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1FP303 – Finanční analýza a plánování podniku 
 
Podklady pro 4. cvičení 
 
Cílem 4. cvičení je procvičení (i) reorganizace účetních výkazů v oblasti výsledovky a rozvahy, (ii) 
výpočtu a vyhodnocení základních ukazatelů marží a rentabilit, (iii) získání informací o srovnatelné 
konkurenci (peer group) a vyhodnocení souhrnných statistik pro účely vyhodnocení výpočtů. 
 
 
1. Vyhledejte relevantní zdroje informací pro splnění úkolu 

 
a) otevřete si podkladový soubor ohledně společnosti ALZA.cz – ke stažení na webových 

stránkách předmětu 
 

b) dopracujte chybějící vztahy v rozvaze pro rychlé osvěžení základních vazeb – jedná se o 
červená pole 

 
c) S ohledem na znalost základní konstrukce anglosaských ukazatelů jednotlivých úrovní 

zisku vypočtěte (v našem případě dle dostupných informací jen velmi zjednodušeně)  
 

Nezapomeňme, že jednotlivé úrovně zisku mají různou vypovídacích schopnost. Předně 
mějme na paměti, že se jedná o ukazatele definované dle US GAAP výsledovky, nikoliv dle 
české druhově členěné výsledovky. Dopusťme se s plným vědomím zjednodušení (při 
dostatku informací bychom některé konkrétní položky z těchto druhově členěných nákladů 
pro potřeby reorganizace vyloučili, jelikož nemusí souviset s provozní činností společnosti). 
Uvědomme si, kdo má na jednotlivých úrovních zisku zájem (vlastníci, věřitelé, stát, 
společnost). 
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d) Jaké je průměrné tempo vývoje vypočtených ukazatelů? Jak hodnotíte vývoj? Co očekáváte 

do velmi blízké budoucnosti? 
 

e) Vypočtěte: 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Obchodní marže               

EBITDA marže               

EBIT marže = provozní 
ziskové rozpětí               

EBT marže               

EAT marže = čisté ziskové 
rozpětí               

 
 

f) Vyhodnoťte výsledky výpočtů ziskových marží v kontextu zvolené peer group. Pro účely 
srovnání ve všech letech bude potřeba zjistit data o relevantní konkurenci. Zapojte již 
získané znalosti o tom, kde informace hledat. Dále bude nutné provést základní statistiky 
získaných dat (medián, 1. kvartil, 3. kvartil). Pokud vyhledáte z různých zdrojů drobně jiné 
informace, není nutné se tímto znepokojovat. 
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g) Vypočtěte a vyhodnoťte: 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

ROA               

ROAA               

ROA před daní               

ROA_core business               

ROE               

ROAE               

ROE před daní               

ROE_core business               

 
K vyhodnocení budete opět potřebovat získat informace o srovnatelné konkurenci (peer 
group). Opět využijte své know-how ohledně dat a získejte relevantní podklad pro své závěry. 

 
 

V zadání v pracovním excelu máte informace, které by Vás měli navést na reorganizaci 
rozvahy zejména pro výpočet ROA za využití ukazatele investovaného kapitálu tak, jak jsme 
si jej definovali – tj. jedná o taková aktiva, která jsou využívána pro hlavní podnikatelské 
činnosti společnosti (core business), jsou relevantně vykázána (oceněna). 
 
Někteří autoři a analytici preferují při výpočtu ukazatelů ROA a ROE či jiných rentabilitních 
ukazatelů využívajících ve jmenovateli rozvahové položky použití průměrných hodnot 
takových stavových veličin. Průměr získáme tak, že sečteme veličinu např. k 31.12.2019 a 
31.12.2020 a vydělíme dvěma). Označení, které tento přístup zdůrazňuje je ROAA (return 
on average assets), resp. ROAE (return on average equity). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správný výsledek 
– webové stránky 
předmětu; heslo 
sdělí cvičící 
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2. Odpovězte na níže položené otázky ohledně základních ukazatelů rentability 
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2. 2GSRYČ]WH�QD�QtåH�SRORåHQp�RWi]N\�RKOHGQČ�XND]DWHOĤ�]LVNRYRVWL

1. 3RNXG�SĜL�VYp�ILQDQþQt�DQDOê]H�SUDFXMHWH�V�FHONRYêPL�DNWLY\�SĜL�KRGQRFHQt�UR]YDK\�D�FHONRYêP
REUDWHP�SĜL�KRGQRFHQt�YêVOHGRYN\

a) SUDFXMHWH�QHMVStãH�QD�YêSRþWX�52A
b) SUDFXMHWH�QHMVStãH�QD�YêSRþWX�52(
c) ]SUDFRYiYiWH�QHMVStãH�YHUWLNiOQt�DQDOê]X
d) SUDFXMHWH�QHMVStãH�SRG�þDVRYêP�WODNHP

2. -DNê� ]� XYHGHQêFK� XND]DWHOĤ� ]REUD]XMH� �PČĜt�� ~þDVW� YČĜLWHOĤ� Y� SRGQLNX� Y� UHODci k investicím
YODVWQtNĤ

a) SRPČU�FL]tKR�D�YODVWQtKR�NDSLWiOX
b) SRPČU�FL]tKR�D�FHONRYpKR�NDSLWiOX
c) ukazatel úrokového krytí (EBIT / I)

3. .WHUp�]�QiVOHGXMtFtFK�DNWLY�QHMVRX�REČåQi�DNWLYD
a) fixní aktiva
b) krátkodobé pohledávky z obchodního styku
c) ]ERåt
d) YãHFKQ\�YêãH�XYHGHQp�MVRX�REČåQi�DNWLYD

4. %H]� RKOHGX� QD� GDOãt� LQIRUPDFH�� NWHUp� ]� DNFLt� QD� VSROHþQRVWHFK� EXGHWH� SRYDåRYDW� ]D� YtFH
rizikové?

a) NWHUp�Y\ND]XMt�9.�YH�YêãL������&=�YH�YêãL����
b) NWHUp�Y\ND]XMt�9.�YH�YêãL������REFKRGQt�GOXK\�YH�YêãL�����]ĤVWDWHN�OHDVLQJĤ����D�GO��bankovní

~YČU\�YH�YêãL����
c) NWHUp�Y\ND]XMt�ILQDQþQt�SiNX�YH�YêãL���� 1FP303 ± )LQDQþQt�DQDOê]D�D plánování podniku 
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5. 'RSOĖWH�YKRGQp�GR�YČW\���.DåGê�]�XND]DWHOĤ�ILQDQþQt�DQDOê]\�BBBB�BBBB�SRGOH�WRKR��R�MDNRX
NRQNUpWQt�VSROHþQRVW�VH�MHGQi�D�Y�MDNpP�RGYČWYt�SRGQLNi��2EY\NOê�YêVOHGHN�X�MHGQp�VSROHþQRVWL
nHER�RGYČWYt�BBBBB�BBBBB�EêW�REY\NOê�X�VSROHþQRVWL�MLQp�QHER�MLQpKR�RGYČWYt��

a) ����VH�OLãt������PXVt�
b) ����VH�OLãt������QHPXVt�
c) ����VH�QHOLãt������QHPXVt�

6. 8ND]DWHO�(%,7'$�E\FKRP�YH�YêVOHGRYFH�Y�GUXKRYpP�þOHQČQt�]MLVWLOL�SĜLEOLåQČ�MDNR
a) 5R]GtO�7UåHE�D�QiNODGĤ�R]QDþHQêFK�YH�YêVOHGRYFH�$��%��&���'�D�(
b) 5R]GtO�7UåHE�D�QiNODGĤ�R]QDþHQêFK�YH�YêVOHGRYFH�$��%��&�D�'
c) 6RXþHW�SURYR]QtKR�YêVOHGNX�KRVSRGDĜHQt�D�QiNODGĤ�R]QDþHQêFK�YH�YêVOHGRYFH�(�D�)

7. 3ĜL�NODGQpP�9.�D�NODGQpP�KRVSRGiĜVNpP�YêVOHGNX�VH�QHPĤåH�VWiW��åH
a) by ROA b\OD�Y\ããt�QHå�52(
b) E\�52(�E\OD�QLåQt�QHå�(%,7�PDUåH
c) E\�52(�E\OR�QLåãt�QHå�52$

8. 3RORåND��REFKRGQt�PDUåH��MH�YH�YêVOHGRYFH�Y\Ni]iQD
a) MDNR�UR]GtO�PH]L�WUåEDPL�]D�SURGHM�]ERåt�D�QiNODG\�Y\QDORåHQp�QD�SURGDQp�]ERåt
b) MDNR�UR]GtO�PH]L�]PČQRX�VWDYX�]iVRE�D�]ĤVWDWNRYRu cenou zásob
c) se nevykazuje

9. ýHVNi�UR]YDKD�UR]GČOXMH�PDMHWN\
a) podle jejich likvidnosti
b) podle jejich likvidity a vztahu k hlavnímu provozu podniku
c) jako operativní a neoperativní
d) podle jejich likvidity

10. 3RNXG�E\VWH�PČOL�DQDO\]RYDW�HIHNWLYLWX�LQYHVWLFH�SUR�YODVWQtN\�V�RKOHGHP�QD�YêãL�þLVWpKR�]LVNX
D� PČOL� E\VWH� N� GLVSR]LFL� FHONRYRX� YêãL� SDVLY� D� FL]tFK� ]GURMĤ�� SUDFRYDOL� E\VWH� QHMVStãH� V
ukazatelem

a) rentability celkového kapitálu
b) rentability vlastního kapitálu
c) þLVWp�]LVNRYp�PDUåH
d) rentabilitou cizícK�]GURMĤ

Prémiový úkol: 
11 . 3RNXG�Pi�SRGQLN�52(�YH�YêãL������D�52$����� 
a) SDN�YêãH�FL]tFK�]GURMĤ�PXVt�EêW�VKRGQi�V�9.
b) SDN�SRPČU�PH]L�&=�D�($7�EXGH��[�Y\ããt�QHå�52(
c) SDN�SRPČU�PH]L�&=�D�$�EXGH�FFD�����
d) SDN�YêãH�&=�PXVt�EêW�SRORYLþQt�QHå�YêãH�9.
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