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Poměrové ukazatele rentability 

 Rentabilita je měřítko schopnosti firmy 
dosahovat zisk pomocí investovaného 
kapitálu (výnosnost, ziskovost). 

 Vypovídá o úspěšnosti podnikání za 
sledované období. 

 Je jednou z podmínek finančního zdraví. 

 

 Základní vzorec =   Zisk    *   100 

                               Kapitál 

 



Problémy základního vzorce: 

 a) údaje o zisku jsou zjištěny z Výkazu zisků 

a ztrát 

 To znamená za celé účetní období 

 b) údaje o kapitálu jsou zjištěny z rozvahy 

 To znamená k určitému datu 

 c) máme možnost volit hodnoty čitatele 

(zisku), tak hodnoty jmenovatele (kapitálu) 



Úrovně zisku: 

 čistý zisk po zdanění EAT nebo  

 zisk před zdaněním EBT nebo 

 zisk před úroky a daněmi EBIT 

Úrovně kapitálu: 

Celkový kapitál -  upřednostňuje ho  

management 

Vlastní kapitál -  upřednostňují ho vlastníci 

(akcionáři) 



a) Rentabilita celkového kapitálu 

  ROA =    Zisk (EBIT) . 100 

                      CA 

 Kolik korun zisku (%)  přinese celkový vložený 

kapitál. Ukazuje jak se zhodnotí prostředky 

vložené nejen vlastníky, ale i zapůjčené 

věřiteli. 

 Proto ukazatel zajímá hlavně management 

 Jeho hodnota by měla být vyšší než úroková 

míra úvěru. 



b) Rentabilita vlastního kapitálu 

 ROE   =  Zisk (EAT)  . 100 

                       VK 

 Kolik korun zisku přinese VK. Je 

nejdůležitějším ukazatelem pro vlastníky 

(akcionáře).  

 Musí být co nejvyšší. 

 Investorům by měl přinést vyšší výnos než 

státní cenné papíry. 

 



c) Rentabilita tržeb (zisková marže) 

 = Zisk(většinou EAT) . 100 

           Tržby 

 Kolik korun zisku přinesou vyprodukované 

tržby - srovnat s jinými firmami, abychom 

věděli, zda neprodáváme pod cenou. 

 d) Rentabilita nákladů = Zisk (EAT) . 100 

                                               Náklady 

 Jaký zisk přinesou vynaložené náklady. 

 



Příklad: Vypočítejte ukazatele rentability a zhodnoťte je 

Ukazatel 1. období 2. období 3. období 

Celkový kapitál 509 929 482 467 690 382 

Vlastní zdroje 172 636 172 636 203 483 

Cizí zdroje 337 293 309 831 486 899 

Ukazatel 1. období 2. období 3. období 

Výnosy celkem 717 734 524 096 514 209 

Náklady celkem 689 018 488 880 480 184 

Úroky nákladové 8 858 6 512 2 720 

Daň 3 804 5 742 6 356 

Zisk (EBIT) 

Zisk (EAT) 



Řešení: 

Zisk 1. období 2. období 3. období 

EBIT 28 716 35 216 34 025 

EAT 16 054 22 962 24 949 

Ukazatel 1. období 2. období 3. období 

ROA 5,63 7,30 4,92 

ROE 9,30 13,30 12,26 

Zisk/Tržby 2,24 4,38 4,85 

Zisk/Náklady 2,33 4,70 5,20 



 Firmě se daří ve všech sledovaných obdobích 

dosahovat zisku. 

 Vykazuje poměrně vysokou rentabilitu celkového 

vloženého kapitálu (přes 5 %), což umožňuje 

managementu zhodnotit i zapůjčené prostředky. 

 Pro vlastníky kapitálu je příznivé zhodnocení jejich 

vkladu, nejvíce ve druhém období 13,3 %. 
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