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Anotace 

Diplomová práce je zaměřená na finanční analýzu podniku Gehe Pharma 

Praha, s.r.o. v období 2006 až 2010. Finanční analýza je zpracována pomocí 

vybraných finančních poměrových ukazatelů a Du Pontova pyramidálního 

rozkladu. V druhé kapitole je prezentovaná činnost dané firmy. V dalších 

kapitolách jsou zpracované teoretické informace o finanční analýze a jejich 

praktické zhodnocení. A na závěr jsou uvedeny návrhy a doporučení na zlepšení.   
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Summary 

This Diploma thesis is aimed to the financial analysis of Gehe Pharma Praha, 

s.r.o. company during 2006-2010. Financial analysis is processed by selected 

financial ratio indexes and DuPont pyramidal of ratios. In chapter two, the action of 

company is presented. Furthermore, the theoretical informations of financial 

analysis and their practical evaluation are elaborated. Finally, the proposals and 

recommendations for improvements are presented. 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

 A          aktiva 

aj.          a jiné        

apod.    a podobně 

atd.       a tak dále 

CA        celkové aktiva 

č.          číslo 

DZ        dlouhodobé závazky 

Log       logaritmus 

např.     například 

OA        oběžná aktiva 

obr.       obrázek 

s.r.o.     společnost s ručením omezeným 

SÚKL    Státní ústav pro kontrolu léčiv 

tj.          to je 

tzn.       to znamená 

VH        výsledek hospodaření 

VK        vlastní kapitál 

 

Cizojazyčné zkratky 

EAT      Earnings after taxes                 

EBDIT   Earnings before Depreciation  

EBIT     Earnings before Interest and Taxes 

EBT      Earnings before Taxes 

ROA     return on assets  

ROCE   return on capital employed 

ROE     return on quity  

ROS     return on sales 
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1 Úvod 

Řízení podniku spočívá v rozhodování a to v podmínkách nejistoty. Kvalita 

rozhodování a pravděpodobnost jejich správnosti závisí na informacích, které jsou 

k dispozici a na jejich účelném zpracování. V současné době je životně důležitá 

dobrá znalost finanční situace podniku, její finanční stability, likvidity a rentability. 

Poskytovat informace tohoto druhu je úkolem pro finanční analýzu. Zájemci o tyto 

informace jsou nejenom manažeři odpovědní za dlouhodobou prosperitu podniku, 

ale také banky, zejména pokud podnik potřebuje získat od banky úvěr. Důležité 

jsou tyto informace rovněž pro případné zahraniční a tuzemské investory, ať už na 

kapitálovém trhu nebo jiném trhu. Vždy platí, že každé špatné rozhodnutí v této 

oblasti může znamenat citelnou ztrátu. 

Finanční analýza v užším pojetí spočívá v hodnocení stavu a minulého vývoje 

financí podniku na základě rozboru účetních výkazů. Jejím úkolem je osvětlit 

obsah účetní závěrky pro potřeby různých zájemců, zjistit souvislosti 

vykazovaných údajů a určit, zda je podnik spravován podle zásad zdravého a 

racionálního podnikání.[1]  

Téma této diplomové práce jsem si vybral z důvodu, nejen co se týče finanční 

analýzy se obohatit o teoretické informace, ale také poznat finanční analýzu 

z praktické stránky a také dlouhodobé spolupráce s analyzovanou společností. 

Tato diplomová práce má za úkol přiblížit čtenáři co je to finanční analýza, jak 

se vypočítá pomocí poměrových ukazatelů (likvidita, rentabilita, zadluženost, 

aktivita) a co je to Du Pontův pyramidální rozklad a jeho výpočet. Finanční analýza 

zde bude vysvětlena jak z teoretické části tak i z praktické. 

Tato diplomová práce se zaměří na výpočet finanční analýzy firmy Gehe 

Pharma Praha, s.r.o. v období 2006 až 2010. V závěru se pokusím navrhnout 

opatření, která povedou k zlepšení hospodářského výsledku firmy.   
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2 Charakteristika firmy 

V této kapitole charakterizuji firmu Gehe Pharma Praha, s.r.o. Bude 

představena historie a činnost jakou se firma Gehe Pharma Praha, s.r.o. zabývá. 

2.1 Charakteristika společnosti Gehe Pharma Praha, s.r.o. 

 Společnost Gehe Pharma Praha, s.r.o. operuje na českém trhu od roku 1994. 

100 % vlastníkem společnosti je německé sdružení Celesio AG se sídlem ve 

Stuttgartu v Německu. Sdružení Celesio AG patří mezi hlavní poskytovatele 

služeb na farmaceutickém trhu a zaměstnává cca 46 000 zaměstnanců a 

disponuje 138 sklady a dodává farmaceutické zboží do více než 65 000 lékáren 

v zemích jako jsou např. Německo, Velká Británie, Belgie, Irsko, Holandsko, Itálie, 

Norsko, Francie, Španělsko a Česká republika. 

Společnost Gehe Pharma Praha, s.r.o. se tedy zabývá uskladňováním a 

distribucí farmaceutického materiálu do lékáren, nemocnic a zdravotnických 

prodejen. V České republice sídlí Gehe Pharma Praha, s.r.o. ve třech městech a 

to v Praze, Brně a Ostravě.  

Pro lékárny, nemocnice a zdravotnické prodejny se společnost Gehe Parma 

Praha, s.r.o. snaží být nejen dodavatelem, ale i partnerem, zvláště navíc:  

- lékárny podporuje k vytváření úspěšného lékárenského managementu, 

- organizuje speciální semináře pro lékárenský personál zaměřené na 

komunikaci s pacientem, 

- pomáhá lékárnám s řízením sortimentu, 

- pomáhá lékárnám porozumět jejich cílovým skupinám v místě lékárny.     

Společnost, aby mohla distribuovat farmaceutické zboží k odběratelům, musí 

mít povolení od SÚKLu (SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv). 

Společnost Gehe Pharma Praha, s.r.o. kromě jiné, také několik let podporuje 

hmotnými dary určité nadace, dětské domovy, apod. 
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3 Vymezení finanční analýzy 

Tato kapitola se bude věnovat teoretickému vymezení finanční analýzy. 

Obsahem bude: co je to finanční analýza, uživatelé finanční analýzy, zdroje 

informací potřebné pro finanční analýzu, hodnocení finanční analýzy pomocí 

poměrových ukazatelů a v nepodstatné řadě Du Pontův pyramidální rozklad. 

3.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy 

podnikového řízení. Je úzce spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku, 

propojuje tyto dva nástroje podnikového řízení. Finanční analýza je formalizovaná 

metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich 

vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém 

hospodaření, majetkové a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné 

přijmout různá opatření, využít tyto informace pro řízení a rozhodování. Cílem 

finanční analýzy je stanovit pomocí vhodných nástrojů diagnózu finančního zdraví 

podniku. Pojem finanční zdraví podniku byl převzat z anglosaské literatury a 

používá se pro vyjádření uspokojivé finanční situace podniku.[1]  

3.2 Uživatelé finanční analýzy 

Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejíchž 

výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční a 

cenová politika, řízení zásob atd. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o 

finančním zdraví podniku. Tuto finanční analýzu co by součást řízení podniku, 

provádí finanční manažeři a často celé vrcholové vedení podniku.[2] 

Finanční analýza se dělí na: 

-  interní analýzu, 

-  externí analýzu. 

Interní analýza, vychází nejen z údajů a ukazatelů, o kterých pojednáme dále 

v souvislosti s externí analýzou, ale i z údajů interních, které nejsou běžně 

dostupné (údaje z finančního a manažerského účetnictví, vnitropodnikové 
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evidence, kalkulací). Interní analýza se zaměřuje na srovnávání skutečností 

s plánem, se skutečností minulých období a na stanovení trendů vývoje. 

 Externí analýza podniku je prováděna z vnějšku – bankami, investory, 

obchodními partnery (dodavateli, odběrateli), zaměstnanci (odbory), státem, 

konkurenčními podniky. Pramenem údajů jsou běžně dostupné údaje, které 

poskytují finanční výkazy jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, 

výroční zpráva aj. 

Řada ukazatelů i postupů je v externí i interní analýze stejná. Máme na paměti, 

že cílem finanční analýzy je zlepšit (zvýšení) výkonnost firmy a tím přispět ke 

zvýšení její hodnoty.[2] 

Uživateli finanční analýzy především jsou: 

- manažeři, 

- investoři, 

- banky a jiní věřitelé, 

- obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé), 

- zaměstnanci, 

- stát a jeho orgány, 

- konkurence. 

Manažeři 

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím, které je 

základem pro finanční analýzu především pro dlouhodobé i operativní finanční 

řízení podniku. Tyto informace umožňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím 

rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Finanční analýza, která odhaluje silné 

a slabé stránky finančního hospodaření podniku, umožňuje manažerům přijmout 

pro příští období správný podnikatelský záměr, který se zpracovává ve finančním 

plánu. 
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Investoři 

Primárními uživateli finančně-účetních informací obsažených ve finančních 

výkazech podniku jsou akcionáři, kteří poskytují kapitál podniku. Akcionáři a 

ostatní investoři (např. společníci firmy) mají prioritní zájem o finančně-účetní 

informace. Ať se jedná o kapitálově silné investory, či fyzické osoby s relativně 

omezenými kapitálovými možnostmi. Potenciální investoři, kteří uvažují o umístění 

svých peněžních prostředků do podniku, si chtějí ověřit, zda-li jejich rozhodnutí je 

správné. 

Investoři využívají finanční informace o podniku ze dvou hledisek – 

investičního a kontrolního. 

Investiční hledisko představuje využití informací pro rozhodování o budoucích 

investicích, tzn. kapitálové zhodnocení, dividendovou výnosnost, likviditu atd. 

Hlavní zájem akcionářů se soustřeďuje na míru rizika a míru výnosnosti jimi 

vloženého kapitálu, chtějí se ujistit, že jejich peníze jsou vhodně uloženy a že 

podnik je dobře řízen v zájmu akcionářů. 

Kontrolní hledisko uplatňují akcionáři vůči manažerům podniku, jehož akcie 

vlastní. Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku, o zisk, na němž ve většině 

případů závisí výše jejich dividend a o to, zda podnikatelské záměry manažerů 

zajišťují trvání a rozvoj podniku. 

Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu potencionálního 

dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za 

jakých podmínek. Banka posuzuje před povolením úvěru bonitu dlužníka. 

Hodnocení bonity podniku je prováděno analýzou jeho finančního hospodaření. 

Banka analyzuje strukturu jeho majetku a finanční zdroje, kterými je majetek 

financován, a zejména stávající a budoucí výsledky hospodaření. 

Obchodní partneři 

Obchodní partneři se dělí na dvě základní kategorie - dodavatelé (obchodní 

věřitelé) a odběratelé (zákazníci). 
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Dodavatelé se zaměřují především na to, zda podnik bude schopen hradit 

splatné závazky, faktury, jde jim především o krátkodobou prosperitu. U 

dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu, 

trvalé obchodní kontakty s cílem zajistit svůj odbyt u perspektivního zákazníka. 

Odběratelé mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména při 

dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží, případně 

bankrotu dodavatele, neměli potíže s vlastním zajištěním výroby. Potřebují mít 

také jistotu, že dodavatelský podnik bude schopen dostát svých závazkům. 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku, neboť jim jde o zachování pracovních míst a mzdové 

podmínky. Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni výsledky 

hospodaření.  

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data z mnoha důvodů; např. 

pro statistiku, pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků se státní 

majetkovou účastí, rozdělování finanční výpomoci podnikům, získání přehledu o 

finančním stavu podniků se státní zakázkou. Vyžadují informace pro formulování 

hospodařené politiky státu vůči podnikatelské sféře. 

Konkurence  

Konkurenti se zajímají o finanční informace podobných podniků nebo celého 

odvětví za účelem srovnání jejich výsledků hospodaření, hlavně o rentabilitu, 

ziskovou marži, cenovou politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob apod. 

Podniku není stanovena povinnost poskytovat informace. Podnik, který zatajuje, 

nebo zkresluje finanční údaje se vystavuje riziku ztráty dobré pověsti a tím i 

konkurenceschopnosti v usilování o potenciální investory a zákazníky. [1]  

3.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Informace jsou velmi důležitým podkladem pro finanční analýzu. Záleží nejen 

na kvantitě informací, ale také na kvalitě. Tyto informace nám slouží 
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k vyhodnocení finančního zdraví firmy. K nejčastějším zdrojům k získávání 

informací patří účetní výkazy. 

Účetní výkazy tedy poskytují informace celé řadě uživatelů. Lze je rozdělit do 

dvou základních částí: účetní výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové. 

Finanční účetní výkazy jsou externí výkazy, neboť poskytují informace zejména 

externím uživatelům. Dávají přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, 

tvorbě a užití výsledku hospodaření a také o peněžních tocích. Je možné je 

označit za základ všech informací, které je firma povinna zveřejňovat nejméně 

jedenkrát ročně. Vnitropodnikové účetní výkazy nemají právě závaznou úpravu a 

vycházejí z vnitřních potřeb každé firmy, avšak právě využití vnitropodnikových 

informací vede ke zlepšení výsledků finanční analýzy a umožní eliminovat riziko 

odchylky od skutečnosti, neboť se jedná o výkazy, které mají častější frekvenci 

sestavování a umožňují vytváření podrobnějších časových řad, což je z hlediska 

finanční analýzy velmi důležité.[3]  

Základní typy účetních výkazů: 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztráty. 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty patří mezi účetní výkazy, které jsou součástí 

účetní uzávěrky a jejichž struktura je závazně stanovena Ministerstvem financí. 

 3.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich 

financování (pasiva) vždy k určitému datu. Rozvaha se zpravidla sestavuje 

k poslednímu dni každého roku. Představuje základní přehled o majetku podniku 

ve statické podobě. Jde nám tedy o získání věrného obrazu ve třech základních 

oblastech – majetkové situaci podniku, zdrojích financování a finanční situaci 

podniku. První oblastí je majetková situace podniku, v jejímž rámci zjišťujeme, 

v jakých konkrétních druzích je majetek vázán a jak je oceněn, nakolik je 

opotřeben, jak rychle se obrací, optimálnost složení majetku atd. Druhou oblastí 

jsou zdroje financování, z nichž byl majetek pořízen, přičemž se primárně 
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zajímáme o výši vlastních a cizích zdrojů financování a jejich strukturu. Poslední (i 

když ne co do významu) jsou informace o finanční situaci podniku, kde figurují 

informace, jakého zisku podnik dosáhl, jak jej rozdělil, či zprostředkovaná 

informace, zda je podnik schopen dostát svých závazků.[3]   

Strukturu rozvahy tvoří: 

- aktiva, 

- pasiva. 

Vždy a za všech okolností v rozvaze platí, že AKTIVA = PASIVA.  

3.3.1.1 Aktiva 

V členění aktiv (majetku) na dlouhodobý majetek (stálá aktiva) a krátkodobý 

oběžný majetek (oběžná aktiva), respektuje jeho postavení v reprodukčním 

procesu, tzn. že stálá aktiva si zachovávají svoji původní podobu v průběhu 

několika reprodukčních cyklů a oběžná aktiva mění svojí podobu hned několikrát 

v průběhu jednoho reprodukčního cyklu. 

Strana aktiva (A) zachycuje konkrétní formy majetku, které podnik používá pro 

svou činnost. Majetek dlouhodobé povahy, u kterého je doba využitelnosti delší, 

než jeden rok je v rozvaze uveden jako: 

stálá aktiva (SA), do nichž patří: 

- dlouhodobý nehmotný majetek, 

- dlouhodobý hmotný majetek, 

- dlouhodobý finanční majetek. 

Majetek krátkodobé povahy, který je určen k přechodnému používání, např. ke 

spotřebě nebo prodeji, u kterého je doba využitelnosti do jednoho roku, probíhá 

postupně celým koloběhem hospodářské činnosti a nabývá postupně různých 

podob a v rozvaze je uveden jako: 

oběžná aktiva (OA), do nichž patří: 

-  zásoby, 

- pohledávky, 
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- finanční majetek, 

- ostatní aktiva. 

3.3.1.2 Pasiva 

Strana pasiva ukazuje, jakým způsobem jsou aktiva podniku financována. 

Základním kritériem jejich členění je vlastnictví. Podle toho rozlišujeme zdroje na 

vlastní a cizí. 

Vlastní kapitál, jsou vlastní zdroje, které byly do podnikání vloženy nebo byly 

vytvořeny hospodářskou činností podniku. Součástí vlastního kapitálu jsou: 

-  základní kapitál, 

- kapitálové fondy, 

- fondy ze zisku, 

- výsledek hospodaření minulých let, 

- výsledek hospodaření běžného účetního období. 

Cizí kapitál představuje dluh společnosti, který musí být v různě dlouhém 

časovém horizontu uhrazen. Vzhledem k faktu, že si je firma zapůjčuje, je také 

zřejmé, že za něj platí úroky a ostatní výdaje spojené se získáváním tohoto 

kapitálu. Součástí cizího kapitálu jsou: 

-  rezervy, 

- dlouhodobé závazky, 

- krátkodobé závazky, 

- bankoví úvěry a výpomoci. 

Pro finanční analýzu je velmi důležité specifikovat, které položky z časového 

hlediska jsou dlouhodobé a které krátkodobé: 

- dlouhodobá pasiva – představují dlouhodobé finanční zdroje, které tvoří 

vlastní kapitál, rezervy, dlouhodobé závazky a dlouhodobé bankovní úvěry, 

- krátkodobá pasiva – představují krátkodobé finanční zdroje, které tvoří 

krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci.   

  



Bc. Petr Ševčík: Finanční analýza firmy Gehe Pharma, s.r.o. 

2012                                                                                                                       10 
 

3.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období. Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů, nikoliv 

pohyb příjmů a výdajů! I u něj budeme při finanční analýze podniku sledovat 

strukturu výkazu, jeho dynamiku, respektive dynamiku jednotlivých položek. 

V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty obvykle hledáme odpověď na otázku, jak 

jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovlivňují nebo spíš ovlivňovaly výsledek 

hospodaření. Informace z výkazu zisku a ztráty jsou tedy významným podkladem 

pro hodnocení firemní ziskovosti.  

Ve struktuře výkazu zisku a ztráty je možno nalézt několik stupňů výsledků 

hospodaření. Jednotlivé výsledky hospodaření se od sebe liší tím, jaké náklady a 

výnosy do jejich struktury vstupují. 

Výsledek hospodaření se člení: 

- VH provozní, 

- VH z finančních operací, 

- VH za běžnou činnost, 

- VH mimořádný, 

- VH za účetní období, 

- VH před zdaněním.[3] 

  3.4 Analýza poměrovými ukazateli 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem 

k účetním výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz. 

Nejpravděpodobnějším důvodem je fakt, že analýza poměrovými ukazateli vychází 

výhradně z údajů ze základních účetních výkazů.  

Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních 

položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině. Lze 

rozlišovat různé skupiny poměrových ukazatelů.  

Základní poměrové ukazatele jsou: 

- ukazatele likvidity, 
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- ukazatele rentability, 

- ukazatele zadluženosti, 

- ukazatele aktivity. 

Vzhledem k tomu, že konstruovat je možno celou řadu ukazatelů, jsou uváděny 

jen ty nejpoužívanější, respektive ty, které mají nejširší vypovídací schopnost.[3] 

3.4.1 Ukazatele likvidity 

Trvalá platební schopnost je jedna ze základních podmínek úspěšné existence 

podniku v podmínkách trhu. Finanční situaci podniku, zejména jeho platební 

schopnost, zjišťujeme při rozboru rozvahy pomocí poměrových ukazatelů likvidity, 

s jejichž pomocí zjišťujeme schopnost podniku hradit své závazky, dostát včas 

svých finančním povinnostem.[2] 

V souvislosti s platební schopností je možné setkat se s pojmy solventnost, 

likvidita a likvidnost. Obvykle se vymezují takto: 

Solventnost je obecná schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých 

závazků. Solventnost je relativní přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků. 

Likvidita je momentální schopnost uhradit splatné závazky. Je měřítkem 

krátkodobé anebo okamžité solventnosti. 

Likvidnost je jednou z charakteristik konkrétního druhu majetku. Označuje míru 

obtížnosti transformovat majetek do hotovostní formy.  

Máme 3 druhy likvidity: 

- běžná likvidita, 

- pohotová likvidita, 

- peněžní (okamžitá) likvidita. 

Běžná likvidita – ukazatel běžné likvidity ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná 

aktiva krátkodobé závazky podniku. Znamená to, kolikrát je podnik schopen 

uspokojit své věřitelé, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku 

v hotovost.[4] 

 Za přijatelnou hodnotu se považují hodnoty v intervalu 1,5 – 2,5.[1] 
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Běžná likvidita =                                                                    (1) 

Pohotová likvidita – ne všechna aktiva podniku jsou stejně likvidní. Ve snaze 

odstranit z ukazatele vliv obecně nejméně likvidní části oběžných aktiv, tj. zásob 

(surovin, materiálu, polotovarů atd.), je často zjišťována hodnota ukazatele 

pohotové likvidity. [4] 

Za přijatelnou hodnotu se považují hodnoty v intervalu 1,0 – 1,5. [1] 

Pohotová likvidita =                                                       (2) 

Peněžní (okamžitá) likvidita – podle terminologie a struktury naší současné 

rozvahy představuje finanční majetek peníze, účty v bankách a krátkodobý 

finanční majetek. Zároveň je třeba upozornit, že součástí krátkodobých závazků 

jsou i běžné bankovní úvěry, které jsou rovněž v naší rozvaze uvedeny odděleně 

od krátkodobých závazků v rámci bankovních úvěrů a výpomoci. [4] 

Za přijatelnou hodnotu se považují hodnoty v intervalu 0,9 - 1,1. [1]   

Peněžní likvidita =                                                                 (3) 

3.4.2 Ukazatelé rentability 

Rentabilita (výnosnost) vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu, Je formou 

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

alokaci kapitálu. Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a vloženého 

kapitálu: 

 

Termín vložený kapitál se přitom používá ve třech různých významech. Podle 

toho, jaký význam je v konkrétním případě tomuto pojmu přiřazen se rozlišují tři 

základní ukazatelé rentability: 

- rentabilita celkového kapitálu (RCK) - return on assets (ROA), 

- rentabilita vlastního kapitálu (RVK) – return on quity (ROE), 
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- rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (RDIK) – return on capital 

employed (ROCE), 

- rentabilita tržeb – return on sales (ROS). 

Konstrukce těchto ukazatelů se může lišit nejen podle toho, jaký vložený 

kapitál se dosazuje do jmenovatele výše uvedeného zlomku, ale také podle toho 

jaký zisk se dosazuje do čitatele. Máme následující kategorie zisku: 

- zisk před odečtením odpisů, úroků a daní (ZUOD) – Earnings before 

Depreciation (EBDIT),  

- zisk před odečtením úroků a daní (ZUD) – představuje provozní 

hospodářský výsledek, zisk (popř. ztrátu) - Earnings before Interest and Taxes 

(EBIT),    

- zisk před zdaněním (ZD) – ve srovnání s předchozí kategorií ZUD – 

provozní zisk – byly již odečteny náklady na financování – úroky - Earnings before 

Taxes (EBT),  

- zisk po zdanění (Z) – je to čistý zisk – Earnings after taxes (EAT).  

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) – vyjadřuje celkovou efektivnost 

podniku, resp. Produkční sílu. 

ROA =                                                                                           

V případě zisku se do čitatele dosazuje většinou částka zisku před zdaněním a 

úroky placenými z cizího kapitálu. 

ROA =                                                                                                        (4) 

kde:   

ROA – rentabilita celkového kapitálu, 

EBIT – zisk před úroky a daněmi, 

CA – celková aktiva. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – vyjadřuje výnosnost kapitálu 

vloženého akcionáři. Tento poměr čistého zisku a vlastního kapitálu. 

ROE =                                                                                           (5) 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) – poskytuje 

informaci o výnosnosti dlouhodobých zdrojů a k mezipodnikovému srovnání. 

ROCE =                                                                                              (6) 

kde:  

ROCE – rentabilita celkového investovaného kapitálu, 

d -  daňová sazba daně z příjmů (ze zisku), 

DZ – dlouhodobé závazky, 

VK – vlastní kapitál. 

Rentabilita tržeb (ROS) – představuje poměry, které v čitateli zahrnují výsledek 

hospodaření v různých podobách a ve jmenovateli obsahují tržby, opět různým 

způsobem upravované podle účelu analýzy. 

ROS =                                                                                                        (7) 

3.4.3 Ukazatelé zadluženosti 

Mezi základní ukazatelé zadluženosti patří: 

- celková zadluženost, 

- ukazatel úrokového krytí. 

Pojmem „zadluženost“ vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá 

k financování aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. Při analýze finanční 

struktury firem se používá celá řada ukazatelů zadluženosti, které jsou odvozeny 

především z údajů v rozvaze. Analýza zadluženosti porovnává rozvahové položky 

a na jejich základě zjistí, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími 

zdroji. 
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Základním ukazatelem, kterým se zpravidla vyjadřuje celková zadluženost, je 

poměr celkových závazků k celkovým aktivům, který se nazývá také ukazatel 

věřitelského rizika. 

Celková zadluženost =                                                                 (8) 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko 

věřitelů. 

Ukazatel úrokového krytí nám udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. 

Ukazatel úrokového krytí =                                                       (9) 

Úrokové krytí ukazuje, jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. 

V zahraničí je za doporučenou hodnotu označován trojnásobek nebo i více.[3] 

3.4.4 Ukazatel aktivity 

Ukazatelé aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a 

pasiv. Tyto ukazatelé nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů 

nebo aktiv nebo dobu obratu. Jejich rozbor slouží především k hledání odpovědi 

na otázku, jak hospodaříme na výnosnost a likviditu. 

To, že ukazatele mají návaznost na ukazatele rentability, je nejvíce patrné na 

ukazateli obratu celkových aktiv, který bývá též označován jako vázanost 

celkového vloženého kapitálu. Tento ukazatel je vyjádřen jako poměr tržeb 

k celkovému vloženého kapitálu. 

Ukazatel obratu celkových aktiv =                                                (10) 

Dalším ukazatelem je ukazatel obratnosti zásob – rychlost obratu zásob, což 

je poměr tržeb a stavu zásob.  

Ukazatel obratu zásob =                                                                       (11) 
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Odvozeným ukazatelem je doba obratu zásob, což je poměr 365 dní k obratu 

zásob.  

Ukazatel doby obratu zásob =                                                         (12) 

Tento ukazatel nám udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázaná ve formě 

zásob. Obecně platí, že čím vyšší je obratnost zásob a kratší doba obratu zásob, 

tím je situace lepší. 

Obdobným způsobem lze vypočítat obratnost pohledávek, která je 

vyjadřována jako poměr tržeb k pohledávkám.  

Ukazatel obratu pohledávek =                                                         (13) 

Doplňkovým ukazatelem je opět doba obratu pohledávek, tedy 365 dní 

k obratnosti pohledávek.  

Ukazatel doby obratu pohledávek=                                          (14) 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě 

pohledávek, respektive za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. 

Posledním z této skupiny ukazatelů je obratnost závazků. Tento ukazatel je 

poměrem tržeb k závazkům.  

Ukazatel obratu závazků =                                                                   (15) 

K tomuto ukazateli můžeme vypočítat také dobu obratu závazků, tedy 365 dní 

k obratnosti závazků.  

Ukazatel doby obratu závazků=                                                   (16) 

Ukazatel vypovídá o tom, jak rychle jsou splaceny závazky firmy. Obecně platí, 

že doba obratu závazků, by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby 

nebyla narušena finanční rovnováha podniku.[3] 
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3.5 Du Pontův pyramidální rozklad 

V předchozí kapitole byl finanční stav podniku popisován a hodnocen 

jednotlivými podílovými ukazateli, které byly sdružovány do určitých oblastí (např. 

hodnocení likvidity, rentability atd.), avšak tak, že jednotlivé ukazatelé byly 

postaveny „vedle sebe“, bez vzájemných matematických vazeb. Vzhledem 

k vzájemným složitým vazbám ekonomické reality, které lze do jisté míry 

vzájemně provázanými ukazateli zachytit, existuje způsob zvýšení vypovídající 

schopnosti soustav poměrových ukazatelů, a to jejich seskupením do vzájemně 

propojených pyramidových soustav ukazatelů. 

Příkladem pyramidové struktury podílových ukazatelů je Du Pontův 

pyramidální rozklad, vyvinutý a poprvé použitý v nadnárodní chemické společnosti 

Du Pont de Nemours. Podoba (obr. č. 1.) je oproti originálu poněkud upravena na 

nejnižších úrovních rozkladu s cílem zajištění matematických vazeb. Pyramidový 

rozklad vychází z názoru, že cílem vrcholového managementu je maximalizovat 

výnos na vlastní jmění, neboť tento ukazatel je kritériem výhodnosti kapitálu 

investovaného do dané společnosti. Protože však aktiva podniku nepocházejí 

pouze z vlastních, ale i z cizích zdrojů, dochází k nutnosti k nutnosti hodnocení 

efektivnost použití celkových aktiv a k hodnocení zesilujícího (multiplikačního) 

vlivu cizích zdrojů na objem kapitálu. V tomto případě cizí kapitál „zvedá“ 

rentabilitu vlastního kapitálu podobně jako páka zvedá břemeno, proto se hovoří o 

tzv. finanční páce. Kdyby naopak úroková míra cizího kapitálu byla vyšší 

nevýnosnost celkových aktiv, rozdíl by šel na vrub akcionářů nebo majitelů 

podniku. Cizí kapitál je tedy používán pro zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu, 

odkud se odvozuje název ukazatele (multiplikátor) v první úrovni pyramidového 

rozkladu. 

Po výpočtu celé struktury podílových ukazatelů a zhodnocení významu 

jednotlivých ukazatelů na nižších stupních pyramidy pro ukazatel na vrcholu 

prostřednictvím kvantifikace vlivu těchto faktorů lze hledat cesty ke zlepšení 

finančního stavu podniku.[5] 
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Obrázek č. 1: schéma Du Pontova pyramidální rozkladu (diagramu); Zdroj: [5] 
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4 Finanční analýza firmy 

V této kapitole se budou teoretické poznatky finanční analýzy aplikovat na 

společnost Gehe Pharma Praha, s.r.o. 

Finanční analýza poměrovými ukazateli se bude provádět ukazateli likvidity, 

rentability, zadlužeností a aktivity. Bude zaměřena na roky 2006 až 2010. Finanční 

hodnoty pro výpočet jednotlivých ukazatelů byly vybrány z účetních výkazů 

(rozvaha, výkaz zisku a ztráty) pro jednotlivé roky. Hodnoty účetních výkazů jsou 

v příloze č. 1 a č. 2.  

4.1 Ukazatele likvidity 

Mezi ukazatele likvidity řadíme běžnou, pohotovou a peněžní likviditu. Tabulka 

č. 1 zaznamenává jak se ve společnosti Gehe Pharma Praha, s.r.o. vyvíjeli 

jednotliví ukazatelé likvidity. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Tabulka č. 1: Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita (1) 1,29 1,24 1,16 1,75 1,38 

Pohotová likvidita (2) 0,84 0,86 0,77 1,26 1,01 

Peněžní likvidita (3) 0,0004 0,0006 0,0056 0,062 0,033 

4.1.1 Běžná likvidita 

V teoretické části bylo zmíněno, že přiměřená výše běžné likvidity se považuje 

v rozmezí od 1,5 do 2,5. Jak je uvedeno v grafu č. 1, tuto podmínku splňuje pouze 

rok 2009, kdy ukazatel běžné likvidity byl 1,75. Tuto hodnotu firma Gehe Pharma 

Praha, s.r.o. docílila tím, že nastal pokles krátkodobých závazků. Ostatní hodnoty 

jsou pod požadovanou úroveň, k čemuž dochází, že podnik není schopen své 

krátkodobé závazky uhradit z oběžných aktiv.  
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Graf č. 1: Běžná likvidita 

 

4.1.2 Pohotová likvidita 

Tento ukazatel je praktičtější, protože v čitateli se počítá s oběžnými aktivy, 

které jsou sníženy o ne zrovna příliš likvidní položku, tedy zásoby. Pro pohotovou 

likviditu je přijatelné rozmezí od 1,0 do 1,5. Jak jde vidět z grafu č. 2, toto rozmezí 

splňuje rok 2010 a 2009. Ostatní roky jsou pod optimální hodnotou. Nejhůř je na 

tom rok 2008, kde je kryta 1 Kč závazků pouze 0,77 Kč oběžných aktiv bez zásob. 

Naopak nejlépe je na tom rok 2009, kde 1 Kč závazků je pokryta 1,26 Kč 

oběžných aktiv, což je navýšení o 61% vůči roku 2008. 
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Graf č. 2: Pohotová likvidita 

 

4.1.3 Peněžní likvidita 

Pro peněžní likviditu je optimální rozmezí mezi 0,9-1,1. Jak můžeme vidět 

z grafu č. 3 tyto hodnoty, se k optimálním hodnotám, ani zdaleka nepřibližují. Je to 

způsobené tím, že společnost Gehe Pharma Praha, s.r.o. neudržuje finanční 

majetek na účtech, ale investuje peníze do zboží, resp. investičních nákupů, které 

přináší marži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Peněžní likvidita 
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4.2 Ukazatelé rentability 

Mezi ukazatele rentability řadíme rentabilitu celkového kapitálu, vlastního 

kapitálu, dlouhodobě investovaného kapitálu a rentabilitu tržeb. Tabulka č. 2 

zaznamenává jak se ve společnosti Gehe Pharma Praha, s.r.o. vyvíjeli jednotliví 

ukazatelé rentability. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Tabulka č. 2: Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA (4) 2,99% 2,81% 1,29% 3,32% 3,64% 

ROE (5) 12,3% 10,93% -16,28% 15,92% 24,82% 

ROCE (6) 27,14% 29,54% 19,13% 8,06% 10,1% 

ROS (7) 1,5 1,29 -1,33 1,13 1,71 

Ukazatelé rentability jsou ovlivněny daňovou sazbou, která ovlivňuje zisk 

uváděný v čitateli ve výpočtech, a která je pro každý rok jiná: 
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4.2.1 Rentabilita celkového kapitálu 

U rentability celkového kapitálu se vkládá pro výpočet do čitatele EBIT a do 

jmenovatele celková aktiva. Vývoj nám znázorňuje graf č. 4. Nejvyšší hodnota byla 

v roce 2010, ve kterém byla 1 Kč vloženého kapitálu zhodnocena 7,72% a nejnižší 

v roce 2008. Rok 2008 vyšel nejhůře z důvodu velkých investic do nových 

zařízení, pásové linky, regálů, nábytku apod. v rámci stěhování pobočky v Praze 

do nových skladových prostor. 

Graf č. 4: Rentabilita celkového kapitálu ROA (%) 

 

4.2.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu nám vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 

akcionáři. Ve výpočtech byl dosazen do čitatele čistý zisk a do jmenovatele vlastní 

kapitál. Jak jde vidět z grafu č. 5, nejlépe na tom byl opět rok 2010, ve kterém 1 Kč 

vložená akcionářem přinesla výnos 0,25 Kč a nejhůře 2008, kde se nejvíce 

projevily již zmíněné investice do nového skladu. V roce 2008 byl hospodářský 

výsledek ztrátový, což přineslo akcionářům výsledek, že na každou vloženou 1 Kč 

museli navíc ještě doplatit 0,16 Kč. 
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Graf č. 5: Rentabilita vlastního kapitálu ROE (%) 
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Graf č. 6: Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu ROCE (%) 

 

4.2.4 Rentabilita tržeb 
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Graf č. 7: Rentabilita tržeb (ROS) 

 

4.3 Ukazatelé zadluženosti 

Mezi ukazatele zadluženosti řadíme celkovou zadluženost a ukazatel 

úrokového krytí. Tabulka č. 3 zaznamenává jak se ve společnosti Gehe Pharma 

Praha, s.r.o. vyvíjela celková zadluženost a úrokové krytí. Jednotlivé výpočty jsou 

uvedeny v příloze č. 6. 

Tabulka č. 3: Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost (8) 91,82% 92,9% 94,6% 93,22% 92,67% 

Ukazatel úrokového krytí (9) 1,92 1,76 0,65 1,95 2,35 

4.3.1 Celková zadluženost 
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firemní majetek kryt cizími zdroji. Jak jde vidět z grafu č. 8, hodnoty pro 

analyzované roky jsou velmi rizikové, což nám udává, že podnik je velmi zadlužen 

a věřitelé jsou ve velkém riziku. Nejmenší hodnota nabývala v roce 2006 a největší 

v roce 2008. Hodnoty se pohybují od 91 % do 95 %. 
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Graf č. 8: Celková zadluženost 

 

4.3.2 Ukazatel úrokového krytí 
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Graf č. 9: Ukazatel úrokového krytí 

 

4.4 Ukazatelé aktivity 

Výčet ukazatelů aktivity je v tabulce č. 4. Tabulka také zaznamenává jak se ve 

společnosti Gehe Pharma Praha, s.r.o. vyvíjejí jednotlivé ukazatelé a jejich doba 

obratu. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v příloze č. 7. 
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celkových aktiv by se měl pohybovat minimálně na úrovni hodnoty 1, což 

znamená, že firma využívá naplno své aktiva. Jak vyplývá z grafu č. 10, tak 

hodnoty v daných letech jsou vždy vyšší než hodnota 1. Nejvyšší hodnota byla 

v roce 2009 a říká nám, že na 1 Kč celkových aktiv podnik vyprodukoval tržbu 

3,27 Kč.   

Graf č. 10: Obrat aktiv 
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hodnota zvýšila o 3,61 obratů za rok. Tato změna nastala hlavně díky snížení 

zásob. 
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Graf č. 11: Obrat ukazatelů aktivity 

 

4.4.3 Obrat pohledávek 
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4.4.5 Doba obratu zásob 

Tento ukazatel nám říká, kolik dní jsou oběžná aktiva vázaná v zásobách. 

Platí, že čím je hodnota menší, tím lépe. Z grafu č. 12 vyplývá, že nejlepší hodnoty 

dosáhl rok 2009 a to 30,4 dnů což je vůči nejhorší hodnotě 43,6 v roce 2008 

zlepšení o 13,2 dnů.  

Graf č. 12: Doba obratu ukazatelů aktivity 

 

4.4.6 Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel nám říká, kolik dní trvá, než podnik zaplatí své pohledávky. Čím 
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nabývala hodnotu 62,3 dnů. Nejhorší hodnotu měl rok 2008, kde splatnost 

závazků byla 111,9 dnů. Podstatné je, aby doba obratu pohledávek byla kratší, 

než doba obratu závazků. 

40,9 37,6 
43,6 

30,4 
34,1 

76,2 

85,8 85,8 

74,8 

86,2 
91 

100 

111,9 

62,3 

88,5 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2006 2007 2008 2009 2010 

D
n

y
 

Rok 

Vývoj aktivity (doba obratu) 

Doba obratu zásob 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu závazků 



Bc. Petr Ševčík: Finanční analýza firmy Gehe Pharma, s.r.o. 

2012                                                                                                                       32 
 

4.5 Výpočet Du Pontůva pyramidálního rozkladu 

Du Pontův pyramidální rozklad, se bude týkat pro roky 2006 až 2010. Výpočty 

budou zaměřeny na tři úrovně Du Pontova pyramidálního rozkladu. Tedy jak 

zisková marže, obrat aktiv a multiplikátor ovlivňují výnos na vlastní jmění. Postup 

kvantifikace bude odlišný, podle charakteru matematických vztahů mezi 

analytickými ukazateli. Nejprve však pomocí symbolů označíme příslušné 

ukazatelé Du Pontovy pyramidy a vymezíme obsahovou náplň jednotlivých 

ukazatelů pomocí struktury rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro jednotlivé roky jak 

je uvedeno v tabulce č. 5. Ukazatelé rozvahy však mají charakter stavových veličin 

oproti charakteru tokových veličin proměnných obsažených ve výkazu zisku a 

ztráty. U stavových veličin se proto předpokládá výpočet průměrného stavu za 

období, alespoň ve formě aritmetického průměru z hodnot na počátku a na konci 

období. Proto se bude pracovat s aritmeticky průměrnými hodnotami pro rok 2007 

až 2010 jak je uvedeno v příloze č. 3.[5]     

Tabulka č. 5: Základní vstupní parametry 

Symbol Ukazatel 
Hodnota ukazatele (v tis. Kč) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Z čistý zisk 19863 19816 -25397 29538 61246 

E vlastní jmění 151610 171 449 168659 170729 216122 

A aktiva celkem 1923057 2268374 2747389 2895459 3146780 

T tržby (výnosy) 6089041 7502991 8059042 9353372 9963690 

 Finanční analýza je prováděna srovnáním dosažené skutečnosti (období (1)) 

se stavem žádoucím nebo stavem v minulosti (období (0)). V případě součinových 

vztahů v pyramidě byla uplatněna metoda rozkladu celkové diference na základě 

logaritmů indexů, v případě součtových vztahů byl vliv změny analytického 

ukazatele na celkovou změnu syntetického ukazatele posuzován podle podílu 

změny analytického ukazatele k celkové změně všech analytických ukazatelů. 
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4.5.1 Logaritmická metoda 

Na základě uvedených symbolů lze upravenou Du Pontovu pyramidu (obr. č. 

1), použít pro účely výpočtu, kterým chceme zjistit vliv změny jednotlivých 

analytických ukazatelů (tj. ukazatelů na nižších stupních rozkladu) na změnu 

celkového syntetického ukazatele, tj. výnosu na vlastní jmění. Výpočet se provede 

podle následujících vzorců [5]: 

1) celková změna syntetického ukazatele (výnosu na vlastní jmění, ROE): 

     (17) 

2) vliv změny výnosu aktiv na změnu syntetického ukazatele (ROA): 

      (18) 

3) vliv změny multiplikátoru jmění na změnu syntetického ukazatele: 

      (19) 

4) vliv změny ziskové marže na změnu syntetického ukazatele: 

       (20) 

5) vliv změny obratu aktiv na změnu syntetického ukazatele: 

          (21) 

Po dosazení hodnot z tabulky č. 5 do vzorců (17) až (21) se vypočítaly výsledné 

hodnoty změn jednotlivých ukazatelů a procentuální hodnoty těchto změn. Tyto 

hodnoty jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Relativní hodnoty jsou 
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uvedeny v procentech. V tabulce č. 6 je uvedená celková změna syntetického 

ukazatele. V tabulce č. 7 jsou uvedeny vlivy změn jednotlivých ukazatelů a to jen 

pro roky 2006/2007 a 2009/2010. Jednotlivé výpočty jsou v příloze č. 8. Tabulky 

pro roky 2007/2008 a 2008/2009 jsem neuváděl, protože při výpočtech 

jednotlivých analytických ukazatelů došlo k záporným výsledkům a tedy nebylo 

možné dále s nimi pracovat. Ovlivnila to záporná hodnota čistého zisku za rok 

2008. 

Logaritmická metoda totiž vychází z indexů změn jednotlivých ukazatelů a 

navíc nesmí mít ukazatel zápornou hodnotu tj. čitatel i jmenovatel mají různá 

znaménka, nebo má-li ukazatel nulovou hodnotu.[6] 

 

Tabulka č. 6: Celková změna syntetického ukazatele 2006/2007 a 2009/2010 

Symbol Název ukazatele 

2006/2007 2009/2010 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

 

celková změna 
syntetického 

ukazatele 
-0,0154 -11,78% 0,1104 63,8% 

 

Tabulka č. 7: Vliv změny jednotlivých analytických ukazatelů na změnu celkového syntetického 

ukazatele 2006/2007 a 2009/2010  

Symbol Název ukazatele 

2006/2007 2009/2010 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

 vliv změny výnosu aktiv 0,00162 1,24% 0,00404 2,334% 

 vliv změny 
multiplikátoru 

-0,01705 -13,02% 0,1634 61,46% 

 vliv změny ziskové 
marže 

0,00204 1,558% 0,00416 2,41% 

 vliv změny obratu aktiv -0,00042 -0,322% -0,00013 -0,072% 
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4.5.2 Výsledky Du Pontova pyramidálního rozkladu logaritmickou metodou 

Procentuální zhodnocení Du Pontova pyramidálního rozkladu je obsaženo 

v tabulce č. 8. Díky tomu se dá zjistit, které faktory kladně a které záporně nejvíce 

působily na výslednou změnu výnosu na vlastní jmění V roce 2006/2007 nejvíce 

na celkovou změnu syntetického ukazatele ve výši -11,78% působila změna 

multiplikátoru ve výši -13,02% a nejlépe kladně působila změna ziskové marže 

1,558%. V roce 2009/2010 měly největší kladný vliv na celkovou změnu výnosu na 

vlastní kapitál ve výši 63,8% změny multiplikátoru ve výši 61,463% a největší 

záporný vliv měla změna obratu aktiv ve výši -0,072%. 

Tabulka č. 8: výsledky Du Pontova rozkladu za období 2006/2007 a 2009/2010 

Rok 
2006/2007 2009/2010 

celková změna výnosu na vlastní jmění 
-11,78 63,8 % 

v tom: 1. vliv změny multiplikátoru -13,017% 61,463 % 

 2. vliv změny výnosu na aktiva 1,236% 2,334 % 
  2.1 vliv změny ziskové marže 1,5582% 2,4064 % 

  2.2 vliv změny obratu aktiv -0,3222% -0,072 % 

4.5.3 Funkcionální metoda  

Z předchozí kapitoly jsme zjistili, že z důvodu záporné hodnoty zisku v roce 

2008 jsme nemohli vypočítat roky 2007/2008 a 2008/2009. Takové výpočty nám 

neumožňuje logaritmická metoda výpočtu. Musela být použita další metoda pro 

výpočet, která umožňuje výpočet hodnot pro všechny roky. Tato metoda se 

jmenuje funkcionální. 

Funkcionální metoda přiřazuje syntetického ukazatele k jednotlivým 

analytickým ukazatelům dělením. Je vhodná pro multiplikativní vazby, není citlivá 

na volbu pořadí dílčích ukazatelů, a ani záporné hodnoty analytických ukazatelů 

neovlivňují výsledek.[6] 

Aplikaci funkcionální metody pro Du Pontův rozklad popisují tyto vztahy [6]: 

ΔROE = ROE1 – ROE0= 1* 1* 1 - 0* 0* 0                   (22) 

kde: 

1 = 0 + Δ ,                                                                                (23) 
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1 = 0 + Δ ,                                                                                          (24) 

1 = 0 + Δ .                                                                                     (25) 

Postupnou úpravou rovnice pro celkovou změnu (ΔROE) dostaneme: 

ΔROE = 0* 0* 0 * .  (26) 

Úpravou a zavedením substituce: 

A= ,     B= ,     C=                                                                     (27) 

jsou dílčí změny ukazatele ΔROE vyjádřeny následovně: 

ΔROEa = ROE0 * A *                                                               (28) 

ΔROEb = ROE0 * B *                                                               (29) 

ΔROEc = ROE0 * C *                                                               (30) 

Celkovou změnu (ΔROE) ve vyjádření pomocí změn dílčích ukazatelů 

v kombinaci s ostatníma pak vyjadřuje rovnice: 

ΔROE= ΔROEa + ΔROEb + ΔROEc. 

Dosazením do vzorců (22) až (30) se vypočítaly výsledné hodnoty změn 

jednotlivých ukazatelů a procentuální hodnoty těchto změn. Tyto hodnoty jsou 

uvedeny v níže uvedených tabulkách. Relativní hodnoty jsou uvedeny 

v procentech. V tabulce č. 9 je uvedená celková změna syntetického ukazatele. 

Tabulka č. 9: Celková změna syntetického ukazatele 2006/2007 až 2009/2010 

Symbol Název ukazatele 

2006/2007 2007/2008 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

 

celková změna 
syntetického 

ukazatele 
-0,0154 -11,78% -0,2662 -230,3% 

Symbol Název ukazatele 
2008/2009 2009/2010 

absolutní relativní absolutní relativní 
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hodnota hodnota hodnota hodnota 

 

celková změna 
syntetického 

ukazatele 
0,3236 -214,8% 0,1104 63,8% 

V tabulce č. 10 jsou uvedeny vlivy změn jednotlivých ukazatelů. Jednotlivé 

výpočty pro celkovou změnu syntetického ukazatele a změny jednotlivých 

analytických ukazatelů jsou v příloze č. 9. 

Tabulka č. 10: Vliv změny jednotlivých analytických ukazatelů na změnu celkového syntetického 

ukazatele 2006/2007 až 2009/2010  

Symbol Název ukazatele 

2006/2007 2007/2008 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

 vliv změny výnosu 
aktiv 

-0,0207 -15,76% -0,264 -228,7% 

 vliv změny 
multiplikátoru 

0,0052 3,981% -0,0012 -1,629% 

 vliv změny ziskové 
marže 

-0,0261 -19,884% -0,2662 -230,4% 

 vliv změny obratu aktiv 0,0054 4,1222 0,002 1,698% 

Symbol Název ukazatele 

2008/2009 2009/2010 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

 vliv změny výnosu 
aktiv 

0,3234 -214,82 0,14603 84,409% 

 vliv změny 
multiplikátoru 

0,00011 -0,074 -0,03567 -20,61% 

 vliv změny ziskové 
marže 

0,32336 -214,74 0,15069 87,101% 

 vliv změny obratu aktiv 0,00012 -0,0803 -0,00466 -2,69% 

4.5.4 Výsledky Du Pontova pyramidálního rozkladu funkcionální metodou 

Díky funkcionální metodě se mohly vypočítat hodnoty pro veškeré stanovené 

roky. Jak nám znázorňuje tabulka č. 11, tak nejlépe na tom byl rok 2009/2010 kde 
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celková změna výnosu na vlastní kapitál dosáhla 63,8% a nejhorší byla v roce 

2007/2008 kdy dosáhla záporných hodnot -230,3%. V roce 2006/2007 nejvíce 

záporně na celkovou změnu výnosu na vlastní jmění působila změna 

multiplikátoru a to hodnotou -13,017% a nejlépe působila změna ziskové marže 

v hodnotě 1,5582%. V roce 2007/2008 na celkovou změnu výnosu na vlastní 

jmění v hodnotě -230,3% měla záporný vliv změna ziskové marže v hodnotě -

230,4% a nejlepší změna obratu aktiv v hodnotě1,698%. V rove 2008/2009 na 

celkovou změnu výnosu na vlastní jmění v hodnotě -214,8% měla největší 

záporný vliv změna ziskové marže a to hodnotou -214,74% a nejmenší vliv změna 

multiplikátoru v hodnotě -0,074%. V roce 2009/2010 celkové změna dosahovala, 

už kladných hodnot a to 63,8%, což je vůči roku 2008/2009 o 130% kladný nárůst. 

Vliv na to měl výsledek hospodaření, který byl v letech 2009 /2010 kladný. V roce 

2009/2010 na celkovou změnu výnosu vlastního jmění měla záporný vliv změna 

multiplikátoru a to v hodnotě -20,61% a nejvíce kladný vliv měla změna ziskové 

marže v hodnotě 87,101%. 

Tabulka č. 11: výsledky Du Pontova rozkladu za období 2006/2007 a ž2009/2010 

Rok 
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

celková změna výnosu na 
vlastní jmění -11,78% -230,3% -214,8% 63,8 % 

1. vliv změny multiplikátoru -13,017% -228,7% -0,074% -20,61 % 
2. vliv změny výnosu na 

aktiva 
1,236% -1,629% -214,8% 84,409 % 

 2.1 vliv změny ziskové 
marže 

1,5582% -230,4% -214,74% 87,101 % 

 2.2 vliv změny obratu 
aktiv 

-0,3222% 1,698% -0,0803% -2,69 % 
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5 Návrhy a doporučení 

Stát reguluje trh s léčivy a to maximálními výrobními cenami léčiv a marží, 

která nesmí přesáhnout pevně dané procento v součtu za výrobce, distributora a 

lékárnu. Každá regulace znamená omezený prostor na trhu. Velký vliv na toto 

odvětví má sezónnost. V období letních měsíců zažívají všichni od výrobců, 

velkoobchody až po maloobchody období propadu prodeje, který je způsoben 

malou poptávkou po farmaceutickém zboží. Naopak v období zimních měsíců je 

poptávka po farmaceutickém zboží vysoká a tedy kompenzuje letní období. 

I když v roce 2008 vznikla světová finanční krize, tak na farmaceutický průmysl 

to nemá relativně vliv. I když v roce 2008 byl hospodářský výsledek ztrátový, tak 

na to měla vliv výstavba nového skladu v Praze. Jinak je hospodářský výsledek 

ziskový. 

Společnost Gehe Pharma Praha, s.r.o. i když její tržby z prodeje rostou tak by 

se měla zaměřit na zvýšení obratu a růstu tržního podílu, což společnosti 

umožňuje dosáhnout úspor a posílení své konkurenční pozice. Zvýšení 

produktivity práce, aby nedocházelo k rychlejšímu růstu mzdových nákladů než 

obratu. Zvýšení marže, čímž by se mohl zvýšit zisk. Zkracování pohledávek. 

Společnost má hlavně rezervy v oblasti zásob. Peníze v zásobách nepřinášejí 

výnos, navíc společnost musí financovat svůj pracovní kapitál, z čehož platí úroky. 

Management společnosti by mělo přehodnotit strategii, která představuje držení co 

nejširšího sortimentu pro co nejvíce zákazníků.  

Společnost na tom není úplně dobře z finanční stránky. Společnost je ve fázi 

úspor a růstu. Společnost má silnou podporu v nadnárodní společnosti. 
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6 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval finanční analýzou společnosti Gehe 

Pharma Praha, s.r.o. v letech 2006 až 2007. Finanční analýzu společnosti Gehe 

Pharma Praha, s.r.o. jsem posoudil prostřednictvím finančních poměrových 

ukazatelů. Při analýze jsem vycházel z účetních výkazů společnosti a to z rozvahy 

a z výkazu zisku a ztráty. 

Společnost Gehe Pharma Praha, s.r.o. se zabývá distribucí léků a 

zdravotnického materiálu do lékáren, nemocnic a zdravotnických prodejen. Bližší 

popis firmy se nachází v kapitole 2.  

Třetí kapitola slouží jako podklad pro vymezení teorie finanční analýzy. Jsou 

zde zastoupené ukazatelé likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Nachází se 

zde taky teoretický podklad pro Du Pontův pyramidální rozklad. 

Ve čtvrté kapitole jsem čtenáři předložil jednotlivé výpočty daných ukazatelů. 

Tyto výpočty byly zhodnoceny do tabulek a grafů. Du Pontův pyramidální rozklad 

se počítal pro tři nejvyšší úrovně tohoto rozkladu. K výpočtu celkové změny 

syntetického ukazatele (výnosu na vlastní jmění) byly použity dvě metody. A to 

logaritmická, která neumožňuje výpočet z důvodu záporných hodnot a metoda 

funkcionální, díky které jsme zjistili vlivy jednotlivých analytických ukazatelů. 

V poslední kapitole po provedení analýzy se snažím navrhnout možná řešení a 

doporučení k odstranění nebo alespoň ke snížení zjištěných nedostatků.  
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