,55 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 4.5 Vývoj rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z předchozí Tab. 4.8 a Obr. 4.5 je zřejmé, že ukazatel ROA má v průběhu období 

klesající tendenci, která je převážně způsobena klesajícím ziskem. V účetním období 2008 je 

zaznamenán prudký pokles ukazatele rentability aktiv proti roku 2007, a to o 19,16 

procentního bodu. Tento markantní pokles v roce 2008 zapříčinil nástup hospodářské krize, 

jež zapříčinila pokles zakázek pro společnost, což vedlo k poklesu tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb, které velkou mírou ovlivňují provozní výsledek hospodaření. K poklesu 

ukazatele ROA v roce 2008 dále přispělo také zvýšení aktiv, zvláště pak nárůst o 107 

milionů Kč oproti roku 2007 v položce nedokončené výroby a polotovarů, kde jsou 

rozpracované projekty, které přinesou tržby při dokončení v následujících letech. 

Dále k poklesu ukazatele ROA v roce 2008 vedlo zařazení nově vybudovaného 

technologického parku do rozvahové položky stavby, takto společnost získala nové 

kvalitnější zázemí. Společnost také pořídila nové stroje, zde si lze položit otázku, zda není 

výhodnější místo nákupu využít možnost zapůjčení strojů a takto snížit položku aktiv. Tuto 

možnost by bylo výhodné realizovat u strojů, které společnost nepotřebuje ke každé stavební 

činnosti. Je tedy možné konstatovat, že zapůjčení strojů by mělo příznivý vliv na ukazatel 

ROA.  

Další výrazný pokles ukazatele ROA byl zaznamenán v roce 2010 a byl zapříčiněn 

poklesem zisku. V roce 2010 došlo ke zvýšení nákladů, což způsobilo snížení zisku i přes 

rostoucí tržby. Náklady se zvýšily především v položkách osobní náklady a náklady na 

materiál, energii a služby (mezi služby řadí společnost činnosti vykonávané dodavateli, které 

nedokáže realizovat sama, a na svých webových stránkách uvádí, že jde zejména o montáž 

ocelových konstrukcí od jiné společnosti, realizaci protipožární ochrany aj.). 

Situace u ukazatele ROE je velmi podobná situaci u ukazatele ROA. Ze vstupních 

údajů u ukazatele ROE v Tab. 4.8 je zřejmé, že se příliš nemění vlastní kapitál, který ovšem 

stále mírně narůstá díky převodům VH běžného období do nerozděleného zisku minulých let, 

avšak velké změny jsou u čistého zisku. Výrazná změna ukazatele ROE je v letech 2007 - 

2008, kdy ukazatel ROE poklesl o 29,92 procentního bodu, a hlavní příčinou byl právě 

pokles čistého zisku. Pokles zisku byl vyvolán poklesem zakázek, ale i značnou částí 

rozpracovaných zakázek v nedokončené výrobě, které budou zahrnuty do tržeb až 

v následujících letech, tedy až po jejich dokončení. 
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Další výrazný pokles, jak již bylo zmíněno výše u analýzy odchylek, je mezi roky 

2009 a 2010, kde největší negativní vliv na ukazatel měl opět ukazatel rentability tržeb a dále 

také finanční páka. K poklesu ukazatele ROE ve všech uvedených letech také přispívá 

zvýšení VK a to v rozvahové položce nerozdělený zisk minulých let, kam jsou převáděny 

výsledky hospodaření předchozích běžných účetních období. Lze předpokládat, že společnost 

kumuluje VK z důvodu budoucích investic do velkých projektů, například do výstavby Fora 

Nová Karolina v Ostravě. 

Obecným pravidlem je, že ROE by mělo být větší než ROA. Toto platí ve všech 

sledovaných letech kromě roku 2010, kdy se ukazatel ROE propadl až na hodnotu 0,55 % a 

ROA na hodnotu 0,70 %. Rozdíl mezi ROA a ROE v roce 2010 činí 0,16 %, což bylo 

způsobeno poklesem zisku před úhradou úroků a daní a čistého zisku, u ukazatele ROA 

přišpěly k poklesu také aktiva. Pokles zisku byl v roce 2010 způsoben především zvýšením 

osobních nákladů, nákladů na materiál, energii a služby. Dalšímu propadu ukazatelů by mohla 

společnost předcházet zvýšením efektivnosti výroby a snižováním nákladů na výrobu. Avšak 

snižování nákladů na výrobu je v odvětví stavebnictví problémem vzhledem ke kolísavosti 

nedokončené výroby, kdy na rozpracované zakázky je nutné vynaložit náklady nyní, ovšem 

tržby budou realizovány až při dokončení zakázek v budoucnosti. Lze se zaměřit na 

snižování nákladů formou výběru vhodnějších dodavatelů, a tak snížit ceny energie nebo 

materiálu, nebo například snížit mzdové náklady pracovníků správy. 

Jak již bylo řečeno výše, ukazatel finanční páky a úrokové redukce působí na ukazatel 

rentability vlastního kapitálu protichůdně. Tento protichůdný efekt zaznamenává ukazatel 

ziskového účinku finanční páky. Vývoj ukazatele finanční páky a vstupní údaje pro výpočet 

jsou uvedeny v následující Tab. 4.9. Výpočet ukazatele ziskového účinku finanční páky je 

realizován dle vzorce (3.16). 

Tab. 4.9 Ziskový účinek finanční páky 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

EBT/EBIT 1,00 0,97 0,90 0,61 

A/VK 1,99 2,08 1,68 1,78 

ZÚFP 1,99 2,02 1,52 1,09 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ziskový účinek finanční páky byl ve všech uvedených letech větší jak 1. Zadluženost 

má přitom pozitivní vliv na rentabilitu, a jelikož společnost nemá problémy se zadlužeností, 

díky využívání vnitropodnikové spořitelny, mohla by v případě potřeby více využívat cizích 

zdrojů. V roce 2010 se ziskový účinek finanční páky blíží hodnotě 1, což znamená, že 

zadlužení nemá již tak pozitivní vliv na ukazatel ROE. Úroková redukce působí na ukazatel 

negativně, jelikož došlo k meziročnímu poklesu o - 0,29. I když nákladové úroky v roce 

2010 klesly, poklesl i výsledek hospodaření a nedošlo tedy ke zvýšení ziskového účinku 

finanční páky. Pokud v roce 2011 bude nadále klesat výsledek hospodaření, bude se snižovat 

i ziskový účinek finanční páky. Ziskový účinek finanční páky by se mohl zvýšit, pokud by 

společnost využila prostředky kumulované ve vlastním kapitále v nerozděleném zisku nebo 

by se zvýšily neúročené cizí zdroje, v tomto případě by se zvyšovala finanční páka, což by 

mělo příznivý vliv na ukazatel ROE, a úroková redukce by se nezměnila. 

4.6.2 Srovnání ukazatele ROA a ROE společnosti s odvětvím 

Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. se řadí podle klasifikace ekonomických 

činností (CZ-NACE) do sekce (odvětví) F – Stavebnictví. V následujícím textu jsou srovnány 

ukazatele ROE a ROA společnosti s ukazateli pro toto odvětví v letech 2007, 2008, 2009 a 

2010. Pro výpočet ukazatelů odvětví byly použity hodnoty z analýzy Ministerstva průmyslu a 

obchodu ČR. Odvětví je zde mimo jiné rozčleněno podle institucionálních sektorů a ke 

srovnání bylo využito údajů soukromých podniků pod domácí kontrolou, protože společnost 

je do této kategorie řazena. V následující Tab. 4.10 jsou hodnoty ukazatelů ROA a ROE 

společnosti a odvětví. 

Tab. 4.10 Hodnoty ukazatele ROA a ROE (společnosti a odvětví) 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

ROA (v %) 25,62 6,46 5,73 0,70 

ROE (v %) 38,84 8,92 7,03 0,55 

ROA odvětví (v %) 8,85 8,88 8,87 7,66 

ROE odvětví (v %) 19,17 16,92 18,56 13,26 

Zdroj: vlastní zpracování a MPO 

Na následujícím Obr. 4.6 je zobrazen vývoj ukazatele ROA společnosti a odvětví. 
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Obr. 4.6 Vývoj ukazatele ROA ve společnosti a v odvětví 

Zdroj: vlastní zpracování a MPO 

Ve sledovaných letech dosáhla společnost vyššího ukazatele ROA než odvětví pouze 

v roce 2007, v roce 2008 zasáhla ve většině odvětví ekonomiky hospodářská krize, dotkla se 

i společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. a ukazatel ROA společnosti byl nižší než 

výsledek odvětví. I v odvětví docházelo k poklesu EBITu, který se v ukazateli projevil 

zvláště v roce 2010, naopak aktiva si ve sledovaných letech zachovávala téměř stejnou výši. 

V odvětví došlo v roce 2010 k výraznému poklesu tržeb za vlastní výrobky i z prodeje zboží 

a služeb, což souvisí se snižujícím se počtem stavebních zakázek, avšak na rozdíl od 

sledované firmy došlo v odvětví také k poklesu výkonové spotřeby i osobních nákladů. Zde 

je však třeba poznamenat, že v roce 2010 společnost měla nižší tržby, ale vlivem nárůstu 

zakázek došlo k růstu nákladů, které se ve výnosech projeví až v dalších letech. 

Na následujícím Obr. 4.7 je porovnání ukazatele ROE společnosti s odvětvím. 
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Obr. 4.7 Vývoj ukazatele ROE ve společnosti a v odvětví 

Zdroj: vlastní zpracování a MPO 

Společnost stejně jak tomu bylo u ROA, měla vyšší ukazatel ROE pouze v roce 2007. 

Poté vlivem krize, která společnosti zasáhla, její ROE prudce klesá. Ukazatel ROE pro 

odvětví je vypočítán z údajů soukromých podniků pod domácí kontrolou, kde zásah 

hospodářské krize není tolik zřejmý. I u tohoto ukazatele v roce 2010 působí snížení čistého 

zisku v odvětví, avšak ještě podstatnější byl vliv zvýšení vlastního kapitálu. Vlastní kapitál 

v odvětví se zvýšil téměř třikrát více, než poklesl čistý zisk odvětví (nárůst VK o asi 

3 mld. Kč). Za hlavní příčinu lze označit kumulaci zisku v položce nerozdělený zisk + fondy 

(dle MPO). Lze předpokládat, že i ostatní soukromé podniky pod domácí kontrolou se 

chovají stejně jako sledovaná společnost a pro budoucí potřebu kapitálu na projekty hromadí 

výsledky hospodaření minulých let. 

4.6.3 Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE 

Ukazatel ROCE je používán k hodnocení dlouhodobého investování a vyjadřuje 

efektivnost hospodaření společnosti. K výpočtu ukazatele je použit vzorec (3.11). V Tab. 

4.13 jsou uvedeny vstupní údaje a výsledky ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů za léta 

2007 - 2010. Mezi vstupními údaji pro výpočet jsou uvedeny dlouhodobé dluhy, které 

společnost v rozvaze nevykazuje ve formě bankovních úvěrů ani dlouhodobých závazků.  
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Předpokladem pro výpočet dlouhodobých dluhů byla informace, že firma GEMO 

OLOMOUC, spol. s r.o. používá k získávání peněžních prostředků vnitropodnikovou 

spořitelnu. Bylo vycházeno z předpokladu, že zaměstnanci si spoří ve firmě dlouhodobě a 

splatnost závazku vůči zaměstnancům je delší jak jeden rok. Dlouhodobé dluhy byly zjištěny 

z rozdílu mezi závazky vůči zaměstnancům a průměrnou prosincovou mzdou, protože tyto 

mzdy se v prosinci zaúčtují, ale vyplácejí se až v následujícím roce. Uvedené průměrné mzdy 

jsou vypočítány fiktivně, protože při výpočtu čisté mzdy nebyly uplatněny žádné slevy na 

dani ani daňová zvýhodnění aj. V roce 2007 by byl výpočet průměrné měsíční mzdy obtížný 

vzhledem k progresivní sazbě daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků, kdy výše sazby daně byla určována dle výše příjmu. Proto v roce 2007 byla použita 

průměrná měsíční mzda za rok 2008. Výpočet průměrných mezd je uveden v následující Tab. 

4.11. 

Tab. 4.11 Výpočet průměrných měsíčních mezd (údaje v tabulce jsou v tis. Kč) 

Položky 2007 2008 2009 2010 

Mzdové náklady = HM - 695 356 407 007 488 066 

SP, ZP za zaměstnavatele - 98 423 14 126 58 207 

SuperHM - 938730,6 545389,4 654008,4 

Daň 15 % - 140809,6 81808,41 98101,27 

Čistá mzda - 456 123 311 073 331 758 

Průměrná měsíční mzda 38010,28 38010,28 25922,72 27646,48 

Zdroj: vlastní zpracování 

Závazky zaměstnanců snížené o průměrné prosincové mzdy jsou uvedeny v Tab. 

4.12. Tyto snížené závazky k zaměstnancům o prosincové mzdy jsou dále považovány za 

dlouhodobé dluhy. 

Tab. 4.12 Výpočet dlouhodobých dluhů (údaje v tabulce jsou v tis. Kč) 

Položky 2007 2008 2009 2010 

Závazky k zaměstnancům 69 907 416 051 437 481 65 956 

Snížené závazky k 
zaměstnancům 

31 897 378 041 399 471 40 033 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vstupní údaje a výsledky ukazatele ROCE jsou uvedeny v následující Tab. 4.13. 

Tab. 4.13 Ukazatel ROCE 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

EBIT (v tis. Kč) 583 098 168 385 130 010 16 879 

VK (v tis. Kč) 1 140 955 1 253 153 1 349 217 1 354 636 

Dl. dluhy (v tis. Kč) 31 897 378 041 399 471 40 033 

ROCE (v %) 49,72 10,32 7,43 1,21 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vývoj ukazatele ROCE v období 2007 - 2010 je zachycen v následujícím Obr. 4.8. 

Obr. 4.8 Vývoj rentability dlouhodobých zdrojů ROCE (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak již bylo výše řečeno, firma neinkasovala žádný úvěr a nemá dluhy vůči bankám ani 

obchodním partnerům. Za dlouhodobé dluhy jsou považovány závazky k zaměstnancům 

snížené o průměrné prosincové mzdy. Zaměstnanci si u společnosti dlouhodobě spoří a 

společnost takto může využívat získané peněžní prostředky jako cizí zdroj financování. 

Ukazatel ROCE má v průběhu posledních let klesající tendenci a tato situace není pro 

společnost příznivá. Na vývoj ukazatele má nepříznivý vliv snižující se EBIT především 

v roce 2008 a 2010, tento pokles se dá přisuzovat hospodářské krizi, jak ilustruje i propad 

indexu stavební produkce (Obr. 4.9), dále také snižování výnosů související s poklesem počtu 
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zakázek (v roce 2008) a rovněž s rozpracovanými zakázkami v nedokončené výrobě, které 

přinesou zisk v dalších letech. 

V roce 2008 došlo k výraznému poklesu ukazatele ROCE, k němuž také přispělo 

zvýšení VK z důvodu převodu výsledku hospodaření z roku 2007 do nerozděleného zisku 

minulých let. V následujících letech se opět výsledek hospodaření převádí do následujícího 

roku, a to do rozvahové položky nerozdělený zisk minulých let a díky těmto převodům se 

v každém roce zvyšuje VK, jelikož si jej společnost střádá na budoucí investice a 

developerské projekty. V roce 2010 je ukazatel nejnižší, což vypovídá o neefektivnosti 

dlouhodobých investic z důvodu kumulace nerozděleného zisku na budoucí projekty a 

potřeby společnosti. 

4.6.4 Ukazatel rentability tržeb ROS 

Z výsledku ukazatele vyplývá, jakou výši zisku dosáhne podnik z jedné koruny tržeb. 

V praxi se využívá obvykle ve dvou variantách, a to dle vzorce (3.12) jako čistá ziskovost 

tržeb nebo jako provozní ziskové rozpětí podle vzorce (3.13). Rozdíl mezi vzorci je 

v použitém zisku, v prvním vzorci se použije čistý zisk a ve druhém vzorci je použit zisk před 

úhradou úroků a daní. Dále jsou pro výpočet potřebné tržby, v případě této společnosti jsou 

použity pouze tržby za prodej výrobků a služeb. 

Čistá ziskovost tržeb 

V následující Tab. 4.14 jsou uvedeny potřebné vstupní údaje pro výpočet a výsledky 

ukazatele ROS v jednotlivých letech. Z výsledků ukazatele je zřejmé, že rentabilita tržeb má 

klesající trend jako předchozí ukazatele rentability. 

Tab. 4.14 Ukazatel ROS (čistá ziskovost tržeb) 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

EAT (v tis. Kč) 443 134 111 750 94 783 7 387 

T (v tis. Kč) 3 763 518 3 115 280 2 310 484 2 742 038 

ROS (v %) 11,77 3,59 4,10 0,27 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Provozní ziskové rozpětí 

V Tab. 4.15 jsou uvedeny údaje potřebné pro výpočet ukazatele ROS, tedy tržby a 

zisk před úhradou úroků a daní. Tento ukazatel má stejně jako předchozí ukazatel klesající 

tendenci. 

Tab. 4.15 Ukazatel ROS (provozní ziskové rozpětí) 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

EBIT (v tis. Kč) 583 098 168 385 130 010 16 879 

T (v tis. Kč) 3 763 518 3 115 280 2 310 484 2 742 038 

ROS (v %) 15,49 5,41 5,63 0,62 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vývoj obou ukazatelů ROS je zaznamenán na následujícím Obr. 4.10. 

Obr. 4.10 Vývoj ukazatelů rentability tržeb (ukazatel čisté ziskovosti tržeb a provozního 

ziskového rozpětí) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z Obr. 4.10 i výsledků ukazatelů (Tab. 4.14 a Tab. 4.15) je patrný propad ukazatelů 

ROS v roce 2008, který se dá přisuzovat nástupu hospodářské krize, kdy poklesl i index 

stavební produkce což bylo doloženo (Obr. 4.11).Tržby i zisk společnosti klesají ve všech 

letech, protože dochází vlivem hospodářské krize stále k úbytku zakázek. K poklesu 

ukazatelů v roce 2008 vedl převážně markantní pokles zisku a také pokles tržeb, který lze 
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z části přisuzovat odlivu odběratelů, ale také značné části rozpracovaných zakázek 

v nedokončené výrobě. V roce 2009 oba ukazatele zaznamenaly mírný růst, na ukazatele 

příznivě působil pokles tržeb a nepříznivě působil pokles zisku, avšak jeho vliv je v porovnání 

s poklesem tržeb nevýrazný. 

V roce 2010 opět oba ukazatele klesají, což je zapříčiněno zvláště velkým propadem 

zisku a mírným nárůstem tržeb. Tržby v roce 2010 oproti roku 2009 sice vzrostly, ale 

ukazatele ROS klesají především vlivem zisku. V roce 2010 poklesl zisk zejména vlivem 

zvýšení nákladů, kdy se zvýšily náklady na materiál, energii a služby. V roce 2010 vzrostla 

nedokončená výroba, proto se zvýšily náklady na materiál, ale s tímto zvýšením nákladů 

souvisí i zvyšování cen pohonných hmot. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že 

průměrná cena nafty se v roce 2010 zvýšila o 4,47 Kč a průměrná cena benzínu Natural 95 o 

4,59 Kč. Pokud jsou srovnány ukazatele a vývoj indexu stavební produkce (Obr. 4.12) je 

patrné, že poklesy ukazatelů v roce 2008 a 2010 korespondují s poklesy indexu stavební 

produkce. Dalšímu propadu ukazatelů by mohla společnost předcházet zvýšením efektivnosti 

výroby a produktivity práce, co nejvyšším vytěžováním výrobních kapacit a snižováním 

nákladů na výrobu například vyhledáváním cenově a kvalitativně nejvýhodnějších dodavatelů. 

4.6.5 Ukazatel rentability nákladů 

Rentabilita nákladů je používána především jako doplňkový ukazatel k rentabilitě 

tržeb. Výsledek ukazatele vypovídá, kolik Kč zisku přinese jedna koruna vložených nákladů. 

Pro výpočet je použit vzorec (3.14). V následující Tab. 4.16 jsou vstupní údaje pro výpočet a 

výsledné hodnoty ukazatele ROC. 

Tab. 4.16 Ukazatel ROC 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

EAT (v tis. Kč) 443 134 111 750 94 783 7 387 

Celkové náklady (v tis. Kč) 3 677 724 3 416 030 2 139 194 2 963 409 

ROC (v %) 12,05 3,27 4,43 0,25 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledné hodnoty ukazatele ROC a jejich vývoj za čtyři roky jsou zaznamenány na 

následujícím Obr. 4.13. 
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Obr. 4.13 Vývoj ukazatele ROC (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čím vyšší ukazatel ROC je, tím úspěšnější je společnost v této oblasti a tím lépe 

společnost hospodaří s náklady. Ukazatel rentability nákladů v období stále klesá, protože 

klesá i čistý zisk. V roce 2008 došlo k výraznému poklesu ukazatele z důvodu poklesu 

čistého zisku o 331 milionů Kč, který zapříčinila hospodářská krize. Náklady v roce 2008 

poklesly také, avšak byla to menší změna než u zisku. V roce 2010 byl propad ukazatele o 

4,18 procentního bodu oproti předchozímu roku. Na ukazatele působí nepříznivě pokles 

čistého zisku a také růst nákladů v roce 2010, a to mzdových nákladů, nákladů na materiál, 

energii a služby (mezi služby řadí společnost činnosti vykonávané dodavateli, které nedokáže 

realizovat sama, a na svých webových stránkách uvádí, že se jedná o montáž ocelových 

konstrukcí od jiné společnosti, realizaci protipožární ochrany aj.). 

4.7 Bod indiference 

Vstupní údaje pro výpočet bodu indiference jsou uvedeny i se souřadnicemi bodu 

indiference v Tab. 4.18. Pro bod indiference je potřebná i úroková míra cizího kapitálu, která 

je vypočítána v Tab. 4.17.  
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Tab. 4.17 Úroková míra cizího kapitálu 

Počáteční hodnota -378 041 

1. rok 4 672 

2. rok 12 535 

3. rok 384 542 

rd 2 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Úroková míra cizího kapitálu byla vypočítána jako výnos do splatnosti obligace 

(vnitřní výnosové procento) tříletého dluhopisu za roky 2008, 2009 a 2010, protože firma 

nemá žádné úvěry, jak již bylo zmíněno výše. Výpočet rd byl realizován podle vzorce (3.23). 

Peněžní prostředky si firma půjčuje od svých zaměstnanců prostřednictvím vnitropodnikové 

spořitelny a zaměstnanci si mají možnost výhodně spořit. Úroková míra rd byla vypočítána 

z počáteční hodnoty, kterou měla společnost od zaměstnanců půjčenou v roce 2008, tato 

počáteční hodnota byla vypočítána v Tab. 4.12 z rozdílu mezi závazky vůči zaměstnancům 

v roce 2008 a průměrnou prosincovou mzdou v roce 2007, která je právě vyplacena v lednu 

2008. Úroková míra cizího kapitálu byla dále vypočítána dle vzorce pro výnos do splatnosti 

obligace, kdy v každém roce byly společností vyplaceny nákladové úroky zaměstnancům, 

kteří spoří (ve vzorci (3.23) představují kupónovou platbu). V roce 2010 (3. roce) byly 

vyplaceny nákladové úroky navýšené o částku, která byla jako nominální hodnota od 

zaměstnanců v roce 2008 vypůjčena. 

K výpočtu souřadnic bodu indiference slouží vzorec pro EBIT indiferentní (3.25) a 

vzorec pro ROE indiferentní (3.26). Vstupní údaje, kromě úrokové míry cizího kapitálu, 

která je uvedená výše (Tab. 4.17), a výsledky souřadnic bodu indiference jsou uvedeny 

v následující Tab. 4.18. 
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Tab. 4.18 Bod indiference 

Rok 
E (v tis. 

Kč) 
D (v tis. 

Kč) 

Sazba 

DzP t 
(v %) 

EBITind (v 

tis. Kč) 
ROEind 
(v %) 

Dosažený 
EBIT (v 

tis. Kč) 

Dosažené 
ROE 
(v %) 

ROE 

pro E 

(v %) 

2007 1 140 955 934 367 24 43 312,17 1,59 583 098 38,84 21,35 

2008 1 253 153 1 326 617 21 53 840,04 1,65 168 385 8,92 5,16 

2009 1 349 217 860 040 20 46 107,40 1,67 130 010 7,03 4,71 

2010 1 354 636 1 006 273 19 49 272,39 1,69 16 879 0,55 0,58 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výsledků souřadnic pro bod indiference je patrné, že v prvních 3 letech dosažený 

EBIT přesáhl hodnoty EBITind a dosažené ROE přesáhlo ROEind, lze tedy hovořit o 

pozitivním vlivu finanční páky. V těchto letech se společnost dostává za bod indiference, tedy 

dosažený EBIT se nachází vpravo od bodu indiference (Obr. 3.2) a to znamená, že 

financování cizím kapitálem je výhodné.  

V roce 2007 by mohl EBIT klesnout až o 539 milionů Kč a financování cizím 

kapitálem by bylo stále výhodné. Společnost pro financování používala jak vlastní, tak cizí 

zdroje, kdyby však k financování společnost používala pouze vlastní kapitál, výsledné ROE 

by bylo 21,35 %. V roce 2008 firma více využívala financování cizími zdroji, ale EBIT by 

mohl klesnout o 114 milionů Kč a stále by bylo výhodné využít financování cizím kapitálem. 

Pokud by společnost svou činnost financovala pouze vlastním kapitálem, dosažené ROE by 

bylo 5,16 % a toto ROE by bylo nižší než ROE, které firma v roce 2008 dosáhla.  

V roce 2009 společnost více využívá financování vlastním kapitálem, ale stále se 

dosaženým EBIT i ROE dostává za hodnoty EBITind a ROEind. V tomto roce by mohla více 

využívat cizích zdrojů. V roce 2010 byl dosažený EBIT nižší než EBITind a dosažené ROE 

bylo také nižší než ROEind. V roce 2010 by měl management zvážit využití cizího kapitálu, 

které nyní není výhodné, protože vliv finanční páky je zde nízký a dochází ke snižování 

rentability vlastního kapitálu vlivem úrokové redukce. Pokud by firma pro financování 

využila pouze vlastní zdroje, byl by ukazatel ROE o 0,03 % vyšší. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu rentability společnosti za období 2007 - 

2010, objasnit její vývoj a pomocí pyramidového rozkladu pro první stupeň ukazatele 

rentability vlastního kapitálu zjistit, které dílčí ukazatele jej nejvíce ovlivňují. Následně byla 

použita metoda postupných změn pro vyčíslení dílčích vlivů ukazatelů na ukazatele 

rentability vlastního kapitálu pro první stupeň pyramidového rozkladu rentability vlastního 

kapitálu a byl vypočítán bod indiference. 

Bezesporu nejpříznivějším rokem pro všechny ukazatele rentability byl rok 2007, kdy 

všechny ukazatele rentability dosáhly svého vrcholu. Společnost v tomto roce dosáhla 

nejvyššího zisku, který se v dalších letech postupně snižoval. Ve sledovaných letech od roku 

2008 mají všechny ukazatele převážně klesající trend. Nepříznivým rokem pro ukazatele 

rentability byl rok 2008, kdy u všech ukazatelů byl zaznamenán největší propad ve 

sledovaných letech. V roce 2008 do vývoje společnosti zasáhla hospodářská krize. Rok 2010 

je pro ukazatele rentability také rokem poklesu, kdy je hlavním problémem pokles zisku. Za 

příčinu poklesu zisku lze označit zvýšení osobních nákladů, nákladů na materiál, energii a 

služby. 

U ukazatele ROA i ROE bylo dosaženo nejnižších hodnot v roce 2010, jelikož 

společnost má v roce 2010 zadluženost přes 40 % a ziskový účinek finanční páky je 1,09, 

společnost by mohla pro financování více využít cizí zdroje, což by mohlo mít pozitivní vliv 

na rentabilitu, avšak protichůdný efekt úrokové redukce při stále klesajícím zisku bude tuto 

tezi dementovat. Pro společnost by bylo výhodnější, kdyby cizí kapitál využívala 

v předchozích sledovaných letech, kdy byl ziskový účinek finanční páky vyšší. 

 Při srovnaní ukazatele ROA a ROE společnosti se stejnými ukazateli pro odvětví 

byly brány výsledky soukromých podniků pod domácí kontrolou. Srovnáním bylo zjištěno, že 

hodnota ukazatele ROA i ROE společnosti přesahovala hodnoty ukazatelů pro odvětví pouze 

v roce 2007 před nástupem hospodářské krize. V následujících letech hodnoty obou 

ukazatelů společnosti klesly pod hodnoty ukazatelů odvětví. 

Nejnižších hodnot v roce 2010 dosáhla rentabilita tržeb a rentabilita nákladů. U těchto 

ukazatelů rentability může být jedním z nepříznivých aspektů i to, že náklady již vlivem práce 

na běžících projektech vznikly, avšak lze předpokládat, že do procesu tvorby zisku, tedy do 
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výnosů, se promítnou tyto projekty až po dokončení (tedy při jejich předání). Nejvyšších 

hodnot oproti ostatním ukazatelům rentability ve všech sledovaných letech dosahuje ukazatel 

rentability dlouhodobých zdrojů. 

V budoucnu by se společnost měla snažit snižovat náklady a efektivněji tak 

zhodnocovat vložené prostředky, dále by měla usilovat o zvýšení tržeb a zisku. Jak vyplývá 

z analýzy odchylek pro první stupeň rozkladu ukazatele ROE, čistá ziskovost tržeb má 

převážně největší vliv na ukazatel ROE. Dalšímu propadu ukazatelů by mohla společnost 

předcházet zvýšením efektivnosti výroby a produktivity práce, co nejvyšším vytěžováním 

výrobních kapacit a snižováním nákladů na výrobu například vyhledáváním cenově a 

kvalitativně nejvýhodnějších dodavatelů. 

Dále lze také doporučit provádět a vyhodnocovat čtvrtletně finanční analýzu 

společnosti pomocí poměrových ukazatelů a realizovat také srovnání se stejným čtvrtletím 

předchozího roku. Jelikož odvětví stavebnictví je velice ovlivněno ročním obdobím, je 

výhodné sledovat vývoj ukazatele vzhledem ke stejnému období předchozího roku, čímž 

bude právě tato sezónnost zohledněna a firma tak získá relevantní informace. Pravidelným 

sledováním ukazatelů finanční analýzy může firma hodnotit minulost, současnost a odhadovat 

budoucí vývoj finanční situace podniku a operativně ovlivňovat její nevyhovující vývoj. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A  Aktiva 

CZ-NACE  Klasifikace ekonomických činností 

D  Cizí zdroje 

E  Vlastní kapitál 

EAT  Čistý zisk 

EBIT  Zisk před úhradou úroků a daní 

EBITind  Zisk před úhradou úroků a daní indiferentní 

EBT  Zisk před zdaněním 

FP  Finanční páka 

HM  Hrubá mzda 

ISP  Index stavební produkce 

N  Náklady 

OA  Oběžná aktiva 

rd  Náklady na cizí kapitál 

re  Náklady na vlastní kapitál 

ROEind  Rentabilita vlastního kapitálu indiferentní 

T  Tržby 

t  Sazba daně 

VH  Výsledek hospodaření 

VK  Vlastní kapitál 

ZSV  Základní stavební výroba 

ZÚFP  Ziskový účinek finanční páky 
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