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Příloha č. 3 Historický exkurz - DuPontův 
rozklad ukazatele ROI 
 
Pro finančního analytika je příjemné, pokud může 
v rámci svého tématu provést historicky exkurz.  
 
V rámci zpracování tématu rozkladu ukazatele ROI 
(angl. „return on investment“) jsem se inspiroval 
v publikacích (Flesher & Pravits, 2013) a (Davis, 
1950), které, stejně tak jako řada dalších autorů, 
popsali jednak historii vzniku rozkladu ukazatele, 
ale také profesní historii autora rozkladu. 
Z českých publikací se do historického exkurzu 
pustil např. (Špička, 2017) nebo (Marek, 2009). 
 
Tzv. DuPontům systém byl zaveden poprvé ve 
společnosti E. I. du Pont de Nemours and 
Company (E. I. znamená Éleuthère Irénée), která 
v současné době patří mezi největší koncerny na 
světě a zaměřuje se nyní na celou řadu 
průmyslových odvětví. Celkový čistý obrat skupiny 
se pohybuje v řádech desítek mld. USD (dále také 
„DuPont“). 
 
Systém pyramidálního rozkladu ukazatele ROI byl 
poprvé prezentován v roce 1914 (srov. s jinými 
zdroji125) panem Frankem Donaldsonem 
Brownem, zaměstnancem spol. DuPont, který 
následně implementoval principy ROI, ROE a 
dalších za účelem hodnocení výkonnosti investic 
spol. DuPont, resp. General Motors Corp. (která 
byla v minulosti uváděna jako největší světová 
corporace) ve 20. letech minulého století. 
Následně a zejména do 50. let 20 století systém 
hodnocení výkonnosti společností převzala celá 
tehdejší korporátní praxe ve Spojených státech a 
odsud se systém šířil dále po světě. Daný systém 
sledování výkonnosti poprvé umožnil integrovaný 
pohled na finanční účetnictví, kapitálové 
požadavky a nákladové účetnictví. 
 
Pan Frank Donaldson Brown (1885-1965) přišel se 
systémem rozkladu rentabilních ukazatelů na 

 
125 Např. (Marek, 2009) s odkazem na (Kaplan, 1984) uvádí rok 
1912, starší zdroje (např. (Davis, 1950)) uvádí rok 1914 a 
novější zdroje (např. (Flesher & Pravits, 2013) uvádějí rovněž 
rok 1914. Z vlastní zkušenosti jsem poznal, že získat původní 
zdroj – publikace p. Donaldsona Browna není snadné, natož 
originál odborných publikací pana Browna z let 1924 až 1927. 

jejich komponenty s původním cílem identifikovat 
výkonnost provozních divizí ve společnosti 
DuPont. Naplno se však aplikace Brownových 
modelů rozjela ve společnosti General Motors 
Corp. Do společnosti DuPont pan Brown nastoupil 
v roce 1909 na pozici prodejce výbušnin. V roce 
1912 byl, jak uvádí (Flesher & Pravits, 2013) díky 
svým „administrativním schopnostem, povýšen do 
kanceláře generálního ředitele, pana Hamiltona 
Barksdala. V rámci kariéry pana Browna není 
nezajímané, že se v roce 19616 oženil s Gretou 
duPont Barksdale, dcerou generálního ředitele. 
V roce 1918 byl pan Brown zvolen do 
představenstva spol. DuPont, kde zůstal až do své 
smrti, tedy 47 let. Jeho pozice v představenstvu 
byla finanční ředitel („chief financial officer“). 
Jelikož se spol.  

Obrázek 0-1 Výkonný výbor spol. duPont v roce 1918 

 
Zdroj: (Brown, 1957) s. 34, vlastní úprava 
 
DuPont stala v roce 1921 akcionářem spol. 
General Motors Corp. (dále také „GM“) 
s kontrolním balíkem akcií, nominovala pana 
Browna do GM jako finančního viceprezidenta 
(„Vice President of Finance“) skupiny GM a 
následně se p. Brown (v roce 1938) stal 
místopředsedou představenstva skupiny GM 
(„Vice Chair of the Board“). Jeho pozice v obou 
společnostech mu mimo jiného přinesly velmi 
slušné příjmy. Uvádí se, že v 30. letech byl jeden 
z nejlépe placených zaměstnanců v USA126 a 
později, v 50. letech byl uváděn jako 76. nejbohatší 
Američan.  

Tyto práce jsou dostupné pouze v některých knihovnách v USA 
na mikrofilmech. Ačkoliv jsem vynaložit značné úsilí se 
k originálním zdrojům dostat, byl jsem úspěšný jen z části a 
získal originální původní publikaci p. Browna z roku 1957. 
126 (Flesher & Pravits, 2013) uvádí, že ve 40. letech byl 
evidován jako 19. nejlépe placenou osobou v USA 
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Ve svých pamětech Brown127 uvádí, že právě 
v roce 1914 (pozn: v roce kdy přišel ve svých 29 
letech s převratnou procedurou hodnocení 
výkonnosti investic) se jeho kariéra dostala do 
bodu zvratu. Generální ředitel, pan Barksdale, byl 
nemocen a prezident společnosti, pan Coleman 
duPont, vyžadoval studii a report výkonnosti 
několika provozních oddělení. V rámci zpracování 
reportu přišel pan Brown s jednoduchou rovnicí 
„R=T x P“. „R“ reprezentovalo míru návratnosti 
investovaného kapitálu (angl. „rate of return on 
capital invested“), kterou pan Brown považoval 
jako konečné (vrcholové) a fundamentální měřítko 
průmyslové účinnosti z pohledu primární 
odpovědnosti managementu. „T“ reprezentovalo 
míru obratu investovaného kapitálu (angl. „rate 
of turnover of invested capital“). „P“ uvádělo 
procento zisku z tržeb (angl. „profit on sales“)128.  
 
Míru obratu investovaného kapitálu p. Brown 
nechal sledovat v dalším detailu (na komponenty). 
Nechal jej rozpadat na míru obratu fixních aktiv, 
míru obratu pracovního kapitálu a tyto dále 
sledoval ještě v dalším rozpadu (např. dílčí fixní 
aktiva, dílčí komponenty pracovního kapitálu – 
např. zásoby, kr. pohledávky, peníze aj.). Výpočet 
sám o sobě by nestačil k řízení výkonnosti. Pan 
Brown pravidelně konzultoval výsledky 
s manažery příslušných hodnocených jednotek a 
řešili dílčí kroky, které mají vést ke zvýšení „R“. 
Zavedl tzv. „chart rooms“, kde sledovali rozpadlé 
ukazatele a řešili zvýšení výkonnosti (řešili otázky 
vlivu změn cen, změn objemů produkce, potřebné 
investice aj.). Stejnou techniku „pohovorů“ zavedl 
p. Brown také později ve společnosti GM.  
 
Vymyšlenému rozpadu (a následně také aktivnímu 
přístupu v rámci „chart rooms“) se začalo říkat 
„ROI concept“. Značnou výhodou bylo nastavení 
procesu řízení výkonnosti, a ta se později 
významně prosadila ve spol. GM, která měla (má) 
mnoho dílčích činností v rámci původního 
automobilového zaměření. Tehdejší prezident 
skupiny GM, p. Alfred P. Sloan Jr. uvedl129, že 
„ROI“ reporty na úrovní jednotlivých divizí, striktně 

 
127 (Brown, 1957) s. 26-27, volně přeloženo 
128 V současné době dané ukazatele označujeme trochu jinak, 
ale k tomu se ještě dostaneme. 

založené na jednotném účetním systému, byly 
pravidelně studovány top managementem skupiny 
GM a pokud by z nich vyplývala nedostatečná 
výkonnost, byla s divizními manažery řešena 
náprava. Z dnešního pohledu se může systém jevit 
jako zcela jasný, což znamená, že se prosadil. 
 
Jak ale definovali, či jak přistupovali top manažeři 
GM k vyhodnocení, zda divizní ROI je či není 
dostatečný? Pan Brown vyžadoval ROI na takové 
úrovni, aby byl dosahován dlouhodobě 
udržitelný růst a růst hodnoty pro akcionáře. 
Ukazatel byl však využíván také jako motivační 
schéma pro odměňování divizních manažerů 
(při dosažení požadované výše jim byly vyplaceny 
bonusy a pokud nedosahovali, hrozila jim 
výpověď). Systém ROI je označován také jako 
finanční management, který výrazně snížil náklady 
na řízení komplexně integrovaných podniků a 
nákladů na objevení nových ziskových investic 
(projektů) v rámci takových integrovaných celků 
(Dulman, 1989).  
 
Pan Brown vešel do historie finančního 
managementu. Není však znám jen jako autor 
„DuPontova rozkladu ukazatele ROI“, ale 
finančnímu managementu přinesl řadu dalších 
základních myšlenek. Mezi nejčastěji zmiňované 
patří 

- Zavedení centrálního controllingu (na 
úrovní top managementu) při 
decentralizovaném rozhodování (na 
úrovni manažerů provozních divizí), což 
umožnilo flexibilitu v rozhodovacím 
procesu, avšak na předem definovaných 
základních principech. 

- Definování cenové politiky jako základní 
ceny a dalších úprav, když základní cenou 
rozuměl podíl na výrobních nákladech a 
přirážky k dosažení požadované výše 
ROCE. Další úpravy pak záležely na 
konkrétní situaci. 

- Řízení zásob (jeho požadavek na 
pravidelné desetidenní reporty zásob se 
staly odvětvovým standardem). Cílem bylo 
uvolnění peněz, které byl vázány 

129 dle (Flesher & Pravits, 2013), dílo p. Sloana se mi 
nepodařilo v originále získat pro ověření 
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v (nepotřebných) zásobách a díky 
pravidelnému reportingu také vhodné 
nastavení výroby v souvislosti s trendy 
prodejů výrobků. 

- Flexibilní rozpočtování, odhadování a 
plánování na základě očekávaných tržeb, 
resp. prodaných objemů produkce. Zavedl 
požadavek na pravidelný měsíční 
reporting odhadů produkce, a to vždy na 
další 4 měsíce dopředu s cílem 
optimalizovat zásoby materiálu130. U 
společnosti DuPont Brown kladl při 
rozpočtování důraz na peněžní prostředky 
a hlavní požadavky financování (pohled 
„přes rozvahu“), u společnosti GM se 
soustředil hlavně na tržby a náklady 
(pohled přes „výsledovku“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 0-2 Frank Donalsdon Brown (rok 1957) 

 

Zdroj: (Brown, 1957) s. iv, vlastní úprava 
 
Původní DuPont sytém rozkladu ukazatele ROI 
 
Schéma níže ukazuje původní rozklad ukazatele 
ROI. 
 
Z původního rozkladu (srov. použití rozkladu 
v dnešní době) je zřejmá nákladová větev (rozpad 
nákladů na dosažení tržeb – „cost of sales“), 
kapitálová větev (rozpad celkových investic 
nutných k dosažení tržeb – „total investment) a 
větev finančního účetnictví (sledování marže tržeb 
a obratu majetku – „earnings as % of sales , 
turnover“). 

 

 

 

 

 

 
130 V danou dobu ještě nebyl tento přístup pojmenován 
„Materials Requirement Planning System“ (tzv. MRP systém), 
ale šlo o velmi podobné myšlení. 
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Schéma 0-1 původní „DuPont“ rozklad ukazatele ROI 

 
 
Zdroj: (Brown, 1957) s. 129, vlastní úprava 
 

Schéma 0-2 původní „DuPont“ rozklad ukazatele ROI - zjednodušení 

 

 
Zdroj: (Brown, 1957) s. 129, vlastní úprava
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