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1FP303 – Finanční analýza a plánování podniku 
 
Podklady pro 5. cvičení 
 
Cílem 5. cvičení je procvičení (i) výpočtu ukazatelů ROIC a ROCE včetně jejich interpretace, (ii) výpočtu 
a vyhodnocení finanční páky a ukazatele věřitelského rizika, (iii) teoretických důkazů ohledně finanční 
páky a (iv) testových otázek 
 

 
1. Vypracujte odpovědi na otázky ohledně finančního zdraví společnosti 

ALZA.cz1 
 

a) Otevřete si podkladový soubor s finančními daty ohledně společnosti ALZA.cz – 
ke stažení (zde) 
 

b) V pracovním excelu vypočtěte ukazatele ROIC a ROCE společnosti ALZA.cz a výsledek 
porovnejte s konkurencí (informace zadány v pracovním excelu), prozkoumejte i časové trendy 
jak u společnosti, tak u konkurence. 
 

c) Vypočtěte finanční páku společnosti ALZA.cz a věřitelské riziko za roky 2014 - 2020 a výsledek 
porovnejte s konkurencí (informace zadány v pracovním excelu), prozkoumejte i časové trendy 
jak u společnosti, tak u konkurence. 
 

 
 

 

2. Teoretické důkazy ohledně kapitálové struktury 
 
Firmy A a B vykazují následující ukazatele: 
 

ROA           zisková (EAT)        ROE      CZ 
        marže   ______ 
A 12,8 %         25,6 % 16,0 %      100 
B   7,0 %         11,6 %   7,7 %       150   
 
 
Na základě dat ze zadání 

a) Nejdříve odhadněte a následně matematicky zdůvodněte, která ze společností je spíše 
kapitálově náročnější? 

b) Nejdříve odhadněte a následně matematicky zdůvodněte, jaký je poměr tržeb společností? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Více o společnosti na www.alza.cz; data, se kterými pracujeme, byly získány z výročních zpráv společnosti ALZA. Informace 
ohledně neprovozních aktiv a pasiv jsou smyšlená, a to pro účely výuky  

Správný výsledek  

https://youtu.be/BQnxyXxxX54
https://youtu.be/kGAAJ1s24ns
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/Cviceni-5_ALZA_zadani_LS2021_2022-2.xlsx
http://www.alza.cz/
https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/page/1649/Cviceni-5_ALZA_reseni_LS2021_2022.xlsx
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3. Odpovězte na níže položené otázky 

1. Tvrzení: Pokud je ukazatel finanční páky menší než 1 
a) a) pak dochází k multiplikaci poklesu ROE 
b) b) pak dochází k multiplikaci nárůstu ROE 
c) c) dochází k chybě ve výpočtu, neboť fin. páka musí být při kladném VK alespoň rovna 1 
d) d) pak společnost dosáhla optimální kapitálové struktury 

 

2. Jaké by bylo Vaše doporučení pro management, pokud byste zanalyzovali, že úroková míra 

z úvěrů pro Vaši firmu činí k dnešnímu dni 3M PRIBOR + 1,75 %, čistá zisková marže činí 

2,10 % a obrat celkových aktiv činí 1,80? 
a) Žádné jasné doporučení, protože poměr CZ a VK nemá smysl měnit z důvodu zanedbatelné 

získané výhody 
b) Navýšit masivně podíl dluhového financování nad alespoň 80 % výše vlastního kapitálu 
c) Redukovat podíl dluhového financování 

 

3. Půjčíte velké a stabilní (bonitní) společnosti, která vykazuje ROE ve výši 18,5 %, má finanční 

páku ve výši 9,0, úroková míra u státních dluhopisů činí cca 2,0 %, a Vaše společnost je 

velkou a stabilní, velice bonitní entitou s nepotřebnou likviditou (a Vy jste racionálně 

uvažujícím manažerem motivovaným na zisku podniku) 
a) ANO 
b) NE 

 

4. Bez ohledu na další informace, které z akcií na společnostech budete považovat za více 

rizikové? 
a) které vykazují VK ve výši 100, CZ ve výši 200 
b) které vykazují VK ve výši 100, obchodní dluhy ve výši 30, zůstatek leasingů 30 a dl. bankovní  

úvěry ve výši 100  
c) které vykazují finanční páku ve výši 2,0 

 

5. Při jinak nezměněných podmínkách platí, že 
a) ROCE bude vždy vyšší nebo rovno ROA 
b) ROA bude vždy vyšší nebo rovno ROCE 
c) ROA a ROCE spolu nesouvisí 
d) ROCE bude vždy nižší než ROA 

 

6. Z poměru CZ / VK jsme schopni vypočíst finanční páku 
a) ANO 
b) NE 

 

7. Ukazatel, který bychom definovali jako míru efektivity, se kterou investované (využité) 

zdroje (VK plus vybrané cizí zdroje) je využit pro generování zisků pro investory 
a) ROA 
b) ROCE 
c) ROIC 
d) ROI 
e) ROE 
f) ROS 
g) RONIC 

 

8. Výše EBT a EAT se liší 
a) sazbou daně 19 % 
b) efektivním zdaněním 
c) o zdanění vypočtené ze základu daně 
d) sazbou daně 15 % 
e) o vyměřenou daň 
f) pouze, má-li podnik kladný základ daně 
g) sazbou daně 5 % 


