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Průběžný test 1FP303 – LS 2019/2020: vyhodnocení, komentář 
 
 
Vážené studentky, Vážení studenti, 
 
Rozhodli jsme se pro Vás s ohledem na stávající situaci probíhající výuky a také v reakci na Vaše 
komentáře k průběžnému testu vypracovat náš komentář, který má sloužit jednak jako vysvětlení 
správných odpovědí, ale také jako doplňkový výukový materiál. 
 
Předně k průběžnému testu uvádíme, že se jednalo o test „nad otevřenou knihou“, tj. student může 
použít své podklady pro vypracování správných odpovědí. Test nad otevřenou knihou je obvykle 
složitější než test „nad knihou zavřenou“ a vyžaduje aplikační znalosti studované problematiky. 
S ohledem na danou situaci a formu psaní testu (tj. on-line vzdáleně) někteří studenti toto pojali tak, 
že je možné nad daným tématem diskutovat s ostatními studenty a možná také s dalšími osobami. 
Toto bylo v průběhu testu zaznamenáno. 
 
Test má vždy mít ambici odlišit výborné studenty a studenty průměrné, resp. studenty 
s nedostatečnými znalostmi. 
 
1. Pozitivní obchodní deficit může znamenat, že 
(počet bodů: 2) 
 
Smysl otázky:  
- uvědomit si výpočet obchodního definitu, tj. že se jedná o rozdíl doby obratu krátkodobých 

pohledávek a doby obratu krátkodobých závazků a co obchodní deficit znamená z pohledu 
provozního financování 

 
a) jde o supermarket (tzv. „cash & carry) 

CHYBA: Obchody typu cash & carry ze své podstaty nebudou evidovat významné pohledávky. 
Jejich klienti / zákazníci platí v hotovosti při odběru zboží. Naopak obchod nakupuje od svých 
dodavatelů, nepřevládají hotovostní platby závazků. Obchodní deficit by tedy měl být 
negativní (záporný). 

b) doba inkasa kr. pohledávek je kratší než doba úhrady kr. závazků 
CHYBA: viz výše uvedený výpočet; tato odpověď navozuje, že výsledkem je negativní 
(záporný) obchodní deficit. 

c) firma má slabou pozici vůči dodavatelům a silnou vůči zákazníkům 
CHYBA: slabá pozice vůči dodavatelům se projeví v tom, že dodavatelé přimějí podnik ke 
kratším dobám splatnosti, tj. podnik bude hradit své závazky relativně rychleji než pokud by 
měl silnou pozici vůči dodavatelům (v takové situaci si bude obchodní podmínky „diktovat“ 
spíše podnik než jeho dodavatel); silná pozice vůči zákazníkům se projeví tak, že podnik může 
„diktovat“ obchodní podmínky svým zákazníkům (např. okamžitá splatnost pohledávek, tj. 
hotovostní platby při realizaci obchodu, resp. velmi krátká doba splatnosti pohledávek. Tato 
odpověď navozuje, že výsledkem je negativní (záporný) obchodní deficit. 

d) doba splacení kr. závazků je kratší než doba inkasa kr. pohledávek 
SPRÁVNĚ: jako jediná z odpovědí odpovídá definici výpočtu ukazatele obchodní deficit 

 
S ohledem na vyjádření některých studentů, že slovo pozitivní nebylo jasné, že se má vnímat jako 
„kladné“ nebo vyšší než 0 uvádíme, že neakceptujeme tento argument. Pozitivní obchodní deficit ve 
smyslu „žádaný“, pro podnik „dobrý“ atp. nelze paušalizovat – vždy musíme situaci analyzovat u 
konkrétního podniku, a to zejména s ohledem na postavení analyzovaného podniku v dodavatelsko-
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odběratelském řetězci, v němž podnik funguje. U některých podniků, které dosáhnou záporného 
obchodního deficitu (tj. jsou provozně financovány dodavateli, protože doba obratu kr. závazků je delší 
než doba obratu kr. pohledávek) takový stav nebude hodnocen jako „pozitivní“ např. z toho důvodu, 
že se jedná o platební neschopnost podniku. Nebo opačně, u podniku, který dosahuje kladného 
obchodního deficitu, tj. provozně financuje své odběratele (tedy doba inkasa pohledávek je delší než 
doba placení kr. závazků), tuto situaci budeme hodnotit pozitivně, např. z toho důvodu, že delší doba 
obchodními podmínkami na trhu, kde je produkt zastupitelný nebo nemá žádné jiné výhody oproti 
konkurenci). 
 
Správně odpovědělo 101 studentů. 
 
2. Příliš vysoká likvidita podniku 
(počet bodů: 2) 
 
Smysl otázky:  
- uvědomit si výpočet likvidity podniku, tj. že se jedná o podíl některých položek oběžných aktiv (tj. 

podle úrovně likvidity) a krátkodobých pasiv 
 

a) může indikovat nedostatek investičních příležitostí společnosti 
SPRÁVNĚ: Pokud společnost kumuluje likviditu, může být vysvětlením neexistence alternativy 
– tou by se v běžné podnikové praxi mohlo považovat: i) změna kapitálové struktury – 
splácení dluhového financování, ii) nedostatek investičních projektů, které by podnik mohl 
financovat (např. do rozšíření kapacit, protože na to už podnik nemá poptávku, je zrovna za 
svým „investičním cyklem“, tj. potřebné majetky má obnoveny, do cenných papírů, protože 
podnik nechce nést riziko investice a preferuje likviditu atp.), iii) výplata dividend akcionářům 
– tj. (re)definice dividendové politiky (viz také níže) a další.  

b) může ovlivnit dividendovou politiku společnosti 
SPRÁVNĚ: Pokud společnost bude vykazovat příliš vysokou likviditu, kterou nebude schopen 
umístit do dalšího podnikání, a tedy nebude schopen nadále zejména peněžní prostředky 
dále zhodnocovat, pak mohou akcionáři rozhodnout o výplatě či mimořádné výplatě 
dividend, resp. redefinovat dividendovou politiku, jelikož stávající umožňuje podniku 
dosahovat příliš vysoké likvidity. Teoreticky platí, že o dividendách – tj. stažení likvidity ve 
prospěch akcionářů bude rozhodnuto akcionáři v situaci, kdy mají lepší možnosti zhodnocení 
prostředků, než má samotný podnik. Peněžní prostředky, které „leží ladem“ (tj. prostředky 
nad požadovanou, běžnou, obvyklou, potřebnou atp. likviditu) v podniku, nenesou žádný 
užitek, resp. by měly být zatíženy nákladem ušlé příležitosti. 
Implikaci vysoké likvidity na dividendovou politiku jsme vyhodnotili jako relativně obtížné 
téma, které sice bylo řešené, ale s ohledem na danou situaci výuky jsme se rozhodli umožnit 
studentům tuto odpověď mít špatně bez vlivu na hodnocení. 

c) Ovlivní negativně ROA 
SPRÁVNĚ: Tato odpověď cílila do definice ukazatele ROA. Pokud mám vysoká oběžná aktiva, 
pak mám vysoká aktiva celkem a pak mám vysoký jmenovatel. Více viz komentář uvedený u 
odpovědi b). Příliš vysoká likvidita je právě taková, která už nepřináší podniku zisk, tedy i 
zvýšení čitatele ve výpočtu. Obvykle lze příliš vysokou likviditu vypočítat např. jako oběžná 
aktiva nad  

d) Ovlivní negativně ROE 
CHYBA: oběžná aktiva, ani krátkodobé závazky explicitně nevstupují do výpočtu ROE (ROE = 
zisk/vlastní kapitál, a tedy nemohou ROE nijak výpočetně ovlivnit. Lze však připustit hlubší 
teoretickou diskuzi, že sice dané položky do výpočtu nevstupují, ale díky tomu, že oběžná 
aktiva „ležící ladem“ jsou zatížené nákladem ušlé příležitosti, ovlivňují tudíž negativně 
ekonomické pojetí zisku. Pokud studenti tuto odpověď uvedli jako správnou, pak jsme se 
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rozhodli toto akceptovat. Pro úplnost pak mějme na vědomí, že takový přístup k finanční 
analýze je samozřejmě naprosto teoreticky skvělý, ale prakticky neproveditelný. Celá finanční 
analýza podniku by pak musela být řešena optikou ekonomického pojetí všech ukazatelů, 
resp. všech stupních proměnných do účetnictví a účetního výkaznictví, které je primárním 
podkladem pro finanční analýzu. Celý postup finančního analytika v rámci jeho zprávy musí 
být vnitřně konzistentní, nelze u některých postupů aplikovat jiné předpoklady než u jiných, 
to by značně znepřehlednilo závěry o finančním zdraví podniku. 
Technickým řešením správného vyhodnocení testu studentů je vymazání této odpovědi jako 
takové, což zajistí výše uvedené. 
 
 

Příliš vysokou likviditu může vypočítat např. tak, že určíme likviditu požadovanou (nebo obvyklou – tj. 
povídáme se, jak je na tom srovnatelná konkurence – např. medián či zvolený kvartil šetření, jak se 
daný ukazatel vyvíjel v čase atp.).   
 
Příklad: 
Podnik vykazuje finanční prostředky ve výši 100, krátkodobá pasiva ve výši 300. Peněžní likvidita pak 
vychází u podniku 0,33. Analytik provede šetření, porovná konkurenci (zjistí medián výsledků ukazatele 
peněžní likvidita) a uzavře, že obvyklá výše peněžní likvidity má být 0,15. Ověří důvody držby vyšší 
peněžní likvidity (např. v blízké době očekávaná investice atp. Zjistí, že nejsou důvody pro držbu vyšší 
peněžní likvidity. Obvyklé výši peněžní likvidity (tj. 0,15) by odpovídala u podniku držbě finančních 
prostředků ve výši 300 * 0,15 = 45. Pak může dopočíst, že u podniku „leží ladem“ 55 jednotek finančních 
prostředků. 
 
Pro úplnost k této otázce a zejména k odpovědi a) doplňujeme, že vysoká likvidita může být indikovat 
také naopak přípravu na investiční akci. Ale taková možnost v testu nebyla, z toho důvodu, aby 
nemátla. 
 
Správně odpovědělo 57 studentů. Po revizi hodnocení evidujeme správnou odpověď u 57 + 29 + 49 + 
11 = 146 studentů. 
 
3. tzv. „Provozní páka“ 
(počet bodů: 2) 
 
Smysl otázky:  
- uvědomit si výpočet ukazatele provozní páka, resp. případně vztah fixních a variabilních nákladů 

a tržeb. Provozní páka analyzuje vztah mezi ziskem (obvykle na úrovni EBIT) a tržbami, resp. 
procentní změnou zisku a procentní změnou tržeb. Odpovídá na otázku o kolik procent by musely 
klesnout tržby, aby společnost nedosáhla zisku. V širším pojetí se jedná o analýzu bodu zvratu a 
krycího příspěvku (contribution margin). 

 
a) vyjadřuje citlivost reakce celkových nákladů na změny v celkových tržbách 

CHYBA: Primárním při hodnocení provozní páky jsou tržby, nikoliv náklady, resp. jde o vztah 
tržeb a fixních nákladů. Pokud nedosáhneme tržeb, jediné, co poneseme jsou fixní náklady 
(tedy přesněji předpokládáme nezměněnou výši variabilních nákladů, jednodušeji, že 
variabilní náklady díky neuskutečnění tržeb nebudou realizovány). 

b) vyjadřuje, o kolik procent by musely klesnout tržby, aby společnost nedosáhla zisku 
SPRÁVNĚ: Viz definice provozní páky. Jedná se o „stress test“. Např. banka bude testovat 
daný ukazatel. Tento zprostředkovaně také odpovídá na otázku vztahu fixních a variabilních 
nákladů v podniku. Podniky, jejichž struktura majetku spíše generuje fixní náklady (jedná se 
spíše o kapitálově náročnější podniky – výrobní podniky) než náklady variabilní (kapitálově 
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méně náročnější podniky, tedy s výjimkou strategie výrobního podniku pracovat 
s pronajatými majetky) vykazují vyšší provozní páku. Jinými slovy, čím citlivější je podnik na 
změnu zisku díky změnám v tržbách, tím vyšší má provozní páku (protože má vyšší podíl 
fixních nákladů). Velmi důležitá je analýza tohoto ukazatele u společností působící v silném 
konkurenčním prostředí, tj. mezi společnostmi, které nemají jednoznačné konkurenční 
výhody. Samotnou výhodou pak může být provozní uspořádání podniku, tj. podnik méně 
závislý na aktivech vyvolávající vyšší fixní náklady takovou konkurenční výhodu (resp. tedy 
nižní provozní riziko ztráty) má. 

c) vyjadřuje citlivost reakce EBIT na změny v celkových tržbách 
SPRÁVNĚ: viz definice provozní páky, viz b). 

d) vyjadřuje citlivost reakce EBT na rozdíl tržeb a nákladů 
CHYBA: odpověď nedává smysl, neboť rozdíl tržeb a nákladů je obecně opět zisk 

 
Pojmenování provozní páka je v češtině s ohledem na podobně pojmenovaný ukazatel tzv. „finanční 
páku“ lehce matoucí, neboť ukazatele se počítají zcela jinak. Finanční páka je ukazatel „z rozvahy“. 
Provozní páka je ukazatel „z výsledovky“.  Lepší je anglický pojem „Degree of operating leverage 
(„DOL“).  
 
Správně odpovědělo 92 studentů. 
 
4. Pokud v rámci zpracovávání poměrových ukazatelů pracujete s celkovými aktivy při analýze 

rozvahy a při analýze výsledovky pracujete s celkovými náklady 
(počet bodů: 2) 
 
Smysl otázky:  
- uvědomit si, pro které poměrové ukazatele používáme definované proměnné. Celková aktiva a 

celkové náklady jsou „vrcholové“ absolutní ukazatele. Z toho plyne, že je můžeme analyzovat 
jednak v čase (což můžeme jakékoliv ukazatele v finančních výkazů), tak také co do jejich složení, 
struktury (což nemůžeme u všech ukazatelů – jen u těch, které jsou pro zjednodušení řečeno 
součtové či rozdílové). 

 
a) pracujete na výpočtu ROCE 

CHYBA: do ukazatele ROCE celková aktiva ani celkové náklady nepoužijeme.  
b) pracujete na výpočtu ROA 

CHYBA: do ukazatele ROA použijeme sice celková aktiva, ale celkové náklady nepoužijeme. 
c) pracujete na vertikální analýze 

SPRÁVNĚ: Celková aktiva i celkové náklady můžeme analyzovat co do jejich struktury. Tj. kolik 
procent z celkových aktiv např. tvoří dlouhodobý majetek, oběžná aktiva… u celkových 
nákladů kolik procent činí např. odpisy, výkonová spotřeba… 

d) pracujete nejspíše na horizontální analýze 
SPRÁVNĚ: celková aktiva i celkové náklady můžeme analyzovat v čase, tj. analyzovat jejich 
absolutní změny ve sledovaných obdobích, resp. ke sledovaným datům. Můžeme použít také 
např. indexy vývoje. 

 
Správně odpovědělo 17 studentů. 
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5. Může společnost provozovat svou podnikatelskou činnost, pokud její závazky převyšují 
majetek? 

(počet bodů: 2) 
 
Smysl otázky:  
- uvědomit si, bilanční princip, tj. rovnost aktiv a pasiv, prokázat znalost možnosti vykázání 

záporného vlastního kapitálu, resp. znalost toho, co bilančně znamená záporný vlastní kapitál. 
 

a) ANO, ačkoliv poručuje bilanční princip 
CHYBA: bilanční princip by měl být vždy dodržen (pokud je správně účtováno). 

b) ANO, ačkoliv neporušuje bilanční princip, ale vykazuje záporný vlastní kapitál 
SPRÁVNĚ: jedná se o jedinou možnost zachování bilančního principu, tj. veškerý majetek je 
krytý cizími zdroji (tzn. i více než ze 100 %) a vlastní kapitál je tudíž záporný. Do dané situace 
se může podnik dostat dlouhodobějšími účetními ztrátami, které v sumě přesáhnou výši 
základního kapitálu, či jednorázovou vysokou ztrátou (např. jednorázový vysoký účetní odpis, 
případný důsledek změny účetní politiky, jednorázová tvorba opravné položky, rezervy, resp. 
při podnikové kombinaci s vlivem do vlastního kapitálu (obvykle fúze spojených osob – matka 
s dceřinou společností). 

c) ANO, ačkoliv auditor při auditu oznámí nalezení účetní(ch) chyb(y) 
CHYBA: není podstatné pro podnikatelskou činnosti, zdali je či není společnost auditována. 

d) NE, jedná se vždy o situaci, kdy má společnost být v insolvenci 
CHYBA: podnik v úpadku (v insolvenci) může nadále vykonávat svou podnikatelskou činnost 
(byť již se značnými provozními i procesními modifikacemi). 

 
Správně odpovědělo 187 studentů. 
 
6. Rozdíl mezi FCF a CF 
(počet bodů: 2) 
 
Smysl otázky:  
- Prokázat znalost rozdělení cash flow do tří hlavních skupin, tj. provozní cash flow, investiční cash 

flow, finanční cash flow z pohledu výkazu cash flow a vztahy mezi těmito skupinami v rámci 
použití peněžních prostředků v podniku. Prokázat znalost vztahu volného cash flow (free cash 
flow), tedy součtu provozního cash flow a investičního cash flow ve smyslu výkazu cash flow. 
Uvádíme, že zejména na tuto otázku byli studenti upozorněni na přednášce před konáním 
průběžného testu. 

 
a) existuje pouze za nerovnosti CF z provozní činnosti a CF z finanční činnosti 

CHYBA: jedná se o vztah mezi provozním a investičním cash flow. Cash flow z finanční 
činnosti má za úkol vyrovnat případný deficit cash flow, pokud provozní cash flow nestačí na 
investice. 

b) existuje pouze za nerovnosti CF z provozní činnosti a CF z investiční činnosti 
SPRÁVNĚ: jelikož se jedná o rozdíl, pak pokud by CF z provozní činnosti byl roven CF 
z investiční činnosti, pak by byl FCF roven nule. Odpověď mířila do definice výpočtu FCF 
z výkazu cash flow. Nicméně jazykový výklad dané otázky i odpovědi mohl být zavádějící, a 
proto jsme se rozhodli umožnit studentům tuto odpověď nezaškrtnout bez vlivu na 
hodnocení. 

c) Kladný rozdíl umožňuje splácení dl. úvěrů 
SPRÁVNĚ: pokud má podnik vyšší provozní cash flow než investiční, pak zbývají peněžní 
prostředky na finanční činnost. Nabízí se řada možností, jak s těmito peněžními prostředky, 
resp. jejich části pracovat. Podnik může kladné FCF využít pro splácení dl. úvěrů, pro výplatu 
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dividend (obecně k modifikaci své kapitálové struktury – modifikaci zadlužení) či zpětně 
revidovat svou investiční politiku a zvýšit objem peněz pro investiční činnost. 

d) Kladný rozdíl umožňuje čerpání dl. úvěrů 
SPRÁVNĚ: financující instituce (banky) při poskytování úvěrů vyhodnocují mimo jiného 
pravděpodobnost splacení jistiny a úroků z poskytnutých úvěrů. Zdrojem peněz pro takovou 
činnost je právě FCF. Banky tedy sledují tzv. „dluhovou službu“ podniku. Jinými slovy jakou 
(maximální) část vygenerovaných peněžních prostředků může podnik použít pro splácení dl. 
úvěrů. Zejména pak sledují dlouhodobou udržitelnost dané dluhové služby (tedy alespoň 
udržitelnost po dobu poskytnutého úvěru). Pokud by taková dluhová služba neexistovala, pak 
by banka takové financování nemohla poskytnout. Implikaci kladného FCF na čerpání dl. 
úvěrů jsme vyhodnotili jako relativně obtížné téma, které sice bylo řešené, ale s ohledem na 
danou situaci výuky jsme se rozhodli umožnit studentům tuto odpověď mít špatně bez vlivu 
na hodnocení. 

e) Záporný rozdíl dlouhodobě nedosahuje finančně zdravá společnost 
SPRÁVNĚ: pokud by podnik dlouhodobě nebyl schopen ze své provozní činnosti (tj. ze své 
stěžejní činnosti, pro který byl založen a pro kterou je provozován) generovat dostatečně 
vysoké cash flow na investiční činnost - na obnovu majetku (označuje se také jako „prosté 
investice“), pak musí tento deficit peněz řešit z finanční činnosti – tj. buď neustálým 
navyšováním externích zdrojů od akcionářů (např. úpisem akcií, příplatky do vlastního 
kapitálu mimo základního kapitálu) či čerpáním dalších a dalších dluhů. Takový stav není 
dlouhodobě udržitelný. Akcionáři nebudou ochotni financovat (zde ve smyslu doplňovat 
peněžní prostředky) své podniky dlouhodobě bez rozumného očekávání zhodnocení takto 
vložených prostředků; jednalo by se o stav, že podnik by vložené peněžní prostředky 
„projedl“ bez dalšího. Obdobně by na danou situaci reagovaly financující banky, které by se 
spíše naopak snažily omezit své riziko nesplacení jistiny úvěrů požadavkem na jejich 
zrychlené splacení (např. zesplatnění úvěrů při nedodržování definovaný podmínek z úvěrové 
dokumentace – výkonové kovenanty podniku, výpovědi kontokorentních rámců atp.) 
 

Pro úplnost dodáváme, že pojetí FCF bývá ještě hlubší a bude předmětem dalších předmětů na naší 
katedře. Jedná se o skutečnost, že do výpočtu free cash flow se zahrnují jen položky aktiv, které přímo 
souvisí s „core business“ podniku (se stěžejními činnostmi podniku). Pokud se nejedná o taková aktiva, 
pak jsou z analýzy vyloučeny, a tedy jsou vyloučeny všechny efekty s těmito aktivy spojené (jak 
z rozvahy, tak z výsledovky). Jedná se o poměrně náročnou úpravu v situacích, kdy podnik eviduje 
množství takových aktiv. Obdobná situace se stane také na straně pasiv (zde se analýza zaměřuje 
zejména na dlouhodobé závazky ve skupině spojených osob, resp. na krátkodobé neúročené závazky). 
Stejné úpravy provádíme při správným výpočtu ukazatelů ROIC (příp. RONIC) a ROCE. 
 
Správně odpovědělo 17 studentů. Po revizi hodnocení evidujeme správnou odpověď u 17 + 10 + 48 + 
17 + 20 + 2 = 114 studentů. 

 
7. Poskytnutím dl. úvěru mateřské společnosti své dceřiné společnosti dojde u dceřiné společnosti 
(počet bodů: 2) 
 
Smysl otázky:  
- uvědomit si účetní souvislosti a změny v rozvaze dceřiné společnosti při použití peněžních 

prostředků. 
 

a) ke zvýšení likvidity 
SPRÁVNĚ: peněžní prostředky odputují z mateřské společnosti do společnosti dceřiné. 
Dceřiná společnost vykáže vyšší zůstatek peněžních prostředků. Jelikož se jedná o přijatý 
dlouhodobý úvěr, pak tento nevstupuje do výpočtu likvidity. U výpočtu likvidity do 
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jmenovatele vstupují pouze krátkodobá pasiva (tj. nemůže dojít k tomu, že by operace 
z pohledu likvidity byla případně neutrální, k čemuž by mohlo dojít, pokud by se jednalo o 
krátkodobý úvěr). Pro doplnění tématu uvádíme, že pokud by situace byla opačná (tedy úvěr 
by poskytla své mateřské společnosti společnost dceřiná), pak by z dceřiné společnosti 
odputovaly peněžní prostředky k mateřské společnosti a ke zvýšení likvidity může dojít až u 
mateřské společnosti. V praxi se můžeme setkat s tím, že některé společnosti místo vyplácení 
dividend poskytují půjčky svým mateřským společnostem zejména pokud tyto společnosti 
sídlí v zemích s preferenčním daňovým systémem. Takové chování (tj. zakrývání výplaty 
dividend půjčkou) není z daňového pohledu dovolené a jsou doměřovány příslušné daně. 

b) ke zvýšení CF z provozní činnosti 
CHYBA: poskytnutí peněžních prostředků do dceřiné společnosti nemá nic společného 
s provozním cash flow – tj. s jejich vygenerováním. Jedná se až o získání peněžních 
prostředků (viz výše komentář k FCF) z finanční činnosti. 

c) ke zvýšení dl. fin. majetku 
CHYBA: poskytnutí peněžních prostředků do dceřiné společnosti zaúčtuje mateřská 
společnost jako dl. pohledávku z titutu poskytnutého úvěru. Dceřiná společnost jako zvýšení 
zůstatku peněžních prostředků a zvýšení dl. závazku z titulu přijatého úvěru. Tj. dojde ke 
zvýšení bilanční sumy u dceřiné společnosti. U mateřské společnosti dojde ke změně 
struktury aktiv – snížení oběžných aktiv a zvýšení dlouhodobých aktiv. Doplňujeme, že 
finanční analytik by se měl vypořádat s tím, zdali se jedná skutečně o poskytnutí dl. úvěru, a 
nikoliv o faktické navýšení vlastního kapitálu (tj. posoudit obsah nad formou) a ve své analýze 
případně konstatovat svá zjištění. 

d) dojde ke snížení bilanční sumy 
CHYBA: viz komentář k odpovědi c) výše. 

 
S ohledem na vyjádření některých studentů, že odpovědi jsou rozdílné od otázek ve cvičebních 
materiálech pro cvičení uvádíme, že tito studenti si nesprávně přečetli zadání cvičební otázky a otázky 
v průběžném testu. Uvádíme, že neakceptujeme tento argument. 
 
Správně odpovědělo 94 studentů. 
 
8. EAT určíme tak, 
(počet bodů: 2) 
 
Smysl otázky:  
- aplikace znalostí vztahů mezi jednotlivými úrovněmi zisku v podniku. Danou problematiku rovněž 

rozšiřovali doplňují otázky k přednášce ze 17. 3. 2020. 
 

a) že od EBIT odečteme daně 
CHYBA: EBIT je zisk před odečtením nákladů v podobě úrokových plateb a nákladů v podobě 
daní z příjmů.  

b) že od tržeb odečteme náklady 
SPRÁVNĚ: tržby zjednodušeně představují výnosy. Pokud od výnosů odečteme všechny 
náklady (tj. včetně daní z příjmů), je výsledek čistý zisk (EAT). Nesmíme zapomínat, že i daň 
z příjmů podniku je nákladem, a to bez ohledu, zdali byla či nebyla uhrazena. S ohledem na 
nepřesnou formulaci této odpovědi jsme akceptovali argument, že aby odpověď by byla 
správně pokud by zněla „že k tržbám přičteme ostatní výnosy a odečteme náklady“. Rozhodli 
jsme se umožnit studentům tuto odpověď nezaškrtnout bez vlivu na hodnocení. 

c) že od EBITDA odečteme odpisy a daně 
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CHYBA: EBITDA je zisk před odečtením nákladů v podobě odpisů (resp. úprav hodnot u 
dlouhodobého majetku), nákladů v podobě úrokových plateb a nákladů v podobě daní 
z příjmů.  

d) že zdaníme EBT 
SPRÁVNĚ: EAT je EBT po zdanění daní z příjmů podniku. 

 
Správně odpovědělo 20 studentů. Po revizi hodnocení evidujeme správnou odpověď u 20 + 181 = 201 
studentů. 

 
9. Znáte výši tržeb, znáte výši EAT, znáte výši úroků, pak 
(počet bodů: 2) 
 
Smysl otázky:  
- aplikace znalostí vztahů mezi jednotlivými úrovněmi zisku v podniku a znalostí výpočtu ziskové 

marže na příslušné úrovni zisku. Danou problematiku rovněž rozšiřovali doplňují otázky 
k přednášce ze 17. 3. 2020. 

 
a) jste schopni určit provozní ziskovou marži 

CHYBA: provozní zisková marže je poměr mezi EBIT a tržbami. V otázce nejsou k dispozici 
informace pro určení EBIT. Abychom se z čistého zisku (EAT) dostali k zisku před odečtením 
nákladů na úrokové platby a daně (EBIT), museli bychom tyto proměnné znát. V zadání 
máme pouze informaci o nákladových úrocích, nikoliv o výši daně (ta, jak jsme na přednášce 
probírali, nemusí být vždy rovna přesně sazbě 19 % z EBT, jelikož se vždy počítá ze základu 
daně a celková výše daně závisí na konkrétních možnostech uplatňování nákladů jako 
„daňových“). 

b) jste schopni určit čistou ziskovou marži 
SPRÁVNĚ: čistá zisková marže je poměr mezi EAT a tržbami. 

c) jste schopni určit EBIT 
CHYBA: viz komentář k odpovědi a) 

d) jste schopni určit EBT 
CHYBA: viz komentář k odpovědi a) 
 

Správně odpovědělo 120 studentů. 
 
10. Příklad: Společnost A vykazuje ROA ve výši 14,08 %, EAT marži ve výši 28,16 %, ROE ve výši 17,60 

% a výši cizích zdrojů 100. Společnost B vykazuje ROA ve výši 7,70 %, EAT marži ve výši 12,76 %, 
ROE ve výši 8,47 % a výši cizích zdrojů 150. Ověřte výpočtem! 

(počet bodů: 2) 
 
Smysl příkladu:  
- Pracovat s DuPontovým rozkladem ROA a ROE, pracovat s ukazatelem finanční páka a jeho různá 

vysvětlení. 
 
Použitelné rozklady 

 

ROA =	
EAT
T

∗
T
A

 

 

ROE = ROA ∗
A
VK

= 	
EAT
T

∗
T
A
∗
A
VK
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A
VK =

A
A − CZ

 
 
Výpočet u společnosti A: 

- nutné kroky: 
1. krok:   ROA =	 !"#

#
∗ #
"
= 14,08	%         14,08	% = 28,16	% ∗ #

"
                      0,50	 = #

"
 

2. krok:   ROE = 	 !"#
#
∗ #
"
∗ 	 "
$%
= 17,60	%							17,60	% = 	28,16	% ∗ 0,50 ∗ 	 "

$%
									1,25 = 	 "

$%
 

 
- možné další kroky: 

3. krok: 		1,25 = 	 "
$%
= "

"&'((
																																			1,25 = 	 "

$%
= "

"&'((
       A = 500

   
4. krok:    𝐶𝑍

𝐴
= 	 100

500
= 0,2 

 
Výpočet u společnosti B: 

- nutné kroky: 
1. krok:   ROA =	 !"#

#
∗ #
"
= 7,70	%         7,70	% = 12,76	% ∗ #

"
                      0,60	 = #

"
 

2. krok:   ROE = 	 !"#
#
∗ #
"
∗ 	 "
$%
= 8,47	%										8,47	% = 	12,76	% ∗ 0,60 ∗ 	 "

$%
									1,10 = 	 "

$%
 

- možné další kroky: 
3. krok: 		1,10 = 	 "

$%
= "

"&'/(
																																			1,10 = 	 "

$%
= "

"&'/(
       A = 1	650

   
4. krok:    𝐶𝑍

𝐴
= 	 150

1	650
= 0,09 

 
Komentář k postupu výpočtu:  
Z 1. kroku jsme se dozvěděli, jaký je poměr T/A u obou společností.  
Z 2. kroku jsme zjistili výši finanční páky, tj. ukazatele A/VK 
 
Z prvního a druhého kroku bylo možné odpovědět na otázku ohledně kapitálové náročnosti i na otázku 
ohledně věřitelského rizika. Z DuPontova rozkladu jsme označili ukazatel T/A, tedy obrat aktiv jako 
„kapacitní omezení“ růstu rentability celkových aktiv. Ukazatel odhaluje kapitálovou náročnost 
(nutnost mít určitou výši aktiv – tj. majetku) dosažení tržeb, či efektivitu celkových aktiv ve smyslu 
dosažení tržeb. Společnosti, které vykazují nižší poměr T/A jsou kapitálově náročnější na dosažení 
jednotky tržby než společnosti s ukazatelem vyšším (doplňujeme, že v praxi však musíme hlouběji 
analyzovat, zdali konkrétní podnik zrovna neprovedl náročné investice, které se ještě neprojevily 
v tržbách, resp. zdali podnik není podinvestován, resp. jej náročné investice čekají v blízké době - více 
také viz podklady ke cvičením:  téma aktivita). Odpověď však bylo možné chápat také z pohledu výše 
aktiv jako takových, a tedy chápat, že kapitálovou náročností se rozumí bilanční suma společnosti. 
Pokud studenti postupovali dalšími kroky, pak: 
Z 3. kroku jsme dopočetli výši aktiv  
 
Již z ukazatele finanční páky, tj. z 2. kroku bylo možné určit, který se společností vykazuje vyšší 
věřitelské riziko. Na přednášce jsme si ukazovali, že pokud finanční páka vychází ve výši 1 pak platí, že 
veškerá aktiva jsou financována vlastním kapitálem a pokud ve výši 2 pak platí, že aktiva jsou 
financována z poloviny vlastním kapitálem a z poloviny cizími zdroji. Jinými slovy, při finanční páce ve 
výši 2,0 platí rovnost vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Precizní výpočet (který ale nebyl nutný pro 
správnou odpověď) by zahrnoval nutnost aplikace čtvrtého kroku: 
Z 4. kroku jsme zjistili výši ukazatele věřitelské riziko. 
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a) Kapitálově náročnější je spíše společnost A 
Výsledek: Společnost A vykazuje poměr T/A ve výši 0,50. Společnost B vykazuje poměr T/A ve 
výši 0,60. Jinými slovy 1 jednotka aktiv přinese společnosti A 0,50 jednotek tržeb, kdežto u 
společnosti B přinese 1 jednotka aktiv 0,60 jednotek tržeb. Z toho plyne, že kapitálově 
náročnější na dosažení tržby je společnost A. Nicméně pokud by kapitálovou náročností byla 
pochopena víše celkové bilanční sumy, pak by kapitálově náročnější byla společnost B, které 
vychází aktiva ve výši 1 650. Rozhodli jsme se akceptovat obě pojetí. 

b) Kapitálová náročnější spíše je společnost B 
Výsledek: viz komentář k odpovědi a).  

c) Vyšší věřitelské riziko vykazuje společnost A 
SPRÁVNĚ: Společnost A vykazuje finanční páku ve výši 1,25. Společnost B vykazuje finanční 
páku ve výši 1,10. Z výsledků je zřejmé, že obě společnosti financují část svých aktiv také 
cizími zdroji (ukazatel finanční páky je vyšší než 1). Společnost, která vykazuje vyšší finanční 
páku než 1,0 nutně vykazuje také vyšší poměr CZ/A (ukazatel věřitelského rizika). 

d) Vyšší věřitelské riziko vykazuje společnost B 
Chyba: viz komentář k odpovědi c).  

 
Za správné jsme se rozhodli akceptovat kombinaci odpovědí a) a c) nebo b) a c). 
Správně odpovědělo 74 studentů. Po revizi hodnocení evidujeme správnou odpověď u 74 + 11 = 85 
studentů. 
 
11. Prémiový (nepovinný příklad): Zadání je stejné jako v otázce 10. Jaké tvrzení se správné 
(počet bodů: 2) 
 
Smysl otázky: 
- Pracovat hlouběji s DuPontovým rozkladem ROA a ROE, pracovat s ukazatelem finanční páka, a to 

po vyřešení otázky č. 10. 
 
Komentář k postupu výpočtu:  
V návaznosti na kroky v příkladu 10 je nutné dopočítat pro správné odpovědi krok 3., tj, zjistit celková 
aktiva a tyto následně dosadit do již vypočteného ukazatele obratu aktiv, tj. T/A. Po zjištění výše tržeb 
můžeme dosadit zjištěné proměnné např. do výpočtu ukazatele EAT marže (tj. EAT / T) a zjistit výši 
zisku (EAT). 
 

Výpočet u společnosti A: 
  

3. krok: 		1,25 = 	 "
$%
= "

"&'((
																																			1,25 = 	 "

$%
= "

"&'((
       A = 500 

 
3a. krok:  0,50 = #

"
    0,50 = 	 #

/((
																																					250 = 	T 

 
3b. krok:  28,16	% =	 !"#

#
   28,16	% =	 !"#

2/(
  70,4 = 	EAT 

 
 

Výpočet u společnosti B: 
  

3. krok: 		1,10 = 	 "
$%
= "

"&'/(
																																			1,10 = 	 "

$%
= "

"&'/(
       A = 1	650 

 
3a. krok:  0,60 = #

"
    0,60 = 	 #

'3/(
																																					990 = 	T 
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3b. krok:  12,76	% =	 !"#
#

   12,76	% =	 !"#
44(

  126,3 = 	EAT 
 
 

 
 

a) Společnost A má cca 2,25x vyšší tržby než společnost B 
CHYBA: Společnost A vykazuje tržby ve výši 250 a společnost B vykazuje tržby ve výši 990. 
Společnost A má tržby nižší než společnost B. 

b) Společnost B má cca 4x vyšší tržby než společnost A 
SPRÁVNĚ: Společnost A vykazuje tržby ve výši 250 a společnost B vykazuje tržby ve výši 990. 
Společnost B má tedy tržby vyšší cca 4x než společnost A. 

c) Zisk společnosti A je o cca 79 % nižší než společnosti B 
SPRÁVNĚ: Společnost A vykazuje zisk ve výši 70,4 a společnost B vykazuje zisk ve výši 126,3. 
Společnost A má tedy zisk o cca 79 % nižší než B. 

d) Zisk společnosti B je o cca 49 % vyšší než společnosti A 
CHYBA: viz odpověď c) výše 

e) Zisk společnosti B je o cca 39 % nižší než společnosti A 
CHYBA: viz odpověď c) výše 

f) Zisk společnosti A je o cca 59 % vyšší než společnosti B 
CHYBA: viz odpověď c) výše 

 
Správně odpovědělo 21 studentů. 

Závěr 
 
Díky změně v hodnocení průběžného testu se zvýšil průměrný počet bodů ze cca 7,3 bodů na cca 11,1 
bodů z celkových povinných 20 bodů. 
 
Konečně rozdělní bodů mezi studenty vypadá takto: 
 

 
 
Poznatky pro sestavení závěrečného testu: 
 
§ Studenti nejsou připravení na otázky, které vyžadují aplikaci znalostí. 
§ Studenti jsou schopni správně odpovědět na otázky směřující do přímé definice ukazatele.  
§ Není možné se spoléhat na férové jednání studentů při zpracování on-line testu vzdáleně. Je 

nutné tomuto přizpůsobit on-line test tak, aby každý ze studentů měl co možná nejvíce 
individualizovaný test. 

§ Je potřeba studentům nechat více času na zpracování otázek 
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§ Je potřeba studentům v závěrečném testu dát možnost získání více bodů, než uvádí sylabus, tedy 
aby měli šanci „opravit si“ výsledek z průběžného testu a měli šanci využití celé stupnice 
hodnocení. 

 
V Praze dne 19. dubna 2020  
Tomáš Brabenec 


