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1. Úvod 

Finanční analýza tvoří významnou součást soustavy podnikového řízení a je úzce 

spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku. Finanční analýza je soubor činností, 

jejímž cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku. Při finanční analýze 

nejde jen o současný stav, ale i o vývojové tendence v čase, porovnání s konkurenty v oboru 

nebo se standardy, o vzájemnou provázanost podnikových rozhodnutí, stabilitu i potenciál 

dalšího vývoje.  

Uživateli finanční analýzy jsou všechny osoby, které jsou nějakým způsobem 

zainteresovány na činnost podniku. Patří mezi ně vlastníci, investoři, banky a jiní věřitelé, stát 

a orgány státní správy, zákazníci, dodavatelé, konkurenti, manažeři a zaměstnanci. 

Cílem bakalářské práce je analýza ukazatelů rentability vybraného podniku, kterým je 

Biocel Paskov a. s., za období 2005 - 2009. 

Teoretická část bakalářské práce bude věnována charakteristice finanční analýzy. 

Uvedeny budou zdroje informací potřebných pro zhotovení finanční analýzy včetně jejich 

členění, výčet uživatelů finanční analýzy a jejich stručný popis. V této části budou dále 

popsány metody, podle kterých se finanční analýzy provádějí a rovněž charakteristika 

poměrových ukazatelů včetně pyramidového rozkladu ukazatelů rentability. Kapitola bude 

zakončena způsoby srovnání výsledků finančních analýz a souhrnnými modely hodnocení 

finanční úrovně. 

Další část bakalářské práce bude zaměřena na charakteristiku vybraného podniku, 

kterým je Biocel Paskov a. s., a zahrnovat bude i jeho historii a výrobu a proces výroby. 

V této kapitole bude rovněž provedena vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty za období 2005 – 2009. 

V poslední části budou aplikovány teoretické poznatky na vybraný podnik. Bude 

provedeno zhodnocení jedné ze skupin poměrových ukazatelů finanční analýzy, a to 

ukazatelů rentability včetně pyramidového rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu. 

Pro zhodnocení ukazatelů rentability v letech 2005 – 2009 budou sloužit data z účetních 

výkazů daného podniku (výkaz rozvaha a výkaz zisku a ztráty). Závěrečná část bude 

zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku prostřednictvím ukazatelů rentability 

a srovnání zjištěných výsledků s odvětvím.  
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2. Metodologie finanční analýzy 

 Finanční analýza, která je významnou oblastí finančního řízení podniku,  představuje 

ohodnocení minulosti, současnosti a doporučení vhodných řešení do předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku. Jejím cílem je poznat finanční zdraví podniku, 

identifikovat slabiny, které by mohly vést k problémům a determinovat silné stránky. Nejde 

tedy jen o hodnocení jevů uplynulých období, ale také především o předpověď finančních 

výhledů podniku. Finančně zdravý podnik musí být schopen vytvářet svou činností dostatečný 

přebytek výnosů nad náklady, aby tak dosáhl zisku. Zisk má největší význam jako součást 

poměrového ukazatele, jímž je měřena rentabilita podniku. Čím větší rentabilita čili výnosnost 

vloženého kapitálu, tím lépe pro finanční zdraví podniku.  

 Finanční analýzu je možné rozdělit do tří fází, které na sebe navazují. Jedná se 

o diagnózu základních charakteristik finanční situace, hlubší rozbor příčin zjištěného stavu 

a identifikace hlavních faktorů nežádoucího vývoje a návrh opatření.  

Finanční analýza by se neměla provádět jen jednou do roka v souvislosti se 

zpracováním účetní závěrky a výroční zprávy, ale měla by se stát běžnou součástí řízení 

každého podniku. 

 

2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Důležitým zdrojem informací o podniku jsou finanční údaje, které odrážejí úroveň 

podniku a jeho konkurenceschopnost. O tyto informace se zajímají především vlastníci, 

věřitelé (banky, dodavatelé), management podniku, zaměstnanci nebo také stát. 

  Finanční analýza čerpá údaje z různých informačních zdrojů, nejčastěji se jedná 

o účetní a vnitropodnikové výkazy.  Informace o stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho 

krytí (rozvaha), o tvorbě a užití výsledku hospodaření (výkaz zisku a ztráty) a o pohybu 

peněžních toků jsou podávány pomocí výkazu finančního účetnictví. Mezi výkazy interního 

charakteru, které nejsou veřejně dostupné, patří výkazy vnitropodnikového účetnictví. 

Zobrazují vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším členění, spotřebu nákladů na 

jednotlivé výkony nebo v jednotlivých střediscích apod. 

 Informace sloužící pro finanční analýzu je možno rozčlenit do několika oblastí.  

Obsahem kvantifikovatelných nefinančních informací jsou údaje o firemních statistikách 

produkce, odbytu, zaměstnanosti, cenové a nákladové kalkulace, rozbory budoucího vývoje 

techniky a technologie nebo interní směrnice. 
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 Za nekvantifikované informace jsou považovány zprávy vedoucích pracovníků, 

auditorů, komentáře manažerů, odborný tisk, nezávislá hodnocení a prognózy.  

Mezi finanční informace patří např. účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, informace finančních analytiků a manažerů podniku, zprávy o vývoji měnových 

relací a úrokových měr nebo také burzovní informace. 

Mezi základní účetní výkazy je řazena rozvaha, která má podobu přehledné tabulky 

a zachycuje stav majetku podniku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv) k určitému časovému 

okamžiku, většinou k poslednímu dni účetního období, v peněžním vyjádření. Jako základní 

bilanční pravidlo je označována rovnice, kdy se suma aktiv rovná sumě pasiv. Jednotlivé 

položky v rozvaze jsou uspořádány podle stupně likvidity a uvádějí se jako stavy ke konci 

běžného účetního období a stavy na konci minulého účetního období. 

 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) patří mezi tokové veličiny a tvoří přehled o výši 

a způsobu tvorby jednotlivých složek výsledku hospodaření. Zachycuje veškeré výnosy 

a náklady za běžné období. Podstatu výsledku hospodaření je možno vyjádřit velmi 

zjednodušeným vztahem, kdy se od celkových výnosů odečtou celkové náklady. 

Náklady jsou definovány jako spotřeba výrobních činitelů vyjádřená v penězích 

a v praxi se náklady ve výkazu zisku a ztráty projeví jako spotřeba, opotřebení majetku 

a přírůstek závazků. Výnosy jsou pak definovány jako zvýšení ekonomického prospěchu, 

a jsou spojeny s přírůstkem peněz či jiného aktiva, nebo také výjimečně se snížením nebo 

zánikem závazku. 

Cash flow nebo také přehled o peněžních tocích, jehož smyslem je zachycení změn 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů daného podniku za účetní období, může být 

prováděn přímou nebo nepřímou metodou. Účetní jednotka si metodu zpracování může zvolit 

sama. Struktura tohoto výkazu se člení podle základních aktivit podniku na CF z provozní, 

investiční a finanční činnosti.  

 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční údaje jsou důležitým zdrojem informací o podniku, jež odrážejí úroveň 

podniku a jeho konkurenceschopnost. Tyto informace jsou předmětem zájmu mnoha subjektů, 

které mají s daným podnikem určitý kontakt. Podle toho, kdo finanční analýzu provádí, je 

možno tyto uživatele rozdělit na externí, kteří vycházejí z veřejně dostupných informací, 

a patří mezi ně banky a jiní věřitelé, investoři, (akcionáři), konkurenti, obchodní partneři a stát 

a jeho orgány. K interním uživatelům výsledků finanční analýzy se řadí ti, jež mají k dispozici 
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mnohem podrobnější rozsah finančních informací, tj. manažeři, zaměstnanci a odboráři. 

Každá z těchto skupin má své specifické zájmy, s nimiž je spojen určitý typ ekonomických 

rozhodovacích úloh. 

 

Investoři, tj. akcionáři nebo společníci firmy, kteří podniku poskytují kapitál, patří 

k primárním uživatelům finančně-účetních informací a využívají je pro rozhodování 

o budoucích investicích. Jejich hlavní zájem se soustřeďuje na míru rizika a míru výnosnosti 

jimi vloženého kapitálu. Dále se zajímají o stabilitu a likviditu podniku a o disponibilní zisk, 

na kterém závisí výše jejich dividend. 

Informace, které jsou poskytovány finančním účetnictvím a jsou základem pro 

finanční analýzu, využívají manažeři firmy jak pro dlouhodobé, tak i pro operativní řízení 

podniku. Informovanost o finanční situaci jim umožňuje rozhodovat správně o získání 

finančních zdrojů, při alokaci volných peněžních prostředků, při zajišťování optimální 

majetkové struktury nebo při rozdělování disponibilního zisku. K dalším zájmům 

podnikového managementu patří získání informací týkajících se finanční pozice konkurentů, 

dodavatelů nebo odběratelů.  

Velké množství informací o finanční situaci možného dlužníka potřebují věřitelé pro 

rozhodnutí, zda poskytnou úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Banky před poskytnutím 

úvěru prověřují bonitu svého klienta. Banka rozebírá strukturu jeho majetku a finančních 

zdrojů, ze kterých byl majetek financován, a zejména stávající a budoucí výsledky 

hospodaření.  

 Dodavatelé (obchodní věřitelé) vyžadují především informace o tom, zda bude podnik 

schopen hradit splatné závazky a faktury. Zajímají se tedy o solventnost a likviditu podniku, 

tzn. krátkodobou prosperitu společnosti. Často je dosahováno vysokého podílu obchodního 

úvěru na cizích zdrojích. Z hlediska dlouhodobého je zájem dodavatelů soustřeďován na 

dlouhodobou stabilitu podniku, která může být podnětem dodavatelských vztahů. 

 Odběratelé mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména z důvodu 

dlouhodobých obchodních vztahů. Svým způsobem jsou na něm závislí kvůli zajištění výroby 

a potřebují jistotu, že na straně dodavatele nedojde k žádným větším finančním potížím, 

popřípadě ke krachu.  

 O finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví se zajímají 

konkurenti. Důvodem je srovnání s jejich výsledky hospodaření, ukazateli rentability, 

ziskovou marží, cenovou politikou, investiční aktivitou, obratovostí apod. Podnik není 

povinen tyto informace poskytovat, ale tím, že je odmítá vydat či výsledky zkresluje, se 
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vystavuje riziku ztráty dobré pověsti a tím i konkurenceschopnosti v usilování o potenciální 

investory a zákazníky. 

 Pozornost státu a jeho orgánů je zaměřena především na kontrolu správnosti 

vykázaných daní. Státní orgány využívají informace o podnicích, kterým byly v rámci veřejné 

soutěže svěřeny státní zakázky, pro různá statistická šetření, získávání přehledu o finančním 

stavu podniku, kontrolu podniku se státní majetkovou účastí a rozdělování finančních 

výpomocí (dotace, subvence, garance úvěrů). 

 Zaměstnanci mají zájem na prosperitě a hospodářské stabilitě svého podniku, protože 

bývají motivováni hospodářskými výsledky, zajímají se o jistotu zaměstnání a mzdovou 

a sociální perspektivu. Prostřednictvím odborových organizací sledují hospodářské výsledky 

a uplatňují vliv na řízení podniku. 

 Uvedený výčet zájmových skupin není zcela vyčerpán. O údaje finanční analýzy 

a činnost podnikové sféry se z nejrůznějších důvodů zajímají také např. analytici, daňoví 

poradci, burzovní makléři, novináři a nakonec i nejširší veřejnost. Proto nelze význam 

finanční analýzy v žádném případě podceňovat.  

 

2.3 Techniky a metody finanční analýzy 

 Finanční analýzu lze provádět různým způsobem, v různé míře podrobnosti, pomocí 

různých forem a technik. Metody používané ve finančních analýzách lez členit různě. 

Základní členění je znázorněno na obrázku č. 2.1. 

Obr. 2.1   Základní členění metod finanční analýzy 

 

Zdroj: Dluhošová (2008, str. 70) 

Metody finančních analýz

Deterministické metody

• Analýza trendů

• Analýza struktury

• Poměrová analýza

• Analýza soustav ukazatelů

• Analýza citlivosti

Metematicko-statistické metody

• Regresní analýza

• Diskriminační analýza

• Analýza rozptylu

• Testování statistických hypotéz
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 Metody deterministické, které se používají převážně pro analýzu vývoje a odchylek 

pro menší počet období, jsou standardními nástroji pro běžné finanční analýzy v podniku. 

K deterministickým metodám patří analýza citlivosti, která slouží k posouzení nejistoty při 

analýze finančních výsledků podniků, analýza trendů, která posuzuje časové změny ukazatelů 

a analýza struktury, která se využívá při hodnocení významu dílčích složek a jejich složení 

vybraného souhrnného ukazatele. Základnou finanční analýzy je užití poměrových ukazatelů.  

Matematicko-statistické metody vycházejí zpravidla z údajů delších časových řad 

a slouží především k posouzení determinantů a faktorů vývoje a k určení příčinných závislostí 

a vazeb. Jsou založeny na přesných postupech, včetně vyhodnocení statistické spolehlivosti 

výsledků. K těmto metodám se řadí regresní analýza, diskriminační analýza, analýza rozptylu 

a testování statistických hypotéz.  

 Určitou úlohu ve finanční analýze hrají absolutní a rozdílové ukazatele. Rozdílové 

ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na jeho likviditu. Jako 

klíčový rozdílový ukazatel lze považovat čistý pracovní kapitál, který představuje prostředky, 

které by měla firma k dispozici v okamžiku po zaplacení všech krátkodobých závazků.  

Absolutní ukazatele se používají zejména k analýze vývojových trendů (horizontální 

analýze) a k analýze komponent (vertikální analýze). Pro potřebu finanční analýzy se tyto 

ukazatele nemusí upravovat, ovšem jejich zásadním problémem je obtížná srovnatelnost údajů 

z různě velkých podniků, můžou se však srovnávat v rámci jednoho podniku. Výpočtem 

rozdílu absolutních ukazatelů získáme rozdílové ukazatele, u kterých se můžeme setkat 

s označením finanční fondy.  

 

Horizontální analýza 

U horizontální analýzy, pomocí níž lze zjistit změnu určité položky v procentech nebo 

indexem, je možno se setkat také s názvem analýza vývojových trendů. Aby bylo možné 

analýzu provádět, je nutné mít údaje z finančních účetních výkazů za minimálně dvě po sobě 

jdoucí období. Rozbor jednotlivých položek výkazů v čase se provádí po řádcích, odtud tedy 

označení jako horizontální. Horizontální analýzu lze provádět dvěma základními způsoby, 

kdy sledujeme relativní růst hodnoty položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, nebo 

absolutní růst hodnoty položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty. 

Absolutní změnu položky lze zjistit z následujícího vztahu: 

                                    (2.1) 
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Výši relativní změny je možno určit ze vztahu: 

                   
       

    
  

   

    
     (2.2) 

Při hodnocení vývoje situace je třeba brát v úvahu změny a vývoj specifických 

ekonomických podmínek prostředí, například lze uvést změny v daňové soustavě, změny 

podmínek na kapitálovém trhu, změny cen vstupů nebo mezinárodní vlivy. V některých 

zemích jsou součástí výroční zprávy vývojové tendence vybraných položek za 5 až 10 let. 

 

Vertikální analýza 

U vertikální analýzy je možno setkat se také s názvem analýza komponent nebo 

strukturální analýza. Cílem vertikální analýzy je určit podíl jednotlivých majetkových složek 

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

jednotlivých položek výsledovky na tržbách. Analýza se označuje jako „vertikální“ proto, že 

se pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů. Jsou-li navíc vedle sebe 

údaje za dva roky či za více let, je možné určit trendy nebo nejdůležitější změny komponent . 

Nevýhodou ovšem je, že zjištěné změny pouze konstatuje, neukazuje však jejich příčiny. 

Obecný vzorec pro zjištění podílu položky na zvoleném základu vypadá následovně: 

                   
  

   
       (2.3) 

2.4 Poměrové ukazatele 

Užití poměrových ukazatelů je základnou finanční analýzy. Charakterizují vzájemný 

vztah mezi dvěma položkami pomocí jejich poměru. Ukazatelé se obvykle dělí do dvou 

hlavních kategorií: 

1. provozní ukazatelé, pomocí nichž je vyjadřována výkonnost podniku a celková 

úroveň hospodaření s majetkem, 

2. finanční ukazatelé, které se zaměřují na posouzení finanční struktury, zadluženosti 

a likvidity. 

 

Poměrové ukazatele jsou zpravidla rozčleněny do pěti základních skupin, podle 

posuzované vlastnosti podniku a podle klíčových charakteristik, na které se zaměřují. Mezi 

tyto základní skupiny se řadí ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity, 

ukazatele finanční stability a zadluženosti a ukazatele kapitálového trhu. 
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2.4.1 Ukazatele aktivity 

Prostřednictvím ukazatelů aktivity je vyjadřováno, jak je podnik schopen využít 

jednotlivé majetkové části. Ukazuje, zda má přebytečné kapacity, nebo naopak nedostatek 

přínosných aktiv a v budoucnu nebude moci realizovat růstové příležitosti. V případě 

ukazatelů aktivity je možno setkat se se dvěma podobami: 

- počet obratů (obrátka), která vyjadřuje, kolikrát se určitá položka přemění do jiné 

položky za určité období, zpravidla jeden rok. Čím vyšší je jejich počet, tím kratší 

dobu je majetek vázán a obvykle se zvyšuje zisk. 

- doba obratu, pomocí níž je zjišťována délka období, které je nutné k uskutečnění 

jednoho obratu, vyjádřenou v časové měrné jednotce, obvykle ve dnech. Snahou 

podniku je co nejvíce zkrátit tuto dobu, a zvýšit tak počet obrátek, tzn. 

maximalizovat obrátky a minimalizovat dny obratu. 

 

Ukazatelem obratu celkových aktiv se měří obrat neboli intenzita využití celkového 

majetku, respektive udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Tento ukazatel je možné 

využít pro mezipodnikové srovnání a měl by se pohybovat minimálně na úrovni hodnoty 

jedné. Hodnotu ukazatele je možné zjistit z následujícího vztahu: 

             
     

              
      (2.4) 

 Obrácenou hodnotou ukazatele obratu aktiv je doba obratu aktiv, která vyjadřuje, za 

jak dlouho, zpravidla za kolik dní, dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Počet 

dní obratu aktiv se zjistí podle následujícího vzorce: 

                   
                   

     
     (2.5) 

 Pomocí následujících ukazatelů aktivity je možné sledovat hospodářskou aktivitu 

podniku. 

 Vypočtená hodnota ukazatele obratu zásob udává, kolikrát za rok se přemění zásoby 

v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob. 

Pokud je hodnota ukazatele v porovnání s průměry lepší, znamená to, že firma nemá zbytečné 

nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování. Hodnotu ukazatele je možné 

zjistit z následujícího vztahu: 

             
     

      
        (2.6) 
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Ukazatel doby obratu zásob má podobné vypovídací schopnosti jako obrat zásob, ale 

z jiného pohledu. Udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku vázány až do fáze 

jejich spotřeby (suroviny, materiál) nebo do fáze jejich prodeje (zásoby vlastní výroby). 

Obecně platí, že pokud se obratovost zásob zvyšuje a doba obratu snižuje, pak je situace 

podniku dobrá. Hodnotu doby obratu zásob lze určit z následujícího vztahu: 

                   
           

     
       (2.7) 

Ukazatelem obratu pohledávek je udáváno v podobě počtu obrátek, jak rychle jsou 

pohledávky přeměňovány na peněžní prostředky. Tento počet obrátek lze vypočíst podle 

uvedeného vzorce: 

                  
     

          
       (2.8) 

 Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dnů, kdy musí firma čekat, než dostane za 

již prodané výrobky a služby zaplaceno. Po dobu od předání výrobků poskytuje firma svým 

odběratelům obchodní úvěr. V případě, že ukazatel trvale překračuje doby splatnosti, je 

zapotřebí prozkoumat platební kázeň odběratelů. Hodnotu ukazatele je možné zjistit 

z následujícího vztahu: 

                        
               

     
     (2.9) 

Ukazatel obratu závazků je vyjadřován jako poměr tržeb a závazku podniku. 

Ukazatelem je udáváno, v podobě počtu obrátek, jak rychle je podnik schopen splatit své 

závazky. Počet obrátek lze určit ze vztahu: 

               
     

       
        (2.10) 

 Pomocí ukazatele doby obratu závazků (krátkodobých) je zjišťována doba ve dnech, 

po které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny, a podnik využívá bezplatný obchodní 

úvěr. Je vyjadřován jako poměr krátkodobých závazků a denních tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a služeb a z prodeje zboží jako zdroj pro splácení krátkodobých závazků. Tento 

ukazatel charakterizuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům a vypočte se podle 

následujícího vztahu: 

                     
            

     
      (2.11) 
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2.4.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity odvozují platební schopnost podniku od poměru mezi 

krátkodobými oběžnými aktivy (vyjma dlouhodobé pohledávky, které mají dobu splatnosti 

delší než jeden rok) jako nejlikvidnější skupinou aktiv a krátkodobými pasivy splatnými 

v blízké budoucnosti (obvykle do jednoho roku). Likvidita je nezbytnou podmínkou pro 

dlouhodobou existenci podniku. 

Likvidita je obvykle spojována se třemi základními poměrovými ukazateli, kterými 

jsou běžná (celková) likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita, ale existují i další 

ukazatelé, např. poměrový ukazatel likvidity, ukazatel překapitalizování a ukazatel 

podkapitalizování. 

 

Ukazatel běžné (celkové) likvidity měří, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než 

krátkodobé závazky. To znamená, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil všechna aktiva na peníze. Za přiměřenou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí 

1,6 – 2,5. To vychází z doporučených strategií pro řízení pracovního kapitálu. Je tedy pouze 

na managementu podniku, kterou strategií zvolí a zda preferuje spíše vysoký výnos, nebo 

nízké riziko. Hodnotu ukazatele je možné zjistit z následujícího vztahu: 

                 
             

                  
      (2.12) 

Pohotová likvidita je zpřísněním likvidity běžné. Od oběžných aktiv se odečte jejich 

nejméně likvidní část, kterou jsou zásoby. Přiměřená úroveň tohoto ukazatele se pohybuje 

v rozmezí 1,1 – 1,5. Ovšem než samotnou hodnotu ukazatele, resp. její porovnání s hodnotami 

v jiných podnicích, je užitečné sledovat její vývoj v čase. Růst by měl signalizovat 

předpokládané zlepšení finanční a platební situace a naopak. Výši pohotové likvidity lze určit 

podle následujícího vzorce: 

                    
                    

                  
     (2.13) 

Z krátkodobého hlediska patří k významným ukazatelům okamžitá likvidita, kterou 

lze vypočíst jako poměr finančního majetku a krátkodobých závazků. Za finanční majetek 

jsou považovány všechny pohotové platební prostředky, tzn. nejen peníze na účtech a 

v pokladně, ale také volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry a šeky. Doporučená 

hodnota tohoto ukazatele je 0,2 a její výši lze zjistit ze vztahu: 
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      (2.14) 

S analýzou likvidity je velmi úzce spojen čistý pracovní kapitál, který představuje 

část oběžného majetku, která se během roku přemění v pohotové peněžní prostředky a po 

splacení krátkodobých závazků může být použita k uskutečnění podnikových záměrů. Pro 

zjednodušení tedy představuje část oběžného majetku, která je finančně kryta dlouhodobými 

zdroji. Tento ukazatel patři do skupiny rozdílových ukazatelů a vypočte se podle 

následujícího vztahu: 

                                         (2.15) 

 Prostřednictvím čistého pracovního kapitálu je možné sestavovat poměrový ukazatel 

likvidity. Při posuzování pouze hodnoty čistého pracovního kapitálu by neměla dosahovat 

záporných hodnot, protože by to znamenalo, že dlouhodobá aktiva jsou kryta krátkodobými 

zdroji. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat od 30 do 50 % a lze ji zjistit podle 

vzorce: 

                             
                                

             
  (2.16) 

 Jestliže je v podniku krátkodobý oběžný majetek financován dlouhodobým kapitálem, 

znamená to, že je podnik překapitalizován. Pro zjištění takovéto situace slouží ukazatel 

překapitalizování, který vyjadřuje míru krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem a lze 

jej určit z následujícího vztahu: 

                            
               

                         
   (2.17) 

 V případě, kdy se krátkodobý cizí kapitál podílí na krytí dlouhodobého majetku, 

hovoříme o podkapitalizování podniku. S touto situací souvisí ukazatel podkapitalizování, 

který vyjadřuje podmínky pro rovnováhu financí podniku. Hodnota nesmí klesnout pod 1, 

neboť by dlouhodobá hmotná aktiva byla kryta z části krátkodobými zdroji, což ohrožuje 

další vývoj podniku. Hodnotu ukazatele je možné zjistit z následujícího vztahu: 

                            
                     

                         
   (2.18) 
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2.4.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Pomocí ukazatelů zadluženosti jsou poměřovány cizí a vlastní zdroje, ale také jsou 

zkoumány schopnosti hradit náklady dluhu. Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že 

podnik používá k financování svých aktiv cizí zdroje. Používáním cizích zdrojů ovlivňuje jak 

výnosnost kapitálu akcionářů, tak riziko podnikání. U velkých podniků je prakticky nemožné, 

aby podnik financoval všechna svá aktiva z vlastního kapitálu, nebo naopak jen z kapitálu 

cizího. K základním ukazatelům finanční stability a zadluženosti patří ukazatel podílu 

vlastního kapitálu na aktivech, stupeň krytí stálých aktiv, majetkový koeficient, ukazatel 

celkové zadluženosti, ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, úrokové krytí a úrokové 

zatížení. 

 

 Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech charakterizuje dlouhodobou finanční 

stabilitu a udává, do jaké míry je podnik schopen krýt svá aktiva vlastními zdroji, resp. penězi 

akcionářů, a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Obecně platí, že zvyšování tohoto 

ukazatele znamená upevňování finanční stability a jeho výši lze zjisti podle vzorce: 

                                      
               

             
    (2.19) 

 Pro poměření dlouhodobého kapitálu se stálými aktivy se využívá ukazatel stupně 

krytí stálých aktiv. Jako stálá aktiva firmy je považován dlouhodobý hmotný a dlouhodobý 

nehmotný majetek, který by měl být kryt dlouhodobými zdroji (vlastní kapitál a dlouhodobý 

cizí kapitál). Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím lepší je i finanční stabilita firmy. 

Pokud se hodnota ukazatele vyšplhá alespoň na 100 %, znamená to, že veškerá stálá aktiva 

jsou kryta dlouhodobým kapitálem. Hodnotu ukazatele je možné zjistit z následujícího 

vztahu: 

                            
                  

            
     (2.20) 

 Dalším ukazatelem je majetkový koeficient, ale lze se setkat také s názvem finanční 

páka, který udává, jaká část majetku je financována vlastními zdroji.  Ukazatel finanční páka 

je jednou z forem vyjádření míry zadluženosti podniku, podílu cizích zdrojů ve finanční 

struktuře podniku. Čím je podíl cizích zdrojů větší, tím je vyšší i ukazatel finanční páky. 

Účinky finanční páky jsou důležité pro posouzení vývoje ukazatele ROE. Hodnotu 

majetkového koeficientu je možné určit dle vztahu: 

                      
              

               
      (2.21) 
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Základním ukazatelem zadluženosti je poměr celkových závazků k celkovým aktivům, 

tedy celková zadluženost, která měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je 

financován majetek firmy. Údaje o výši tohoto ukazatele zajímají především dlouhodobé 

věřitelé. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku 

a tím vyšší i riziko věřitelů. Hodnotu ukazatele je možné zjistit z následujícího vztahu: 

                     
            

              
      (2.22) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu udává, kolik dluhů cizího kapitálu připadá 

na jednu korunu vlastního kapitálu. Přijatelná hodnota tohoto ukazatele závisí na fázi vývoje 

firmy a  postoji vlastníků k riziku. U stabilní společnosti by se zadluženost vlastního kapitálu 

měla pohybovat přibližně v rozmezí 80 – 120 %. Výši tohoto ukazatele lze zjistit podle 

vzorce: 

                                
            

               
    (2.23) 

Ukazatel úrokového krytí, který se vypočte jako poměr zisku před úroky a zdaněním 

k nákladovým úrokům, informuje o tom, kolikrát je podnik schopen krýt úroky z cizího 

kapitálu poté, co jsou uhrazeny všechny náklady související s produktivní činnosti podniku. 

Je-li hodnota ukazatele rovna 100 %, znamená to, že podnik vydělá pouze na úroky, tedy 

vytvořený zisk je nulový. Pokud je ukazatel nižší než 100 %, podnik si nevydělá ani na úroky.  

Hodnotu ukazatele je možné zjistit z následujícího vztahu: 

               
    

     
        (2.24) 

Obrácenou hodnotou úrokového krytí je ukazatel úrokové zatížení, který vyjadřuje, 

jakou část celkového vytvořeného zisku odčerpávají nákladové úroky. V případě, že má 

podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Úrokové 

zatížení se vypočte podle následujícího vzorce: 

                  
     

    
        (2.25) 

 

2.4.4 Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability, někdy označované jako ukazatele výnosnosti, návratnosti nebo 

profitability ratio, jsou konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého 

podnikatelskou činností (výstupu) k nějaké srovnávací základně (vstupu), která může být jak 
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na straně aktiv, tak na straně pasiv, nebo k jiné bázi. Čím vyšších hodnot ukazatelů rentability 

podnik dosahuje, tím lépe hospodaří se svým majetkem a kapitálem. 

Základním kritériem hodnocení výnosnosti je rentabilita vloženého kapitálu, která se 

obecně vyjadřuje jako poměr zisku ke kapitálovým vstupům. Ve všech ukazatelích rentability 

je poměřován ukazatel, který je tokovou veličinou za období (výsledovkové veličiny), 

a stavovou veličinou (rozvahové veličiny). Interpretace všech ukazatelů je podobná, neboť 

udávají, kolik korun zisku připadá na jednu korunu jmenovatele. Mezi nejčastěji používané 

ukazatele rentability patří rentabilita aktiv, rentabilita dlouhodobých zdrojů, rentabilita tržeb, 

rentabilita nákladů a rentabilita vlastního kapitálu. 

 

Ukazatel rentability aktiv (ROA), lze se setkat též s názvem produkční síla, je 

považován za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována z vlastního kapitálu nebo 

kapitálu věřitelů. Čistý zisk tvoří pouze část výsledného efektu. Druhá část je tvořena efektem 

zhodnocení cizího kapitálu neboli odměny věřitelům.  

U tohoto ukazatele je obvykle možno setkat se s následujícími konstrukcemi: 

        
    

      
        (2.26) 

        
                

      
       (2.27) 

 Za nejkomplexnější ukazatel se považuje první tvar, kdy je v čitateli použit zisk před 

zdaněním a nákladovými úroky (EBIT) a je vhodné jej použít, jestliže se mění sazba daně 

v čase, anebo v případě, že se v čase mění struktura financování, popřípadě, porovnáváme-li 

mezi sebou podniky s odlišnou strukturou financování. 

 Při použití druhé varianty výpočtu je do čitatele zahrnut čistý zisk zvýšený o zdaněné 

vyplacené úroky z kapitálu věřitelů. Tato forma respektuje skutečnost, že efektem reprodukce 

je nejen odměna vlastníků, ale i věřitelů, přičemž odměna věřitelům je zdaněna daní z příjmů. 

Tento způsob výpočtu se užívá pro srovnání podniků s různým podílem cizích zdrojů ve 

finanční struktuře. 

 

 Ukazatelem rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) se hodnotí význam 

dlouhodobého investování na základě určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného 

s dlouhodobými zdroji, tj. rezervy, dlouhodobé závazky a dlouhodobé bankovní úvěry. 

Ukazatel měří, kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhl 



17 
 

z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli. Hodnotu tohoto ukazatele je možno zjistit 

z následujícího vztahu: 

      
    

                                
      (2.28) 

Za klíčového ukazatele je považována rentabilita vlastního kapitálu (ROE), na 

kterou soustřeďují pozornost akcionáři, společníci a další investoři. Vyjadřuje, kolik čistého 

zisku připadá na jednu korunu investovanou vlastníky společnosti. Úroveň rentability 

vlastního kapitálu je nutně závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře cizího 

kapitálu. Hodnotu ukazatele ROE lze určit podle vzorce: 

     
   

               
        (2.29) 

Rentabilita tržeb (ROS) ukazuje, kolik korun zisku podnik utvoří z jedné koruny 

tržeb. Pokud se tento ukazatel nevyvíjí dobře, lze předpokládat, že ani v ostatních ukazatelích 

nebude situace dobrá. Je vhodný především pro srovnání v čase a mezipodnikové srovnání. 

V praxi se můžeme setkat opět se dvěma variantami výpočtu, které se liší použitým ziskem 

v čitateli: 

     
    

     
          (2.30)  

     
   

     
          (2.31) 

 Ukazatel rentability nákladů (Rn) udává, kolik korun čistého zisku získá podnik 

vložením jedné koruny celkových nákladů. Čím vyšší je jeho hodnota, tím lépe jsou 

zhodnoceny vložené náklady do hospodářského procesu a tím je vyšší i procento zisku. Výši 

tohoto ukazatele lze zjistit z následujícího vztahu: 

    
   

                
        (2.32) 

 

2.4.5 Ukazatele kapitálového trhu 

 Informace o tom, jak trh hodnotí minulou činnost podniku a jeho budoucí výhled 

poskytují ukazatele kapitálového trhu. Jsou výsledkem úrovně všech výše uvedených oblastí – 

rentability, aktivity, likvidity, stability a zadluženosti. Jsou důležité pro potenciální investory, 

kteří chtějí vědět, zda jim případná investice přinese požadovanou návratnost. Pro podnik 

mají význam pouze tehdy, chce-li získat zdroje financování na kapitálovém trhu. 
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Čistý zisk na akcii (EPS) informuje akcionáře o velikosti zisku na jednu kmenovou 

akcii, který by případně mohl být vyplacen ve formě dividendy, pokud podnik nemá žádné 

investiční, respektive růstové příležitosti. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím příznivější 

ohlas u investorů, což znamená vyšší cenu akcií, a to vede k růstu hodnoty firmy. Tento 

ukazatel se používá zejména při porovnávání akcií různých společností a jeho hodnota se 

vypočte z následujícího vztahu: 

     
   

                          
       (2.33) 

Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii (P/E) ukazuje, kolik jsou akcionáři ochotni 

zaplatit za jednu korunu zisku na akcii, nebo také odhaduje počet let potřebných ke splacení 

ceny akcie jejím výnosem, a to za předpokladu konstantní výše zisku a ceny. Relativně 

vysoká hodnota ukazatele může znamenat, že investoři očekávají velký růst dividend 

v budoucnu nebo že akcie obsahuje malé riziko, a proto se investoři spokojí s menším 

výnosem. Tento poměr se uvádí následující vzorec: 

      
                

                   
        (2.34) 

 Ukazatel dividendového výnosu udává v procentech zhodnocení investice akcionáře. 

Je zohledněna již skutečná výše vyplacené dividendy. V případě, kdy by došlo ke zvýšení 

tržní ceny akcie a nezměněné výše dividendy, byla by hodnota ukazatele méně příznivá, 

neboť výnosnost proti předchozímu období poklesne. Výše dividendového výnosu je možné 

vypočíst z následujícího vztahu: 

                   
                           

                
    (2.35) 

 Výplatní poměr vyjadřuje, jak velký podíl vytvořeného čistého zisku po zdanění 

připadne akcionářům a jaká část je věnována na reinvestice do podniku. Tento výplatní poměr 

se vyčísluje podle vzorce: 

                
                           

                         
     (2.36) 

 Ukazatelem Market to Book Ratio je vyjádřen poměr tržní ceny akcie a její účetní 

hodnoty. Prosperující podnik by měl mít tržní cenu vyšší než je účetní hodnota, neboť je 

vytvořen goodwill. Hodnotu tohoto ukazatele lze zjistit z následujícího vztahu: 

                      
                

                    
     (2.37) 
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 Účetní hodnota (BV) patří k ukazatelům, o které se investoři značně zajímají, neboť 

odráží výkonnost a růst podniku. Pro zdravé podniky platí, že účetní hodnota v čase roste. Jde 

o vyjádření zisku dosahovaného v minulém a aktuálním období, který je následně rozdělován 

mezi stát (daně), vlastníky (dividendy) a podnik (reinvestice). Účetní hodnotu je možné zjistit 

podle vzorce: 

    
               

                     
        (2.38) 

 

2.4.6 Pyramidový rozklad ukazatelů rentability 

 Ukazatele rentability patří ke klíčovým vrcholovým ukazatelům výkonnosti, které jsou 

ovlivňovány jak úrovní zadluženosti podniku, tak docílenou likviditou a aktivitou podniku. 

Rentabilita je syntetický ukazatel efektivnosti podniku, do kterého se promítá mnoho vlivů. 

Proto je jedním z důležitých úkolů finančních analytiků provádět rozbor vývoje a odchylek 

syntetických ukazatelů a hledat a vyčíslit faktory, které tyto odchylky způsobují nebo se na 

těchto odchylkách nejvíce podílejí. Na základě zjištěných výsledků je možné potom 

navrhnout a činit opatření ke zlepšení zjištěného stavu. 

 V zásadě existují dva přístupy k analýze syntetických finančních ukazatelů pomocí 

soustav ukazatelů. Jedná se o paralelní soustavu ukazatelů, která charakterizuje vybrané 

ukazatele firmy bez matematické přesnosti, a pyramidovou soustavu ukazatelů, která je přesně 

matematicky stanovena tak, že rozbor vrcholového syntetického ukazatele lze vyjádřit 

matematickou rovnicí. 

 Základní myšlenkou pyramidové soustavy je postupný rozklad vrcholového ukazatele 

na dílčí ukazatele, který slouží k identifikaci a ke kvantifikaci vlivu dílčích činitelů na 

vrcholový ukazatel. Metodika pyramidového rozkladu umožňuje odhalit vzájemné existující 

vazby a vztahy mezi jednotlivými ukazateli. 

 Při použití pyramidové soustavy je velmi důležitá její správná konstrukce. Vhodně 

zkonstruovaná pyramidová soustava poskytuje informace o jednotlivých aspektech 

ovlivňujících vrcholový ukazatel. 

 V následujícím textu bude blíže vysvětlen pyramidový rozklad ukazatele vlastního 

kapitálu (ROE), který bude detailně analyzován v praktické části bakalářské práce. 

Na ukazatel rentability vlastního kapitálu působí dvě hlavní skupiny ukazatelů. 

Skupina charakterizující tvorbu produkční síly, která vyjadřuje schopnost aktiv vytvořit zisk  

před zdaněním a placením úroků (EBIT), a skupina charakterizující jeho dělení. 
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 Pro rozklad rentability vlastního kapitálu se využívá následující vztah:  

       
   

   
 

   

    
 

    

     
 

     

      
 

      

               
     (2.39) 

 Vztah 
   

   
 představuje daňovou redukci zisku, 

   

    
  úrokovou redukci zisku, 

    

     
 

provozní rentabilitu, 
     

      
 obrat aktiv a 

      

               
 je finanční páka.  

Na vývoj ukazatele ROE tedy působí, jak velkou část ze zisku odčerpá splnění daňové 

povinnosti, splácení úrokového břemene spojeného se stupněm zadluženosti podniku, 

rentabilita tržeb a také jak produktivně podnik využívá svůj majetek. Grafické zobrazení 

pyramidového rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu je součástí Přílohy č. 3. 

Na základě tohoto rozkladu lze konstruovat pyramidový rozklad, ze kterého lze určit, 

kterými dílčímu vlivy je působeno na změnu vrcholového ukazatele. U tohoto rozkladu není 

problém, existují-li mezi ukazateli aditivní vazby (+, -). Problém nastává u multiplikativních 

vazeb (∙, :). U těchto multiplikativních vazeb lze ke kvantifikaci vlivů determinujících činitelů 

použít metodu postupných změn, metodu rozkladu se zbytkem, logaritmickou metodu rozkladu 

a funkcionální metodo rozkladu.  

Při vyčíslení vlivu se u prvních dvou metod vychází z toho, že při změně jednoho 

z ukazatelů jsou hodnoty ostatních ukazatelů neměnné. U zbylých dvou metod se odráží 

současná změna všech ukazatelů při vysvětlení jednotlivých vlivů. Každá z těchto metod má 

své výhody, ale i nedostatky a ne vždy se dají všechny využít. 

U metody postupných změn je výhodou její jednoduchost výpočtu a bezezbytkový 

rozklad, a proto je v praxi široce využívána. Za nevýhodu lze považovat skutečnost, že 

velikost vlivů jednotlivých ukazatelů je závislá na pořadí ukazatelů ve výpočtu. U této metody 

je celková odchylka rozdělena mezi dílčí vlivy. V případě součinu tří dílčích ukazatelů 

            jsou vlivy vyčísleny následovně: 

                     
   

  
       (2.40) 

                     
   

  
   

                     
   

  
        

U logaritmické metody je výhodou, že odráží současnou změnu všech ukazatelů 

zároveň a nevznikají problémy ani s pořadím ukazatelů ani se vznikem zbytků. Za nevýhodu 
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se považuje situace, kdy firma dosahuje ztráty a následně zisku, nelze propočíst logaritmus 

indexu. Vlivy jednotlivých ukazatel lze vyjádřit následovně: 

       
     

    
            (2.41) 

 

2.5 Způsoby srovnání výsledků finančních analýz 

Výpočet samotných ukazatelů je vždy vhodné doplnit srovnáním. Důvodem je snaha 

o získání většího povědomí o skutečném hospodaření a finančním zdraví podniku. Toto 

srovnání může být prováděno vůči normě, prostoru nebo času. 

Podstatou srovnání vzhledem k normě je srovnávání dosažených výsledků s jejich 

žádoucími plánovanými hodnotami. Ty mohou být vyjádřeny jako průměrné, minimální, 

maximální, mediální nebo jako určité intervaly.  

Smyslem srovnávání v čase je hodnocení časových řad jednotlivých ukazatelů, tj. 

dynamické posuzování vývoje ukazatelů v určitém počtu navazujících časových období.  

Základem srovnání ukazatelů v prostoru (mezipodnikové srovnávání) je srovnání ukazatelů 

dané firmy se stejnými ukazateli jiných firem v určitém časovém období. Při tomto 

porovnávání hodnot ukazatelů je důležité, aby byly splněny podmínky srovnatelnosti, a dále 

je nutné rozdělit podniky do skupin, ve kterých by se nacházely pouze srovnatelné podniky. 

Mezi základní podmínky srovnatelnosti patří časová, oborová a legislativní 

srovnatelnost. Podmínkou časové srovnatelnosti je, že finanční parametry podniků musí 

pocházet ze stejného období a musí být za stejně dlouhý časový úsek. Pro oborové srovnání je 

důležitou podmínkou srovnatelný obor podnikání, neboť veškeré finanční parametry jsou 

přímo určeny technickoekonomickým typem podniku. U legislativní srovnatelnosti se jedná 

především o srovnatelnost metodologických postupů, na základě kterých se ekonomické dění 

zachycuje v účetnictví podniků.  

 

2.6 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

 Pro hodnocení finanční pozice se používají kromě jednotlivých skupin poměrových 

ukazatelů také tzv. souhrnné modely (indexy) hodnocení finanční úrovně podniku. Je možné 

se také setkat s názvem predikční modely nebo systémy včasného varování. Jedná se 

o specifické metody ve finančních analýzách, jejichž smyslem je vyjádřit úroveň finanční 

situace a výkonnosti podniku jedním číslem.  
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 Důvodem vzniku těchto souhrnných modelů byla snaha o včasné rozpoznání příčin 

nestability podniků, které mohou signalizovat úpadek podniku. Východiskem pro tvorbu 

těchto modelů je předpoklad, že v podniku již několik let před úpadkem dochází k určitým 

odchylkám a vývoji, které jsou charakteristické právě pro ohrožené podniky. Souhrnné 

modely se dají rozdělit do několika skupin a jejich členění je zachyceno na následujícím 

obrázku. 

 

Obr. 2.2   Členění predikčních modelů hodnocení finanční úrovně 

 

Zdroj: Dluhošová (2008, str. 90) 

 

 U bankrotních a ratingových modelů se vychází ze stejného předpokladu, že existují 

jevy ve vývoji finanční situace podniku, které jsou identifikovatelné se příznaky zhoršující se 

finanční situace v podniku, která může vyústit ve vyhlášení bankrotu podniku. Všechny typy 

modelů mají společné přiřazení koeficientu hodnocení, který vyjadřuje určitou úroveň 

finanční situace podniku. 

 Pro bankrotní modely je typické to, že se hodnotí možnost úpadku podniku a vycházejí 

ze skutečných údajů. Mezi bankrotní modely se řadí Altmanův model, u kterého je hraniční 

skóre 2,675. Znamená to, že pokud má firma skóre menší než je tato hodnota, je zařazena 

mezi skupinu bankrotujících firem a naopak. Dalším bankrotním modelem je Taflerův model, 

který je založen na ukazatelích, které odrážejí klíčové charakteristiky platební neschopnosti 

podniku.  

 Ratingové modely pomáhají hodnotit možnost zhoršení finanční úrovně podniku. 

Vycházejí ze skutečných odvětvových hodnot, ale pracují také s uměle stanovenými 

Predikční modely hodnocení finanční úrovně

Bankrotní

• Altmanův model

• Taflerův model

• Beaverův model

Ratingové

• Tamariho model

• Kralicuv Quick-test

• Rychlý test
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hodnotami, které mají charakterizovat špatný nebo dobrý podnik. Patří zde Tamariho model, 

u kterého se při hodnocení vychází ze skutečnosti rozložení hodnot ukazatelů v hodnotící 

skupině. Souhrnné hodnocení je založeno na váženém průměru. Dalším ratingovým modelem 

je Kralickuv Quick-test, kde jsou obodovány intervaly hodnot pro jednotlivé ukazatele, 

a souhrnné hodnocení je určeno pomocí kritéria váženého průměru. 

 Všechny predikční modely mají ovšem pouze doplňující charakter, nemohou zcela 

nahradit základní finanční analýzu, která je zaměřena detailněji na zkoumání jednotlivých 

oblastí finančního hospodaření podniků. 
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3. Charakteristika firmy Biocel Paskov a. s. 

 Cílem této kapitoly je představení společnosti, která byla vybrána pro účely bakalářské 

práce a zachycení její vertikální a horizontální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

 

3.1 Profil společnosti 

 Biocel Paskov a.s. je akciová společnost, která vznikla dne 20. 12. 2000 a sídlí 

v Paskově v Moravskoslezském kraji. Společnost se zabývá výrobou papírenské buničiny, 

lignosulfonanů a krmných kvasnic. Biocel Paskov a.s. je od roku 2001 členem celulózo-

papírenské skupiny Heinzel Group. Svou kapacitou patří mezi jednu z největších evropských 

komerčních celulózek a navazuje na tradici výroby buničiny v moravskoslezském regionu, 

která trvá již více než 125 let. Biocel Paskov a. s. tvoří společně se sousedící pilou Mayr-

Melnhof Holz Paskov s. r. o. základ Moravskoslezského dřevařského komplexu, který 

postupně přitahuje další investory a který má ambici stát se jedním z významných evropských 

center zpracování dřeva. 

 

3.2 Historie 

Kořeny této společnosti sahají až do konce 19. století, konkrétně do roku 1883, kdy 

byla ve Vratimovských papírnách zahájena výroba první buničiny. V letech 1979 – 1983 

probíhala výstavba celulózky v Paskově a následně byl spuštěn její provoz. O tři roky později 

byl rozšířen výrobní program o produkci krmných kvasnic. 

Pod názvem „BIOCEL, a. s.“ byla firma zapsána v obchodním rejstříku dne 

20. prosince 2000. V roce 2001 dosáhla společnost Heinzel Paskov a.s. 96,3 % hlasovacích 

práv ve firmě BIOCEL, a. s. a v následujícím roce tak došlo k oficiálnímu převzetí firmy 

skupinou Heinzel Group. V roce 2002 se společnost přejmenovala na současný název Biocel 

Paskov a. s. a jejím jediným společníkem – akcionářem, vlastnícím 100% akcií, je Heinzel 

Holding GmbH, Vienna and Vorchdorf, Austria. 

V květnu roku 2010 došlo k začlenění společnosti do Lenzing AG a tím se také 

změnily vlastnické vztahy – 75 % akcií nyní vlastní Lenzing AG a 25 % akcií vlastní Heinzel 

Group. 

 

3.3 Charakteristika výrobního procesu 

Hlavním produktem společnosti je dlouhovláknitá bělená sulfitová papírenská 

buničina VIAN PASKOV, která se vyrábí ze smrkového dřeva. Použití buničiny v papírenské 
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výrobě je široké, hlavním oborem je však výroba hygienických papírů. Dále se používá 

v zanáškách pro výrobu tiskových a pracích papírů, k výrobě balicích papírů a pro krycí 

vrstvy kartónů. Své využití má také při výrobě vysoce bělených nepromastitelných papírů 

nebo pergamenové náhrady.  

Papírenská buničina se vyrábí ze smrkového dříví klasickým kyselým sulfitovým 

postupem. Vařením dříví, které je nasekáno na štěpky, se ve varné kyselině s hořečnatou bází 

uvolní inkrustující látky (lignin), které se rozpustí a získá se surová nebělená buničina. Ta se 

pak pere a třídí, aby se zbavila zbytků výluhu po várce a většiny nečistot. Následuje další, 

hlubší odstranění zbytků inkoustů kyslíkem a konečné vybělení buničiny buď peroxidem 

vodíku, nebo oxidem chloričitým. Po vytřídění posledních i těch nejmenších nečistot se 

buničina vysuší a ve formě listů o rozměrech 60 x 80 cm se v balících po 200 kg dodává do 

papíren. Z výluhů po várce se zkvašováním cukrů získává krmné droždí, zbytek se po 

odpaření vody spálí. Ze spalin se zachytí chemikálie, ze kterých se připraví varná kyselina pro 

další výrobu. 

Mezi vedlejší produkty Biocelu Paskov a. s. patří krmné kvasnice VITEX 

a lignosulfonany.   

Krmné kvasnice VITEX obsahují značné množství bílkovin a esenciálních 

aminokyselin a dodávají se v sušené formě. Uplatnění nachází krmné kvasnice 

v potravinářství. Používají se jako složka směsí pro drůbež, dobytek, ryby a pro přípravu 

potravy pro malá domácí zvířata. S roční výrobou 24 tis. tun je Biocel Paskov a. s. největším 

evropským producentem tohoto typu kvasnic. Na celkové výrobě společnosti zaujímají krmné 

kvasnice přibližně 3%. 

Lignosulfonany, které se na celkový výrobě firmy podílejí zhruba 7%, mají uplatnění 

především ve stavebnictví a v metalurgii. Používají se jako plastifikátory do malt 

a betonových směsí, při úpravě sirných rud neželezných kovů nebo jako pojivo v keramické 

výrobě. Na trh je tento produkt dodáván prostřednictvím společnosti Borregaard LignoTech. 

 

Společnost je certifikována v oblasti řízení kvality podle normy ISO 9001 a v oblasti 

environmentálního managementu v souladu s normou  ISO14001. Společnost je také 

držitelem certifikátu spotřebitelského řetězce dřeva C-o-C a certifikátu správné výrobní praxe 

GMP pro výrobu krmných kvasnic. Zavedení systému řízení bezpečnosti práce je potvrzeno 

osvědčením Bezpečný podnik.  
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3.4 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

 V této kapitole bude zjištěn podíl jednotlivých položek rozvahy na příslušném základu 

prostřednictvím vertikální analýzy, a dále bude hodnocen vývoj jednotlivých položek rozvahy 

v čase pomocí horizontální analýzy. Jako vstupní údaje budou použity údaje z rozvahy firmy 

Biocel Paskov a.s. 

 

3.4.1 Vertikální analýza vybraných aktivních rozvahových položek 

Následující tabulka č. 3.1 zachycuje celková aktiva firmy, která tvoří základ (100 %) 

a vybrané jednotlivé položky aktiv. Předmětem této analýzy je tedy podíl ostatních aktivních 

položek k příslušnému základu. 

 

Tab. 3.1   Zkrácená vertikální analýza aktiv za období 2005 – 2009 (v %) 

Položka/ rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 61,40 55,74 51,49 53,94 53,10 

Dlouhodobý hmotný majetek 60,53 54,98 51,01 53,20 52,18 

Oběžná aktiva 38,46 44,13 48,41 45,96 46,84 

Zásoby 8,78 9,13 10,52 11,69 7,90 

Krátkodobé pohledávky 13,72 22,06 31,81 25,65 22,82 

Krátkodobý finanční majetek 15,95 12,93 6,08 8,63 16,12 

 

Ze zjištěných výsledků lze vidět, že největší podíl na aktivech zaujímá ve všech 

sledovaných letech dlouhodobý majetek, a to především dlouhodobý hmotný majetek. Hlavní 

podíl na hmotném majetku firmy mají v převážné míře stroje a výrobní zařízení a dále pak 

budovy. Ve sledovaných letech měl podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech 

klesající charakter. 

Oběžná aktiva jsou v podniku zastoupena přibližně ze 45 %. Jejich podíl na celkových 

aktivech meziročně rostl, s výjimkou roku 2008, kdy došlo k mírnému poklesu. Položky 

oběžných aktiv jsou zastoupeny rovnoměrně, není zde tedy zastoupení ve výrazné výši. 

Ovšem jejich podíl na oběžných aktivech se výrazně měnil. Zatímco podíl zásob na celkových 

aktivech byl téměř konstantní, u podílu krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního 

majetku docházelo k výrazným výkyvům. 

Údaje z tabulky č. 3.1 budou pro větší přehlednost vyneseny do grafu. Zkrácená 

vertikální analýza aktiv je graficky znázorněna na obrázku č. 3.1.     
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Obr. 3.1   Zkrácená vertikální analýza aktiv v letech 2005 - 2009 

 

 

3.4.2 Horizontální analýza vybraných aktivních rozvahových položek 

Tabulka č. 3.2 zachycuje zkrácenou horizontální analýzu aktiv, kde je uvedena jak 

výše absolutní změny (∆Ut) tak i změna relativní (∆Ut / Ut-1). Následně je uveden komentář 

k výsledkům jednotlivých položek. 

 

Tab. 3.2   Zkrácená horizontální analýza aktiv za období 2005 - 2009 

Položka / rok 

2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 

ΔU
t  

(v Kč) 

   

   

 

(v %) 

ΔU
t  

(v Kč) 

   

   

 

(v %) 

 
(v Kč) 

   

   

 

(v %) 

 
(v Kč) 

   

   

 

(v %) 

Aktiva 501 873 11,02 182 605 3,61 -516 030 -9,85 -271 583 -5,75 

Dlouhodobý majetek 22 206 0,79 -121 069 -4,30 -149 980 -5,56 -183 872 -7,22 

Dlouhodobý hmotný majetek 23 181 0,84 -107 719 -3,88 -159 835 -5,98 -189 889 -7,56 

Oběžná aktiva 479 791 27,40 304 855 13,66 -365 359 -14,41 -85 854 -3,96 

Zásoby 62 073 15,53 89 306 19,34 942 0,17 -200 535 -36,33 

Krátkodobé pohledávky 490 335 78,45 551 016 49,40 -455 201 -27,32 -195 610 -16,15 

Krátkodobý finanční majetek -72 617 -10,00 -335 467 -51,30 88 900 27,92 310 291 76,18 

 

Celková aktiva do roku 2007 rostla a právě v tomto roce dosáhla jejich hodnota za 

sledované období svého maxima. Od roku 2008 celková aktiva meziročně poklesla. 

 Mezi roky 2005 a 2006 došlo k nárůstu aktiv. Na tuto změnu měla největší vliv 

oběžná aktiva, jejichž hodnota se mezi těmito dvěma roky zvýšila. Na růstu oběžných aktiv se 

nejvíce podílela položka Krátkodobé pohledávky, která vzrostla o 78,45 %, ale také položka 

Zásoby, u které byl rovněž nárůst. Negativní vliv měl jak na oběžná aktiva, tak na celková 
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aktiva krátkodobý finanční majetek, jehož hodnota v roce 2006 oproti předcházejícímu roku 

poklesla. 

V roce 2007 se hodnota celkových aktiv opět zvýšila. Jako v předcházejícím období 

tak i v roce 2007 měla na tuto změnu největší vliv oběžná aktiva, která vzrostla, a to opět díky 

nárůstu krátkodobých pohledávek a zásob. Negativně na celková aktiva nepůsobil už jen 

krátkodobý finanční majetek, ale už i dlouhodobý majetek, jejichž hodnota se oproti 

přecházejícímu roku snížila. Největší dopad na pokles hodnoty Dlouhodobého majetku měl 

především dlouhodobý hmotný majetek. 

V roce 2008 došlo ke zlomu. Hodnota téměř všech vybraných aktivních položek 

z rozvahy poklesla. Celková aktiva se snížila, a to kvůli úbytku jak dlouhodobého majetku, 

tak i oběžného majetku. Změna oběžných aktiv byla ovlivněna především poklesem 

krátkodobých pohledávek. Zásoby se nepatrně zvýšily, ale v tomto roce došlo také k růstu 

krátkodobého finančního majetku. 

Mezi roky 2008 a 2009 se výše celkových aktiv opět snížila. Na tomto poklesu se 

znovu podílel jak dlouhodobý majetek, tak oběžná aktiva, jejichž snížení má na celková 

aktiva negativní vliv. Klesající tendenci dlouhodobého majetku ovlivnil dlouhodobý hmotný 

majetek, jehož hodnota se snížila. Pokles hodnoty oběžného majetku má za následek 

především položka Zásoby, která ve sledovaných letech poprvé klesla, ale také položka 

Krátkodobé pohledávky. Tento dopad na oběžná aktiva byl zmírněn položkou Krátkodobý 

finanční majetek, kde byl nárůst od loňského roku o 76,18 %. 

Vybrané údaje z tabulky č. 3.2 jsou pro větší přehlednost vyneseny do grafu. Zkrácená 

horizontální analýza aktiv je graficky znázorněna na obrázku č. 3.2.     

 

Obr. 3.2   Zkrácená horizontální analýza aktiv v letech 2005 - 2009 
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3.4.3 Vertikální analýza vybraných pasivních rozvahových položek 

Následující tabulka č. 3.3 zachycuje celková pasiva firmy, která tvoří základ (100 %) 

a vybrané jednotlivé položky pasiv. Předmětem této analýzy je tedy podíl ostatních pasivních 

položek k příslušnému základu. 

 

Tab. 3.3   Zkrácená vertikální analýza pasiv za období 2005 – 2009 (v %) 

Položka/ rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Pasiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 76,59 70,15 69,47 72,11 68,04 

Základní kapitál 6,15 5,54 5,35 5,93 6,29 

Výsledek hospodaření 
minulých let 

34,71 30,30 27,77 29,51 32,52 

Kapitálové fondy 25,10 24,27 24,34 23,11 25,37 

Cizí zdroje 23,41 29,85 30,53 27,89 31,96 

Krátkodobé závazky 15,78 14,10 13,81 12,27 14,25 

Bankovní úvěry a výpomoci 1,07 7,79 9,99 11,47 13,25 

 

Z tabulky č. 3.3 lze vidět, že na straně pasiv má ve všech sledovaných letech většinové 

zastoupení vlastní kapitál, a to přibližně 70 %. Cizí zdroje se na pasivech firmy podílí 30 %.  

Největší podíl na vlastním kapitálu má výsledek hospodaření minulých let a kapitálové 

fondy. V menší míře se podílejí položky Základní kapitál a Hospodářský výsledek běžného 

účetního období. Podíl jednotlivých položek vlastního kapitálu na celkových pasivech se 

vyvíjel téměř konstantně. To stejné se však nedá říci o cizích zdrojích, kde podíl Bankovních 

úvěrů a výpomocí každoročně vzrost. V roce 2005 byla jeho výše 1,07 % a v roce 2009 se 

hodnota tohoto podílu vyšplhala na 13,25 %. Firma ve sledovaných letech přijímala jak 

dlouhodobé, tak krátkodobé bankovní úvěry. Dlouhodobé úvěry jsou čerpány na nákup 

dlouhodobého majetku nutného ke zvyšování kvality výroby, snižování ekologické zátěže 

a snižování nákladů. Podíl krátkodobých závazků na pasivech se výrazně neměnil. 

Údaje z tabulky č. 3.3 budou pro větší přehlednost vyneseny do grafu. Zkrácená 

vertikální analýza vybraných pasivních položek z rozvahy je znázorněna v grafu na 

následujícím obrázku . 
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Obr. 3.3   Zkrácená vertikální analýza pasiv v letech 2005 – 2009. 

 

 

3.4.4 Horizontální analýza vybraných pasivních rozvahových položek 

V tabulce č. 3.4 je zachycena zkrácená horizontální analýza pasiv, kde je opět uvedena 

jak výše absolutní změny (∆Ut) tak i změna relativní (∆Ut / Ut-1). Následně je uveden 

komentář k výsledkům jednotlivých položek. 

 

Tab. 3.4   Zkrácená horizontální analýza pasiv za období 2005 - 2009 

Položka / rok 

2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 
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(v %) 

 
(v Kč) 
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(v Kč) 
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(v Kč) 

   

   

 

(v %) 

Pasiva 501 873 11,02 182 605 3,61 -516 030 -9,85 -271 583 -5,75 

Vlastní kapitál 58 947 1,69 92 357 2,60 -233 699 -6,42 -377 387 -11,08 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
-49 077 -3,10 -77 272 -5,04 -61 098 -4,20 54 055 3,88 

Kapitálové fondy 84 027 7,35 47 867 3,90 -183 567 -14,40 37 802 3,46 

Cizí zdroje 442 921 41,55 90 250 5,98 -282 329 -17,65 105 804 8,03 

Krátkodobé závazky -5 699 -0,79 10 640 1,49 -143 950 -19,90 54 937 9,48 

Bankovní úvěry a výpomoci 345 030 706,26 129 200 32,80 18 399 3,52 48 151 8,89 

 

Vývoj hodnot celkový pasiv měl stejný průběh jako celková aktiva, a to z důvodu 

bilančního principu, kdy se suma aktiv rovná sumě pasiv. Podíl jednotlivých položek 

celkových pasiv už je ale rozdílný. 

V roce 2006 nárůst pasiv ovlivnily zejména cizí zdroje, které vzrostly oproti 

předcházejícímu roku o 41,55 %. Změny vlastního kapitálu měly na celková pasiva jen 

nepatrný vliv, a to díky položce Kapitálové fondy, u které byl zaznamenán nárůst. Negativně 
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na vlastní kapitál působil výsledek hospodaření minulých let, kde došlo k poklesu. Z oblasti 

cizích zdrojů došlo k enormnímu nárůstu položky Bankovní úvěry a výpomoci. Snížení 

hodnoty krátkodobých závazků se na cizím kapitálu projevilo záporně, i když jen nepatrnou 

částí. 

Na zvýšení celkových pasiv mezi roky 2006 a 2007 působil pozitivně jak vlastní 

kapitál, tak cizí zdroje. Stejně jako v přecházejícím roce měla největší kladný vliv na vlastní 

kapitál položka Kapitálové fondy a negativně na něj působil výsledek hospodaření minulých 

let. U obou vybraných položek cizích zdrojů došlo v roce 2007 k nárůstu, kdy se zvýšila 

hodnota krátkodobých závazků a hodnota bankovních úvěrů a výpomocí. 

V roce 2008 došlo ke snížení hodnoty celkových pasiv. Na tuto situaci měly negativní 

vliv téměř všechny vybrané pasivní položky. Pokles vlastního kapitálu mělo za následek  

snížení jak kapitálových fondů, tak výsledku hospodaření minulých let. Úbytek hodnoty 

cizích zdrojů byl způsoben poklesem krátkodobých závazků. Tento dopad byl zmírněn 

opětovným navýšením bankovních úvěrů a výpomocí. 

Pokles celkových pasiv v roce 2009 má za následek pouze snížení hodnoty vlastního 

kapitálu, neboť u cizích zdrojů došlo k nárůstu. Vlastní kapitál poklesl i přesto, že obě 

vybrané pasivní položky vzrostly. Tuto situaci způsobil hospodářský výsledek běžného 

účetního období, který nebyl do zkrácené horizontální analýzy zahrnut. Jeho výše se ale oproti 

loňskému roku dostala do záporných hodnot a firma tak dosáhla ztráty – 18 988 Kč. Hodnota 

cizích zdrojů meziročně vzrostla, díky zvýšení položek krátkodobé závazky a bankovní úvěry 

a výpomoci. 

Vybrané údaje z tabulky č. 3.4 jsou pro větší přehlednost vyneseny do grafu. Zkrácená 

horizontální analýza aktiv je graficky znázorněna na obrázku č. 3.4.     

 

Obr. 3.4   Zkrácená horizontální analýza pasiv v letech 2005 - 2009 
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3.5 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této kapitole bude zjištěn podíl jednotlivých položek z výkazu zisku a ztráty na 

příslušném základu prostřednictvím vertikální analýzy, a dále bude hodnocen vývoj 

jednotlivých položek z výsledovky v čase pomocí horizontální analýzy. Jako vstupní údaje 

budou použity údaje z výkazu zisku a ztráty firmy Biocel Paskov a.s. 

 

3.5.1 Vertikální analýza položek vybraných z výkazu zisku a ztrát 

U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty tvoří základ celkové tržby, které 

u společnosti Biocel Paskov a. s. zahrnují Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a Tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Předmětem této analýzy je tedy podíl ostatních 

výnosových a nákladových položek k příslušnému základu, tj. celkovým tržbám.  

V následující tabulce je zachycena zkrácená vertikální analýza výkazu zisku a ztráty. 

 

Tab. 3.5   Zkrácená vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2005 – 2009 (v %) 

Položka / rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Celkové tržby 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb 
97,46 97,41 99,59 99,07 98,73 

Výkonová spotřeba 77,64 77,41 75,96 77,90 78,26 

Přidaná hodnota 18,83 22,30 25,26 20,75 16,32 

Osobní náklady 5,58 5,44 5,67 6,08 6,20 

Odpisy DNM a DHM 8,96 7,91 7,47 9,83 10,00 

Provozní hospodářský výsledek 7,93 10,58 14,42 6,77 1,61 

Finanční hospodářský výsledek 2,19 0,77 -1,51 9,11 -2,53 

 

Podíl jednotlivých položek na celkových tržbách se ve sledovaných letech příliš 

neměnil.  K největším výkyvům docházelo u provozního a finančního výsledku hospodaření. 

Nejvíce se na celkových tržbách podílejí Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, kde je 

tento podíl téměř konstantní. U této položky se jedná především o prodej papírenské buničiny, 

která je hlavním produktem společnosti a na celkové výrobě se podílí z 90 %.  

V oblasti nákladů zaujímá největší část na zvoleném základu Výkonová spotřeba, a to 

především v zastoupení Spotřeby materiálu a energie. Hodnota této nákladové položky 

dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2007. V rámci položky Přidaná hodnota docházelo k mírným 

výkyvům. Do roku 2007, kdy dosáhla nejvyšší hodnoty, měla rostoucí charakter, ovšem od 

tohoto roku začala klesat. Osobní náklady se na celkových tržbách podílely poměrně nízkou, 

ale stálou hodnotou i přesto, že každoročně docházelo ke snížování počtu zaměstnanců. 

V roce 2005 měl podnik průměrně 454 zaměstnanců, zatímco v roce 2009 už jen 379 
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zaměstnanců. Položka Odpisy dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku 

měla ve sledovaném období poměrně stabilní podíl na zvoleném základu. Podstatnou část 

odpisů tvořily odpisy dlouhodobého hmotného majetku.  

Se značnými změnami se na celkových tržbách podílel Provozní hospodářský 

výsledek, jehož hodnota do roku 2007 výrazně rostla, ovšem od tohoto roku začala prudce 

klesat a v roce 2009 poklesla na pouhých 52 923 Kč. Podíl finančního výsledku hospodaření 

na celkových tržbách ve sledovaných letech velmi kolísal, v roce 2007 a 2009 se dostal 

dokonce do záporných hodnot. Na tuto situaci měl negativní vliv především každoroční nárůst 

položky Ostatní finanční náklady, což způsobilo převýšení Ostatních finančních výnosů 

a tedy i záporný finanční výsledek hospodaření. Nejvyšší podíl na zvoleném základu dosáhl 

finanční výsledek hospodaření v roce 2008 a to díky položce Ostatní finanční výnosy, která 

v daném roce dosáhla velmi vysoké hodnoty. 

 Údaje z tabulky č. 3.5 jsou pro větší přehlednost znázorněny graficky na následujícím 

obrázku. 

 

Obr. 3.5   Zkrácená vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2005 - 2009 
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Tab. 3.6   Zkrácená horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2005 - 2009 

Položka / rok 

2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 

ΔU
t  

(v Kč) 

   

   

 

(v %) 

 
(v Kč) 

   

   

 

(v %) 

 
(v Kč) 

   

   

 

(v %) 

 
(v Kč) 

   

   

 

(v %) 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
-17 643 -0,49 575 617 15,90 -694 442 -16,55 -245 651 -7,02 

Přidaná hodnota 125 947 17,92 235 320 28,40 -330 870 -31,10 -194 946 -26,59 

Provozní hospodářský 

výsledek 
96 894 32,72 214 267 54,52 -368 075 -60,61 -186 294 -77,88 

Ostatní finanční výnosy 35 373 17,47 -103 844 -43,65 434 268 323,97 -394 783 -69,47 

Ostatní finanční náklady 96 185 77,70 -11 936 -5,43 44 177 21,23 -2 608 -1,03 

Finanční hospodářský 

výsledek 
-53 344 -65,15 -92 230 -323,29 385 759 -605,58 -405 445 -125,89 

Hospodářský výsledek za 

účetní období 
23 997 8,18 121 762 38,35 10 966 2,50 -469 244 -104,22 

 

 Ze zjištěných hodnot uvedených v tabulce je patrné, že hospodářský výsledek za 

účetní období mezi roky 2005 a 2006 vzrostl. Na tuto změnu měl kladný vliv provozní 

hospodářský výsledek, ovšem finanční hospodářský výsledek zde působil negativně. Výše 

provozního hospodářského výsledku meziročně vzrostla. Na tuto situaci měla silný vliv 

položka Přidaná hodnota, která se od loňského roku zvýšila. Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb ovlivnily provozní hospodářský výsledek negativně, i když jen nepatrnou 

částí. Pokles finančního hospodářského výsledku byl způsoben převýšením ostatních 

finančních nákladů nad ostatními finančními výnosy a to i přesto, že u obou položek došlo 

k jejich navýšení. Ovšem ostatní provozní výnosy nevzrostly v takovém rozsahu jako položka 

Ostatní provozní náklady. 

V roce 2007 hospodářský výsledek za účetní období opět vzrost. Jeho hodnota byla za 

sledované období nejvyšší právě v tomto roce. Jako v předcházejícím roce tak i teď tuto 

situaci ovlivnil provozní hospodářský výsledek, u kterého došlo ke zvýšení hodnoty. Na jeho 

vzrůst působila především položka Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, jejíž hodnota 

právě v roce 2007 dosáhla za sledované období svého vrcholu, ale také položka Přidaná 

hodnota, u které byl také nárůst. Finanční hospodářský výsledek od loňského roku opět 

poklesl a dostal se tak až do záporných hodnot, a to z důvodu snížení ostatních finančních 

výnosů ve větší míře než snížení ostatních finančních nákladů. 

 Mezi rokem 2007 a 2008 došlo ke změně. Hospodářský výsledek za účetní období 

opět vzrostl, i když jen nepatrnou výši, ale na tento nárůst tentokrát působil finanční 

hospodářský výsledek, jehož hodnota absolutního nárůstu dosáhla 385 759 Kč, ovšem 

ΔU
t

ΔU
t

ΔU
t
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v relativních číslech došlo k poklesu o – 605,58 %, což je způsobeno technikou výpočtu. Výše 

ostatních finančních výnosů a ostatních finančních nákladů vzrostla, což kladně ovlivnilo 

finanční hospodářský výsledek. Provozní hospodářský výsledek tentokrát klesl. Tuto situaci 

má za následek zejména pokles tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, ale také snížení 

položky Přidaná hodnoty. 

 V roce 2009 pokles hospodářský výsledek za účetní období a společnost se tak dostala 

do ztráty. Na této situaci se negativně podílel jak finanční, tak provozní hospodářský 

výsledek. Hodnota všech vybraných nákladových a výnosových položek se snížila a dokonce 

ve sledovaném období dosáhla nejnižších částek. U položky Ostatní finanční výnosy došlo 

k poklesu o – 69,47 %, položka Ostatní finanční náklady klesla o pouhých – 1,03 %, o to větší 

dopad to mělo na finanční hospodářský výsledek, který se snížil a opět se tak dostal do 

záporných hodnot. K úbytku na hodnotě došlo i u provozního hospodářského výsledku, jehož 

pokles byl způsoben snížením hodnoty tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb a přidané 

hodnoty. 

Vybrané údaje z tabulky č. 3.6 budou pro větší přehlednost vyneseny do grafu. 

Zkrácená horizontální analýza aktiv je graficky znázorněna na obrázku č. 3.6.     

 

Obr. 3.5   Zkrácená horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2005 - 2009 
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4. Zhodnocení ukazatelů rentability vybraného podniku 

 Cílem této kapitoly je zjistit hodnoty ukazatelů rentability, posoudit jejich vývoj 

v letech 2005 – 2009 a zhodnotit tak finanční situaci ve firmě. V rámci kapitoly budou 

zjištěny hodnoty ukazatele rentability aktiv, rentability dlouhodobých zdrojů, rentability tržeb, 

rentability nákladů, rentability vlastního kapitálu a jeho pyramidový rozklad a také shrnutí 

výsledků všech zmíněných ukazatelů za sledované období a jejich srovnání s odvětvím.  

Pro výpočty poměrových ukazatelů rentability byly použity údaje z rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty společnosti Biocel Paskov a. s, které jsou součástí Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2.  

 

4.1 Výpočet ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů za období 2005 – 2009 

 Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů vyjadřuje míru zhodnocení investovaného 

dlouhodobého kapitálu, ať už vlastního, nebo cizího. Pro zjištění jeho hodnoty ve sledovaném 

období se při výpočtu bude postupovat podle vzorce č. 2.28, který pracuje se ziskem před 

zdaněním a úroky. Jako vstupní údaje budou sloužit údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

vybraného podniku. Zjištěné hodnoty za rok 2005 – 2009 zachycuje tabulka č. 4.1. 

 

Tab. 4.1   Výsledné hodnoty ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů v letech 2005 – 2009 

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

ROCE (v %) 10,49 11,35 14,43 16,31 -0,55 

 

 Pro větší přehlednost jsou vypočtené hodnoty ukazatele ROCE za sledované období 

znázorněny graficky a jejich vývoj je možno vidět na obrázku č. 4.1. 

             

   Obr. 4.1   Vývoj ukazatele ROCE v letech 2005 - 2009 
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 Z tabulky i z grafu je patrné, že schopnost podniku zhodnotit investovaný dlouhodobý 

kapitál do roku 2008 rostla, ovšem v roce 2009 výrazně poklesla a investovaný dlouhodobý 

kapitál nebyl v tomto roce zhodnocen. 

V roce 2005, kdy hodnota ukazatele ROCE dosáhla 10,49 %, neměla společnost žádné 

dlouhodobé bankovní úvěry a výše zisku před úroky a zdaněním byla 382 825 tís. Kč. Od 

tohoto roku měla hodnota ukazatele rostoucí tendenci a nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2008, 

kdy se dostala až na 16,31 %. Právě v tomto roce společnost vykazovala nejvyšší zisk za 

sledované období a zároveň poklesla výše vlastního kapitálu oproti předcházejícím rokům, 

což mělo kladný vliv na výsledek daného ukazatele.  

Opačný vývoj nastal v roce 2009, kdy se hodnota ukazatele rentability dlouhodobých 

zdrojů dostala do záporu (- 0,55 %). Tato situace byla způsobena poměrně vysokou částkou 

dlouhodobých zdrojů, především položkou Bankovní úvěry dlouhodobé, která byla za 

sledované období nejvyšší právě v roce 2009. Dlouhodobé úvěry jsou čerpány na nákup 

dlouhodobého majetku nutného ke zvyšování kvality výroby, snižování ekologické zátěže 

a snižování nákladu. Zároveň na zápornou hodnotu tohoto ukazatele působil hospodářský 

výsledek (- 17 446 tís. Kč), který byl negativně ovlivněn kurzovými vlivy ve finančním 

výsledku hospodaření, které byly odrazem poměrně významného kolísání koruny vůči euru 

v průběhu roku. Společnost v tomto roce exportovala více než 90 % své produkce do 25 zemí 

světa, přičemž k těm významnějším patří Itálie, Německo, Slovensko a Francie. 

  

4.2 Výpočet ukazatele rentability nákladů za období 2005 – 2009 

 Rentabilita nákladů poměřuje čistý zisk s celkovými náklady. Tento ukazatel udává, 

kolik korun čistého zisku je podnikem získáno vložením jedné koruny celkových nákladů. Pro 

výpočet hodnoty tohoto ukazatele slouží vzorec č. 2.32 a dále budou využity údaje z rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty společnosti Biocel Paskov a. s. Zjištěné hodnoty za sledované období 

uvádí tabulka č. 4.2. 

 

Tab. 4.2   Výsledné hodnoty ukazatele rentability nákladů v letech 2005 - 2009 

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

RN (v %) 6,56 7,28 10,62 11,67 -0,54 

 

Výsledné hodnoty rentability nákladů se až do roku 2008 shodují s uváděným 

trendem, který je rostoucí. Znamená to, že z jedné koruny vložených nákladů byl podnik 
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schopen ve sledovaném období vytvořit zisk, s výjimkou roku 2009, kdy podnik vykazoval 

ztrátu. Zjištěné hodnoty jsou pro větší vyneseny do grafu na obrázku č. 4.2. 

 

        Obr. 4.2   Vývoj ukazatele RN v letech 2005 - 2009 

 

 Z uvedených hodnot je vidět, že v roce 2005 byla hodnota tohoto ukazatel 6,56 %. 

V následujících letech docházelo k růstu hodnot ukazatele (s výjimkou roku 2009), což bylo 

způsobeno každoročním nárůstem čistého zisku z důvodů snižování nákladů, například na 

některé suroviny, dopravné, režie a zejména údržbu, která byla prováděna jen v nezbytně 

nutné míře pro zajištění provozuschopnosti. Na celkových nákladech se nejvíce podílí dřevní 

hmota, v roce 2009 to bylo 33 %. Objem nákladů na dřevní hmotu odpovídá objemu 

vyrobených štěpek potřebných pro výrobu buničiny.  

 Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo opět v roce 2008, kdy došlo k meziročnímu nárůstu 

čistého zisku z důvodu poklesu celkových nákladů. Výše rentability nákladů dosáhla 12,74 % 

a náklady vložené do podnikání byly tak za sledované období nejlépe zhodnoceny. Rok 2008 

byl rokem vysokých dodávek vlákninového dříví do Biocelu Paskov a. s., což bylo způsobeno 

několika vlivy, jako například větrná kalamita, která zasáhla jižní a střední Čechy, nebo vyšší 

dodávky pilařských štěpek. Zásobování materiálem se v nákladech podniku projevilo 

zvýšením nákladů na dopravu vlákninového dříví. V posledním analyzovaném roce podnik 

nevykazoval čistý zisk, ale ztrátu a tato skutečnost se samozřejmě promítla do výše ukazatele 

rentability nákladů, která byla záporná (- 0,54 %). Nerovnoměrně se vyvíjela rovněž situace 

na trhu s pilařskou štěpkou. V důsledku hospodářské krize došlo k omezování výroby 

v pilařských provozech a snížení nabídky štěpky nejen v tuzemsku. Zásobování dřívím 

z tuzemských zdrojů tak bylo velmi obtížné a společnost byla nucena importovat vlákninu ve 

zvýšené míře ze Slovenska, Polska, Ukrajiny a Litvy. Celkový podíl importu dosáhl 9 % ve 

srovnání s 1 % v roce 2008.  
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4.3 Výpočet ukazatele rentability tržeb za období 2005 – 2009 

 Ukazatel zisku v poměru k tržbám vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při 

dané úrovni tržeb, resp. jaký efekt dokáže podnik vyprodukovat z 1 Kč tržeb. Hodnoty 

rentability tržeb za sledované roky, které byly zjištěny podle vzorce č. 2.30, jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tab. 4.3   Výsledné hodnoty ukazatele rentability tržeb v letech 2005 - 2009 

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

ROS (v %) 7,86 8,55 10,43 12,74 -0,58 

 

 V letech 2005 – 2008 měl ukazatel rostoucí tendenci, to znamená, že podnik byl stále 

schopnější dosahovat zisk při dané úrovni tržeb. Tato situace je pro podnik příznivá, protože 

odpovídá uváděnému trendu. V roce 2009 je hodnota ukazatele ROS záporná, jelikož 

v podniku nebyl vytvořen zisk. Vývoj analyzovaného ukazatele je možno vidět v následujícím 

grafu. 

 

         Obr. 4.3   Vývoj ukazatele ROS v letech 2005 - 2009 

 

Z tabulky i z grafu lze vyčíst, že do roku 2008 se hodnota ukazatele rentability tržeb 

meziročně zvyšovala. To znamená, že se tržby společnosti Biocel Paskov a. s. (tj. tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb a tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu) 

podílely na výši zisku poměrně vysokými částkami. Významným rokem pro firmu byl rok 

2007. V tomto roce se společnosti podařilo dosáhnout nejvyšší roční výroby buničiny 

v historii společnosti, a to v objemu 280 180 tun buničiny. 

Nejpříznivějšího výsledku rentability tržeb bylo dosaženo v roce 2008, kdy podnik 

z jedné koruny tržeb dosáhl přibližně 0,13 Kč zisku. V tomto roce byl zisk společnosti za 
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sledované období nejvyšší a celkové tržby poklesly, což pozitivně ovlivnilo výsledek tohoto 

ukazatele. Důvodem snížení tržeb byl pokles cen buničiny na světových trzích o 15 %. 

Nejvyšší podíl na celkových tržbách mají tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, z toho 

90 % tvoří tržby za prodej buničiny, kdy 93 % jsou dodávky realizované do zahraničí.  

V roce 2009 došlo k poklesu hodnoty rentability tržeb a ukazatel dosahuje dokonce 

záporné hodnoty (- 0,58 %). Tato situace je způsobená jak ztrátou, kterou podnik v daném 

roce vykazoval, tak poklesem tržeb za prodej buničiny. Důsledkem hospodářské krize 

poklesla výroba v řadě průmyslových odvětví, což negativně ovlivnilo poptávku po papírech, 

a to vedlo ke snižování jejich výroby. Nerovnováha na trhu s buničinami vedla k prudkému 

poklesu jejich ceny.  Průměrná cena buničiny byla ve srovnání s rokem 2008 nižší o 20 %. 

  

4.4 Výpočet ukazatele rentability vlastního kapitálu za období 2005 – 2009 

 Na tento ukazatel soustřeďují pozornost akcionáři, společníci a další investoři. Jeho 

význam spočívá v měření, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu 

akcionářem. Hodnoty rentability vlastního kapitálu za rok 2005 – 2009 zachycuje následující 

tabulka a výpočet těchto hodnot byl proveden podle vzorce č. 2.29. 

 

Tab. 4.4   Výsledné hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu v letech 2005 - 2009 

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

ROE (v %) 8,42 8,95 12,07 13,22 -0,63 

 

Ze zjištěných hodnot ukazatele ROE, které jsou uvedeny v tabulce, je patrné, že 

kapitál investovaný do společnosti akcionáři byl nejlépe zhodnocen v roce 2008. Vývoj 

ukazatele rentability vlastního kapitálu odpovídá uváděnému rostoucímu trendu až do roku 

2008. Hodnoty z tabulky č. 4.4 byly použity pro sestrojení grafu, který je znázorněn na 

obrázku č. 4.4.  
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 Obr. 4.4   Vývoj ukazatele ROE v letech 2005 - 2009 

 

Jako u předchozích ukazatelů, tak i u ukazatele rentability vlastního kapitálu, 

docházelo až do roku 2008 k meziročnímu nárůstu jeho hodnoty. Tento nárůst byl největší 

mezi lety 2006 a 2007, kdy měl podnik ve sledovaných letech nejvyšší sumu vlastního 

kapitálu (3 639 178 tís. Kč) a zároveň vykazoval poměrně vysoký zisk. Na vlastním kapitálu 

se nejvíce podílí nerozdělený zisk minulých let a dále ostatní kapitálové fondy s celkovou 

částkou 1 142 964 tís. Kč, které zahrnují náhradní díly a potrubní materiál získané formou 

darů. Maximální hodnoty ukazatel ROE dosáhl až v roce 2008 (13,22 %), kdy společnost 

dosáhla velmi dobrých výsledků, a za sledované období bylo dosaženo nejvyššího čistého 

zisku. Proti roku 2007 došlo k poklesu provozního výsledku hospodaření, který byl způsoben 

nižší výrobou, nižším prodejem a nižší průměrnou cenou buničiny. Naopak bylo dosaženo 

vyššího zisku vlivem finančního výsledku hospodaření, ve kterém se významně promítly 

úspěšné zajišťovací operace kurzu české koruny vůči euru i americkému dolaru.  

Začátkem roku 2009 rozhodl jediný akcionář firmy, že zisk za rok 2008 bude použit 

k výplatě dividend ve výši 396 200 tís. Kč a zbývající část zisku ve výši 54 056 tís. Kč bude 

ponechána jako nerozdělený zisk z předchozího období. Právě rok 2009 se opět projevil jako 

nepříznivý a hodnota ukazatele ROE velmi poklesla a stala se zápornou (- 0,63 %). 

Důsledkem hospodářské krize došlo k významnému propadu provozního i celkového 

hospodářského výsledku. I přesto dokázala společnost udržet kladný provozní výsledek 

hospodaření. Na ztrátě, kterou Biocel Paskov a. s. v roce 2009 vykazoval, se podílel finanční 

výsledek hospodaření, který je silně závislý na vývoji kurzu české koruny ke světovým 

měnám. A právě na počátku roku 2009 došlo k výraznému oslabení naší měny.  

Který činitel má největší vliv právě na tento ukazatel ve všech sledovaných letech, je 

popsáno v kapitole 4.8. 
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4.5 Výpočet ukazatele rentability aktiv za období 2005 – 2009 

 Ukazatel rentability aktiv poměřuje zisk podniku s celkovými vloženými prostředky 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů byl financován. U rentability aktiv je možné se setkat 

s několika konstrukcemi jeho výpočtu, které se liší v použitém zisku. Pro výpočet tohoto 

ukazatele pomocí zisku před úroky a zdaněním bude použit vzorec č. 2.26 a při druhém 

způsobu výpočtu hodnoty rentability aktiv prostřednictvím čistého zisku se bude postupovat 

podle vzorce č. 2.27. Výsledné hodnoty, pro jejichž zjištění byly využity údaje z rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty, jsou uvedeny v tabulce č. 4.5. 

 

Tab. 4.5   Výsledné hodnoty ukazatele rentability aktiv v letech 2005 - 2009 

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

ROA (v %) 
EBIT 8,41 8,46 10,67 12,29 -0,39 
EAT 6,52 6,37 8,61 9,85 -0,19 

 

Ze zjištěných hodnot ukazatele ROA za sledované období je možné vypozorovat, že 

schopnost firmy zhodnotit vložený kapitál do roku 2008 rostla a podnik tak z vloženého 

majetku dosahuje vyššího zisku. Porovnání ROA (EBIT) a ROA (EAT) a jejich vývoj, který 

je do roku 2008 rostoucí a shoduje se tak s uváděným trendem, zachycuje graf na obrázku 

č. 4.5. 

 

          Obr. 4.5   Vývoj ukazatele ROA (EBIT) a ROA (EAT) v letech 2005 - 2009 

 

Výpočet hodnoty ukazatele pomocí zisku před úroky a zdaněním (EBIT) informuje 

o tom, jaká by byla rentabilita podniku, kdyby neexistovala daň ze zisku. V roce 2005 byla 

každá koruna, kterou podnik investoval do aktiv firmy, zhodnocena ve výši 0,084 Kč. 

V dalších letech docházelo k růstu hodnoty analyzovaného ukazatele, a to z důvodu zvyšování 

jak zisku, tak aktiv, až do roku 2009, kde byl výrazný pokles hodnoty rentability aktiv až do 

záporných hodnot (- 0,39 %), jelikož v tomto roce společnost vykazovala ztrátu a zároveň 
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poklesla výše celkových aktiv. V roce 2008 byla výše zisku před úroky a zdaněním nejvyšší, 

ovšem hodnota aktiv oproti předcházejícímu roku mírně poklesla, a to především oběžných 

aktiv, což mělo pozitivní vliv na hodnotu ukazatele ROA.  

Při použití druhého způsobu výpočtu, kdy je v čitateli čistý zisk (EAT) zvýšený 

o zdaněné vyplácené úroky, je hodnota ukazatele ROA ve sledovaném období nižší, než při 

použití EBITu, ovšem vývoj ukazatele se nezměnil. 

 

4.6 Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 Při detailnějším posuzování rentability je důležité, aby byly zjištěny faktory, které se 

na jejím utváření a změnách podílely. Proto je třeba sestrojit pyramidové soustavy ukazatelů. 

Podstatou pyramidové soustavy je postupný rozklad vrcholového ukazatele na ukazatele dílčí 

a vymezení jednotlivých vlivů a faktorů, které na změnu daného ukazatele působily, ať už 

pozitivně, nebo negativně. Mezi pyramidové soustavy se řadí Du Pont analýza, známá také 

jako pyramidový rozklad rentability. 

 Pro účely bakalářské práce bude podrobněji analyzován ukazatel rentability vlastního 

kapitálu (ROE), který bude nejprve v prvním stupni a následně ve druhém stupni rozkládán na 

jednotlivé syntetické ukazatelé (obecné schéma pyramidového rozkladu je součástí Přílohy 

č. 3), za účelem vyčíslení vlivu změny dílčího ukazatele na změnu celkové hodnoty ROE. Je 

tedy nutné vypočítat meziroční rozdíly hodnot ukazatelů a pořadí vlivů syntetických ukazatelů 

na vrcholový ukazatel ROE v průběhu sledovaného období.  

 Hodnoty z tabulky č. 4.6 slouží jako vstupní údaje pro pyramidový rozklad ukazatele 

rentability vlastního kapitálu metodou postupných změn a logaritmickou metodou pro období 

2005 – 2009.  

 

Tab. 4.6   Vývoj rentability vlastního kapitálu a vývoj hodnot dílčích ukazatelů ovlivňujících 

ROE firmy v letech 2005 - 2009 

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 
Vrcholový 

ukazatel 
ROE (%) 

Rentabilita vlastního 

kapitálu 
8,42 8,95 12,07 13,22 -0,63 

Dílčí ukazatele 

prvního stupně 

rozkladu 

EAT/T (Kč) Čisté ziskové rozpětí 0,079 0,085 0,104 0,127 -0,006 

T/A (počet) Obrat celkových aktiv 0,820 0,735 0,804 0,748 0,741 

A/VK (Kč) Finanční páka 1,306 1,425 1,439 1,387 1,470 

Dílčí ukazatele 

druhého 

stupně 

rozkladu 

EAT/EBT (Kč) Daňová redukce 0,777 0,753 0,808 0,802 0,623 

EBT/EBIT (Kč) Úroková redukce 0,987 0,986 0,973 0,967 1,746 

EBIT/T (Kč) Provozní ziskové rozpětí 0,103 0,115 0,133 0,164 -0,005 
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 Údaje z Tabulky č. 4.6 jsou pro lepší přehled znázorněny v grafu, kde je zachycen 

vývoj nejen dílčích ukazatelů působících na ukazatel rentability vlastního kapitálu, ale také 

vývoj samotného ukazatele ROE. 

 

Obr. 4.6   Vývoj rentability vlastního kapitálu a vývoj hodnot dílčích ukazatelů ovlivňujících 

ROE firmy v letech 2005 - 2009 

 

 Protože z grafu na obrázku č. 4.6 není zřetelný vývoj ukazatele rentability vlastního 

kapitálu, rentability tržeb a provozní rentability tržeb, jelikož se tyto ukazatele překrývají, je 

sestrojen graf, kde je zobrazen detailní vývoj těchto ukazatelů v letech 2005 – 2009. 

 

 Obr. 4.7   Detail vývoje ukazatele ROE, rentability tržeb a provozní rentability tržeb 

 

Z uvedeného rozkladu je patrné, že hodnoty ukazatele ROE ovlivňuje rentabilita tržeb, 

obrat aktiv, zdanění a zadluženost, tedy ukazatel finanční páky. Vliv zadluženosti na 

rentabilitu vlastního kapitálu vyjadřuje úroková redukce a finanční páka, přičemž tyto dva 
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faktory působí protichůdně. Zvýšením podílu cizích zdrojů (zadluženost), které se projeví 

v růstu ukazatele finanční páky, bude podle tohoto vztahu pozitivně ovlivněna rentabilita 

vlastního kapitálu. Ovšem na druhé straně zvýšení podílu cizích zdrojů je zpravidla provázeno 

zvýšením úroků, které snižují podíl zisku plynoucího vlastníkům a způsobuje pokles 

ukazatele úrokové redukce a tím i ukazatele ROE. 

 

Aby bylo patrné, který z dílčích ukazatelů měl na vrcholový ukazatel ROE největší 

vliv, ať už pozitivní nebo negativní, bude proveden pyramidový rozklad ukazatele rentability 

vlastního kapitálu na základě údajů z tabulky č. 4.6. 

Tabulka č. 4.7 zachycuje vliv jednotlivých dílčích ukazatelů prvního a druhého stupně 

rozkladu na vrcholový ukazatel ROE za použití metody postupných změn pro multiplikativní 

vazby. 

 

Tab. 4.7   Vliv dílčích ukazatelů na rentabilitu vlastního kapitálu v letech 2005 – 2009 

metodou postupných změn 

Ukazatel 

Období 

2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 

Δai Δxai Δai Δxai Δai Δxai Δai Δxai 
ROE x 0,54% x 3,12% x 1,15% x -13,85% 

Rentabilita tržeb 0,007 0,73% 0,019 1,97% 0,023 2,68% -0,133 -13,82% 

Obrat aktiv -0,085 -0,94% 0,069 1,03% -0,056 -1,02% -0,007 0,01% 
Finanční páka 0,120 0,75% 0,014 0,12% -0,053 -0,50% 0,083 -0,04% 

Daňová redukce -0,023 -0,24% 0,055 0,62% -0,006 -0,08% -0,179 -2,84% 
Úroková redukce -0,002 -0,01% -0,013 -0,12% -0,005 -0,06% 0,779 7,97% 
Provozní 
rentabilita tržeb 

0,013 0,93% 0,018 1,38% 0,032 2,45% -0,170 -18,45% 

 

 Tabulka č. 4.8 zachycuje vliv jednotlivých dílčích ukazatelů prvního a druhého stupně 

rozkladu na vrcholový ukazatel ROE za použití logaritmické metody pro multiplikativní 

vazby. 
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Tab. 4.8   Vliv dílčích ukazatelů na rentabilitu vlastního kapitálu v letech 2005 – 2009 

logaritmickou metodou 

Ukazatel 
Období 

2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 
Iai Δxai Iai Δxai Iai Δxai Iai Δxai 

ROE x 0,54% x 3,12% x 1,15% x -13,85% 
Rentabilita tržeb 1,087 0,72% 1,220 2,08% 1,222 2,53% -0,045 x 
Obrat aktiv 0,897 -0,95% 1,094 0,94% 0,931 -0,91% 0,990 x 
Finanční páka 1,092 0,76% 1,010 0,10% 0,963 -0,47% 1,060 x 
Daňová redukce 0,970 -0,26% 1,073 0,73% 0,993 -0,09% 0,777 x 
Úroková redukce 0,998 -0,01% 0,987 -0,14% 0,994 -0,07% 1,805 x 
Provozní 
rentabilita tržeb 

1,122 1,00% 1,153 1,48% 1,238 2,70% -0,032 x 

 

Při použití metody postupných změn bylo dosaženo jiných výsledků, než u metody 

logaritmické, ovšem rozdíl je jen velmi malý a pořadí vlivů je stejné u obou použitých metod. 

Aby bylo zřejmé, který činitel měl největší vliv na ukazatele ROE a ukazatele rentability tržeb 

a naopak nejmenší vliv na tyto ukazatele, jsou údaje z tabulky č. 4.7 a č. 4.8 uspořádány podle 

velikosti vlivu na vrcholového ukazatele v jednotlivých letech. 

  

 Pořadí vlivů na vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu a na ukazatele 

rentability tržeb mezi roky 2005 a 2006 zachycuje následující tabulka. 

 

Tab. 4.9   Vliv dílčích ukazatelů na ROE v letech 2005 - 2006 

Ukazatel 

2005 – 2006 
Δxai – metoda 
postupných 

změn 

Δxai – 
logaritmická 

metoda 
ROE 0,54% 0,54% 
Finanční páka 0,75% 0,76% 
Rentabilita tržeb 0,73% 0,72% 
Obrat aktiv -0,94% -0,95% 
Provozní rentabilita tržeb 0,93% 1,00% 
Úroková redukce -0,01% -0,01% 
Daňová redukce -0,24% -0,26% 

  

Z tabulky č. 4.9 je možno vyčíst, že v roce 2006 došlo k růstu ukazatele rentability 

vlastního kapitálu o 0,54 %, na čemž se nejvíce podílel ukazatel finanční páky a rentability 

tržeb, jejichž hodnoty také vzrostly. Negativní vliv na vrcholového ukazatele ROE měl obrat 

aktiv (- 0,94 %), u kterého došlo k poklesu z důvodu snížení tržeb a zvýšení aktiv. Kladný 

vliv rentability tržeb (0,73 %) na rentabilitu vlastního kapitálu byl způsoben provozní 

rentabilitou tržeb, která měla v daném období rostoucí charakter. Ovšem negativně zde 

zapůsobila daňová redukce a úroková redukce, u kterých došlo ke snížení hodnoty.  
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 V dalším období došlo ke změnám v pořadí vlivů na ukazatele ROE i na ukazatele 

rentability tržeb, které uvádí tabulka č. 4.10. 

 

Tab. 4.10   Vliv dílčích ukazatelů na ROE v letech 2006 - 2007 

Ukazatel 

2006 – 2007 
Δxai – metoda 

postupných 
změn 

Δxai – 
logaritmická 

metoda 
ROE 3,12% 3,12% 
Rentabilita tržeb 1,97% 2,08% 
Obrat aktiv 1,03% 0,94% 
Finanční páka 0,12% 0,10% 
Provozní rentabilita tržeb 1,38% 1,48% 
Daňová redukce 0,62% 0,73% 
Úroková redukce -0,12% -0,14% 

 

 V roce 2007 se hodnota ukazatele ROE opět zvýšila, a to o 3,12 %. Ovšem na tento 

nárůst měla tentokrát největší vliv rentabilita tržeb (podle metody postupných změn 1,97 %) 

a také obrat aktiv (1,03 %). Oproti předcházejícímu roku, kdy měla finanční páka na růst 

ukazatele ROE největší vliv, se tentokrát na změně ROE podílela negativně. Na ziskovou 

marži zde nejvíce působila provozní rentabilita tržeb, která se při použití metody postupných 

změn podílela na změně 1,38 %. Podstatný vliv měl i ukazatel daňové redukce. Naopak 

negativní vliv na rentabilitu tržeb měla úroková redukce, ovšem toto působení je tak malé, že 

nedokáže nijak zvlášť ovlivnit výraznější pozitivní vliv provozní rentability tržeb a daňové 

redukce na ziskovou marži.  

 

 Který ukazatel měl na ROE a na rentabilitu tržeb větší či menší vliv v letech 2007 – 

2008, znázorňuje tabulka č. 4.11. 

 

Tab. 4.11   Vliv dílčích ukazatelů na ROE v letech 2007 - 2008 

Ukazatel 

2007 – 2008 
Δxai – metoda 

postupných 
změn 

Δxai – 
logaritmická 

metoda 
ROE 1,15% 1,15% 
Rentabilita tržeb 2,68% 2,53% 
Finanční páka -0,50% -0,47% 
Obrat aktiv -1,02% -0,91% 
Provozní rentabilita tržeb 2,45% 2,70% 
Úroková redukce -0,06% -0,07% 
Daňová redukce -0,08% -0,09% 
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 Z údajů v tabulce č. 4.11 lze vidět, že v následujícím roce, tj. 2008 ukazatel rentability 

vlastního kapitálu opět vzrostl, ovšem už ne v takové míře jako v roce přecházejícím. Jako 

jediný činitel, který zde působil pozitivně, byla rentabilita tržeb, jejíž vliv na vrcholového 

ukazatele byl podle metody postupných změn 2,68 %. Tato hodnota byla ovlivněna 

provozním ziskovým rozpětím (2,45 %) z důvodů zvýšení čistého zisku a poklesu celkových 

tržeb. Negativní vliv na ukazatele ROE byl ze strany obratu aktiv a finanční páky, u kterých 

došlo k poklesu jejich hodnoty, ovšem ne natolik, aby převýšily pozitivní vliv ziskové marže 

a tudíž výrazně ovlivnily rentabilitu vlastního kapitálu.  

 

 V posledním analyzovaném roce byla pro vyčíslení vlivu změny dílčího ukazatele na 

vrcholový ukazatel ROE použita jen metoda postupných změn. Logaritmickou metodu nebylo 

možno použít z důvodu záporné hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu. I v tomto 

období má vliv na rentabilitu vlastního kapitálu jiný ukazatel, než v předcházejících letech. 

Seřazení těchto vlivů je zachyceno v následující tabulce.  

 

Tab. 4.12   Vliv dílčích ukazatelů na ROE v letech 2008 - 2009 

Ukazatel 

2008 – 2009 
Δxai – metoda 

postupných 
změn 

ROE -13,85% 
Obrat aktiv 0,01% 
Finanční páka -0,04% 
Rentabilita tržeb -13,82% 
Úroková redukce 7,97% 
Daňová redukce -2,84% 
Provozní rentabilita tržeb -18,45% 

  

V roce 2009 došlo k výraznému snížení hodnoty ukazatele ROE až do minusových 

hodnot (- 13,85). Na této změně se nejvíce podílela opět rentabilita tržeb, i když nyní 

negativně, která vrcholového ukazatele ovlivnila – 13,82 %. Tato situace byla způsobena 

zejména ztrátou, kterou společnost v roce 2009 vykazovala, ale také poklesem tržeb. 

K nepatrným změnám došlo i u obratu aktiv a finanční páky, které neměly na ukazatele ROE 

téměř žádný vliv. Z druhého stupně rozkladu je možno vyčíst, že ziskovou marži negativně 

ovlivnila provozní rentabilita tržeb a daňová redukce, u kterých došlo k poklesu. Růst hodnoty 

je viditelný u úrokové redukce, které měla na ziskovou marži pozitivní vliv, jako jediný 

ukazatel. 
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 K ukazateli rentability vlastního kapitálu se dále váže ukazatel ziskového účinku 

finanční páky, který lze vyjádřit součinem finanční páky a úrokové redukce. Tento ukazatel 

udává míru, jakou je rentabilita kapitálu vloženého akcionáři zvětšena použitím vypůjčených 

peněz. Jestliže je hodnota ziskového účinku finanční páky větší než jedna, pak zvyšování 

podílu cizích zdrojů v podniku, tedy zvyšování zadluženosti, vede k růstu hodnoty ukazatele 

ROE.  

 Pro vyčíslení ziskového účinku finanční páky ve společnosti Biocel Paskov a. s. byly 

jako vstupní údaje použity hodnoty z Tabulky č. 4.6. 

 

Tab. 4.13   Vývoj ziskového účinku finanční páky v letech 2005 – 2009  

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 
Finanční páka 1,306 1,425 1,439 1,387 1,470 
Úroková redukce 0,987 0,986 0,973 0,967 1,746 
Ziskový účinek finanční páky 1,289 1,405 1,400 1,341 2,567 

 

 Aby byl zřetelný vývoj tohoto ukazatele, byly hodnoty z tabulky č. 4.13 použity pro 

grafické zobrazení ziskového účinku finanční páky. 

  

 Obr. 4.8   Vývoj ziskového účinku finanční páky v letech 2005 - 2009 

 

 Z tabulky i z grafu je patrné, že hodnota ziskového účinku finanční páky byla ve všech 

analyzovaných letech větší než jedna. To znamená růst hodnoty cizích zdrojů ve společnosti, 

a to především hodnoty položky Bankovní úvěry a výpomoci a Krátkodobé závazky, což 

znamená růst ukazatele ROE. Dlouhodobé bankovní úvěry jsou čerpány na nákup 

dlouhodobého majetku nutného ke zvyšování kvality výroby, snižování ekologické zátěže 

a snižování nákladů. 
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4.7 Celkové shrnutí provedené analýzy 

Ve sledovaných letech 2005 – 2009 měly všechny ukazatele rentability stejný vývoj. 

Pro zjištění, který z analyzovaných ukazatelů rentability dosahoval ve sledovaném období 

nejvyšších hodnot, byl sestrojen obrázek č. 4.9, ve kterém jsou hodnoty všech těchto 

ukazatelů graficky znázorněny.  

 

Obr. 4.9   Vývoj hodnot ukazatelů rentability 

 

Z grafu lze vidět, že ve všech letech bylo dosahováno nejvyšších hodnot u ukazatele 

rentability dlouhodobých zdrojů. To znamená, že v podniku je nejlépe zhodnocován 

dlouhodobý kapitál, bez ohledu na to, zda se jedná o kapitál vlastní nebo cizí.  

 

 Pro podnik je velmi důležité srovnávání zjištěných výsledků. Proto budou 

v následujícím textu srovnávány hodnoty vybraných ukazatelů rentability a ukazatele obratu 

aktiv s odvětvím za rok 2007 – 2009. Podle klasifikace ekonomických činnosti CZ-NACE je 

společnost Biocel Paskov a.s., jejíž hlavní činnosti je výroba buničiny, zařazena do odvětví 

Těžba a dobývání a dále do kategorie Výroba papíru a výrobků z papíru, která se i dále člení a 

vybraný podnik spadá do skupiny Výroba buničiny.  

 Pro srovnání výsledků se bude vycházet z kategorie Výroba papírů a výrobků z papíru. 

Hodnoty srovnávaných ukazatelů za odvětví byly zjištěny z Finanční analýzy podnikové sféry 

a za podnik z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Tyto hodnoty uvádí následující tabulka. 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Rok

Ukazatel

ROA (EBIT) ROA (EAT) ROCE ROE ROS RN



51 
 

Tab. 4.14   Hodnoty srovnávaných ukazatelů a položek podniku s odvětvím za rok 2007 - 2009 

Ukazatel 

Období 

2007 2008 2009 

Odvětví Podnik Odvětví Podnik Odvětví Podnik 

ROE (v %) 14,64 12,07 12,00 13,22 5,17 -0,63 

ROA (EBIT) (v %) 11,90 10,67 10,34 12,29 5,09 -0,39 

Obrat aktiv 1,13 0,8 1,13 0,75 0,99 0,74 

 

 Z uvedené tabulky je vidět, že v roce 2007 dosahoval Biocel Paskov a. s. 

podprůměrných hodnot u všech vybraných ukazatelů. Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

se od průměrné hodnoty lišil o 2,57 procentních bodů. 

 V roce 2008 došlo ke změně, a zatímco průměrné hodnoty ukazatelů rentability za 

odvětví klesly, u vybrané společnosti došlo k nárůstu těchto hodnot a podnik se tak v této 

oblasti stal nadprůměrným. Ovšem co se týče obratu aktiv, je stejně jako v předcházejícím 

roce dosahováno nižší než průměrné hodnoty.  

 V posledním srovnávaném roce je podnik značně pod průměrem. Ukazatele rentability 

jsou v minusových hodnotách, zatímco průměrné hodnoty jsou okolo 5 %. Aktiva se běžně 

v odvětví obrátí 0,99 krát za rok, v Biocelu Paskov a. s. je to pouze 0,74 krát. 
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5. Závěr 

 Finanční situaci podniku je nutné neustále sledovat, aby bylo možné včas identifikovat 

slabá místa v hospodaření, zjistit příčiny tohoto nepříznivého stavu a navrhnout různá opatření 

ke zlepšení situace. Díky pravidelnému zpracování finanční analýzy je možné také odhalit 

silné stránky, na které by společnost mohla svou činnosti v budoucnu zaměřit a zlepšit tak své 

dosavadní finanční postavení. 

 Cílem bakalářské práce byla analýza ukazatelů rentability vybraného podniku, kterým 

je Biocel Paskov a. s., v letech 2005 – 2009.  

Vývoj jednotlivých ukazatelů rentability byl v letech 2005 – 2009 stejný, tzn., že do 

roku 2008 docházelo k nárůstu hodnoty, což odpovídalo rostoucímu trendu pro všechny 

ukazatele rentability, a v roce 2009 se výše ukazatele prudce snížila až do záporných hodnot. 

Právě v roce 2009 propukla hospodářská krize, která postihla téměř všechny průmyslové 

obory, což se odrazilo v nižší poptávce po většině druhů papírů. To ovlivnilo trh s buničinou 

a průměrná cena buničiny byla ve srovnání s rokem 2008 nižší o 20 %. 

 Výhled na rok 2010 vychází z předpovědí přechodu z recese do mírného 

ekonomického růstu. Společnost Biocel Paskov a. s. očekává rovnoměrnou a silnou poptávku 

stabilních obchodních partnerů, která umožní výrobu na úrovni technické kapacity 

celulózky a předpokládá tak zvýšení tržeb z prodeje. Vzhledem k určité nejistotě vývoje cen 

buničin a situace na trhu se dřevem, bude společnost i nadále pokračovat v mimořádném 

úsporném programu v oblasti nákladů a výdajů s cílem dosáhnout v roce 2010 ziskové 

hospodaření a pozitivní cash flow. Kladný výsledek hospodaření, který se v roce 2010 

předvídá, přinese růst hodnoty ukazatelů rentability. U vedlejších výrobků se neočekávají 

významnější výkyvy ve srovnání s rokem 2009 a také výroba těchto produktů je plánovaná na 

maximální kapacitu. 

 Jelikož na vývoj finanční situace podniku působí mnoho dalších okolních vlivů, které 

společnost svou činností nemůže nijak ovlivnit, a které mohou být také důvodem poklesu 

výše hospodářského výsledku společnosti, je možné podniku doporučit hledat další alternativy 

ke snižování nákladů či modernizaci výrobních technologií. 
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