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Ukazatele aktivity („Activity Ratios“) 
 
Skupina poměrových ukazatelů z rodiny „aktivity“ má za cíl měřit, jak efektivně společnost využívá svá 
aktiva. Problematické však je, jak obecně definovat „efektivitu“ při hodnocení jednotlivých ukazatelů. 
Samozřejmě lze šalamounsky shrnout, že čím efektivněji jsou aktiva společností využívána, tím lépe. U 
jednotlivých ukazatelů si probereme hlubší detail. 
 
Při hodnocení ukazatelů aktivity (ostatně stejně jako u všech poměrových ukazatelů) je potřeba sledovat 
ukazatele: 

i)  v čase (tj. provádět trendovou analýzu) – zjistit trendy ve zlepšení či zhoršení ukazatelů, resp. 
zjistit „normální1“ výši ukazatele; 

ii) v prostoru (tj. provádět porovnání s relevantní konkurencí či odvětvím, tj. provádět komparativní 
analýzu) – zjistit postavení analyzované společnosti vůči konkrétní jiné společnosti, skupině 
společností („peer group“) nebo odvětví, ve kterém společnost působí. 

 
Obrat celkových aktiv („Sales to Total Assets Ratio“ nebo „Total Assets Turnover Ratio“ nebo 
„Asset Utilization Ratio“): 
 
Vzorec obecný: 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 
Vysvětlení: v případě tohoto vrcholového ukazatele je snadnější vysvětlení pomocí ukazatele obratu 
dlouhodobého majetku a obratu pracovního kapitálu (či obratu oběžného majetku), které patří v praxi 
mezi nejčastěji využívané ukazatele z této rodiny ukazatelů – viz níže. Sám o sobě je ukazatel důležitá 
součást DuPontova (pyramidálního rozkladu) ROA a ROE, kde zastává roli vysvětlující proměnné – 
kapacitní omezení růstu rentability. Obecně ukazatel měří, jak efektivně aktiva generují tržby. Lze jej 
vypočítat také na úrovni průměrné výše aktiv z počátku a konce účetního období2. Při hodnocení v čase 
i prostoru za delší časový úsek můžeme zjistit, jednak vývoj efektivity, ale také porovnat výsledky 
s konkurencí.  
 
Obrat dlouhodobého majetku (Sales to fixed Assets ratio nebo Fixed Asset Turnover ratio): 
 
Vzorec: 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

 
můžeme se také setkat s touto definicí: 

 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑜𝑝𝑟á𝑣𝑘𝑎𝑚𝑖
 

 
Vysvětlení: v některých odvětvích narážíme na určité bariéry vstupu. Jako jedna bariéra mohou být 
značné (masivní) nároky na vybavenost aktivy pro účely dosažení tržeb  
 

 např. energetika – ropný průmysl, klasické zdroje elektřiny, těžké strojírenství – v těchto odvětvích 
je potřeba nejdříve vybudovat zařízení či je jednak časově, ale i finančně náročné pořídit technologii 
včetně její instalace, než mohou být generovány první tržby (a to obvykle i nestabilní – např. při 
testovacím provozu) 
 

 smysl má analyzovat ukazatel zejména v porovnání se obdobnými podniky ve stejném odvětví (tj. 
na které doléhají stejné či obdobné bariéry) nebo v případě velkých korporací analyzovat pro 
produktové linii 

 
1 Zde není myšleno ve smyslu normálního rozdělení, nýbrž spíše nejčastěji se opakující se výši. Nutné pro takové 
hodnocení je pracovat s co nejdelší časovou řadou. 
2 Důvodem je zejména to, že poměřujeme tokový a stavový ukazatel (tržby jsou tokovým ukazatelem, tj. je sledován 
za období, např. 12 měsíců; aktiva jsou stavovým ukazatelem, tj. je sledován ke konkrétnímu datu, např. 
rozvahovému dni 31.12., 1.1. aj.) 
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 není nic pozitivního na tom, pokud námi analyzovaný podnik vykazuje nižší obrat 

dlouhodobého majetku než srovnatelné podniky a co hůře, pokud v čase tento ukazatel 
klesá. Taková situace indikuje spíše k závěrům, že konkurence je schopna generovat 
stejné tržby s nižšími investicemi do dlouhodobého majetku 

▪ pozor na výjimky:  

• oceňování v rozvaze 

• odpisová politika  

• životní (investiční) cyklus konkrétního podniku či srovnávaných podniků 

• rozdílná délka účetního období 
 

 není ovšem také nijak překvapivé, pokud se ukazatel mění skokově – nejspíše byly 

v podniku či u srovnávané konkurence provedeny jednorázové investice, které nutně 
ukazatel ovlivnily, obvykle jednorázově negativně, přičemž v dalších letech již má ukazatel 
vyšší vypovídající schopnost (tj. po provedení investice dlouhodobý majetek teprve 
„najíždí“ a tržby se mohou plně projevit až v dalším účetním období, nebo může dojít 
k užívání dlouhodobého majetku před koncem účetního období3) 
 

 neobvykle vysoký ukazatel však nemusí být nutně hodnocen pozitivně – může naopak 
odhalit nedostatečné investice do majetku, které v budoucnu bude generovat tržby (např. 
v kombinaci s klesající ziskovou marží bychom měli být ostražití, protože toto může být 
indikace podinvestování podniku) 
 

Obrat pracovního kapitálu (Sales to Working Capital ratio): 
 
Vzorec: 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑂𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 
můžeme se také setkat s touto definicí: 

 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑂𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑘𝑟á𝑘𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 
 
Vysvětlení: tento ukazatel nám pomáhá pochopit jaká částka peněžních prostředků je potřebná 
k udržení určité úrovně tržeb, resp. jaká částka peněžních prostředků musí být vázána v pracovním 
kapitálu4, aby byla dosažena určitá úroveň tržeb.    
 

 Velmi efektivní je sledovat tento ukazatel v čase, tj. sledovat, zdali v podniku jsou v tomto případě 
nějaké zjevné trendy 
 

 Jako pozitivní lze hodnotit situaci, kdy klesá výše peněžních prostředků potřebná (jinými 
slovy vázaná v pracovním kapitálu) k dosažení tržeb.  

 

 V rámci srovnání s konkurencí je rovněž potřebné sledovat specifika konkrétního odvětví. Např. 
existují odvětví, kde nejsou obvyklé pohledávky – jedná se o tzv. „cash business“ nebo také 
známější „cash and carry business“, což je většina maloobchodu. Pokud bychom srovnávali podniky 
např. z velkoobchodu, pak by takové srovnání nemělo moc smysl, protože určitá část peněžních 
prostředků bude vázána v pohledávkách 
 

 Nižší výsledek ukazatele v porovnání se srovnatelnou konkurencí či jeho postupné 

snižování v čase může indikovat, že cílová skupina klientů není dostatečně finančně 
spolehlivá, solventní, neplatící včas či se značně dlouhými dobami splatnosti – jinými slovy 
tržby jsou sice generovány, ale peněžní prostředky zůstávají v (nedobytných) pohledávkách 

 
3 V těchto případech může mít smysl zvážit průměrování použitého jmenovatele, tj.  použít stav na začátku a na 
konci účetního období a zjistit průměr. 
4 Pracovní kapitál = oběžná aktiva – dlouhodobé pohledávky – krátkodobé závazky 



1FP303 – Finanční analýza a plánování podniku 
Ukazatelé aktivity 

Tomáš Brabenec, KFOP VŠE 

3 

 

 

 Ukazatel souvisí velice úzce s krátkodobým finančním (cash) managementem a používaných (více 

či méně agresivních) nástrojů (např. optimalizace zásob různými efektivními metodami –just-in-time 
aj., řízením provozního financování ve spolupráci s finančními institucemi – factoring, cash pool, 
kontokorenty aj.), resp. s pozicí a vyjednávací silou v dodavatelsko-odběratelském řetězci 

  

 Při vyhodnocování bychom měli mít na zřeteli rovněž vývoj likvidity (viz v další části) 
 

 Ukazatel je velice vhodný pro plánování pracovního kapitálu (v návaznosti na další ukazatel níže – 
doby obratu) 

 
Obrat oběžného majetku (Sales to Current Assets ratio): 
 
Vzorec: 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑂𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

 
 

Vysvětlení: díky ukazateli získáváme obdobnou informaci jako u obratu pracovního kapitálu. Tento 
ukazatel dám de facto dává obrázek o vázanosti peněžních prostředků v zásobách a pohledávkách. 
Další vysvětlení je obdobné jako u obratu pracovního kapitálu. Můžeme pracovat také s dalšími 
ukazateli obratu, které lépe a přesněji vysvětlí: 
 

 Ukazatel obratu zásob (Sales to Inventories nebo Inventory Turnover ratio): 
 
Vzorec: 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

 

 Ukazatel je o to více důležitý, o co náročnější je podnikatelská aktivita podniku na zásoby. 
Obvykle se jedná o velko- a maloobchod, ale také o prvovýrobní podniky (zemědělství atp.) 

 Pokud podnik dosahuje nízké úrovně, měli bychom zjišťovat jaký má podnik nákupní proces 

zásob, zdali není příliš neefektivní či zda by nemělo dojít k přehodnocení jednotlivých 
obchodních produktů či způsobu zásobování výroby, rovněž je nezbytné se zaměřit na 
„stárnutí“ zásob 

 Pokud podnik dosahuje vyšších hodnot než srovnatelná konkurence, resp. v čase hodnota 
ukazatele roste, pak tento stav indikuje, že podnik má nastaven efektivní způsob 
zásobování anebo může indikovat stav, že podnik nemá dostatečné peněžní prostředky 
k nastavení normální (obvyklé) výše zásob a takový stav nemusí být dlouhodobě udržitelný 

 Sledujeme zde úzkou spojitost s ukazatelem doby obratu zásob: 
 
Vzorec: 
 

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/365
=

365

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏
 nebo také 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑛é 𝑧𝑏𝑜ží

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
/365 

 
 

 Ukazatel obratu pohledávek (Sales to Accounts receivable ratio nebo Accounts receivable 

Turnover ratio): 
 
Vzorec: 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 

 
 Jako u ukazatele obratu pracovního kapitálu – avšak zde zcela jednoznačně platí, že nižší 

výsledek ukazatele v porovnání se srovnatelnou konkurencí či jeho postupné snižování 
v čase může indikovat, že cílová skupina klientů není dostatečně finančně spolehlivá, 
solventní, neplatící včas či se značně dlouhými dobami splatnosti – jinými slovy tržby jsou 
sice generovány, ale peněžní prostředky zůstávají v (nedobytných) pohledávkách 
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 Sledujeme zde úzkou spojitost s ukazatelem doby obratu pohledávek: 

 
Vzorec: 

 
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/365
 

 
 
Obchodní deficit: 
 
Vzorec: 

𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/365
−

𝐾𝑟. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/365
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