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„DuPont systém“ 
 
Tzv. DuPontům systém vynalezla společnost 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. Za rok 2017 měla celkový čistý obrat cca 62,5 mld. USD a EBITDA 
ve výši cca 16,2 mld. USD (viz www.dupont.com). Tento systém pyramidálního rozkladu byl poprvé 
prezentován v roce 1912 Donaldsonem Brownem, zaměstnancem spol. DuPont, který následně 
implementoval principy ROI, ROE a dalších za účelem udržení investice spol. DuPont v General Motors 
Corp. ve 20. letech minulého století. Následně systém hodnocení výkonnosti společností převzala celá 
tehdejší korporátní praxe ve Spojených státech a odsud se systém šířil dále po světě. 
 
D. Brown přišel se systém rozkladu rentabilních ukazatelů na jejich komponenty s cílem identifikovat 
zdroje změn ve výnosnostech.  
 
Rentabilitu celkového kapitálu (aktiv) lze dle spol. DuPont rozložit takto na dva základní komponenty, 
přičemž komponent konkurenčního omezení lze dále analyzovat: 
 

 
 
 
Rentabilitu vlastního kapitálu lze dle spol. DuPont rozložit takto na tři základní komponenty: 
 

 
 
 

ROA (RCK)

Return on Assets

MARŽOVÝ KOMPONENT 
"KONKURENČNÍ OMEZENÍ" =

VZOREC: Zisk / T EAT / 
Revenues

EBT / EBIT x EBIT / T x (1-daň. sazba)

Úroková zátěž

Vzorec: ZD / ZUD

EBT / EBIT

Ziskovost provozu

Vzorec: ZUD / T

EBIT / Revenues

Daňová zátěž

Vzorec:

(1-daňová sazba)

KOMPONENT OBRATU AKTIV 
"KAPACITNÍ OMEZENÍ" =

VZOREC: T / A Revenues / Assets

1) Komponent 
konkurenčního omezení

2) Komponent kapacitního 
omezení

3) Komponent finanční páky

Rozklad rentability vlastního 
kapitálu na jednotlivé klíčové 

komponenty

ROE (RVK)

Return on Equity

1) Čistá 
zisková marže 
(ROS)

Vzorec: Z / T

EAT / 
Revenues

2) Obrat 
celkových aktiv

Vzorec: T / A)

Revenus / 
Assets

3) Finanční 
páka

Vzorec: A / VK

Assets / 
Equity
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