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1 Úvod 

V současné době je pro kvalitní finanční řízení a rozhodování podstatná dostatečná 

znalost finanční situace podniku. Úspěšný podnik se bez rozboru finanční situace již 

neobejde. Tento rozbor se nejčastěji provádí pomocí finanční analýzy. 

Finanční analýza by měla patřit k základním dovednostem každého finančního 

manažera. Představuje každodenní součást jeho práce, neboť poznatky a závěry finanční 

analýzy slouží nejen pro strategické a taktické rozhodování o investicích a financování, ale i 

pro podání informací vlastníkům, věřitelům a dalším zájemcům. Hlavní přínos a význam 

finanční analýzy spočívá v poměřování získaných údajů v čase a v prostoru. Finanční analýza 

umožňuje dospět k určitým závěrům o celkové finanční situaci podniku a přijímat tak 

rozhodnutí a opatření různého typu. Klíčovým zdrojem finanční analýzy jsou účetní výkazy 

(rozvaha a výkaz zisku a ztráty), které se dají analyzovat několika způsoby. Základním 

metodickým nástrojem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele, které pokrývají veškeré 

složky výkonnosti podniku. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti Satjam, s. r. o. za 

období 2006 až 2010 pomocí poměrových ukazatelů, s hlavním zaměřením na rentabilitu, 

provést pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu a nastínit možné doporučení pro 

podnik do budoucna. 

Práce se bude skládat ze tří hlavních kapitol. První kapitola bude zaměřena na 

teoretické vymezení finanční analýzy. Budou zde vymezeny zdroje informací, které jsou 

nezbytné pro sestavení finanční analýzy a také její uživatelé. Dále budou popsány základní 

metody výpočtu analýzy, kde hlavní pozornost bude věnována poměrovým ukazatelům 

rentability a pyramidovému rozkladu vybraného vrcholového ukazatele. 

Druhá kapitola se bude zabývat stručným představením společnosti Satjam, s. r. o., 

především jejím předmětem činnosti a historickým vývojem. Součástí kapitoly bude také 

horizontální a vertikální analýza finančních výkazů společnosti za sledované období.  

Třetí kapitola bude zaměřena na praktické zhodnocení finanční situace podniku 

pomocí poměrových ukazatelů likvidity, aktivity a především rentability. Součástí kapitoly 

bude také srovnání vybraných ukazatelů společnosti s odvětvím, ve kterém působí. Následně 

bude proveden pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu pomocí metody 

postupných změn a metody logaritmické. Závěr kapitoly bude zaměřen na zhodnocení 

dosažených výsledků společnosti. 
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2 Popis metodologie finanční analýzy 

Tato kapitola bude zaměřena na teoretické vymezení finanční analýzy. Bude zde 

popsán předmět a účel finanční analýzy, její uživatelé, zdroje informací a způsoby srovnání. 

Dále budou v této kapitole rozebrány základní metody finanční analýzy a popsány příslušné 

poměrové ukazatele. V poslední části bude vylíčena charakteristika pyramidových rozkladů 

finančních ukazatelů. Teoretické poznatky budou vycházet převážně z následující odborné 

literatury Dluhošová (2010), Kislingerová (2010), Grünwald a Holečková (2007), Růčková 

(2011), Holečková (2008). 

 

2.1 Předmět a účel finanční analýzy 

 Finanční analýza je významnou součástí komplexu finančního řízení podniku a měla 

by patřit k základním dovednostem každého finančního manažera. V oblasti teorie i praxe 

existuje celá řada definic finanční analýzy. Obecně ji lze chápat jako systematický rozbor 

získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýza tak 

představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpovídání budoucí finanční situace. 

Minulost a současnost informuje o kladech a záporech výkonnosti firmy, ale také o 

potenciálních rizicích, která plynou z dosavadního fungování. 

Hlavním účelem finanční analýzy je komplexně ohodnotit vývoj majetkové a finanční 

situace podniku, posoudit vyhlídky finanční situace podniku v budoucnosti a připravit různá 

opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku. Finanční situací podniku se rozumí 

vyjádření úrovně všech jeho podnikových aktivit, kterými se podnik na trhu prezentuje.  

 Cílem finanční analýzy je vyhodnotit současnou úroveň finančního zdraví podniku 

pomocí vhodných nástrojů, identifikovat slabé stránky, které by v budoucnu mohly vést 

k případným problémům a determinovat silné stránky. Finanční zdraví podniku vyjadřuje 

míru odolnosti financí podniku vůči externím a interním provozním rizikům za dané finanční 

situace.  

 Finanční analýzu lze rozdělit do tří na sebe navazujících fází. První fáze se zabývá 

diagnózou základních charakteristik finanční situace. V druhé části se provádí detailnější 

rozbor příčin zjištěného stavu. V poslední fázi se identifikují hlavní faktory nepříznivého 

vývoje a navrhují se opatření ke zlepšení dané situace. 
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2.2 Uživatelé finanční analýzy 

 O informace, týkající se finančního stavu podniku, mají zájem nejen manažeři, ale i 

mnoho dalších subjektů, kteří přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Každý ze subjektů 

má své specifické zájmy, s nimiž je spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úloh. 

Uživatele finančních analýz lze rozdělit do dvou skupin, viz Kislingerová (2010). Těmito 

skupinami jsou externí a interní uživatelé. Mezi externí uživatele se řadí investoři, banky, 

věřitelé, stát a jeho orgány, obchodní partneři, a konkurence. K interním uživatelům patří 

manažeři, odboráři a zaměstnanci.  

 

Investoři 

 Investoři (akcionáři či vlastníci), kteří podniku poskytli kapitál, sledují informace o 

finanční výkonnosti z investičního a kontrolního hlediska. Investiční hledisko představuje 

získání dostatečného množství informací pro rozhodování o budoucích případných investicích 

v daném podniku. Hlavní zájem akcionářů se soustřeďuje k míře rizika a výnosu spojených 

s vloženým kapitálem. Kontrolní hledisko spočívá v tom, že investoři si finanční analýzou 

ověřují, zda jsou jejich vložené prostředky řádně nakládány a náležitě zhodnocovány. 

 

Banky a jiní věřitelé 

 Věřitelé využívají co nejvíce informací finanční analýzy především ke zjištění 

finančního stavu potenciálního nebo již existujícího dlužníka. Tyto informace slouží věřitelům 

ke správnému rozhodnutí, zda danému podniku poskytnou úvěr, v jaké výši a za jakých 

podmínek. 

 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se zajímají o finanční situaci podniku z několika důvodů. V prvé 

řadě se stát zaměřuje na kontrolu plnění daňových povinností. Státní orgány dále využívají 

podnikové informace pro různá statistická šetření, kontrolu podniků se státní majetkovou 

účastí, rozdělování finanční výpomoci (dotace, subvence, garance úvěrů) a získání přehledu o 

finančním stavu podniků se státní zakázkou. 

 

Obchodní partneři 

 Obchodními partnery jsou dodavatelé a odběratelé. Dodavatelé zaměřují svou 

pozornost především na to, zda bude podnik schopen plnit své splatné závazky, jde jím tedy o 

krátkodobou prosperitu. Zajímají se tedy o solventnost, likviditu a zadluženost. Z hlediska 
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dlouhodobého je pozornost dodavatelů věnována k dosažení dlouhodobé stability podniku. 

Odběratelé využívají dané informace o podniku z hlediska zájmu na finanční situaci 

dodavatele při dlouhodobém obchodním vztahu. Potřebují mít taktéž jistotu, že dodavatelská 

firma bude schopna hradit své závazky. Jelikož v případě finančních potíží nebo bankrotu 

dodavatele, by se odběratelé mohli dostat taktéž do problémů, např. s vlastním zajištěním 

výroby.  

 

Konkurenti 

Konkurenti zjišťují finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví za 

účelem vlastního srovnání. Porovnávají výsledky hospodaření, ukazatele rentability, ziskovou 

marži, cenovou politiku, výši a hodnotu zásob, obratovost apod. Podnik není povinen 

poskytovat veškeré informace, avšak pokud zatajuje nebo zkresluje finanční údaje, vystavuje 

se tak riziku ztráty dobré pověsti, a tím i konkurenceschopnosti. 

 

Manažeři 

 Manažeři využívají informace z finanční analýzy zejména pro operativní i strategické 

finanční řízení podniku. Výsledky finanční analýzy jim umožňují rozhodovat se správně v 

oblasti získávání finančních zdrojů, zajišťování optimální majetkové struktury, včetně výběru 

jejího financování, alokaci volných peněžních prostředků apod.  

 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají zájem na prosperitě a finanční stabilitě svého podniku, neboť se 

zajímají o mzdové a sociální perspektivy a zachování pracovních míst. Sledují hospodářské 

výsledky a prostřednictvím odborových organizací uplatňují vliv na řízení podniku. 

 

 Uvedený výčet uživatelů finanční analýzy není vyčerpávající. Existuje celá řada 

dalších zájemců o finanční analýzu, jako např. daňoví poradci, analytici, oceňovatelé podniku, 

burzovní makléři, novináři, univerzity a nakonec i nejširší veřejnost. 

 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Finanční analýza potřebuje velké množství údajů z různých informačních zdrojů. 

Úspěšnost finanční analýzy do jisté míry závisí na použitých vstupních informací, které by 

měly být nejen kvalitní, ale zároveň také komplexní. Následující informace popisující zdroje 
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finanční analýzy budou čerpány převážně z publikací Dluhošová (2010), Růčková (2011), 

Holečková (2008).  

Základními zdroji informací pro finanční analýzu jsou především výkazy finančního 

účetnictví a výkazy vnitropodnikového účetnictví. 

Výkazy finančního účetnictví jsou výkazy externími, jelikož poskytují informace 

zejména externím uživatelům. Podávají přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích jeho 

krytí (rozvaha), tvorbě a použití výsledku hospodaření (výkaz zisku a ztráty) a také o 

peněžních tocích (výkaz cash flow).  Tyto výkazy je možné označit jako hlavní zdroj a základ 

všech informací pro podnikovou finanční analýzu. Jedná se o veřejně dostupné informace, 

které bývají součástí účetní závěrky. 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví mají interní charakter, nepodléhají žádné 

právně závazné úpravě, neboť si je každý podnik vytváří podle svých potřeb. Jsou to výkazy, 

které zobrazují vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším členění, výkazy o spotřebě 

nákladů na jednotlivé výkony nebo v jednotlivých střediscích. Tyto výkazy nejsou veřejně 

přístupné.  

Základní informace sloužící pro finanční analýzu lze celkově rozčlenit do tří hlavních 

oblastí: 

 finanční informace, které zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, prognózy finančních analytiků a manažerů podniku, burzovní informace 

nebo také zprávy o vývoji měnových relací a úrokových měr, 

 kvantifikované nefinanční informace, které obsahují oficiální firemní statistiky 

produkce, odbytu, zaměstnanosti, podnikové plány, prospekty, cenové a nákladové 

kalkulace, interní směrnice, rozbory budoucího vývoje techniky a technologie, 

 nekvantifikovatelné informace, a to především zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů podniku, komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislá 

hodnocení, prognózy. 

 

2.3.1 Rozvaha 

 Rozvaha je základním stavovým finančním výkazem. Zachycuje stav majetku (aktiv) v 

podniku na jedné straně a zdrojů jeho krytí (pasiv) na straně druhé vždy k určitému 

zvolenému datu. Rozvaha se sestavuje většinou k poslednímu dni účetního období, 

v peněžním vyjádření. V rozvaze platí tzv. základní bilanční rovnice, kdy se suma aktiv musí 

rovnat sumě pasiv. 
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 Struktura aktiv bývá označována jako majetková struktura podniku. Aktiva se třídí 

podle jejich funkce, kterou v podniku plní, a s ní spojenou dobou vázanosti v reprodukčním 

cyklu podniku. Dalším kritériem je likvidnost majetku, kterou lze charakterizovat jako 

schopnost majetku přeměnit se na hotové peníze. Dle těchto pohledů se aktiva člení na stálá 

aktiva (dlouhodobá, fixní) a oběžná aktiva (krátkodobá). Stálá aktiva zahrnují takové 

majetkové složky, jejichž doba vázanosti a využitelnosti je delší než jeden rok. Rovněž to 

znamená, že se nespotřebovávají najednou, ale postupně se opotřebovávají, nejčastěji ve 

formě odpisů. Mezi stálá aktiva se řadí dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný 

majetek a dlouhodobý finanční majetek. Oběžná aktiva představují ty části majetku, které se 

spotřebovávají obvykle najednou, a u nichž lze předpokládat, že se přemění v peníze během 

jednoho roku. Do oběžných aktiv patří zejména zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky 

a krátkodobý finanční majetek. 

 Pasiva (zdroje krytí majetku) tvoří strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je 

financován majetek podniku. Strana pasiv bývá označována také jako finanční neboli 

kapitálová struktura majetku. Pasiva se člení z hlediska vlastnictví zdrojů financování, a to na 

vlastní kapitál (vlastní zdroje) a cizí zdroje (cizí kapitál, dluhy). Vlastní kapitál představuje 

vlastní zdroje, které byly do podniku vloženy. Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, který je 

jeho hlavní složkou, kapitálové fondy, fondy ze zisku a výsledek hospodaření. Cizí zdroje 

představují dluh firmy, který musí být v rámci určitého časového horizontu uhrazen. Mezi cizí 

zdroje se řadí rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Struktura rozvahy 

je zachycena na obrázku 2.1. 

 

Obr. 2.1 Struktura rozvahy 

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

Pohledávky za upsaný základní kapitál Vlastní kapitál 

Dlouhodobý majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý hmotný majetek Fondy ze zisku 

Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření minulých let 

  Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

Zásoby Rezervy 

Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 

Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky 

Krátkodobý finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

Časové rozlišení Časové rozlišení 
Zdroj: Dluhošová (2010)  
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2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

 Prostřednictvím výkazu zisku a ztráty (dále také jen VZZ) se zjišťuje výše a způsob 

tvorby složek výsledku hospodaření. VZZ konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé 

činnosti se podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období. Náklady lze definovat 

jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Výnosy představují finanční částky, které 

podniku plynou z prodeje zboží a služeb. Náklady i výnosy jsou uspořádány do určitých 

oblastí, které tvoří podnikatelské aktivity. Patří zde provozní, finanční a mimořádné aktivity.  

VZZ tak slouží k posouzení, zda je podnik schopen dostatečně zhodnocovat vložený 

kapitál. VZZ je tedy významným podkladem pro hodnocení firemní ziskovosti. Finančně 

zdravý podnik by měl vytvářet svou činností dostatečný přebytek výnosů nad náklady, tzn. 

zisk. Výsledek hospodaření (VH) lze zjednodušeně vypočítat tak, že se od výnosů odečtou 

náklady. Ve struktuře VZZ existuje několik stupňů výsledků hospodaření, které se liší tím, 

jaké výnosy a náklady zahrnuje struktura jednotlivého výsledku hospodaření. Nejdůležitější je 

provozní výsledek hospodaření, jelikož souvisí s hlavní činností podniku.  

Jednotlivé nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné hotovostní peněžní 

toky – příjmy a výdaje, ale jsou zachycovány v období, jehož se časově i věcně týkají. To 

znamená, že výnosy se uznávají v období, ve kterém byly realizovány, bez ohledu na to, zda 

v tomtéž období došlo k jejich zinkasování. Obdobně jsou na tom náklady. Výkaz zisku a 

ztráty se vztahuje k určitému časovému intervalu. Obsahuje tak tokové veličiny. Základní 

struktura VZZ je zobrazena na obrázku 2.2. 

 

Obr. 2.2 Základní struktura výkazu zisku a ztráty 

+ Obchodní marže 

+ Tržby a prodej vlastních výrobků a služeb 

- Provozní náklady 

= Provozní výsledek hospodaření 

+ Výnosy z finančních činností 

- Náklady z finančních činností 

= Finanční výsledek hospodaření 

- Daň z příjmu a běžnou činnost 

= Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

+ Mimořádné výnosy 

- Mimořádné náklady 

- Daň z mimořádné činnosti 

= Mimořádný výsledek hospodaření 

= Výsledek hospodaření za účetní období 
Zdroj: Dluhošová (2010) 
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2.3.3 Výkaz cash flow – přehled o peněžních tocích 

Význam výkazu cash flow spočívá ve vysvětlení změny peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů dané firmy za určité období. Přehled o peněžních tocích podává 

informace o hlavních faktorech, které ovlivňují příjem a výdej hotovosti v průběhu účetního 

období.  Peněžními toky se rozumí přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků, 

které podnik realizoval. Slouží tedy k vyjádření reálného a nezkresleného stavu peněz 

k určitému okamžiku. Je doplňkovým výkazem rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Výkaz cash flow lze sestavit pomocí přímé nebo nepřímé metody. V přímé metodě se 

sledují jednotlivé příjmy a výdaje a vypočte se jejich rozdíl. Nepřímá metoda je zobrazena na 

obrázku 2.3. Spočívá v součtu čistého zisku a odpisů za dané období a přírůstků resp. úbytků 

jednotlivých položek rozvahy oproti počátečnímu stavu. Tato metoda je mnohem výhodnější 

a přehlednější, přičemž se především využívá pro rozborové účely.  

Struktura výkazu cash flow se dle základních činností podniku člení do tří oblastí: 

Cash flow z provozní činnosti, které zahrnuje peněžní toky spojené s hlavní podnikatelskou 

činností podniku. Jde tedy o výsledky provozní činnosti, ale také změny pohledávek, změny 

závazků, zásob atd. Cash flow z investiční činnosti, které zachycuje činnosti spojené 

s pohybem investičních aktiv. Peněžní toky z investiční činnosti se týkají hlavně pořízení a 

prodeje dlouhodobých aktiv a taktéž poskytování půjček a úvěrů spřízněným osobám. Cash 

flow z finanční činnosti, které se týká zejména změn dlouhodobého kapitálu. Obsahem jsou 

tedy peněžní toky související s pohybem vlastního jmění, se splácením a přijímáním úvěrů 

atd. 

 

Obr. 2.3 Nepřímý způsob výpočtu cash flow 

+ Čistý zisk 

+ Odpisy 

- Změna stavu zásob 

- Změna stavu pohledávek 

+ Změna stavu krátkodobých závazků 

= Cash flow z provozní činnosti 

- Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice) 

= Cash flow z investiční činnosti 

+ Změna bankovních úvěrů 

+ Změna nerozděleného zisku minulých let 

- Dividendy 

+ Emise akcií 

= Cash flow z finanční činnosti 

= Cash flow celkem 
Zdroj: Dluhošová (2010)  
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2.4 Způsoby srovnání výsledků finanční analýzy 

Jak je uvedeno v publikaci Dluhošová (2010), podstatou posuzování finančně 

ekonomické situace podniku je srovnávání, které může být prováděno z hlediska normy, 

prostoru a času.  

Srovnávání vzhledem k normě znamená porovnávání jednotlivých ukazatelů s jejich 

žádoucími plánovanými hodnotami. Mohou zahrnovat průměrné, minimální, maximální 

hodnoty nebo také intervaly a kvantily. Existují i tzv. doporučené hodnoty, které ale v praxi 

není vhodné v rámci vyhodnocování využívat, z důvodu možnosti zkreslení vypovídací 

schopnosti daných ukazatelů. Doporučené hodnoty totiž nemusí zohledňovat specifika daného 

podniku a prostředí, ve kterém podnik provozuje svou činnost.  

Srovnávání ukazatelů v prostoru neboli mezipodnikové srovnávání, jehož podstata 

spočívá v porovnávání ukazatelů daného podniku se stejnými ukazateli jiných firem v určité 

časové řadě. Při tomto srovnávání jsou podstatné určité podmínky srovnatelnosti. První z nich 

je srovnatelnost časová, což znamená, že jednotlivé údaje podniku lze srovnat pouze 

v případě, pokud pocházejí ze stejného období.
1
 Další důležitou podmínkou je srovnatelnost 

oborová, tedy příbuznost vstupů, výstupů, technologií a zákazníků.
2
 Poslední podmínkou je 

srovnatelnost legislativní.
3
 

Srovnávání v čase posuzuje vývoj ukazatelů v určitém počtu na sebe navazujících 

časových obdobích. 

 

2.5 Metody finanční analýzy 

 Finanční analýzu podniku lze provádět různým způsobem, pomocí různých forem a 

technik. Existuje celá řada metod pro aplikaci finanční analýzy, které podávají stejně jako 

účetnictví věrný obraz o majetkové a finanční situaci podniku. Volba metody by měla být 

podřízena konkrétním potřebám uživatelů finanční analýzy a měla by odpovídat předem 

stanoveným cílům. Jádrem jednotlivých metod jsou finanční ukazatele. Smyslem ukazatelů je 

zhodnotit finanční situaci firmy a posoudit vyhlídky pro její další vývoj. Dle Růčkové (2011) 

lze standardně ukazatele členit na ukazatele absolutní, rozdílové a poměrové. Jednotlivé 

metody používané ve finančních analýzách lze také různě členit. Základní členění je 

                                                
1 Údaje jsou za stejně dlouhý časový úsek. 
2 Je třeba srovnávat podniky, které zpracovávají stejné nebo podobné suroviny, používají obdobnou technologii 

výroby, vyrábí výrobky stejného nebo podobného druhu. 
3 Odlišné zákonné úpravy mohou způsobit značné obtíže v mezinárodním srovnání účetních dat.  2 Je třeba srovnávat podniky, které zpracovávají stejné nebo podobné suroviny, používají obdobnou technologii 

výroby, vyrábí výrobky stejného nebo podobného druhu. 
3 Odlišné zákonné úpravy mohou způsobit značné obtíže v mezinárodním srovnání účetních dat.  
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zachyceno na níže uvedeném obrázku 2.4. V práci budou dále popsány pouze vybrané metody 

finanční analýzy. 

 

Obr. 2.4 Metody finanční analýzy 

 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

 

Deterministické metody jsou obvyklými nástroji pro běžné finanční analýzy podniku. 

Používají se především pro analýzu vývoje a odchylek pro menší počet období. 

Matematicko-statistické metody se používají pro delší časové řady a posuzují determinanty 

a faktory vývoje.  

 

Metody finanční analýzy

Deterministické 
metody

Analýza struktury 
(vertikální 
analýza)

Analýza trendů 
(horizontální 

analýza)

Poměrová 

analýza

Analýza soustav 
ukazatelů

Analýza

citlivosti

Matematicko-
statistické metody

Regresivní

analýza

Diskriminační 
analýza

Analýza 

rozptylu

Testování 
statistických 

hypotýz
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2.6 Analýza absolutních ukazatelů 

 Absolutní ukazatele vycházejí z posuzování hodnot položek, které jsou vyjádřeny 

v základních finančních výkazech. Absolutní ukazatele jsou citlivé na velikost podniku, což 

znemožňuje nebo komplikuje jejich využití k mezipodnikovému srovnávání, ale přesto velice 

dobře slouží k srovnání vývoje v čase v rámci jednoho podniku. Analýza absolutních 

ukazatelů zahrnuje analýzu vývojových trendů (horizontální analýza) a analýzu struktury 

(vertikální analýza) jednotlivých účetních výkazů. Tyto ukazatele jsou spíše doplňkovým 

nástrojem finanční analýzy.  

Nevýhodou analýzy absolutních ukazatelů je zpravidla to, že neukazuje příčiny změn, 

pouze je konstatuje. Naopak její přínos spočívá v tom, že může poukázat na problémové 

oblasti, které bude třeba podrobit detailnějšímu rozboru. 

 

2.6.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

 Horizontální analýza posuzuje vývoj jednotlivých veličin v čase, nejčastěji ve vztahu 

k minulému účetnímu období. Porovnávání údajů jednotlivých výkazů v čase se provádí po 

řádcích, proto se jedná o horizontální porovnávání. Horizontální analýza sleduje pohyby a 

změny jednotlivých veličin v čase. V rámci horizontální analýzy se komplexně zkoumají jak 

absolutní, tak i relativní (procentní) změny dílčích položek výkazů, přičemž: 

 

 1 tt UUnazměabsolutní , (2.1) 

 

 
11

1



 





t

t

t

tt

U

U

U

UU
nazměrelativní , (2.2) 

 

 kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t – 1 je předchozí rok. 

 

2.6.2 Vertikální analýza (analýza struktury) 

 Vertikální analýza sleduje procentní strukturu jednotlivých položek uvedených ve 

finančních výkazech, vztaženou k nějaké souhrnné veličině (základu). Slouží tedy 

k posouzení významu a procentního podílu dílčích složek výkazu na zvoleném základu.  
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Obecný vzorec pro výpočet vertikální analýzy lze zapsat následovně: 

 

 
t

t

U

U
celkunapodíl


 , (2.3) 

 

kde Ut je hodnota dílčího ukazatele, ∑Ut je velikost absolutního ukazatele. 

 

V rámci rozvahy obvykle bývá zvoleným základem suma aktiv (pasiv), tudíž bilanční 

suma. Jednotlivé položky rozvahy pak v tomto poměru vyjadřují, kolika procenty tvoří danou 

bilanční sumu. V případě výkazu zisku a ztráty se jako základ obvykle bere např. velikost 

tržeb nebo celkových výnosů. Účetní výkazy jsou v jednotlivých letech procentně rozebírány 

od shora dolů, nikoli napříč jednotlivými lety, proto je tento rozbor označen jako vertikální 

analýza. Tato analýza je velmi vhodným nástrojem pro meziroční i mezipodnikové 

srovnávání. 

 

2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele. Tvoří 

nejrozšířenější a nejvyužívanější skupinu ukazatelů, které charakterizují vzájemný vztah dvou 

nebo více položek z účetních výkazů pomocí jejich podílu. Analýza poměrových ukazatelů 

využívá veřejně dostupných informací, především ze základních účetních výkazů, tj. rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty podniku. Jednotlivé poměrové ukazatele pokrývají veškeré složky 

výkonnosti podniku.  

Výběr ukazatele je podřízen hlavně cíli, jehož má být analýzou poměrových ukazatelů 

dosaženo. Zaměření rozboru musí odpovídat zkoumanému problému či prováděnému 

rozhodnutí. Za dlouhou dobu používání ukazatelů ve finanční analýze, bylo v praxi navrženo 

značné množství poměrových ukazatelů, z nichž některé se od sebe liší pouze drobnými 

modifikacemi.  

 

Základní poměrové ukazatele finanční analýzy se řadí do několika skupin. 

 Ukazatele likvidity, jejichž cílem je vyjádřit schopnost podniku hradit své splatné 

závazky, neboť stálá platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšného 

působení podniku. 



17 

 

 Ukazatele aktivity, které ukazují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Lze pracovat se dvěma typy ukazatelů aktivity vyjádřenými buď počtem obratů, nebo 

dobou obratu. 

 Ukazatele rentability, resp. výnosnosti, která vyjadřuje efektivnost reprodukce a 

zhodnocení vloženého kapitálu. Obecně poměřují zisk s výší zdrojů. 

 Ukazatele finanční stability a zadluženosti, které hodnotí finanční strukturu podniku 

z dlouhodobého hlediska. Ukazatele sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. 

 Ukazatele kapitálového trhu, popř. ukazatele tržní hodnoty, které jsou důležité 

především pro současné a potenciální akcionáře. Od předešlých skupin ukazatelů se 

liší zvláště tím, že pracují s tržními hodnotami. 

 

Vzhledem k zaměření této bakalářské práce, budou dále podrobněji rozebrány pouze 

vybrané poměrové ukazatele. 

 

2.7.1 Ukazatele likvidity 

 Likvidita je jednou ze základních podmínek úspěšné dlouhodobé existence podniku. 

Nejprve je potřeba rozlišit základní pojmy, které vstupují do dané oblasti. Likvidita znamená 

schopnost podniku přeměnit svůj majetek na peněžní prostředky, jimiž pokryje včas a 

v požadované podobě všechny splatné závazky. Likvidnost vyjadřuje míru obtížnosti přeměny 

majetku do hotovostní podoby.  Čím kratší je doba přeměny jednotlivého majetku na peníze, 

tím je likvidnost tohoto majetku vyšší. Solventnost představuje schopnost podniku hradit včas, 

v požadované výši, podobě a na požadovaném místě všechny své splatné závazky. Z těchto 

pojmů vyplývá, že podmínkou solventnosti neboli platební schopnosti je likvidita.  

 Nedostatek likvidity může vést k tomu, že podnik nebude schopen využít ziskových 

příležitostí, které se při jeho podnikatelské činnosti objeví. Nebo není schopen hradit své 

běžné závazky, což by mohlo vést z dlouhodobého hlediska k bankrotu podniku. 

U ukazatelů likvidity existují různé doporučené hodnoty, které se v jednotlivých 

publikacích mohou lišit. Tyto hodnoty pouze naznačují, v jaké úrovni by se měl obecně 

podnik pohybovat, tudíž nesignalizují skutečný objektivní náhled na likviditu. Nejdůležitější 

je srovnání daného podniku s průměrem v odvětví nebo s jinými podniky obdobného 

charakteru činnosti. Dále je užitečné sledovat vývoj v čase daných ukazatelů likvidity. 

Uvedené doporučované hodnoty vycházejí především z publikace Dluhošová (2010). 
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Celková likvidita (Current Ratio) 

 Ukazatel celkové likvidity může být též nazýván ukazatelem běžné likvidity nebo 

likviditou 3. stupně. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Ukazatel vypovídá o tom, jak je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil 

veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na peněžní prostředky. Nevýhoda celkové likvidity 

spočívá v tom, že nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti a dále 

nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti. Za přiměřenou 

výši ukazatele celkové likvidity se považuje rozmezí od 1,5 do 2,5. Při určení úměrné výše 

ukazatele lze také vycházet z doporučených strategií pro řízení pracovního kapitálu.
4
 Tento 

ukazatel by měl mít spíše stabilní trend. 

 

 
závazkykrátkodobé

aktivažnáobě
likviditacelková  . (2.4) 

 

Pohotová likvidita (Quick Ratio – Acid Test Ratio) 

Pohotová likvidita, též označována jako likvidita 2. stupně, je konstruována ve snaze 

odstranit nevýhody ukazatele běžné likvidity. Vylučuje nejméně likvidní část oběžných aktiv, 

tj. zásoby. Poměřuje tedy tzv. pohotové prostředky ke krátkodobým dluhům. Pro pohotovou 

likviditu platí doporučená hodnota v rozmezí od 1,0 do 1,5, ale opět výše ukazatele závisí na 

typu činnosti podniku, odvětví, ve kterém působí, na strategii podniku v oblasti financování
5
, 

apod. Vyšší hodnota ukazatele bude sice příznivější z hlediska věřitelů, avšak nebude příznivá 

z hlediska akcionářů nebo vedení podniku. Značný objem oběžných aktiv vázaný ve formě 

pohotových prostředků totiž přináší pouze minimální nebo žádný úrok. Důležité je opět 

sledovat vývoj ukazatele v čase. Růst by měl signalizovat předpokládané zlepšení platební 

situace podniku. 

 

 
závazkykrátkodobé

zásobyaktivaěžnáob
likviditapohotová


 . (2.5) 

  

                                                
4 Podle průměrné strategie se má likvidita pohybovat v rozmezí od 1,6 do 2,5, u konzervativní strategie se 

doporučuje hodnota vyšší než 2,5 a podle agresivní strategie má být v rozmezí od 1 do 1,6, viz Kislingerová 

(2010). 
5 Dle průměrné strategie se doporučuje hodnota 0,7-1,0, u konzervativní strategie 1,1-1,5 a podle agresivní 

strategie se ukazatel má pohybovat v intervalu 0,4-0,7, viz Kislingerová. 
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Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 

Okamžitá likvidita bývá také označována jako hotovostní likvidita či likvidita prvního 

stupně a představuje nejužší vymezení likvidity. Do ukazatele vstupují jen ty nejlikvidnější 

položky z oběžných aktiv, a to peníze v hotovosti, peníze na běžných účtech a ekvivalenty 

peněz (šeky, některé druhy krátkodobých cenných papírů, směnečné dluhy apod.). Tento 

výčet položek z rozvahy je nazýván jako krátkodobý finanční majetek. Za uspokojivou 

hodnotu ukazatele lze považovat rozmezí 0,9 až 1,1, viz Holečková (2008). Podle metodiky 

ministerstva průmyslu a obchodu
6
 se uvádí minimální hodnota ukazatele ve výši 0,2. Tato 

hodnota je doporučena i jinými publikacemi.
7
 Ukazatel okamžité likvidity je poměrně 

nestabilní a slouží spíše k dokreslení úrovně likvidity podniku.  

 

 
závazkykrátkodobé

majetekčnífinankrátkodobý
likviditaokamžitá  . (2.6) 

 

Čistý pracování kapitál (Net Working Capital) - ČPK 

 Ukazatel čistého pracovního kapitálu patří do skupiny rozdílových ukazatelů, avšak 

velmi úzce souvisí s likviditou, a proto je zařazen mezi ukazatele likvidity. Čistý pracovní 

kapitál představuje část oběžných aktiv, která je kryta dlouhodobými finančními zdroji a 

podnik s ní může volně disponovat při realizaci svých plánů. Vypočítává se jako rozdíl mezi 

oběžnými aktivy a celkovou částkou krátkodobých dluhů. Tento ukazatel nelze použít pro 

mezipodnikové srovnávání, neboť je zřejmé, že velikost pracovního kapitálu se bude lišit u 

dvou různě velkých podniků. Výše čistého pracovního kapitálu je určena strukturou rozvahy 

podniku. Dlouhodobé zdroje by měly převyšovat dlouhodobá aktiva. Jestliže podnik využívá 

dlouhodobé zdroje také na krytí krátkodobého oběžného majetku, lze hovořit o 

překapitalizování podniku.
8
 Naopak, pokud se krátkodobý cizí kapitál podílí na krytí 

dlouhodobého majetku, jde o podkapitalizování podniku.
9

  

 

 závazkykrátkodobé-aktivažnáoběkapitálcovnípračistý  . (2.7) 

 

                                                
6 viz www.mpo.cz 
7 viz Kislingerová (2010), Holečková (2008). 
8 K tomuto jevu může dojít, pokud firma využívá konzervativní způsob financování. 
9 Podkapitalizování je důsledkem agresivního způsobu financování. 
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2.7.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou využívány zejména pro řízení aktiv. Umožňují kvantifikovat, 

jak úspěšně a rychle management podnik využívá svůj majetek. Tyto ukazatele hodnotí 

vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých formách aktiv a pasiv. Opět je u těchto 

ukazatelů důležité sledovat jejich vývoj ve vztahu k odvětví, ve kterém podnik působí, jelikož 

pro každé odvětví jsou typické jiné hodnoty. 

 „Ukazatele aktivity představují jeden ze tří základních činitelů efektivnosti, mající 

zásadní vliv jak na ukazatel ROA, tak ROE. Odráží se v něm v nejkomplexnější podobě, kolik 

aktiv podnik potřeboval pro zajištění objemu tržeb.“ Kislingerová (2010, str. 107) 

Ukazatele aktivity jsou měřeny pomocí rychlosti obratu nebo doby obratu. Rychlost 

obratu vyjadřuje, kolikrát se za stanovený časový úsek obrátí určitý druh majetku v tržbách. 

Doba obratu odráží počet dní, po které je majetek v určité formě vázán.  

 

Doba obratu aktiv (Assets Turnover) 

 Ukazatel doby obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouho dojde k přeměně celkových aktiv 

ve vztahu k tržbám. Pro podnik je příznačná co nejkratší doba obratu aktiv. Tento ukazatel by 

měl mít v čase klesající trend.  

  

 tržby

aktivacelková
aktivobratudoba

360
 . (2.8) 

 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 

 Doba obratu zásob udává průměrný počet dní, po něž jsou oběžná aktiva vázána ve 

formě zásob, neboli kolik dní trvá jedna obrátka. Vyjadřuje, jak dlouho jsou zásoby vázány 

v podniku, než dojde k jejich spotřebě (v případě surovin, materiálu) nebo prodeji (v rámci 

zásob vlastní výroby). Tento ukazatel je v rámci zásob hotových výrobků a služeb také 

indikátorem likvidity, jelikož udává, za jak dlouho (ve dnech) se zásoby promění v hotovost 

nebo pohledávky. Trend v čase by měl být klesající.   

 

 tržby

zásoby
zásobobratudoba

360
 . (2.9) 
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Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) 

 Doba obratu pohledávek měří počet dní, během nichž je inkaso peněž za tržby vázáno 

ve formě pohledávek, či za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury. Při výpočtu lze 

pracovat buď s celkovými pohledávkami podniku, nebo s pohledávkami z obchodního styku. 

Hodnota doby obratu pohledávek by měla odpovídat běžné době splatnosti faktur.  

  

 tržby

pohledávky
pohledávekobratudoba

360
 . (2.10) 

 

Doba obratu krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) 

 Ukazatel doby obratu resp. splatnosti krátkodobých závazků vypovídá o tom, jak 

rychle podnik hradí své krátkodobé závazky. Jinak řečeno, ukazatel měří počet dní, po které 

podnik využívá bezplatný obchodní úvěr pro vlastní potřeby tak, že odkládá platbu faktur 

svým dodavatelům. Za užitečné se považuje porovnat platební disciplínu odběratelů s platební 

disciplínou analyzovaného podniku.
10

 

 

 tržby

závazky
závazkůobratudoba

360
 . (2.11) 

 

2.7.3 Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability, resp. výnosnosti, patří v praxi k nejsledovanějším a 

nejdůležitějším charakteristikám podnikatelské činnosti, jelikož informují o efektu, jakého 

bylo dosaženo vloženým kapitálem. Rentabilita je tedy měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové ekonomické zdroje, dosahovat zisku použitím vloženého kapitálu. Ukazatele rentability 

obecně slouží k posouzení celkové efektivnosti dané podnikatelské činnosti a měly by v čase 

dosahovat rostoucího trendu. Je zřejmé, že se o ukazatele rentability budou nejvíce zajímat 

akcionáři a potencionální investoři, avšak i pro ostatní uživatele finanční analýzy mají tyto 

ukazatele nesporný význam. Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a vloženého 

kapitálu. Všechny ukazatele mají obdobnou interpretaci, neboť udávají, kolik korun zisku 

připadá na jednu korunu jmenovatele. V praxi se používají různé modifikace jednotlivých 

ukazatelů, které se liší především tím, jaký kapitál je použit ve jmenovateli a jaký zisk se 

dosazuje do čitatele zlomku.  

                                                
10 Obecně by měla být doba obratu závazků delší než doba obratu pohledávek. 
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Při výpočtech ukazatelů se vychází ze tří nejdůležitějších kategorií zisku: 

 EBIT (Earnings before Interest and Taxes) – jedná se o zisk před úroky a 

zdaněním.
11

 Měří efekt podnikatelské činnosti, kterého je podnik schopen dosáhnout.  

Bývá označován jako provozní výsledek hospodaření. Tento zisk není ovlivněn 

změnami daňových a úrokových sazeb ani změnou struktury finančních zdrojů a proto 

se využívá k mezipodnikovému srovnávání.  

 EBT (Earnings before Taxes) – představuje zisk před zdaněním, nazývaný jako 

hrubý zisk.
12

 Využívá se při srovnání výkonnosti firem s rozdílným zdaněním.  

 EAT (Earnings after Taxes) – je to čistý zisk
13

, který zůstane podniku k rozdělení 

mezi akcionáře a k doplnění nerozděleného zisku.
14

  

 

Rentabilita aktiv (Return on Assets) - ROA 

 Rentabilita aktiv neboli celkového kapitálu bývá považována za klíčové měřítko 

rentability, neboť vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její produkční sílu. Poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podniku nehledě na to, z jakých zdrojů byly 

financovány. Do jmenovatele jsou dosažena celková aktiva společnosti a čitatel může být 

tvořen buď ziskem před zdaněním a úroky (EBIT), nebo čistým ziskem (EAT). Nejčastěji se 

pro výpočet používá EBIT, který je vhodný v případě komparace podniků s rozdílným 

úrokovým zatížením a odlišným zdaněním. Při využití EBITu lze také tento ukazatel 

porovnávat s odvětvovými hodnotami ROA. Rentabilitu aktiv sledují investoři i věřitelé. 

Tento ukazatel by měl v čase vykazovat rostoucí tendenci. 

 

 aktiva

EBIT
ROA  . (2.12) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) – ROE 

 Rentabilita vlastního kapitálu měří výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či 

vlastníky do podniku, a tedy i jeho zhodnocení v dosaženém zisku. Ukazatel udává, kolik 

čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. Je jedním z klíčových 

ukazatelů, o který se zajímají akcionáři, vlastníci podniku a další investoři. Pomocí tohoto 

ukazatele mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál zhodnocován s náležitou intenzitou, zda 

                                                
11 Představuje EBT zvýšený o nákladové úroky. 
12 Rozumí se jím EAT zvýšený o daň z příjmů za běžnou činnost a daň z příjmů za mimořádnou činnost. 
13 Jedná se o výsledek hospodaření za účetní období, který lze najít ve výkazu zisku a ztráty. 
14 Nerozdělený zisk slouží jako interní zdroj financování firmy. 
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přináší dostatečný výnos v návaznosti na riziko, které podstupují. Úroveň rentability vlastního 

kapitálu je závislá na výši čistého zisku a vývoji vlastního kapitálu. Je žádoucí, aby ukazatel 

v čase rostl. 

 

 
kapitálvlastní

EAT
ROE  . (2.13) 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed) – ROCE 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů je široce využívaným měřítkem efektivnosti 

hospodaření podniku. Vyjadřuje míru zhodnocení dlouhodobého kapitálu, bez ohledu na to, 

zda se jedná o kapitál vlastní či cizí. Ukazatel může sloužit k prostorovému srovnávání 

podniků. Vývoj ukazatele by měl opět vykazovat rostoucí trend. 

 

 
dluhydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
ROCE


 . (2.14) 

 

Rentabilita tržeb (Return on Sales) – ROS 

 Ukazatel rentability tržeb, resp. ziskovosti tržeb, vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Je jedním z běžně sledovaných ukazatelů, který udává, 

kolik zisku v Kč připadá na 1 Kč tržeb. Ukazatel je vhodný pro srovnání v čase i pro 

mezipodnikové porovnání. Jeho nízká úroveň naznačuje chybné řízení firmy, střední úroveň 

značí dobrou práci managementu a dobré jméno firmy na trhu. Naopak vysoká úroveň tohoto 

ukazatele vypovídá o nadprůměrné úrovni firmy.
15

 Ukazatel se může v praxi lišit podle 

různých variant vyjádření zisku. Lze počítat buď se ziskem po zdanění (EAT), nebo 

s hodnotou zisku před zdaněním a úroky (EBIT). V případě dosazení EATu se jedná o 

ziskové rozpětí neboli čistou ziskovou marži. Ziskové rozpětí je dílčím faktorem rozkladu 

ROE, o kterém bude pojednáno v další části práce. K hodnocení ukazatele je vhodné znát jeho 

dlouhodobý vývoj v daném podniku a hodnotu příslušného odvětví, pod které podnik spadá. 

 

 
tržby

EAT
maržeziskováČistá  . (2.15) 

 

 

                                                
15 Toto tvrzení vychází z publikace Dluhošová (2010). 
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Při použití EBITu do výpočtu lze hovořit o provozní ziskové marži. Ukazatel je 

vhodný pro srovnávání podniků s proměnlivými podmínkami (např. odlišná míra zdanění, 

různá kapitálová struktura, rozdílné úrokové zatížení). 

 

 
tržby

EBIT
maržeziskovárovozníP  . (2.16) 

 

2.8 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 

 Hlavní nevýhodou jednotlivých skupin poměrových ukazatelů je, že jsou vždy 

zaměřeny pouze na jednu oblast finanční situace podniku, a tudíž neposuzují finanční situaci 

komplexně. Přitom mezi těmito skupinami ukazatelů existují různé vzájemné vztahy, které lze 

popsat a kvantifikovat. Z tohoto důvodu se součástí finanční analýzy stávají tzv. analýzy 

soustav ukazatelů, do nichž spadá paralelní soustava, která charakterizuje skupiny ukazatelů 

bez matematické přesnosti, a pyramidová soustava ukazatelů.  

 V rámci pyramidového rozkladu jde o postupné rozložení určitého vrcholového 

(syntetického) ukazatele na jednotlivé dílčí ukazatele. Slouží k identifikaci a ke kvantifikaci 

vlivu změn dílčích faktorů na změnu vrcholového ukazatele. Umožňuje tak odhalit a popsat 

vzájemné existující vztahy a vnitřní vazby mezi jednotlivými ukazateli. Důležitým bodem při 

použití pyramidové soustavy ukazatelů je její správná konstrukce, pomocí níž lze hodnotit 

minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku. Pyramidový rozklad poskytuje informace o 

jednotlivých aspektech ovlivňujících vrcholový ukazatel, kterým je nejčastěji určitý ukazatel 

rentability. Využívá se například pro ukazatel EVA, ROE, ROA. Nejtypičtějším 

pyramidovým rozkladem je Du Pontův rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu, kde 

lze využít následující vztah:  

  

 
kapitálvlastní

aktiva

aktiva

tržby

tržby

EAT

kapitálvlastní

EAT
ROE  , (2.17) 

 

 

nebo detailněji: 

 
kapitálvlastní

aktiva

aktiva

tržby

tržby

EBIT

EBIT

EBT

EBT

EAT

kapitálvlastní

EAT
ROE  , (2.18) 

 



25 

 

kde EAT představuje čistý zisk, 
EBT

EAT
 představuje daňovou redukci zisku, 

EBIT

EBT
 úrokovou 

redukci, 
tržby

EBIT
 provozní rentabilitu tržeb, 

aktiva

tržby
 obrat aktiv a 

kapitálvlastní

aktiva
 je finanční 

páka, viz Dluhošová (2010). 

 

 V případě prvního stupně rozkladu je ukazatel ROE ovlivněn čistou rentabilitou tržeb, 

obratem aktiv a finanční pákou. Obrat aktiv udává, jak efektivně podnik využívá svůj 

majetek. Finanční páka vyznačuje stupeň zadluženosti podniku, přičemž čím je podíl cizích 

zdrojů ve firmě větší, tím je vyšší i finanční páka. V rámci detailnějšího rozkladu ROE jsou 

stávající ukazatele doplněny o ukazatele daňové redukce, úrokové redukce a provozní 

rentability tržeb.
16

 Daňová redukce vyznačuje, jak velkou část ze zisku podnik odčerpá 

splněním daňové povinnosti.  

 Dva z těchto zmíněných ukazatelů působí na vrcholový ukazatel protichůdně. Těmito 

ukazateli jsou finanční páka a úroková redukce, přičemž jejich součin je nazýván jako 

ziskový účinek finanční páky. Růst cizích zdrojů, tedy zadluženosti, se projeví v růstu 

ukazatele finanční páky, a to rovněž vede ke zvýšení ROE. Naproti tomu zvýšení podílu 

cizích zdrojů je provázeno růstem úroků, které snižují podíl zisku, což způsobuje pokles 

ukazatele úrokové redukce, a tím i pokles ROE. Pokud je ziskový účinek větší než 1, pak 

zvyšování podílu cizích zdrojů v podniku má pozitivní vliv na vývoj ROE. Naopak pokud je 

ziskový účinek finanční páky menší než 1, pak zvyšování stupně zadlužení působí negativně 

na ROE. 

 

2.8.1 Analýza odchylek 

 Jak již výše bylo zmíněno, základní myšlenkou pyramidového rozkladu je postupný 

rozklad vrcholového ukazatele, což umožňuje identifikovat vzájemné vazby mezi 

jednotlivými ukazateli. Analýza odchylek tedy slouží k provádění rozborů odchylek 

vrcholových ukazatelů a také k vyčíslení dílčích faktorů, které k odchylkám nejvíce přispívají. 

Změnu (odchylku) vrcholového ukazatele lze vyjádřit jako součet změn (odchylek, vlivů) 

dílčích ukazatelů, 

 

 ai
i

x xy  , (2.19) 

                                                
16 Tyto ukazatele vyplývají z rozkladu čisté rentability tržeb. 
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kde x je analyzovaný ukazatel, xy je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, ai je dílčí 

vysvětlující ukazatel, aix  
je vliv dílčího ukazatele ai  na analyzovaný ukazatel x, viz 

Dluhošová (2010). 

 

Je možné analyzovat absolutní odchylku, která je rozdílem mezi hodnotami dvou 

období, 

 

 01 xxx  , (2.20) 

 

také odchylku relativní, která vyjadřuje procentní změnu dvou období, 

 

 
0

01

x

xx
x


 . (2.21) 

 

Mezi jednotlivými analytickými ukazateli existují dvě hlavní typy vazeb: 

- aditivní (součtové) vazby pokud ni
i

aaaax  ...21 ,  

- multiplikativní (násobné) vazby pokud ni
i

aaaax  ...21  . 

 

Aditivní vazba 

 Vyčíslení vlivů je obecně platné a celková změna je rozdělena podle poměru změny 

ukazatele na celkové změně ukazatelů, 

 

 
x

i

i

i

ai y
a

a
x 







, (2.22) 

 

přitom 0,1, iii aaa  , kde ai,1 je hodnota ukazatele v běžném období, ai,0 je hodnota 

ukazatele v předchozím (výchozím) období. 

 

Multiplikativní vazba 

 Vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel u multiplikativní vazby popisují indexy 

jednotlivých analytických ukazatelů. Postup výpočtu této vazby je náročnější než u vazby 

aditivní. Podle způsobu řešení multiplikativní vazby lze rozlišit následující čtyři metody: 
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 metoda postupných změn, 

 metoda rozkladu se zbytkem, 

 metoda logaritmická, 

 metoda funkcionální. 

 

Metoda postupných změn 

U této metody se vychází z předpokladu, že při změně jednoho z ukazatelů jsou 

hodnoty ostatních vysvětlujících ukazatelů neměnné. Její výhoda spočívá v jednoduchosti 

výpočtu a bezezbytkovém rozkladu. Nevýhodou této metody je skutečnost, že velikost vlivů 

jednotlivých ukazatelů je závislá na jejich pořadí ve výpočtu. V praxi je tato metoda často 

využívána pro nerozsáhlé základní rozklady, právě díky její jednoduchosti.  

V rámci metody postupných změn je celková odchylka rozdělena mezi dílčí vlivy. Při 

součinu tří dílčích ukazatelů jsou vlivy vyčísleny následovně, 

 

 
x

x

a

y
aaax




 0,30,211

,  

x

x
a

y
aaax




 0,321,12

, 

 
x

x
a

y
aaax




 31,21,13

. (2.23) 

 Obecně pro jakoukoliv řadu ukazatelů 
x

y
aaax x

i>j

ji

ij

jai 


 



1,0, .  (2.24) 

 

Metoda rozkladu se zbytkem 

Tato metoda opět vychází z toho, že při změně jednoho dílčího ukazatele jsou hodnoty 

ostatních ukazatelů neměnné. Za výhodu této metody se považuje to, že výsledky nejsou 

ovlivněny pořadím a rozklad je jednoznačný. Nevýhoda metody spočívá v existenci zbytku, 

který nelze jednoznačně vysvětlit a přiřadit jednotlivým vlivům. Je použitelná pouze při 

vzniku malého zbytku.  

 

Logaritmická metoda 

Logaritmická metoda je široce známa a prakticky využívána. Staví na současné změně 

všech ukazatelů při vysvětlení jednotlivých vlivů, a v tom spočívá její hlavní výhoda. Další 
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výhodou je, že při výpočtu nevznikají problémy s pořadím ukazatelů ani se vznikem zbytků. 

Avšak problémem této metody je, že vychází z výpočtu logaritmů indexů, a tudíž ji nelze 

použít v případě záporných hodnot těchto indexů. Tuto situaci lze řešit použitím metody 

postupných změn nebo metody funkcionální pro příslušnou část rozkladu. Logaritmická 

metoda je zpravidla využívána při složitějších rozkladech, v nichž se vyskytují kladné 

hodnoty indexů ukazatelů.  

 Logaritmická metoda spočívá v současné změně všech ukazatelů, a proto lze říci, že 

vychází ze spojitých výnosů. Vlivy dílčích ukazatelů jsou vyjádřeny následovně, 
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I   jsou indexy vrcholového (analyzovaného) a dílčího ukazatele, 

aiIln  a xIln znamenají spojitý výnos ukazatelů.  

 

Funkcionální metoda 

 Funkcionální metoda, tak jako předešlá metoda, vychází ze současné změny všech 

ukazatelů při vysvětlení dílčích vlivů. Tato metoda pracuje s diskrétními výnosy. Její výhody 

jsou totožné s logaritmickou metodou, avšak navíc odstraňuje problém záporných indexů 

ukazatelů. Problémem metody může být otázka, jaké váhy přidělit při rozdělování společných 

faktorů. Zdůvodnění zvoleného přístupu je obtížné nalézt, avšak lze preferovat metodu 

rovnoměrného dělení podle počtu ukazatelů. Výsledky se nejvíce přibližují k logaritmické 

metodě pro kladné hodnoty indexů. Tuto metodu lze doporučit a považovat za zobecněný 

postup k pyramidovým rozkladům. 
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3 Charakteristika a popis podniku 

V této kapitole bude stručně charakterizována a popsána společnost Satjam, s. r. o., 

která spadá do odvětví stavebnictví. Bude obsahovat základní údaje o společnosti, předmět 

podnikání, představení společnosti a její historický vývoj. Součástí kapitoly bude rovněž 

analýza absolutních ukazatelů, která zahrnuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty společnosti za období let 2006 – 2010. Informace budou čerpány 

z webové stránky
17

 a výročních zpráv dané společnosti.  

 

3.1 Základní údaje o společnosti 

 

Obchodní firma:  SATJAM, s. r. o. 

Sídlo:  Ostrava, Slezská Ostrava, Michalská 1032/21, PSČ 

710 00 

Identifikační číslo:  640 88 234 

 

  

 

Rozhodujícím předmětem podnikatelské činnosti společnosti Satjam, s. r. o. je: 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 zprostředkování obchodu, 

 klempířství, 

 tesařství, 

 výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, 

 výroba střešních krytin, trapézových plechů, stěnových obkladů a kazet, 

 výroba kovových profilů a střešních doplňků, 

 výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 povrchové úpravy svařování kovů, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 

                                                
17 viz www.satjam.cz 

Datum zápisu:  31. října 1995 

Právní forma:  

Základní kapitál: 

 

společnost s ručením omezeným  

50 000 000 Kč 
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Základní produktové řady společnosti Satjam, s. r. o. jsou: 

 střešní krytiny, 

 okapy, 

 příslušenství střech, 

 trapézové plechy a fasádní profily. 

 

3.2 Představení společnosti  

Společnost SATJAM, s. r. o. působí na českém trhu od roku 1995, jako výrobce a 

dodavatel širokého sortimentu kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, 

okapových systémů, profilů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.  

Výroba probíhá ve dvou výrobních závodech v Ostravě a v Písečné u Jeseníku. Prodej 

v tuzemsku je zajišťován pěti obchodními středisky (Ostrava, Praha – Úvaly, Brno, Hradec 

Králové a Ústí nad Labem) a sítí obchodních partnerů, kterými jsou významní prodejci 

stavebních materiálů v ČR. Odbornost realizačních firem bývá zajišťována pravidelnými 

školeními. Základem všech výrobků je kvalitní ocelový plech od nejvýznamnějších světových 

hutí. Celá skupina kolem společnosti Pruszynski Sp. z o. o. ročně zpracuje přes 140 tisíc tun 

ocelového plechu. Jednotlivé výrobní procesy probíhají dle norem ISO ČN 9001.  

Statutárním orgánem společnosti je Ing. Jiří Vrbata - jednatel. V listopadu roku 2006 

došlo ke změně majitelů a většinovým vlastníkem se stala polská společnost Pruszyński,  

Sp. z o. o., jejíž obchodní podíl v současnosti činí 100 %. Za rok 2010 zaměstnávala 

společnost průměrně 91 zaměstnanců. 

 

3.3 Historický vývoj 

Společnost SATJAM, s. r. o. působí na českém trhu od roku 1995. Vznikla původně 

jako obchodní firma, zabývající se prodejem ocelových střešních krytin a příslušenství.  

V roce 2001 se společnost rozhodla stát výrobcem s dominantním postavením na trhu 

střešních krytin a začala s realizací strategie k získání daného postavení. Zakoupila moderní 

finskou technologii na výrobu střešní krytiny, dále pořídila výrobní linku na trapézové plechy. 

V roce 2002 se postupně přeměnila na výrobně obchodní společnost a dále rozšiřovala své 

výrobní kapacity. V roce 2003 společnost realizovala proces obnovení výroby ocelových 

profilů pro stavebnictví, střešní krytiny a střešních doplňků. Poté zakoupila výrobní závod 

Steel Tiel, který je v současné době plně v provozu. Střešní krytiny SATJAM získaly v roce 

2004, jako první v ČR, prestižní ocenění jakosti Czech Made. V následujícím roce došlo 
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k nákupu dalších dvou výrobních linek na střešní krytiny a trapézové plechy. Rok 2006 

zaznamenal pro společnost velký přínos. Došlo ke kapitálovému vstupu jednoho z největších 

výrobců ocelových střešních krytin a tenkostěnných ocelových profilů v Polsku i ve střední 

Evropě – polské společnosti Pruszynski, Sp. z o. o. a tím k dalšímu rozšíření výrobkového 

portfolia. Tato polská společnost v posledních letech významně expanduje, v první řadě 

geograficky (akvizice v ČR, Litvě, Ukrajině, Lotyšsku, Maďarsku a Rumunsku), dále také 

nakupuje společnosti i z jiných oborů.  

Společnost Satjam, s. r. o. je nyní schopná zabezpečit větší sortiment výrobků, 

materiálu a zboží za nižší ceny, také má k dispozici větší množství surovin pro další výrobu. 

Nový vlastník tak přispívá k růstu konkurenceschopnosti společnosti a upevnění jejího 

postavení na trhu. 

 

3.4  Analýza absolutních ukazatelů společnosti 

Další část této kapitoly bude věnována analýze absolutních ukazatelů společnosti. Tato 

analýza vychází z dat účetních výkazů, a to z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Dále zde bude 

provedena horizontální
18

 a vertikální analýza
19

 rozvahy a výkazu zisku a ztráty dané 

společnosti v letech 2006 – 2010. Potřebné účetní výkazy jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2. 

 

3.4.1 Horizontální analýza rozvahy 

 Horizontální analýza posuzuje meziroční změny a vývoj položek aktiv a pasiv. 

Zachycuje jak změny absolutní, které jsou vyčísleny v tisíci korunách, tak i relativní změny 

vyjádřené v procentech. Výsledné hodnoty zkrácené horizontální analýzy rozvahy v letech 

2006 – 2010 obsahuje příloha č. 3. 

 

Horizontální analýza aktiv 

Na začátku sledovaného období celková aktiva dosahovala částky 199 147 tis. Kč a 

nadále měla rostoucí tendenci až do roku 2008. Procentně nejvyšší nárůst celkových aktiv byl 

zaznamenán mezi léty 2006 a 2007, a to o 18 %. Tato pozitivní změna byla zapříčiněna 

hlavně přibýváním oběžných aktiv, konkrétně krátkodobých pohledávek a krátkodobého 

finančního majetku, ale také vznikem pohledávek za upsaný základní kapitál. V roce 2009 

došlo k mírnému poklesu aktiv o necelé jedno procento. Poté v roce 2010 aktiva vzrostla na 

                                                
18 K výpočtu jednotlivých změn byly použity vzorce (2.1) a (2.2) z teoretické části této práce. 
19 K výpočtu vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty byl použit vzorec (2.3) z teoretické části práce. 
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částku 241 142 tis. Kč. Největší podíl na růstu aktiv měl mezi těmito roky vývoj oběžných 

aktiv.  

Oběžná aktiva měla po celé rozebírané období rostoucí charakter. V roce 2007 došlo 

oproti roku 2006 k nejpodstatnějšímu navýšení oběžných aktiv o částku 42 912 tis. Kč (tj. o 

34 %). Tento výrazný nárůst byl zapříčiněn zejména zvýšením krátkodobých pohledávek o 

23 573 tis. Kč a krátkodobého finančního majetku, který procentuálně vzrostl o 228 % (tj. o 

13 757 tis. Kč). Zajímavý meziroční vývoj společnost zaznamenala v roce 2008, kdy 

dlouhodobé pohledávky vzrostly z 544 tis. Kč na 7 673 tis. Kč (tj. o 1 310 %). Přičemž došlo 

také k poklesu krátkodobých pohledávek i krátkodobého finančního majetku, což mělo za 

konečný důsledek navýšení oběžných aktiv o pouhé jedno procento. V průběhu sledovaného 

období dosahovala oběžná aktiva nejnižší hodnoty v roce 2009, z důvodu poklesu jak 

krátkodobých, tak i dlouhodobých pohledávek. Růst oběžných aktiv v roce 2010 byl způsoben 

zejména navýšením krátkodobého finančního majetku o necelých 80 %.  

Z grafu 3.1 vyplývá, že vývoj dlouhodobého majetku měl až do roku 2009 klesající 

charakter a po tomto roce byl zaznamenán opět mírný nárůst. Nejpodstatnější podíl na 

ubývání dlouhodobého majetku měl dlouhodobý nehmotný majetek, jelikož k poklesu 

dlouhodobého majetku došlo i přesto, že dlouhodobý hmotný majetek rostl po celou dobu 

sledovaného vývoje. K největšímu poklesu dlouhodobého majetku došlo mezi léty 2008 a 

2009 o 33 %, kdy nejvýznamnější podíl na tomto snížení měl dlouhodobý nehmotný majetek, 

jehož absolutní hodnota klesla o 14 538 tis. Kč. V průběhu roku 2010 došlo již k menšímu 

absolutnímu snížení dlouhodobého nehmotného majetku, což v konečném důsledku způsobilo 

navýšení dlouhodobého majetku o necelých 8 %.  

 

Graf 3.1 Vývoj jednotlivých položek aktiv za období 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

 

 Zdroj: Výkazy společnosti, vlastní úprava 
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Horizontální analýza pasiv 

 Z grafu 3.2 vyplývá, že vývoj celkových pasiv je shodný s vývojem celkových aktiv, 

což je zapříčiněno bilančním principem, kdy se suma aktiv rovná sumě pasiv. Nejvýznamnější 

podíl na vývoji celkových pasiv měly cizí zdroje, jejichž podstatnou část tvořily zejména 

krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci.  

V rámci sledovaného období 2006 – 2010 cizí zdroje značně převyšovaly zdroje 

vlastní. V roce 2006 dosahovala hodnota cizích zdrojů 161 404 tis. Kč. V následujícím roce 

cizí zdroje vzrostly o necelých 19 % na částku 191 409 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben 

zejména zvýšením krátkodobých závazků o 31 % a také nárůstem dlouhodobých závazků 

v podobě odloženého daňového závazku o 2903 tis. Kč. V dalších letech začala hodnota 

cizích zdrojů klesat z důvodu poklesu krátkodobých i dlouhodobých závazků, i přes navýšení 

bankovních úvěrů o 50 % v průběhu roku 2008. V roce 2010 cizí zdroje dosáhly částky 

173 694 tis. Kč.  

Vlastní kapitál společnosti měl za celé analyzované období rostoucí tendenci, a to i 

přes jeho značné zpomalení růstu v roce 2009, které bylo způsobeno snížením výsledku 

hospodaření běžného účetního období. K nejvýznamnějšímu zvýšení vlastního kapitálu 

došlo mezi léty 2009 a 2010 o 27 %. Nejpodstatněji se podílel na této změně výsledek 

hospodaření běžného účetního období, který v roce 2009 činil 472 tis. Kč a meziročně byl 

navýšen o 13 782 tis. Kč (tj. na částku 14 254 tis. Kč). Základní kapitál zůstal po celé 

sledované období nezměněn, v hodnotě 50 000 tis. Kč.  

 

Graf 3.2 Vývoj jednotlivých položek pasiv za období 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

 

 Zdroj: Výkazy společnosti, vlastní úprava 
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3.4.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pomocí horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty lze zjistit, k jakým změnám v čase 

došlo v jednotlivých výsledcích hospodaření, nákladech a výnosech společnosti. Změny 

v dílčích položkách jsou vyjádřeny jak absolutně, tak i relativně. Zkrácená horizontální 

analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2006 – 2010 je součástí přílohy č. 4. 

 

Horizontální analýza jednotlivých výsledků hospodaření 

Z výsledků horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát je znát, že většina položek měla 

kolísající charakter. Nejvýznamnější pro podnik je výsledek hospodaření běžného účetního 

období, který vykazoval za sledované období zisk, s výjimkou roku 2006, kdy společnost 

zaznamenala patřičnou ztrátu v hodnotě - 14 691 tis. Kč. Tato ztráta byla způsobena 

zavedením nového informačního systému Oracle, který z důvodu složitosti a špatné 

funkčnosti nepřinesl předpokládaný výsledek. Společnost tak byla donucena vrátit se 

k původnímu systému, což mělo za důsledek zpomalení jejího vývoje. Z tohoto důvodu byly 

vykázány poměrně nízké tržby za prodej zboží, což v konečném důsledku zapříčinilo tento 

záporný výsledek hospodaření. V roce 2006 byly zaznamenány záporné hodnoty ve všech 

jednotlivých hospodářských výsledcích.  

Rok 2007 v porovnání s předcházejícím rokem byl poněkud úspěšnější, přestože byl 

pro společnost náročným z hlediska pokračující restrukturalizace po vstupu nového 

většinového vlastníka. V tomto roce již společnost zaznamenala zisk ve výši 6 048 tis. Kč. 

Tento výsledek hospodaření byl nižší než provozní zisk, který činil 17 653 tis Kč. Hlavním 

důvodem tohoto rozdílu bylo vysoké zdanění výsledku hospodaření za běžnou činnost a 

záporný finanční výsledek hospodaření.  Největší absolutní nárůst zaznamenaly v tomto roce 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, a to o 87 415 tis. Kč. Hodnota těchto tržeb činila 

308 233 tis. Kč a dosáhla tak svého vrcholu za celé sledovaného období. Tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb se tak meziročně zvyšovaly až do roku 2008, kdy byla společnost 

zasažena celosvětovou finanční krizí a poté začaly pomalu klesat. 

Jak lze z grafu 3.3 vyčíst, v roce 2008 došlo k navýšení výsledku hospodaření za 

účetní období na částku 9 103 tis. Kč, přestože všechny ostatní hospodářské výsledky v tomto 

roce mírně poklesly. Tento růst zisku byl zapříčiněn hlavně růstem tržeb za prodej zboží o 

13 445 tis. Kč, poklesem výkonové spotřeby o 29 766 tis. Kč a nižší daní z příjmů. Pozitivní 

dopad na zisk mělo i snížení ostatních provozních nákladů o 6 413 tis. Kč. V tomto roce byl 

poprvé vykázán mimořádný výsledek hospodaření v záporné hodnotě – 708 tis. Kč, který byl 

způsoben mimořádnými náklady společnosti. V průběhu roku 2008 začal trh stavebnictví 
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signalizovat počínající stagnaci. Ta se počátkem roku 2009 transformovala do značné recese 

celého odvětví stavebnictví, což společnost Satjam, coby výrobce a dodavatele stavebních 

materiálů, negativně ovlivnilo.  

V roce 2009 zapříčinila celosvětová ekonomická krize výrazný propad všech výsledků 

hospodaření. Probíhající recese se projevila v tržbách společnosti velmi rychle, a to především 

v oblasti dodávek materiálů pro průmyslovou výstavbu, kdy došlo k rychlému zmrazení již 

běžících zakázek a projektů. I přesto tento negativní jev se společnost nedostala do ztráty a 

dosáhla tak kladného výsledku hospodaření v hodnotě 472 tis. Kč. Výsledek hospodaření za 

účetní období tak klesl o 95 % (tj. o 8 631 tis. Kč). Na této negativní situaci se nejvíce podílel 

provozní výsledek hospodaření, který poklesl o 8 197 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření 

dosahoval tak nejnižší částky za sledované období, s výjimkou roku 2006, kdy vykazoval 

zápornou hodnotu. Tento značný pokles byl způsoben zejména snížením hodnoty tržeb 

z prodeje vlastních výrobků a služeb o 77 358 tis. Kč.  

Z grafu 3.3 je patrné, že rok 2010 zaznamenal obrovský vzestup ve všech jednotlivých 

položkách výsledků hospodaření oproti roku 2009 a stal se tak nejúspěšnějším rokem ve 

sledovaném období. V tomto roce dosáhla společnost nejvyššího čistého zisku v hodnotě 

14 254 tis. Kč. Na tuto pozitivní změnu měl největší vliv mimořádný výsledek hospodaření ve 

výši 10 393 tis. Kč. Jednalo se o mimořádné výnosy společnosti. Příznivý vliv na růst zisku 

měl také provozní výsledek hospodaření. V tomto roce se procentně i v absolutním vyjádření 

zvýšily jak ostatní provozní výnosy, tak i ostatní provozní náklady, a to v podobné míře. 

 

Graf 3.3 Vývoj jednotlivých výsledků hospodaření v rámci období 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

 

 Zdroj: Výkazy společnosti, vlastní úprava  
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3.4.3 Vertikální analýza rozvahy 

Pomocí vertikální analýzy je zjišťován procentní podíl dílčích položek aktiv a pasiv ke 

zvolené základně. Jako základ vertikální analýzy rozvahy zde byla vybrána celková aktiva a 

pasiva. Zkrácená vertikální analýza rozvahy je součástí přílohy č. 5. 

 

Vertikální analýza aktiv 

 Z následujícího grafu 3.4 lze odvodit, kolik procent zaujímají jednotlivé aktivní 

položky z celkových aktiv. Jak již výše bylo zmíněno, ve všech sledovaných letech majetková 

struktura společnosti byla tvořena z velké části oběžnými aktivy, přičemž největší část 

oběžných aktiv zaujímaly především zásoby a krátkodobé pohledávky.  

V rámci zkoumaného období měl podíl oběžných aktiv na celkových aktivech rostoucí 

charakter, s výjimkou roku 2008, kdy byl zaznamenán procentně nepříliš výrazný pokles. 

V letech 2006 – 2007 došlo ke zvýšení podílu oběžných aktiv z 63 % až na 71 %, což bylo 

způsobeno hlavně růstem krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. 

Podíl oběžného majetku na celkových aktivech v roce 2010 činil 75 %.  

 Podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech měl až do roku 2009 klesající 

tendenci z důvodu výrazného poklesu podílu dlouhodobého nehmotného majetku. Poměr 

dlouhodobého hmotného majetku se naopak postupně zvětšoval, přičemž nejvyššího procenta 

dosáhla společnost v roce 2010. V tomto roce činil dlouhodobý majetek 13 % z celkových 

aktiv, kdy téměř celou tuto hodnotu obsahovala položka dlouhodobý hmotný majetek. Podíl 

dlouhodobého majetku v rámci odvětví byl avšak vyšší a činil přibližně 30 %. Jelikož je 

společnost zaměřena v zásadě na výrobu střešních krytin, což je činnost spíše krátkodobá, 

tento nízký podíl dlouhodobého majetku nevyznačuje negativní hospodaření společnosti. 

 

Graf 3.4 Struktura celkových aktiv za období 2006 – 2010 (v %)

 

 Zdroj: Výkazy společnosti, vlastní úprava 
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Vertikální analýza pasiv 

Z následujícího grafu 3.5, lze konstatovat, že společnost financuje svůj majetek 

především prostřednictvím cizích zdrojů, jež byly tvořeny zejména krátkodobými závazky a 

bankovními úvěry. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech měl po rozebírané období 

různorodou tendenci a pohyboval se v rozmezí 72 % – 81 % z celkové sumy pasiv. 

V letech 2006 a 2007 byly cizí zdroje zastoupeny přibližně z 81 % z celkové sumy, 

z toho největší část v podobě 42 % tvořily v roce 2006 krátkodobé závazky. V roce 2007 se 

podíl těchto krátkodobých závazků zvýšil na hodnotu 46 % z celkových pasiv. 

V následujících letech 2008 a 2009 byla celková suma pasiv tvořena v poměru přibližně 77 % 

cizích zdrojů. Tento pokles byl způsoben zejména snížením hodnoty krátkodobých závazků. 

Roku 2008 dosahovaly bankovní úvěry a výpomoci až 50 % z celkových pasiv. V roce 2009 

naopak došlo k poklesu hodnoty bankovních úvěrů a poměr krátkodobých závazků na 

pasivech začal opět narůstat. V roce 2010 byl zaznamenán pokles cizích zdrojů na konečných 

72 % z celkové sumy pasiv. V nejmenší míře se na cizích zdrojích podílely dlouhodobé 

závazky. 

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech měl za analyzované období rostoucí 

charakter, až na rok 2007, kdy mírně poklesl. Na struktuře vlastního kapitálu se nejvíce 

podílela položka základního kapitálu, který ve všech sledovaných letech činil 50 000 tis. Kč. 

Základní kapitál tvořil v průměru 21 % z celkových aktiv v rámci sledovaných let. Nízké 

procento z celkových pasiv také tvořila položka výsledku hospodaření účetního období, který 

se vyvíjel různorodě. V roce 2006 dosahoval záporných procentních hodnot díky vzniklé 

ztrátě společnosti. Nejvyšší podíl výsledku hospodaření na celkových pasivech byl 

zaznamenán v roce 2010 a činil 6 %.  

 

Graf 3.5 Struktura celkových pasiv za období 2006 – 2010 (v %) 

 

 Zdroj: Výkazy společnosti, vlastní úprava 
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3.4.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát slouží k posouzení významu jednotlivých 

položek a určení jejich podílu ke zvolenému základu. Tímto základem byly zvoleny tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb, tržby za prodej zboží a tržby za prodej dlouhodobého 

majetku a materiálu (dále jen tržby). Touto analýzou lze tedy určit, jak se jednotlivé položky 

výnosů a nákladů podílejí na tržbách společnosti. Zkrácenou vertikální analýzu výkazu zisku 

a ztrát v letech 2006 – 2010 zobrazuje příloha č. 6. 

 

Vertikální analýza výnosů 

Z hlediska výnosů se ve všech sledovaných letech na tržbách společnosti podílely 

v drtivé většině její výkony, které v roce 2006 dosahovaly svého maxima 91 %. Tyto výkony 

tvořily hlavně tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. V následujících letech se podíl 

výkonů na tržbách postupně snižoval, kdy roku 2009 i 2010 v konečné míře činil 74 % 

z tržeb. Další významnou položkou, která se podílela na tvorbě tržeb, jsou tržby za prodej 

zboží. Tento podíl tržeb v rámci všech sledovaných období proporcionálně rostl. Na začátku 

sledovaného období činil 15 % a v konečné míře dosáhl hodnoty 27 % z tržeb. Z grafu 3.6 lze 

také vypozorovat zajímavý vývoj ostatních provozních výnosů. Tato výnosová položka se do 

roku 2009 pohybovala v průměru jednoho procenta a v následujícím roce podíl ostatních 

provozních výnosů narostl až na necelých 13 % z celkových tržeb.
20

 V roce 2010 se v 

zanedbatelné míře 3 % na zvolené základně také podílely mimořádné výnosy.  

 

Graf 3.6 Struktura výnosů za období 2006 – 2010 (v %) 

 

 Zdroj: Výkazy společnosti, vlastní úprava  

                                                
20 Příčina tohoto vysokého nárůstu podílu ostatních provozních výnosů není objasněna z důvodu nedostatečných 

informací v době zpracování bakalářské práce. 
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Vertikální analýza nákladů 

V oblasti nákladů zastupovala největší podíl na vybraném základu výkonová spotřeba, 

která ale v celém sledovaném období nepřevyšovala nejvýznamnější výnosovou položku 

výkonů. Její výše se vyvíjela podobně jako výše výkonů. Z toho vyplývá, že v roce 2006 

dosahovala nejvyššího procenta z tržeb, a to přesněji necelých 84 % z celkového základu. 

V dalších letech podíl výkonové spotřeby postupně klesal až na konečných 64 % z tržeb.  

Osobní náklady se v průběhu rozebíraného období vyvíjely nepravidelně z důvodu 

odlišného počtu zaměstnanců v jednotlivých letech. Největší podíl těchto nákladů na tržbách 

byl zaznamenán v roce 2006 a činil 14 %. V roce 2007 se osobní náklady na tržbách podílely 

nejnižším poměrem, a to konkrétně 8 %.  

Také ostatní provozní náklady docílily obdobného vývoje jako ostatní provozní 

výnosy. Tato nákladová položka se pohybovala ve zkoumaném období v rozmezí 1 – 3 %, 

s výjimkou roku 2010, kdy ostatní provozní náklady byly zvýšeny na podíl 14 % ze 

zvoleného základu. Ve všech analyzovaných letech nákladové úroky převyšovaly úroky 

výnosové. Poměr ostatních složek nákladů vzhledem k tržbám byl zanedbatelný.  

Z níže uvedeného grafu 3.7 lze odvodit, že největší podíl na celkových tržbách 

zastávaly variabilní náklady, zejména výkonová spotřeba (např. spotřeba materiálu, 

poskytnuté služby). Naopak fixní náklady (např. mzdy, odpisy, úroky) zaujímaly mnohem 

menší podíl na tržbách společnosti. 

 

Graf 3.7 Struktura nákladů za období 2006 – 2010 (v %) 

 

 Zdroj: Výkazy společnosti, vlastní úprava  
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4 Aplikace vybraných ukazatelů rentability a zhodnocení výsledků  

Cílem této kapitoly bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti 

Satjam, s. r. o. v období let 2006 – 2010. V rámci kapitoly budou nejprve okrajově nastíněny 

vybrané ukazatele likvidity a aktivity. Poté bude podrobně rozebrána analýza poměrových 

ukazatelů rentability, jejíž výsledky jsou díky zaměření této bakalářské práce zásadní. Dále 

bude provedeno srovnání vybraných ukazatelů rentability společnosti s vývojem odvětví. 

Závěr této kapitoly bude věnován pyramidovému rozkladu ukazatele rentability vlastního 

kapitálu pomocí metody postupných změn a metody logaritmické. Údaje pro výpočet 

jednotlivých metod byly čerpány z finančních výkazů společnosti, které jsou součástí příloh. 

 

4.1 Analýza poměrových ukazatelů likvidity   

V této části kapitoly byly analyzovány vybrané ukazatele likvidity v rámci srovnání 

vývoje v čase i v rámci dosažených hodnot v odvětví.
21

 Výsledky ukazatelů likvidity jsou 

uvedeny v následující tabulce 4.1 a jejich vývoj je zobrazen v grafu 4.1.  

 

Tab. 4.1 Vývoj hodnot ukazatelů likvidity v letech 2006 - 2010 

Ukazatele likvidity Vzorec 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

Celková likvidita (2.4) 0,79 0,89 0,93 0,94 1,05 

Pohotová likvidita (2.5) 0,40 0,53 0,50 0,45 0,57 

Okamžitá likvidita (2.6) 0,04 0,10 0,07 0,08 0,14 

ČPK (v tis. Kč) (2.7) -33 624 -21 014 -12 413 -10 275 7 915 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Celková likvidita 

Hodnoty ukazatele celkové likvidity v rámci odvětví se za sledované období 

pohybovaly v intervalu 1,3 – 1,6. Společnost nedosáhla těchto hodnot v žádném 

analyzovaném roce. Tento nepříznivý výsledek může vypovídat o tom, že společnost není 

dostatečně likvidní. Nízká hodnota likvidity byla způsobena hlavně vysokým stavem 

krátkodobých bankovních úvěrů a krátkodobých závazků. I přes tuto negativní výši měl 

ukazatel celkové likvidity v čase rostoucí charakter, což vypovídá o zlepšování platební 

schopnosti společnosti. Nejvyšší hodnota celkové likvidity byla zaznamenána v roce 2010, a 

to 1,05.  

                                                
21 Hodnoty v rámci odvětví byly čerpány z MPO (2006 – 2011). 
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Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity bere v úvahu jen pohotové peněžní prostředky, čili 

nezahrnuje zásoby. V rámci odvětví, ve kterém firma působí, bylo dosaženo hodnot v rozmezí 

1 – 1,5. Po sledované období se hodnota tohoto ukazatele společnosti pohybovala v rozmezí 

0,4 – 0,57, což by odpovídalo hodnotám agresivní strategie pro řízení pracovního kapitálu. 

Ukazatel pohotové likvidity se taktéž pohyboval pod hodnotami odvětví, což mohlo 

společnosti způsobit jisté platební problémy. Za příčinou této nízké hodnoty ukazatele stála 

opět vysoká částka krátkodobých bankovních úvěrů. Ukazatel pohotové likvidity měl po 

sledované období kolísavý charakter. Tato skutečnost pro podnik také není příliš příznivá, 

jelikož tento ukazatel by měl vykazovat v čase rostoucí trend. Nejvyšší hodnota tohoto 

ukazatele byla dosažena v roce 2010 a činila 0,57, což lze brát za pozitivní signál do 

budoucna. 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity představuje podíl krátkodobého finančního majetku a 

krátkodobých závazků. Hodnoty ukazatele z hlediska odvětví, ve kterém společnost působí, se 

pohybovaly v rozmezí 0,2 – 0,4. V rámci zkoumaného období společnost nedosáhla daných 

hodnot, a to opět díky výši krátkodobých bankovních úvěrů. K hodnotě 0,2 se ukazatel 

nejvíce přiblížil v roce 2010. Obecně lze konstatovat, že společnost mohla vykazovat jisté 

platební problémy po celé zkoumané období, a to právě díky vysoké hodnotě krátkodobých 

bankovních úvěrů, které byly zahrnuty do výpočtů. Splatnost těchto úvěrů je k datu  

30. 9. 2011, tak lze v budoucnu očekávat zlepšení platební schopnosti dané společnosti. 

 

Čistý pracovní kapitál 

 Čistý pracovní kapitál lze vyjádřit jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků.  

S výjimkou roku 2010, byla hodnota čistého pracovního kapitálu ve všech sledovaných letech 

záporná. Z toho vyplývá, že krátkodobé závazky se podílely na krytí dlouhodobého majetku 

společnosti. Znamená to tedy, že společnost je podkapitalizovaná a využívá agresivní způsob 

financování. Tento způsob financování je nebezpečný, jelikož je tím ohrožována likvidita 

firmy. Roku 2010 již bylo dosaženo kladných hodnot tohoto ukazatele a společnost byla 

mírně překapitalizovaná. Tento pozitivní nárůst byl způsoben zejména růstem krátkodobého 

finančního majetku a krátkodobých pohledávek a také snížením krátkodobých závazků. 
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Graf 4.1 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2006 - 2010 

 

 Zdroj: Vlastní výpočty 

 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů aktivity 

V této části kapitoly bude pozornost věnována ukazatelům aktivity
22

, které vyjadřují, 

jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Vybrané ukazatele aktivity jsou zachyceny 

v níže uvedené tabulce 4.2 a také v grafu 4.2. 

 

Tab. 4.2 Vývoj hodnot ukazatelů aktivity za v letech 2006 - 2010 

 

Ukazatele aktivity 

 

Vzorec 

Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

Doba obratu aktiv (dny) (2.8) 274,81 214,63 220,35 285,52 235,32 

Doba obratu zásob (dny) (2.9) 84,04 62,36 72,85 106,43 81,09 

Doba obratu pohledávek (dny) (2.10) 79,56 72,53 72,34 82,55 72,07 

Doba obratu krátkodobých závazků (dny) (2.11) 114,46 99,09 56,48 99,06 71,49 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Doba obratu aktiv 

Vývoj ukazatele doby obratu aktiv měl v rámci zkoumaného období proměnlivý 

charakter. Pozitivní pro podnik je co nejkratší doba obratu aktiv. Lze konstatovat, že 

společnost vykazovala příznivé hodnoty po celé sledované období, jelikož v každém období 

byla celková aktiva přeměněna na tržby za méně než jeden rok. Nejlepšího výsledku 

společnost dosáhla v roce 2007, kdy doba obratu aktiv činila 214 dní. Rok 2009 zaznamenal 

negativní pokračování vývoje, kdy oproti roku 2008 byla navýšena hodnota ukazatele doby 

obratu aktiv o 65 dní.  

                                                
22 Ukazatele nebyly vyhodnoceny z hlediska srovnání s odvětvím, ale pouze v rámci vývoje v čase. 
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Doba obratu zásob 

 Doba obratu zásob představuje dobu, po níž jsou zásoby vázány v podniku do jejich 

spotřeby nebo prodeje. Příznivá je klesající tendence, které ale podnik v rámci období 

nedosahoval. Nepříznivý vývoj doby obratu zásob zaznamenal rok 2009, kdy se délka 

přeměny zásob pohybovala v průměru 106 dní a došlo tak k navýšení o 33 dní oproti roku 

2008. Jelikož hodnoty větší než 100 dní bylo dosaženo pouze v roce 2009, lze říci, že se 

ukazatel vyvíjel poměrně uspokojivě.  

 

Doba obratu pohledávek 

 Ukazatel doby obratu pohledávek udává, za jak dlouho jsou průměrně pohledávky 

spláceny, tudíž vypovídá o platební morálce odběratelů. Z tohoto důvodu by měla být doba 

obratu pohledávek co nejkratší. V roce 2006 činila průměrná doba splatnosti celkových 

pohledávek 79 dní. Poté v následujících letech byla doba obratu pohledávek snížena stabilně 

na hodnotu 72 dní, s výjimkou roku 2009, kdy hodnota ukazatele vzrostla o 10 dní.  

 

Doba obratu krátkodobých závazků 

 Ukazatel doby obratu krátkodobých závazků vyjadřuje, jak dlouho firma odkládá 

úhradu faktur svým dodavatelům a měl by mít klesající nebo stabilní trend. Z grafu 4.2 je 

patrné, že doba obratu krátkodobých závazků měla až do roku 2008 klesající tendenci a 

v tomto roce dosáhl svého minima. Opačná situace nastala v průběhu krizového roku 2009, 

kdy hodnota ukazatele vzrostla až o 42 dní z důvodu obrovského snížení celkových tržeb. 

V roce 2010 došlo opět k poklesu doby obratu krátkodobých závazků díky nárůstu tržeb. 

 

Graf 4.2 Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2006 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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4.3 Analýza poměrových ukazatelů rentability 

Součástí této kapitoly bude podrobná analýza vybraných ukazatelů rentability dané 

společnosti. Ukazatele rentability patří k nejdůležitějším kritériím hodnocení finanční situace 

podniku, jelikož informují o efektivnosti zhodnocení vloženého kapitálu. Obecně udávají, 

kolik korun zisku připadá na jednu korunu jmenovatele. V této podkapitole bude provedeno 

pouze srovnání v čase. Srovnání vybraných ukazatelů rentability s odvětvím bude předmětem 

následující podkapitoly. Vstupní údaje pro výpočet ukazatelů jsou zobrazeny v tabulce 4.3. 

 

Tab. 4.3 Vstupní údaje 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva 199 147 235 022 237 803 235 719 241 142 

Vlastní kapitál 37 008 43 056 52 159 52 631 66 885 

Dlouhodobé dluhy 3 200 2 903 2 900 2 841 435 

Tržby 260 879 394 195 388 512 297 212 368 914 

Nákladové úroky 5 523 5 587 6 540 4 623 2 953 

EAT -14 691 6 048 9 103 472 14 254 

EBIT -11 650 17 954 17 353 6 911 24 264 

Zdroj: Výkazy společnosti, vlastní úprava 

 

Vývoj jednotlivých hodnot ukazatelů rentability ve sledovaném období je pro 

přehlednost zobrazen v souhrnné tabulce 4.4. 

 

Tab. 4.4 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2006 – 2010 (v %) 

Ukazatele rentability Vzorec 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

ROA (2.12) -5,85% 7,64% 7,30% 2,93% 10,06% 

ROE (2.13) -39,70% 14,05% 17,45% 0,90% 21,31% 

ROCE (2.14) -28,97% 39,07% 31,52% 12,46% 36,04% 

ROS - čistý (2.15) -5,63% 1,53% 2,34% 0,16% 3,86% 

ROS - provozní (2.16) -4,47% 4,55% 4,47% 2,33% 6,58% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Rentabilita aktiv – ROA 

Ukazatel rentability aktiv je považován za klíčové měřítko rentability, jelikož 

poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, bez ohledu na zdroj jejich 

financování. Při výpočtu byl použit zisk před zdaněním a úroky (EBIT). Je žádoucí, aby tento 

ukazatel v čase vykazoval rostoucí trend.  

Ve zkoumaném období měl vývoj ROA spíše kolísavý trend. V roce 2006 ukazatel 

rentability aktiv vykazoval zápornou hodnotu, jelikož v tomto roce společnost nedosáhla 
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zisku, ale ztráty. EBIT tak činil – 11 660 tis. Kč.  Za příčinu této ztráty společnosti lze 

považovat zavedení nového informačního systému ORACLE, který ale z důvodu špatné 

funkčnosti danou společnost jen zbrzdil. Důsledkem této neúspěšné implementace 

informačního systému bylo zpomalení vývoje společnosti, což zapříčinilo dosažení poměrně 

nízkých tržeb za prodej zboží a vysoké výkonové spotřeby.  

V roce 2007 již bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření a došlo tak k vysokému 

nárůstu ukazatele ROA na 7,64 %. Tento růst byl způsoben zejména vysokým zvýšením tržeb 

za prodej zboží a také tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Na tržbách společnosti se 

nejvíce podílely trapézové profily a také velkoformátové střešní krytiny. V tomto roce taktéž 

vzrostla celková aktiva společnosti, zejména v oblasti oběžných aktiv. Byl nakoupen nový 

materiál a zboží, taktéž se zvýšily krátkodobé pohledávky a finanční prostředky na 

bankovních účtech podniku. Ukazatel ROA v roce 2008 zaznamenal nepatrný pokles, který 

byl způsoben poklesem EBITu. Největší dopad na toto snížení měly nižší tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb oproti předcházejícímu roku.   

V roce 2009 došlo k vysokému propadu rentability aktiv. Za příčinou tohoto vysokého 

snížení ukazatele ROA stála již probíhající celosvětová finanční krize, která se začala 

projevovat ve všech odvětvích průmyslu, tedy i ve stavebnictví. Recese celého stavebnictví 

tedy postihla i společnost Satjam, s. r. o., coby výrobce a dodavatele stavebních materiálů. 

V tomto roce činil EBIT pouhých 6 911 tis. Kč a absolutně tak poklesl o 10 442 tis. Kč. 

Prudký pokles EBITu byl způsoben významným snížením celkových tržeb, zejména v oblasti 

dodávek materiálů pro průmyslovou výstavbu, kdy došlo k rychlému zmrazení již běžících 

projektů výstavby. Nejrazantnější pokles zaznamenaly tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb, které v tomto roce dosahovaly nejnižší hodnoty z celého sledovaného období.  

Jak vyplývá z níže uvedeného grafu 4.3, společnost v roce 2010 dokázala zvýšit 

hodnotu ukazatele ROA na až 10,06 %. V tomto roce byla hodnota EBITu oproti roku 2009 

navýšena o více než trojnásobek a činila 24 264 tis. Kč. Nejvýrazněji se na této pozitivní 

změně podílely celkové tržby a také vznik mimořádných výnosů společnosti, v částce  

10 393 tis. Kč.
23

 I s pominutím mimořádných výnosů, které jsou obvykle jednorázové, 

společnost dosáhla v tomto roce vyšší rentability aktiv oproti předcházejícímu roku. Pokud se 

společnost bude vyvíjet podobně jako v roce 2010, lze předpokládat, že společnost bude 

prosperovat i v následujícím roce.  

                                                
23 V době zpracování práce nebyly k dispozici dostatečné informace, např. výroční zpráva za rok 2010, proto 

není vysvětlena příčina vzniku těchto mimořádných výnosů. 
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Graf 4.3 Vývoj ukazatele rentability aktiv v letech 2006 – 2010 (v %)

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vypovídá o celkové výnosnosti vlastních 

zdrojů. Tento ukazatel by měl mít v čase rostoucí trend. K výpočtu ROE byl použit čistý zisk 

(EAT), namísto zisku před zdaněním a úroky (EBIT).  

Z následujícího grafu 4.4 je patrné, že vývoj ukazatele ROE měl v čase rostoucí 

charakter, s výjimkou roku 2009. V roce 2006, stejně jako ukazatel ROA, vykazoval ukazatel 

ROE zápornou hodnotu, z důvodu dosažené ztráty společnosti. Roku 2007 byly vysoce 

navýšeny celkové tržby společnosti, které tak zapříčinily dosažení kladného výsledku 

hospodaření za účetní období v částce 6 048 tis. Kč. Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

činil v tomto roce 14,05 %. V následujícím roce došlo k podstatnému zvýšení vlastního 

kapitálu, na kterém se nejvíce podílelo snížení neuhrazené ztráty minulých let. I přesto, že se 

provozní výsledek hospodaření snížil, došlo k navýšení čistého zisku společnosti. Důvodem 

byla nízká daň za běžnou činnost. Všechny tyto skutečnosti vedly k růstu ukazatele rentability 

vlastního kapitálu o 3,4 %.  

Razantní změnu v rentabilitě vlastního kapitálu přinesl rok 2009, kdy společnost 

procházela zmíněnou celosvětovou krizí. V tomto roce ROE poklesl až na 0,90 %. Z této 

hodnoty vyplývá, že se vložený kapitál vlastníků zhodnotil pouhým necelým procentem. 

Tento hluboký propad ukazatele byl způsoben výrazným poklesem čistého zisku firmy, na 

kterém se nejvýznamněji podílel provozní výsledek hospodaření. Ten byl snížen o polovinu 

své hodnoty oproti předcházejícímu roku. Druhým důvodem nepříznivého výsledku ROE byla 

příliš vysoká hodnota vlastního kapitálu, ve srovnání s hodnotou dosaženého čistého zisku.  
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Poslední analyzovaný rok zaznamenal rapidní změnu v oblasti rentability vlastního 

kapitálu. Ukazatel dosáhl svého maxima ve výši 21,31 %, kdy tento zásadní rozdíl byl 

zapříčiněn vysokým nárůstem čistého zisku. Největší podíl na čistém zisku společnosti měl 

mimořádný výsledek hospodaření v hodnotě 10 393 tis Kč. V tomto roce došlo také k nárůstu 

celkových tržeb a tím i provozního výsledku hospodaření.  

 

Graf 4.4 Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu v letech 2006 – 2010 (v %) 

 

 Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje výnosnost z dlouhodobých investic. Tento 

ukazatel by měl taktéž v čase růst. Při výpočtu byl použit zisk před zdaněním a úroky (EBIT). 

Společnost za celé sledované období nevykazovala žádné rezervy a dlouhodobý bankovní 

úvěr čerpala pouze v roce 2006.  

Z následujícího grafu 4.5 lze odvodit, že ukazatel ROCE měl za sledované období 

podobný kolísavý trend jako ukazatel ROA. Rentabilita dlouhodobých zdrojů dosáhla svého 

maxima v roce 2007 a společnost tak zhodnotila dlouhodobý kapitál v poměru 39,07 %. 

Důvodem vysokého procentního nárůstu ukazatele bylo navýšení EBITu v podobě růstu 

celkových tržeb společnosti. V následujícím roce došlo k mírnému poklesu ukazatele, a to 

právě díky zvýšení hodnoty vlastního kapitálu na úkor EBITu, který lehce poklesl.  

Nejnižší hodnotu, s výjimkou záporné hodnoty z roku 2006, zaznamenal opakovaně 

rok 2009. Rentabilita dlouhodobých zdrojů tak klesla na 12,46 %. Na tomto propadu se 

nejvíce podílel EBIT, který klesl téměř o trojnásobek. Příčiny poklesu EBITu byly v této práci 

popsány výše. Opačný vývoj nastal v roce 2010, kdy se hodnota ukazatele ROCE zvýšila na 
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zejména ve formě zvýšení tržeb a zároveň poklesu výkonové spotřeby podniku. V tomto roce 

společnost vyrovnala své dlouhodobé závazky z obchodních vztahů a částka 435 tis. Kč 

náležela pouze odloženému daňovému závazku. Hodnota dlouhodobých dluhů po celé 

analyzované období klesala. Vlastní kapitál společnosti se naproti tomu každým rokem 

zvyšoval. 

 

Graf 4.5 Vývoj ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů v letech 2006 – 2010 (v %)

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Čistá a provozní rentabilita tržeb – ROS  

Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. 

Do výpočtu byly zahrnuty celkové tržby společnosti, tzn. sumarizace tržeb za prodej zboží, 

tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu. Zisk může mít podobu čistého zisku (EAT) nebo zisku před zdaněním a úroky 

(EBIT). Při použití EATu se jedná o ziskovou marži neboli čisté ziskové rozpětí. Je-li při 

výpočtu použit EBIT, lze hovořit o provozní ziskové marži. Čím vyšší hodnoty ukazatele 

podnik dosáhne, tím lépe. Vývoj ukazatele je vykreslen v grafu 4.6. 

Provozní rentabilita tržeb měla ve sledovaném období obdobný vývoj jako ukazatel 

rentability aktiv. V celém zkoumaném období ukazatel ROS vykazoval poměrně nízké 

hodnoty. Z důvodu ztráty společnosti v roce 2006, ROS dosahoval záporné hodnoty. V dalším 
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společnosti. Provozní zisková marže dosáhla svého maxima v roce 2010 a meziročně tak 

vzrostla o cca 4 %. Příčinou růstu byly zvýšené tržby, které stály za trojnásobným zvýšením 

EBITu.  

 Čisté ziskové rozpětí neboli čistá zisková marže vykazovala za analyzované období 

podobný průběh jako výše zmíněná provozní zisková marže. Čistá rentabilita tržeb se oproti 

provozní rentabilitě lišila pouze v roce 2008, kdy nepatrně vzrostla. Vývoj čisté ziskové 

marže lze přirovnat k vývoji rentability vlastního kapitálu. V celém sledovaném období 

vykazovala čistá rentabilita tržeb nižší hodnoty než rentabilita provozní, právě z důvodu 

použitého EATu, který je očištěn o daně a úroky. 

 

Graf 4.6 Vývoj ukazatele rentability tržeb v letech 2006 – 2010 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4 Srovnání ukazatele ROE a ROA dané společnosti s odvětvím 

V rámci této části bakalářské práce bude provedeno srovnání výsledků analýzy 

rentability vlastního kapitálu a aktiv dané společnosti s průměrem v odvětví. Podle 

Klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE), spadá firma Satjam, s. r. o. pod sekci  

F – Stavebnictví, konkrétně je součástí oddílu 43 – Specializované stavební činnosti. 

Informace o vybraných ukazatelích rentability v rámci odvětví, které jsou zobrazeny v tabulce 

4.5, byly čerpány z internetové stránky ministerstva průmyslu a obchodu.
24

  Pro lepší srovnání 

jsou dané ukazatele taktéž vyobrazeny v grafech 4.7 a 4.8. 

 

                                                
24 MPO (2006 – 2011). Jelikož odvětvové hodnoty finanční analýzy se v jednotlivých dokumentech 

z jednotlivých let lišily, počítalo se s hodnotami z nejnovějších dokumentů. Např. za rok 2007 a 2008 byly 

hodnoty odvětví brány z dokumentu za rok 2009 atd.  
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Tab. 4.5 Odvětvové srovnání ukazatele ROE a ROA s firmou Satjam, s. r. o. (v %) 

 
ROE ROA 

 
firma odvětví firma odvětví 

2006 -39,70% 17,66% -5,85% 7,85% 

2007 14,05% 13,09% 7,64% 6,59% 

2008 17,45% 12,56% 7,30% 6,42% 

2009 0,90% 18,39% 2,93% 8,82% 

2010 21,31% 11,84% 10,06% 6,21% 

Zdroj: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2007 -  2011, vlastní zpracování 

  

Z níže uvedeného grafu 4.7 vyplývá, že ukazatel ROE společnosti měl ve všech 

sledovaných letech odlišný až téměř opačný vývoj oproti průměru ukazatele v odvětví. Ve 

srovnání s odvětvím se společnosti podařilo dosáhnout vyšších hodnot v roce 2007, 2008 i 

2010. Nejvýraznější rozdíl byl zaznamenán v roce 2006, kdy se ukazatel společnosti dostal do 

záporných hodnot z důvodu vykázané ztráty společnosti. Téměř stejné hodnoty ROE 

společnosti ve srovnání s odvětvím bylo dosaženo v roce 2007. V tomto roce se ukazatel lišil 

pouhým jedním procentem, ve prospěch společnosti Satjam, s. r. o. V následujícím roce byly 

hodnoty ROE společnosti vyšší téměř o 5 %, než jaké byly zaznamenány v rámci odvětví, 

které konkrétně dosáhlo 12,56 %.  

Další negativní rozdíl byl zaznamenán v roce 2009, kdy ukazatel rentability vlastního 

kapitálu společnosti byl znatelně pod úrovní hodnot v daném odvětví. Z hlediska odvětví 

dosahoval ukazatel ROE hodnoty 18,39 %, zatímco společnost zhodnotila svůj vlastní kapitál 

pouhým procentem. Tento jev byl pravděpodobně způsoben již zmíněnou finanční krizí, která 

postihla společnost dříve než celé odvětví stavebnictví. Důvodem může být spíše 

krátkodobější činnost společnosti, coby výrobce stavebních materiálů, zatímco odvětví je 

bráno celkem a zahrnuje spíše dlouhodobější činnost. Trh stavebnictví byl finanční krizí v 

plném rozsahu zasáhnut až na přelomu roku 2009 a 2010, jelikož roku 2009 byly 

dokončovány projekty, které byly započaty ještě před propuknutím celosvětové krize. Značný 

pozitivní převrat pro společnost Satjam, s. r. o. byl zaznamenán v roce 2010, kdy hodnota 

ROE v odvětví propadla o necelých 7 % na konečný výsledek 11,84 %. Přičemž ROE 

společnosti byl navýšen o vysokých 20 %, a to především z důvodu vzniku mimořádných 

výnosů. V případě, že by společnost nevykázala tyto mimořádné výnosy, hodnota ukazatele 

by činila přibližně 6 % a byla by nižší než hodnota v rámci odvětví.  
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Graf 4.7 Srovnání ukazatele ROE podniku s průměrem v odvětví (v %) 

 

Zdroj: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2007 – 2011, vlastní úprava 

 

Podobný vývoj při srovnání výsledků společnosti a odvětví byl zaznamenán i u 

ukazatele rentability aktiv. Stejně jako ukazatel ROE, tak i ukazatel ROA společnosti 

dosahoval v roce 2006 záporné hodnoty. V roce 2007 se rentabilita aktiv podniku příliš 

nelišila ve srovnání s průměrem v odvětví. Rozdíl se opět pohyboval okolo jednoho procenta. 

Taktéž tomu bylo v roce 2008, kdy se ukazatel ROA dané společnosti nejvíce přiblížil 

průměru v odvětví. Rok 2009 naproti tomu zaznamenal značně odlišný vývoj. Rentabilita 

aktiv společnosti klesla až na konečnou hodnotu 2,93 %, naopak v rámci odvětví došlo 

k navýšení ROA na výslednou hodnotu 8,82 %. ROA společnosti tak vysoce klesla pod 

úroveň daného průměru v odvětví, opět díky postižení společnosti začínající krizí. Další 

opačný vývoj byl zaznamenán roku 2010, kdy v oblasti rentability aktiv společnosti došlo 

k navýšení na 10 %. Ukazatel ROA se tak přehoupl nad úroveň hodnot vykazovaných 

v odvětví. 

Graf 4.8 Srovnání ukazatele ROA podniku s průměrem v odvětví (v %)

 

Zdroj: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2007 – 2011, vlastní úprava 
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4.5 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

 V této předposlední části kapitoly bude proveden rozklad vrcholového ukazatele 

rentability vlastního kapitálu na dílčí ukazatele. Pyramidový rozklad umožňuje identifikovat a 

kvantifikovat vlivy dílčích činitelů na ukazatel vrcholový. Analýza odchylek bude provedena 

pomocí metody postupných změn a metody logaritmické pro první a druhou úroveň rozkladu. 

První úroveň rozkladu zahrnuje čistou rentabilitu tržeb (EAT/tržby), obrátka aktiv 

(tržby/aktiva) a finanční páku (aktiva/vlastní kapitál). Druhá úroveň rozkladu je tvořena z 

ukazatelů daňové redukce (EAT/EBT), úrokové redukce (EBT/EBIT) a provozní rentability 

tržeb (EBIT/tržby).  V tabulce 4.6 jsou zobrazeny vstupní údaje pro výpočet daných metod. 

 

Tab. 4.6 Vstupní údaje 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva 199147 235022 237803 235719 241142 

Vlastní kapitál 37008 43056 52159 52631 66885 

Tržby 260879 394195 388512 297212 368914 

EBIT -11650 17954 17353 6911 24264 

EBT -17173 12367 10813 2288 21311 

EAT -14691 6048 9103 472 14254 

Zdroj: Výkazy společnosti, vlastní úprava 

 

4.5.1 Metoda postupných změn 

V této části bude k vyčíslení dílčích ukazatelů aplikována metoda postupných změn. 

Pro výpočet této metody byl použit vzorec (2.23) z teoretické části bakalářské práce. 

V následující tabulce 4.7 je uvedena jak absolutní změna, tak i index změny vrcholového 

ukazatele ROE, potřebný pro výpočet logaritmické metody, v letech 2006 – 2010. Údaje pro 

výpočet jsou brány z účetních výkazů společnosti. 

  

Tab. 4.7 Absolutní a index změny ukazatele ROE (v %) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

ROE = EAT/VK -39,70% 14,05% 17,45% 0,90% 21,31% 

absolutní změna 
 

53,74% 3,41% -16,56% 20,41% 

IROE 
 

-0,35 1,24 0,05 23,76 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Období 2006 – 2007 

Z tabulky 4.8 je zřejmé, že ukazatel ROE byl meziročně navýšen o vysokých 53,74 %. 

Na této změně se celkově nejvíce podílel ukazatel rentability tržeb v  hodnotě 50,51 %. 

V druhém stupni rozkladu měla největší vliv na vrcholový ukazatel provozní rentabilita tržeb. 

Za tímto navýšením stál vysoký nárůst celkových tržeb i čistého zisku společnosti. Jako druhá 

v pořadí vlivů se na růstu ukazatele podílela daňová redukce, a to 17 %. K růstu ukazatele 

také přispěla úroková redukce. Obrátka aktiv přispěla ke zvýšení ROE o 3 %. Nejmenší, ale 

přesto pozitivní vliv na změnu ROE měla finanční páka. Všechny dílčí ukazatele působily 

pozitivně na změnu ukazatele rentability vlastního kapitálu a způsobily tak jeho vysoký růst. 

 

Tab. 4.8 Analýza odchylek ROE za období 2006 - 2007 - metoda postupných změn  

První úroveň rozkladu a2006 a2007 ∆a ∆xai pořadí vlivů 

EAT/T -0,0563 0,0153 0,0717 50,51% 
 

T/A 1,3100 1,6773 0,3673 3,03% 4. 

A/VK 5,3812 5,4585 0,0773 0,20% 5. 

∑ x x x 53,74% x 

 
Druhá úroveň rozkladu a2006 a2007 ∆a ∆xai 

 
EAT/EBT 0,8555 0,4890 -0,3664 17,00% 2. 

EBT/EBIT 1,4741 0,6888 -0,7853 12,09% 3. 

EBIT/T -0,0447 0,0455 0,0902 21,42% 1. 

∑ x x x 50,51% x 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Období 2007 – 2008 

 V období 2007 – 2008 došlo ke zvýšení ukazatele ROE o 3,41 %. Z tabulky 4.9 je 

patrné, že největší celkový vliv na tento růst, v rámci první úrovně rozkladu, měla rovněž 

rentabilita tržeb. Z hlediska druhé úrovně rozkladu, prostřednictvím rentability tržeb, měla 

nejvýznamnější vliv na růst ROE daňová redukce. Tento dílčí ukazatel zvýšil ROE o 10,13 %. 

Ostatní dílčí ukazatele působily na celkovou změnu ROE negativně. Finanční páka, která 

zaujímala druhé pořadí vlivů, daný ukazatel snížila o 3,44 % a úroková redukce o 2,31 %. 

Provozní rentabilita tržeb působila na vrcholový ukazatel ROE oproti předchozímu období 

negativně, i když hodnotou pouze 0,42 %. 
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Tab. 4.9 Analýza odchylek ROE za období 2007 - 2008 - metoda postupných změn 

První úroveň rozkladu a2007 a2008 ∆a ∆xai pořadí vlivů 

EAT/T 0,0153 0,0234 0,0081 7,40% 
 

T/A 1,6773 1,6338 -0,0435 -0,56% 4. 

A/VK 5,4585 4,5592 -0,8993 -3,44% 2. 

∑ x x x 3,41% x 

 
Druhá úroveň rozkladu a2007 a2008 ∆a ∆xai  

EAT/EBT 0,4890 0,8419 0,3528 10,13% 1. 

EBT/EBIT 0,6888 0,6231 -0,0657 -2,31% 3. 

EBIT/T 0,0455 0,0447 -0,0009 -0,42% 5. 

∑ x x x 7,40% x 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Období 2008 – 2009 

 K jedinému poklesu rentability vlastního kapitálu za sledované období došlo v letech 

2008 – 2009, kdy tento ukazatel poklesl o 16,56 %. Při pohledu na následující tabulku 4.10 je 

zřejmé, že nejvýznamnější a zároveň i negativní vliv na tento jev měla opět čistá rentabilita 

tržeb. Za touto situací stála již v plném proudu probíhající celosvětová krize, z hlediska které 

byl zapříčiněn pokles celkových tržeb a následně i čistého zisku společnosti. Záporný, ale 

téměř nepatrný vliv měly také ostatní dílčí ukazatele prvního stupně rozkladu. V rámci 

druhého stupně rozkladu, ukazatel ROE poklesl díky všem analyzovaným ukazatelům. 

Rovněž jako v předcházejícím sledovaném období měla největší podíl na tomto negativním 

výsledku daňová redukce. U tohoto ukazatele byl zaznamenán negativní vliv ve výši 13,18 %. 

V rámci úrokové redukce a provozní rentability tržeb byl zaznamenán taktéž negativní vliv, 

ale již v zanedbatelné výši. 

 

Tab. 4.10 Analýza odchylek ROE za období 2008 - 2009 - metoda postupných změn 

První úroveň rozkladu a2008 a2009 ∆a ∆xai pořadí vlivů 

EAT/T 0,0234 0,0016 -0,0218 -16,27% 
 

T/A 1,6338 1,2609 -0,3729 -0,27% 4. 

A/VK 4,5592 4,4787 -0,0805 -0,02% 5. 

∑ x x x -16,56% x 

      
Druhá úroveň rozkladu a2008 a2009 ∆a ∆xai  

EAT/EBT 0,8419 0,2063 -0,6356 -13,18% 1. 

EBT/EBIT 0,6231 0,3311 -0,2921 -2,00% 2. 

EBIT/T 0,0447 0,0233 -0,0214 -1,09% 3. 

∑ x x x -16,27% x 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Období 2009 – 2010 

 Poslední analyzované období zaznamenalo značně odlišný vývoj oproti předchozímu 

období. V tomto období rentabilita vlastního kapitálu vzrostla o necelých 20,41 %. Jako 

v předchozích letech byl tento vrcholový ukazatel nejvíce ovlivněn čistou rentabilitou tržeb, s 

pozitivní hodnotou 20,92 %. V rámci druhé úrovně rozkladu, prostřednictvím rentability 

tržeb, měly veškeré dílčí ukazatele pozitivní vliv na ukazatel ROE. Největší podíl na změnu 

vrcholového ukazatele zaujímala provozní rentabilita tržeb ve výši 14,11 %. Další pozitivní 

vliv na změnu ROE vykazoval ukazatel obrátky aktiv ve výši 4,65 % a úroková redukce ve 

výši 4,81 %. Jediný negativní vliv, který působil na výchozí ukazatel, zaznamenala finanční 

páka a snižovala tak ROE o 5,16 %. Nejnižší vliv na rentabilitu tržeb měla daňová redukce.  

 

Tab. 4.11 Analýza odchylek ROE za období 2009 - 2010 - metoda postupných změn 

První úroveň rozkladu a2009 a2010 ∆a ∆xai pořadí vlivů 

EAT/T 0,0016 0,0386 0,0370 20,92% 
 

T/A 1,2609 1,5299 0,2690 4,65% 4. 

A/VK 4,4787 3,6053 -0,8734 -5,16% 2. 

∑ x x x 20,41% x 

      
Druhá úroveň rozkladu a2009 a2010 ∆a ∆xai  

EAT/EBT 0,2063 0,6689 0,4626 2,01% 5. 

EBT/EBIT 0,3311 0,8783 0,5472 4,81% 3. 

EBIT/T 0,0233 0,0658 0,0425 14,11% 1. 

∑ x x x 20,92% x 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

4.5.2 Metoda logaritmická  

Další metoda, která byla použita pro rozklad rentability vlastního kapitálu, je metoda 

logaritmická. Analýza rozkladu ROE za období 2006 – 2007 nebyla zpracována, jelikož 

v rámci této metody nelze počítat se zápornými hodnotami indexů ukazatelů. Výpočty byly 

provedeny pomocí vzorce (2.24).  

 

Období 2007 - 2008 

 V rámci této metody v letech 2007 – 2008 bylo pořadí vlivů stejné jako při použití 

metody postupných změn. Lišily se pouze hodnoty těchto dílčích vlivů. Jak lze vypozorovat 

z tabulky č. 4.12, největší vliv na ROE měla daňová redukce ve výši 8,52 %, druhá v pořadí 

byla finanční páka, která ROE ovlivňovala negativně, stejně jako obrátka aktiv. Ostatní dílčí 

ukazatele měly negativní vliv na změnu ROS, tak i na vrcholového ukazatele ROE. 
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Tab. 4.12 Analýza odchylek ROE za období 2007 - 2008 - metoda logaritmická 

První úroveň rozkladu a2007 a2008 Iai ∆xai pořadí vlivů 

EAT/T 0,0153 0,0234 1,5271 6,64% 
 

T/A 1,6773 1,6338 0,9741 -0,41% 4. 

A/VK 5,4585 4,5592 0,8352 -2,82% 2. 

∑ x x x 3,41% x 

 
Druhá úroveň rozkladu a2007 a2008 Iai ∆xai  

EAT/EBT 0,4890 0,8419 1,7214 8,52% 1. 

EBT/EBIT 0,6888 0,6231 0,9046 -1,57% 3. 

EBIT/T 0,0455 0,0447 0,9807 -0,31% 5. 

∑ x x x 6,64% x 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Období 2008 – 2009 

 V případě tohoto období zůstává pořadí vlivů stejné jen v první úrovni rozkladu, ve 

srovnání s metodou postupných změn. V tabulce 4.13 lze vidět, že všechny dílčí ukazatele 

vykazovaly negativní vlivy na analyzovaný ukazatel ROE. Největší podíl na poklesu ROE byl 

zaznamenán celkově v rámci ukazatele rentability tržeb, která vyvolala pokles až o 15 %. 

Prostřednictvím rentability tržeb měla největší negativní vliv na vrcholový ukazatel ROE 

daňová redukce, která jej snižovala o 7,84 %. Další významný podíl na poklesu ukazatele 

měla jak provozní rentabilita tržeb, tak i úroková redukce. Oba tyto ukazatele se na snížení 

ROE podílely v rámci téměř 4 %. Obrátka aktiv daný ukazatel snižovala o 1,44 %, což 

v konečném důsledku vedlo k poklesu ROE o 16,56 %.  

   

Tab. 4.13 Analýza odchylek ROE za období 2008 - 2009 - metoda logaritmická 

První úroveň rozkladu a2008 a2009 Iai ∆xai pořadí vlivů 

EAT/T 0,0234 0,0016 0,0678 -15,01% 
 

T/A 1,6338 1,2609 0,7718 -1,44% 4. 

A/VK 4,5592 4,4787 0,9823 -0,10% 5. 

∑ x x x -16,56% x 

 
Druhá úroveň rozkladu a2008 a2009 Iai ∆xai  

EAT/EBT 0,8419 0,2063 0,2450 -7,84% 1. 

EBT/EBIT 0,6231 0,3311 0,5313 -3,53% 3. 

EBIT/T 0,0447 0,0233 0,5206 -3,64% 2. 

∑ x x x -15,01% x 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Období 2009 – 2010 

 V tomto období se pořadí vlivů lišilo v obou stupních rozkladu ve srovnání s metodou 

postupných změn. Celkově nejvýznamnější podíl na vysokém růstu ROE zaznamenala opět 

rentabilita tržeb, která daný ukazatel zvýšila o 20,57 %. Prostřednictvím čisté rentability tržeb 

měly všechny dílčí ukazatele působící na ROE pozitivní vliv. Z toho největší vliv na vývoj 

ROE měla opět daňová redukce, která zvýšila hodnotu ukazatele o 7,58 %. Druhý v pořadí 

byl ukazatel provozní rentability tržeb, která daný ukazatel zvyšovala o 6,70 %. Třetí pořadí 

patřilo ukazateli úrokové redukce, který ROE zvýšil o 6,29 %. Pozitivní vliv na změně ROE 

měl taktéž ukazatel obrátky aktiv. Ze všech dílčích ukazatelů měla jediný negativní vliv na 

vývoj ROE finanční páka, ve výši 1,40 %. Všechny tyto skutečnosti jsou zobrazeny v  

tabulce č. 4.14. 

   

Tab. 4.14 Analýza odchylek ROE za období 2009 - 2010 - metoda logaritmická 

První úroveň rozkladu a2009 a2010 Iai ∆xai pořadí vlivů 

EAT/T 0,0016 0,0386 24,3297 20,57% 
 

T/A 1,2609 1,5299 1,2133 1,25% 5. 

A/VK 4,4787 3,6053 0,8050 -1,40% 4. 

∑ x x x 20,41% x 

 
Druhá úroveň rozkladu a2009 a2010 Iai ∆xai 

 
EAT/EBT 0,2063 0,6689 3,2423 7,58% 1. 

EBT/EBIT 0,3311 0,8783 2,6529 6,29% 3. 

EBIT/T 0,0233 0,0658 2,8285 6,70% 2. 

∑ x x x 20,57% x 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Srovnání metody postupných změn a metody logaritmické 

Z hlediska metody postupných změn se vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel 

ROE v jednotlivých letech vcelku lišily. Nejmenším vlivem se na ukazatel ROE podílel 

ukazatel finanční páky spolu s ukazatelem obrátky aktiv, téměř ve všech obdobích. Naopak 

největší vliv na ROE měla rentabilita tržeb, v zásadě prostřednictvím daňové redukce a 

provozní rentability tržeb. Shrnutí vývoje vlivů dílčích ukazatelů v jednotlivých letech je 

zobrazeno v grafu 4.9. 
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Graf 4.9 Vývoj vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel ROE (v %) – metoda postupných změn 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

V rámci logaritmické metody bylo zjištěno, že výsledné vlivy se výrazně nelišily od 

použití metody postupných změn. Výsledky těchto dvou metod se lišily především 

v hodnotách jednotlivých vlivů. Největší vliv na ROE měl ve všech sledovaných obdobích 

ukazatel čisté rentability tržeb, především prostřednictvím daňové redukce. Naopak 

nejmenším vlivem se na změně ROE podílela obrátka aktiv a finanční páka. V grafu 4.10 je 

zobrazen vývoj dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE z hlediska logaritmické metody. 

 

Graf 4.10 Vývoj vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel ROE (v %) – metoda logaritmická 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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4.6 Zhodnocení výsledků společnosti 

Jednotlivé výsledky veškerých vyhodnocených ukazatelů společnosti Satjam, s. r. o. 

byly posuzovány na základě účetních výkazů za období 2006 – 2010. Nejprve byla provedena 

horizontální a vertikální analýza společnosti, v rámci které byl zjištěn vývoj a struktura 

jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Za období let 2006 – 2010 měl vývoj 

celkových aktiv rostoucí tendenci, s výjimkou roku 2009, kdy společnost ovlivnila probíhající 

finanční krize. V rámci sledovaného období se na aktivech společnosti nejvíce podílela 

oběžná aktiva, která se navyšovala každým rokem. Tvořila přibližně 60 – 75 % podílu. V 

rámci kapitálové struktury podniku měly nejvýznamnější podíl na vývoji pasiv cizí zdroje, na 

kterých se nejvíce podílely krátkodobé bankovní úvěry spolu s krátkodobými závazky 

společnosti. Cizí zdroje v těchto letech představovaly 70 – 80 % podílu pasiv. Z toho vyplývá, 

že společnost byla financována převážně cizími zdroji. Z hlediska analýzy výsledku 

hospodaření vyplynulo, že v roce 2006 byla vykázána ztráta, která byla zapříčiněna 

nefunkčním, nově zavedeným informačním systémem. Díky tomu společnost nedosáhla 

dostatečných tržeb, které by zajistily kladný výsledek hospodaření. V následujících letech již 

bylo kladného výsledku hospodaření docíleno. Zisk rostl až do roku 2009, kdy analyzovanou 

společnost zasáhla celosvětová finanční krize a způsobila tak výrazný pokles tržeb.  

Dále byla provedena stručná analýza ukazatelů likvidity a aktivity. Oblast likvidity 

podniku nevykazovala příliš uspokojivé výsledky, jelikož se její hodnoty pohybovaly pod 

hodnotami v rámci odvětví. Z hlediska vyhodnocení situace se nelze tímto striktně řídit, 

protože činnost společnosti je odlišná od činnosti v rámci celého odvětví. Čistý pracovní 

kapitál dosahoval záporných hodnot téměř v celém sledovaném období. Společnost tak byla 

podkapitalizovaná, jelikož se na krytí dlouhodobého majetku z části podílely krátkodobé cizí 

zdroje. Společnost pravděpodobně vykazovala jisté menší platební problémy, ale hodnoty 

ukazatelů v čase rostly, tak lze předpokládat zlepšení platební schopnosti v budoucích letech. 

Společnost by se i tak měla zaměřit na snižování krátkodobých závazků, zejména splácením 

krátkodobých úvěrů. Z hlediska aktivity podniku byly vykázány příznivé výsledky a 

společnost tak poměrně efektivně hospodařila se svým majetkem.  

Následně byly vypočteny a podrobně analyzovány poměrové ukazatele rentability. 

Jednotlivé ukazatele neměly v rámci zkoumaného období ustálený vývoj. Docházelo tak spíše 

k různým výkyvům, které byly způsobeny nestálými zisky. Když se pomine ztrátový rok 

2006, tak nejvyšších hodnot bylo dosaženo v případě rentability dlouhodobých zdrojů, která 

v roce 2007 dosáhla svého maxima ve výši 39 %. Důvodem této vysoké hodnoty ukazatele 

bylo dosažení vysokého EBITu. Nejnižšího zhodnocení dlouhodobých zdrojů bylo dosaženo 



60 

 

v roce 2009, z důvodu celosvětové krize, která způsobila snížení EBITu téměř o třetinu. 

Vysokých hodnot taktéž dosahoval ukazatel ROE, kdy nejvyšší hodnotu vykazoval v roce 

2010, a to 21,31 %. Minima tohoto ukazatele bylo dosaženo opět v roce 2009, kdy na jednu 

korunu vloženého kapitálu připadalo 0,009 Kč zisku. Z výsledného porovnání hodnot 

ukazatelů ROE a ROA s hodnotami v rámci odvětví vyplynulo, že oba tyto ukazatele 

vykazovaly nadprůměrné hodnoty v letech 2007, 2008 a 2010. V posledním zmiňovaném roce 

dosahovaly tyto ukazatele téměř dvojnásobku hodnot odvětví, v zásadě díky mimořádným 

výnosům. Jestliže by se v rámci výpočtů pominuly tyto vzniklé mimořádné výnosy, 

společnost by v tomto roce dosahovala nižších výsledků vybraných ukazatelů rentability než 

odvětví, ve kterém působí. Je zřejmé, že s pominutím krizového roku 2009 byly hodnoty 

rentability na přijatelných úrovních.  

V poslední části této bakalářské práce byl proveden pyramidový rozklad ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. Pro vyčíslení dílčích vlivů byla použita metoda postupných 

změn a metoda logaritmická. Z výsledků této analýzy odchylek bylo zjištěno, že největší vliv 

na ukazatel ROE měla v rámci obou použitých metod daňová redukce, která měla za 

sledované období kolísavý trend a také provozní rentabilita tržeb. Negativní vliv na ROE 

měla ve většině období finanční páka.  

Z provedené analýzy lze vyhodnotit finanční situaci podniku, s pominutím roku 2006 

a 2009, jako příznivou. V roce 2009 byla společnost postižena celosvětovou finanční krizí, 

která způsobila nepříznivé výsledky ve všech analyzovaných oblastec. Společnost v tomto 

roce přišla o mnoho zakázek a tím i tržeb. Z hlediska vykázaných výsledků lze konstatovat, že 

nejvíce prosperujícím rokem pro společnost byl rok 2010, v zásadě díky vykázanému 

mimořádnému výsledku hospodaření. V roce 2011 společnost zahájila výstavbu nové výrobní 

haly, která by měla zásadním způsobem přispět k zefektivnění výrobních a logistických 

procesů a tím i vyšší ziskovosti.  

Ukazatele rentability dosahovaly v letech 2007, 2008 a 2010 nadprůměrných hodnot 

ve srovnání s odvětvím, proto by se společnost měla zaměřit na zachování tohoto pozitivního 

vývoje. V roce 2010 se společnost dostala z negativních hodnot ukazatelů roku 2009, jednak 

za pomocí zvýšení tržeb, ale hlavně pomocí mimořádného zisku, proto lze očekávat její 

pozitivní vývoj v dalších letech. Společnost by si měla nadále udržovat své vysoké tržby a 

poměrně nízké náklady, aby si tak zachovala svoji stávající pozici z hlediska výnosnosti. 

Vedení společnosti by také mělo zapracovat na zlepšení vývoje ukazatele finanční páky, který 

negativně ovlivňoval vrcholový ukazatel ROE v celém sledovaném období. 

 



61 

 

5 Závěr 

Finanční analýza patří k nezbytným nástrojům finančního řízení, protože bez rozboru 

finanční situace se úspěšná firma již neobejde. Je zapotřebí neustále sledovat finanční situaci 

podniku, aby byla zavčasu objevena možná rizika a slabá místa v hospodaření, na které by se 

společnost měla zaměřit a navrhnout různá opatření k jejich odstranění. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti Satjam, s. r. o. za 

období 2006 až 2010 pomocí poměrových ukazatelů, s hlavním zaměřením na rentabilitu, 

provést pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu a naznačit možné doporučení pro 

společnost do budoucna. 

První kapitola byla věnována metodologii finanční analýzy. V kapitole byla 

charakterizována finanční analýza, uvedeny skupiny uživatelů a zdroje finanční analýzy. Byly 

zde popsány základní metody finanční analýzy a představeny jednotlivé skupiny poměrových 

ukazatelů, s hlavním zaměřením na rentabilitu. Poslední část kapitoly byla věnována popisu 

pyramidového rozkladu.  

Druhá kapitola byla zaměřena na stručnou charakteristiku společnosti Satjam, s. r. o. a 

byla zde provedena analýza absolutních ukazatelů. Ve třetí kapitole byly vypočteny vybrané 

poměrové ukazatele likvidity, aktivity a především rentability. U většiny ukazatelů rentability 

byly zaznamenány uspokojivé výsledky, s výjimkou roku 2006, kdy společnost nedosáhla 

zisku, ale ztráty. V roce 2009 zasáhla společnost probíhající finanční krize a způsobila tak 

nepříznivé výsledky ve všech ukazatelích. Nejlepší výsledky byly zaznamenány u rentability 

dlouhodobých zdrojů. Dále bylo provedeno srovnání výsledků ukazatelů ROE a ROA 

společnosti s hodnotami v odvětví, kdy byl zjištěn nadprůměrný vývoj společnosti v letech 

2007, 2008 a 2010. Z pyramidového rozkladu ROE bylo zjištěno, že největší vliv na tento 

vrcholový ukazatel měla daňová redukce a provozní rentabilita tržeb. Naopak nejmenším a 

zároveň negativním vlivem působila na vrcholový ukazatel finanční páka téměř ve všech 

obdobích. 

Vedení podniku by mělo brát v úvahu případné měnící se trendy vývoje, způsobené 

dosud pokračující finanční krizí, aby dokázalo na tyto vzniklé změny zavčasu zareagovat a 

neopakoval se tak rok 2009. Společnost by se také měla v dalším období zaměřit na zachování 

rozsahu a kvality poskytovaných služeb, aby si nadále udržela své vysoké postavení na trhu.   
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Seznam použitých zkratek 

A  aktiv 

atd.  a tak dále 

apod.  a podobně 

č.  číslo 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČR  Česká republika 

EAT  zisk po zdanění 

EBIT  zisk před zdaněním a úroky 

EBT  zisk před zdaněním 

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

ISO  mezinárodní norma 

Kč  koruna česká 

ln  logaritmus 

např.   například 

Obr.  obrázek 

popř.  popřípadě 

resp.  respektive 

ROA  rentabilita aktiv 

ROCE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROE  rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROS  rentabilita tržeb 

s. r. o.   společnost s ručením omezeným 

T  tržby 

Tab.  tabulka 

tis.  tisíc 

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaný 

VH  výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

VZZ  výkaz zisku a ztráty     



 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo;  

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3);  

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

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

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

VŠB-TUO;  

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

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

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

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

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

vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

                                                  jméno a příjmení studenta  

  



 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1  Rozvaha za období 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Příloha č. 2  Výkaz zisku a ztráty společnosti za období 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Příloha č. 3 Zkrácená horizontální analýza rozvahy za období 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Příloha č. 4  Zkrácená horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2006 - 2010 (v 

tis. Kč) 

Příloha č. 5  Zkrácená vertikální analýza rozvahy za období 2006 – 2010 

Příloha č. 6 Zkrácená vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2006 - 2010 

  



 

Příloha č. 1/1 

 

Rozvaha společnosti SATJAM, s. r. o. za období 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

  AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM 199 147 235 022 237 803 235 719 241 142 

A. Pohledávky za upsaný ZK 0 13 825 23 882 35 793 26 920 

B. Dlouhodobý majetek 69 168 50 803 44 361 29 823 32 087 

B. I. DNM 51 930 31 620 15 928 1 287 52 

               1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

               2.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

               3. Software 8 063 4 711 1 288 99 52 

               4. Ocenitelná práva 43 867 26 909 14 640 1 188 0 

               5.  Goodwill 0 0 0 0 0 

               6. Jiný DNM 0 0 0 0 0 

               7. Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 

               8.  Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 0 0 0 

B. II. DHM 17 238 19 183 28 432 28 536 32 034 

B. II.       1. Pozemky 5 159 5 195 5 159 4 938 4 938 

               2.  Stavby 6 375 7 395 14 058 13 185 12 768 

               3. Sam. mov. věci a soubory mov. věcí 4 172 6 151 8 996 8 740 11 279 

               4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

               5.  Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

               6. Jiný DHM 16 16 16 16 16 

               7. Nedokončený DHM 1 481 426 168 1 657 2 088 

               8.  Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 945 

               9.  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B. III. DFM 0 0 0 0 0 

B. III.      1. Podíly v ovl. a říz. osobách 0 0 0 0 0 

               2.  Podíly v ÚJ pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 

               3. Ostatní dlouhodobé a CP podíly 0 0 0 0 0 

               4. 
Půjčky a úvěry - ovl. a říd.osoba, podst. 
vliv 

0 0 0 0 0 

               5.  Jiný DFM 0 0 0 0 0 

               6. Pořizovaný DFM 0 0 0 0 0 

               7. Poskytnuté zálohy na DFM 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 124 580 167 492 168 539 169 510 181 174 

C. I. Zásoby 60 901 68 287 78 623 87 871 83 097 

C. I.        1. Materiál 29 781 34 517 44 395 49 442 49 347 

               2.  Nedokončená výroba a polotovary 1 548 2 329 2 398 2 234 4 195 

               3. Výrobky 12 548 11 088 10 958 10 596 8 572 

               4. Zvířata 0 0 0 0 0 

               5.  Zboží 17 024 20 354 20 871 25 598 20 983 

               6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 



 

 

Příloha č. 1/2 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 2 348 544 7 673 1 527 1 007 

C. II.       1. Pohl. z obchodních vztahů 0 314 7 443 1 207 667 

               2.  Pohl. - ovl. a říd. osoba 0 0 0 0 0 

               3. Pohl. - podst. vliv 0 0 0 0 0 

               4. 

Pohl. za společníky, družstva a za účast. 

sd. 
0 0 0 0 0 

               5.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

               6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

               7. Jiné pohl. 0 229 229 320 340 

               8.  Odložená daňová pohl. 2 348 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 55 305 78 878 70 393 66 623 72 843 

C. III.      1. Pohl. z obchodních vztahů 48 079 75 256 63 807 60 310 66 272 

               2.  Pohl. - ovl. a říd. osoba 0 0 0 0 176 

               3. Pohl. - podst. vliv 0 0 0 0 0 

               4. 
Pohl. za společníky, družstva a za účast. 
sd. 

0 0 0 0 0 

               5.  Soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 0 0 0 0 0 

               6. Stát - daňové pohledávky 631 0 51 0 0 

               7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 6 211 6 155 6 424 6 278 6 398 

               8.  Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

               9.  Jiné pohl. 384 196 111 36 -3 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 6 026 19 783 11 850 13 489 24 228 

C. IV.      1. Peníze 2 931 255 336 220 353 

               2.  Účty v bankách 3 095 19 528 11 515 13 268 23 875 

               3. Krátkodobé CP a podíly 0 0 0 0 0 

               4. Pořizovaný KFM 0 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení 5 399 2 903 1 023 593 962 

D. I.        1. Náklady příštích období 5 378 2 864 1 001 591 840 

               2.  Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

               3. Příjmy příštích období 21 39 21 2 121 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1/3 

  PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 

  PASIVA CELKEM 199 147 235 022 237 803 235 719 241 142 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 37 008 43 056 52 159 52 631 66 885 

A. I. ZK 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

          1. ZK 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

          2.  Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 

          3. Změny ZK 0 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy -154 -154 -154 -154 -154 

A. II. 1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 

          2.  Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

          3. 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
záv. 

-154 -154 -154 -154 -154 

          4. 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách 
0 0 0 0 0 

A. III. RF, NF a ostatní fondy ze zisku 174 174 476 931 955 

A. III. 1. Zákonný RF / NF 174 174 476 931 955 

           2.  Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A. IV. VH minulých let 1 680 -13 011 -7 266 1 382 1 831 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 1 680 0   1 382 1 931 

           2.  Neuhrazená ztráta minulých let 0 -13 011 -7 266 0 0 

A. V. VH běžného účetního období -14 691 6 048 9 103 472 14 254 

B. CIZÍ ZDROJE 161 404 191 409 183 852 182 626 173 694 

B. I. Rezervy 0 0 0 0 0 

B. I.   1. Rezervy podle zvláštních předpisů 0 0 0 0 0 

          2.  Rezerva na důchody a podobné záv. 0 0 0 0 0 

          3. Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 0 

          4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 2 903 2 900 2 841 435 

B. II.  1. Záv. z obchodních vztahů 0 0 1 920 2 446 0 

          2.  Záv. - ovl. a říd. osoba 0 0 0 0 0 

          3. Záv. - podst. vliv 0 0 0 0 0 

          4. 

Záv. ke společníkům, členům družstva a k 

účast. sd. 
0 0 0 0 0 

          5.  Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

          6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

          7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

          8.  Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

          9.  Jiné záv. 0 0 0 0 0 

        10. Odložený daňový záv. 0 2 903 980 394 435 

 

  



 

Příloha č. 1/4 

B. III. Krátkodobé závazky 82 947 108 506 60 952 81 785 73 259 

B. III. 1. Záv. z obch. vztahů 62 770 92 696 46 831 10 766 15 424 

          2.  Záv. - ovl. a říd. osoba 0 0 0 60 530 44 286 

          3. Záv. - podst. vliv 0 0 0 0 0 

          4. 

Záv. ke společníkům, členům družstva a k 

účast. sd. 
601 601 601 0 0 

          5.  Záv. k zaměstnancům 100 142 99 163 109 

          6. Záv. ze soc. zabezpečení a zdrav. poj. 691 874 845 1 014 1 081 

          7. Stát - daňové záv. a dotace 5 782 5 160 5 494 2 367 5 857 

          8.  Krátkodobé přijaté zálohy 4 262 1 714 395 527 151 

          9.  Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

       10. Dohadné účty pasivní 4 443 4 604 4 761 4 607 4 703 

      11. Jiné záv. 4 299 2 717 1 926 1 810 1 648 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 78 457 80 000 120 000 98 000 100 000 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 3 200 0 0 0 0 

           2.  Krátkodobé bankovní úvěry 75 257 80 000 120 000 98 000 10 000 

           3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C. IV. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 735 557 1 792 462 563 

C. IV. 1. Výdaje příštích období 735 557 1 792 462 563 

           2.  Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

 

 

 

  



 

Příloha č. 2/1 

Výkaz zisku a ztráty společnosti SATJAM, s. r. o. za období 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

    2006 2007 2008 2009 2010 

I. Tržby za prodej zboží 39 608 80 626 94 071 78 319 100 278 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 23 316 53 649 66 339 54 651 69 232 

+ Obchodní marže 16 292 26 977 27 732 23 668 31 046 

II. Výkony 237 557 312 219 295 693 217 363 272 976 

II.     1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 220 818 308 233 291 071 213 713 266 660 

         2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 16 415 3 252 3 326 2 457 5 838 

         3. Aktivace 324 734 1 296 1 194 479 

B. Výkonová spotřeba 220 245 286 701 256 935 187 946 236 170 

B.     1. Spotřeba materiálu a energie 162 364 246 094 217 932 156 713 203 218 

B.     2. Služby 57 881 40 607 39 003 31 233 32 952 

+ Přidaná hodnota 33 605 52 496 66 490 53 084 67 852 

C. Osobní náklady 37 455 31 302 37 038 32 060 34 527 

C.     1. Mzdové náklady 27 767 23 199 27 438 23 693 24 766 

C.     2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 

0 0 0 0 0 

C.     3. Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. poj. 9 581 8 020 9 293 7 952 8 665 

C.     4. Sociální náklady 107 83 306 415 1 096 

D. Daně a poplatky 379 775 438 407 149 

E. Odpisy DNM a DHM 7 196 8 448 8 462 6 298 3 867 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
453 5 336 3 370 5 180 1 976 

III.    1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  294 5 336 380 1 708 345 

III.    2. Tržby z prodeje materiálu 159 0 2 990 3 472 1 631 

F. 
ZC prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
506 0 2 608 3 547 1 541 

F.      1. ZC cena prodaného dlouhodobého majetku  121 0 0 644 0 

F.      2. Prodaný materiál 385 0 2 608 2 902 1 541 

G. 
Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 
-271 2 835 1 656 -1 794 13 529 

IV. Ostatní provozní výnosy 5 505 8 212 1 799 -543 46 179 

H. Ostatní provozní náklady 8 234 5 031 4 943 8 887 50 495 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní VH -13 936 17 653 16 514 8 317 11 898 

 

  



 

Příloha č. 2/2 

VI. Tržby z prodeje CP a podílů 0 0 0 0 0 

J. Prodané CP a podíly 0 0 0 0 0 

VII. Výnosy z DFM 0 0 0 0 0 

VII.   1. 
Výnosy z podílů ovl. a říz. osobách a v ÚJ 

pod podst. vlivem 
0 0 0 0 0 

VII.   2. Výnosy z ostatních CP a podílů 0 0 0 0 0 

VII.   3. Výnosy z ostatního DFM 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z KFM 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční 

oblasti 
0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 4 7 26 11 10 

N. Nákladové úroky 5 523 5 587 6 540 4 623 2 953 

XI. Ostatní finanční výnosy 4 378 6 209 9 674 5 629 6 384 

O. Ostatní finanční náklady 2 096 5 915 8 153 7 046 4 422 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční VH -3 237 -5 286 -4 993 -6 029 -980 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -2 482 6 319 1 710 1 816 7 057 

Q.     1.  - splatná 0 1 068 3 633 2 402 7 016 

Q.     2.  - odložená -2 482 5 251 -1 923 -586 40 

   ** VH za běžnou činnost -14 691 6 048 9 811 472 3 861 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 10 393 

R. Mimořádné náklady 0 0 708 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 
 

0 0 

S.     1.  - splatná 0 0 
 

0 0 

S.     2.  - odložená 0 0 
 

0 0 

* Mimořádný VH 0 0 -708 0 10 393 

W. Převod podílu na VH společníkům 0 0 0 0 0 

*** VH za účetní období -14 691 6 048 9 103 472 14 254 

**** VH před zdaněním -17 173 12 367 10 813 2 288 21 311 

 

  



 

Příloha č. 3 

Zkrácená horizontální analýza rozvahy společnosti SATJAM s. r. o. za období 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

  
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

AKTIVA 
absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

Aktiva celkem 35 875 18,01% 2 781 1,18% -2 084 -0,88% 5 423 2,30% 

Pohl. za upsaný 

ZK 
13 825  - 10 057 72,75% 11 911 49,87% -8 873 -24,79% 

Dlouhodobý 

majetek 
-18 365 -26,55% -6 442 -12,68% -14 538 -32,77% 2 264 7,59% 

DNM -20 310 -39,11% -15 692 -49,63% -14 641 -91,92% -1 235 -95,96% 

DHM 1 945 11,28% 9 249 48,21% 104 0,37% 3 498 12,26% 

DFM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Oběžná aktiva 42 912 34,45% 1 047 0,63% 971 0,58% 11 664 6,88% 

Zásoby 7 386 12,13% 10 336 15,14% 9 248 11,76% -4 774 -5,43% 

Dlouhodobé pohl. -1 804 -76,83% 7 129 1310,5% -6 146 -80,10% -520 -34,05% 

Krátkodobé pohl. 23 573 42,62% -8 485 -10,76% -3 770 -5,36% 6 220 9,34% 

KFM 13 757 228,29% -7 933 -40,10% 1 639 13,83% 10 739 79,61% 

Časové rozlišení -2 496 -46,23% -1 880 -64,76% -430 -42,03% 369 62,23% 

PASIVA                 

Pasiva celkem 35 875 18,01% 2 781 1,18% -2 084 -0,88% 5 423 2,30% 

Vlastní kapitál 6 048 16,34% 9 103 21,14% 472 0,90% 14 254 27,08% 

ZK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Rezervní fondy 0 0,00% 302 173,56% 455 95,59% 24 2,58% 

VH minulých let -14 691 -874,46% 5 745 -44,15% 8 648 -119,02% 449 32,49% 

VH běžného úč. 

období 
20 739 -141,17% 3 055 50,51% -8 631 -94,81% 13 782 2919,9% 

Cizí zdroje 30 005 18,59% -7 557 -3,95% -1 226 -0,67% -8 932 -4,89% 

Rezervy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Dlouhodobé záv. 2 903  - -3 -0,10% -59 -2,03% -2 406 -84,69% 

Krátkodobé záv. 25 559 30,81% -47 554 -43,83% 20 833 34,18% -8 526 -10,42% 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
1 543 1,97% 40 000 50,00% -22 000 -18,33% 2 000 2,04% 

Časové rozlišení -178 -24,22% 1 235 221,72% -1 330 -74,22% 101 0,22 

 

  



 

Příloha č. 4 

Zkrácená horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti SATJAM, s. r. o za období 2006 - 2010 

(v tis. Kč) 

  

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

absolutní 

změna 

relativní 

změna 

Provozní VH 31 589 226,67% -1 139 -6,45% -8 197 -49,64% 3 581 43,06% 

Tržby za prodej 

zboží 
41 018 103,56% 13 445 16,68% -15 752 -16,74% 21 959 28,04% 

Obchodní marže 10 684 65,57% 756 2,80% -4 066 -14,66% 7 379 31,18% 

Výkony 74 662 31,43% -16 526 -5,29% -78 330 -26,49% 55 613 25,59% 

Tržby za prodej vl. 

výrobků a služeb 
87 415 39,59% -17 162 -5,57% -77 358 -26,58% 52 947 24,77% 

Výkonová spotřeba 66 456 30,17% -29 766 -10,38% -68 989 -26,85% 48 224 25,66% 

Přidaná hodnota 18 891 56,21% 13 994 26,66% -13 406 -20,16% 14 768 27,82% 

Osobní náklady -6 153 -16,43% 5 736 18,32% -4 978 -13,44% 2 467 7,69% 

Tržby z prodeje 

DM a materiálu 
4 883 1077,9% -1 966 -36,84% 1 810 53,71% -3 204 -61,85% 

Ost. provozní 
výnosy 

2 707 49,17% -6 413 -78,09% -2 342 -130,18% 46 722 -8604,4% 

Ost. provozní 

náklady 
-3 203 -38,90% -88 -1,75% 3 944 79,79% 41 608 468,19% 

Finanční VH -2 049 63,30% 293 -5,54% -1 036 20,75% 5 049 -83,75% 

Výnosové úroky 3 75,00% 19 271,43% -15 -57,69% -1 -9,09% 

Nákladové úroky 64 1,16% 953 17,06% -1 917 -29,31% -1 670 -36,12% 

Ost. finanční 

výnosy 
1 831 41,82% 3 465 55,81% -4 045 -41,81% 755 13,41% 

Ost. finanční 

náklady 
3 819 182,20% 2 238 37,84% -1 107 -13,58% -2 624 -37,24% 

Daň z příjmů za 

běžnou činnost 
8 801 -354,59% -4 609 -72,94% 106 6,20% 5 241 288,60% 

VH za běžnou 

činnost 
20 739 -41,17% 3 763 62,22% -9 339 -95,19% 3 389 718,01% 

Mimořádný VH 0 - -708 - 708 100,00% 10 393 - 

Mimořádné výnosy 0 - 0 - 0 - 10 393 - 

Mimořádné 

náklady 
0 - 708 - -708 -100,00% 0 - 

VH za úč. období 20 739 141,17% 3 055 50,51% -8 631 -94,81% 13 782 2919,9% 

VH před 

zdaněním 
29 540 172,01% -1 554 -12,57% -8 525 -78,84% 19 023 831,42% 

 

  



 

Příloha č. 5 

Zkrácená vertikální analýza rozvahy společnosti SATJAM, s. r. o za období 2006 - 2010 

AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Pohledávky za upsaný ZK 0,00% 5,88% 10,04% 15,18% 11,16% 

Dlouhodobý  majetek 34,73% 21,62% 18,65% 12,65% 13,31% 

DNM 26,08% 13,45% 6,70% 0,55% 0,02% 

DHM 8,66% 8,16% 11,96% 12,11% 13,28% 

DFM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 62,56% 71,27% 70,87% 71,91% 75,13% 

Zásoby 30,58% 29,06% 33,06% 37,28% 34,46% 

Dlouhodobé pohledávky 1,18% 0,23% 3,23% 0,65% 0,42% 

Krátkodobé pohledávky 27,77% 33,56% 29,60% 28,26% 30,21% 

KFM 3,03% 8,42% 4,98% 5,72% 10,05% 

Časové rozlišení 2,71% 1,24% 0,43% 0,25% 0,40% 

PASIVA 
     

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 18,58% 18,32% 21,93% 22,33% 27,74% 

ZK 25,11% 21,27% 21,03% 21,21% 20,73% 

Kapitálové fondy -0,08% -0,07% -0,06% -0,07% -0,06% 

Rezervní fondy 0,09% 0,07% 0,20% 0,39% 0,40% 

VH minulých let 0,84% -5,54% -3,06% 0,59% 0,76% 

VH běžného účetního období -7,38% 2,57% 3,83% 0,20% 5,91% 

Cizí zdroje 81,05% 81,44% 77,31% 77,48% 72,03% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 1,24% 1,22% 1,21% 0,18% 

Krátkodobé závazky 41,65% 46,17% 25,63% 34,70% 30,38% 

Bankovní úvěry a výpomoci 39,40% 34,04% 50,46% 41,57% 41,47% 

Časové rozlišení 0,37% 0,24% 0,75% 0,20% 0,23% 

 

  



 

Příloha č. 6 

Zkrácená vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti SATJAM, s. r. o. za období 2006 - 2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Provozní VH -5,34% 4,48% 4,25% 2,80% 3,23% 

Tržby za prodej zboží 15,18% 20,45% 24,21% 26,35% 27,18% 

Obchodní marže 6,25% 6,84% 7,14% 7,96% 8,42% 

Výkony 91,06% 79,20% 76,11% 73,13% 73,99% 

Výkonová spotřeba 84,42% 72,73% 66,13% 63,24% 64,02% 

Přidaná hodnota 12,88% 13,32% 17,11% 17,86% 18,39% 

Osobní náklady 14,36% 7,94% 9,53% 10,79% 9,36% 

Tržby z prodeje DM a materiálu 0,17% 1,35% 0,87% 1,74% 0,54% 

Ostatní provozní výnosy 2,11% 2,08% 0,46% -0,18% 12,52% 

Ostatní provozní náklady 3,16% 1,28% 1,27% 2,99% 13,69% 

Finanční VH -1,24% -1,34% -1,29% -2,03% -0,27% 

Výnosové úroky 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 

Nákladové úroky 2,12% 1,42% 1,68% 1,56% 0,80% 

Ostatní finanční výnosy 1,68% 1,58% 2,49% 1,89% 1,73% 

Ostatní finanční náklady 0,80% 1,50% 2,10% 2,37% 1,20% 

Daň z příjmů za běžnou činnost -0,95% 1,60% 0,44% 0,61% 1,91% 

VH za běžnou činnost -5,63% 1,53% 2,53% 0,16% 1,05% 

Mimořádný VH 0,00% 0,00% -0,18% 0,00% 2,82% 

Mimořádné výnosy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,82% 

Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 

VHí za účetní období -5,63% 1,53% 2,34% 0,16% 3,86% 

VH před zdaněním -6,58% 3,14% 2,78% 0,77% 5,78% 

 


