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RENTABILITA = ziskovost, výnosnost

▪ Rentabilní podnik = podnik, který dosahuje
zisku

Ukazatele rentability

▪ patří mezi výkazové poměrové ukazatele
▪ čerpají údaje z rozvahy i výkazu zisků a ztrát

▪ při výpočtu se vychází:

a) ze zisku před zdaněním =  hrubý zisk
b) ze zisku po zdanění = čistý zisk



1. Rentabilita (výnosnost) celkového kapitálu  

Čistý zisk
R    =  ——————— x  100
(%)      Celkový kapitál 

Tento ukazatel:
▪ hodnotí efektivnost vloženého kapitálu
▪ udává výnosnost prostředků, kterými podnik disponuje

(= vlastní a cizí zdroje)
▪ vyjadřuje, v kolika % se vrací celkový kapitál ve

formě zisku
▪ pokud je ukazatel nižší než odvětvový průměr, má podnik

nižší výnosnost a vyšší zadluženost



2. Rentabilita (výnosnost) vlastního kapitálu (R)

Čistý zisk
R     =   ——————— x   100
(%)        Vlastní kapitál

▪ udává celkovou výnosnost vlastních zdrojů
▪ kolik % zisku přinese 1 Kč vložených vlastních zdrojů
▪ jeho hodnota roste se zvyšováním zisku, snižováním
daní a úroků
▪ minimální rentabilita = běžná úroková míra, tj. úrok/úvěr



3. Rentabilita tržeb (RT)
= úspěšnost prodeje

hrubý zisk
RT   = ————— x  100 
(%)           tržby

▪ Udává míru zisku z tržeb, % podíl zisku na 1 Kč tržeb.
▪ Závisí na cenách prodávaných výrobků a   

zakalkulovaném zisku do těchto cen.
▪ Je-li hodnota nižší než odvětvový průměr, podnik má

nižší ceny, vyšší náklady nebo obojí.



4. Rentabilita nákladů (míra rentability = mR)

hrubý zisk  
mR =    ————————— x   100
(%)         vlastní náklady (VN)

udává, kolik Kč zisku před zdaněním
podnik získá, jestliže vloží 1 Kč VN

a) rentabilita podniková
b) rentabilita výrobková



Kteří činitelé ovlivňují rentabilitu (ziskovost)?

• produkce (její objem, struktura, kvalita)
• úroveň nákladů – využití kapitálu, pracovní doby 

(organizace práce), technologické postupy
• podmínky na trhu, úroveň tržních cen (nabídka, 

poptávka, konkurence)
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