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Anotace 

 
     Zjišťování, analýza a plánování výkonnosti podniků je důležitou součástí jejich finančního 

řízení a rozhodování.  Možnosti vyjádření výkonnosti prošly v uplynulém období vývojem, 

jež se projevil posunem od využití tradičních ukazatelů výkonnosti k ukazatelům pracujícím 

s ekonomickým ziskem. Představitelem těchto ukazatelů je ekonomická přidaná hodnota.  

     Cílem práce je ověřit, provést a posoudit analýzu a predikci finanční výkonnosti na úrovni 

konkrétního podniku zpracovatelského průmyslu prostřednictvím ukazatele ekonomické 

přidané hodnoty v rámci vybraného období. 

     Ekonomická přidaná hodnota (EVA) je definována jako ukazatel ekonomické výkonnosti a 

její podstatou je vyjádření tzv. ekonomického zisku. Konkrétně je jeho hodnota zjišťována 

jako rozdíl zisku z operační činnosti a nákladů na použitý kapitál podniku.  Možnosti jejího 

vyjádření jsou dvojí, a to konkrétně v podobě EVAEntity a EVAEquity. V praktické části 

dizertační práce je pracováno s EVAEquity. 

     K analýze ekonomické přidané hodnoty podniku ve vybraném období (2007 - 2011) je 

využita metoda pyramidového rozkladu vrcholového ukazatele na součin dílčích ukazatelů. 

K vyjádření vlivu těchto dílčích ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele je použita 

statistická metoda analýzy odchylek pro součtové i pro multiplikativní vazby. V případě 

multiplikativní vazby mezi ukazateli je konkrétně využita logaritmická metoda. 

     Pro určení plánované hodnoty ukazatele EVAEquity je prakticky aplikován přístup 

využívaný pro predikci stochastických náhodných veličin, přesněji jeden z mean-reversion 

procesů (Vašíčkův model), jež slouží ke stanovení odhadu budoucího vývoje úrokových 

sazeb. 

     Výsledkem dizertační práce je vytvořený model pro analýzu výkonnosti, jehož výstupem 

je identifikace těch dílčích ukazatelů rozkladu, které měly největší vliv na změnu vrcholového 

ukazatele EVAEquity v daném období. Pokud jde o predikci ekonomické přidané hodnoty, byla 

prakticky ověřena možnost aplikace použitého modelu prostřednictvím konkrétních 

podnikových dat a byla zjištěna výše ekonomické přidané hodnoty na zvolené období jednoho 

roku. 

     Dle analýzy a predikce bylo zjištěno, dle prezentovaných výsledků v závěru dizertační 

práce, že jak metoda analýzy odchylek, tak vybraná metoda predikce mohou vést v praxi k 

využitelným výsledkům.  



 

 

Annotation 

 

Analysis and prediction of economic value added of manufacturing 

indrustry company 

     

The findings, analysis and planning performance of companies is an important part of their 

financial management and decision making. Opportunity to express the performance have 

changed in the past year. Besides traditional performance indicators can be used indicators 

working with economic profit. Economic value added is representative of these indicators. 

     The aim of this dissertation thesis is to verify, implement and assess the analysis and 

prediction of financial performance at a specific manufacturing company through the 

Economic Value Added within the selected period. 

    Economic value added (EVA) is defined as an indicator of economic performance and its 

essence is an expression of the economic profit. Specifically, its value is measured as the 

difference of profit from operating activities and the cost of using capital. Possibilities of 

expression of economic value added are twofold, namely in the form of a EVAEntity EVAEquity. 

In the practical part of the dissertation thesis is working with EVAEquity. 

     The pyramid decomposition method is used to analyze the economic value added  of a 

company in the selected period (2007 - 2011).  Statistical methods for the analysis of 

variations are used to express the influence of partial indicators on the top indicators change. 

The analysis use the cumulative and multiplicative relations. Logarithmic method is 

specifically used in the case of multiplicative relation between indicators. 

     To determine the planned value of the indicators EVAEquity is practically applied approach 

used for the prediction of stochastic random quantities namely one of the mean-reversion 

process (specifically Vasicek model), which is used to estimate future interest rates.     

     The result of this dissertation thesis is created model for performance analysis. The output 

of this model is to identify the sub-indicators of decomposition that had the greatest influence 

on the change of top indicator EVAEquity in the selected period. When it comes to predicting 

economic value added was practically verified the possibility of application of the model used 

by specific company data and established the amount of economic value added for a selected 

period of one year. 

     According to the analysis and predictions, it was found that the selected method of 

variations analysis and the selected prediction method can lead in practice to meaningful 

results.  
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1 Úvod  

     Analýzu současné a minulé situace podniku včetně vytvoření předpokladů a detailní 

podoby jeho možného budoucího vývoje lze považovat za nedílnou součást finančního řízení. 

Proto správná, či lépe řečeno vhodně stanovená, s ohledem na konkrétní podmínky, struktura 

a vzájemná provázanost hodnotících ukazatelů je důležitým předpokladem fungování a 

rozvoje podniku v budoucnu. Navíc tuto soustavu ukazatelů, či její část, lze posléze využít i 

jako vhodný nástroj při samotné tvorbě finančních plánů, jež v sobě mimo jiné zahrnují dopad 

nejen finančních rozhodnutí na budoucí vývoj podniku.  

      Globalizace, fúze a akvizice, neustále rostoucí konkurence, změny a turbulence tržního 

prostředí - to všechno jsou důvody, které přispívají k tomu, že dochází k posunu ve finančním 

řízení podniků a to směrem k hodnotově orientovanému řízení (value based management) a 

k požadavku na maximalizaci akcionářské hodnoty (shareholder value) (Dluhošová, 2010). 

Přitom samotné zvýšení hodnoty pro akcionáře je pak zřetelné v růstu tržních cen akcií a 

dividend. Proto vyvstala potřeba ze strany finančního managementu podniků vytvořit takový 

ukazatel finanční výkonnosti, který by byl schopen vyjádřit přínos podniku k růstu hodnoty 

pro vlastníky. 

     Na rozdíl od tradičních ukazatelů finanční výkonnosti podniku v podobě účetního zisku či 

jiných forem jeho vyjádření a ukazatelů z účetního zisku odvozených (např. rentabilita aktiv, 

rentabilita vlastního kapitálu) bylo potřeba vytvořit takový ukazatel, který je schopen zachytit 

riziko a rozsah vázaného celkového kapitálu a pracovat tak nejen s náklady kapitálu cizího, 

ale i kapitálu poskytnutého vlastníky. Výchozí myšlenkou tohoto ukazatele se stal 

ekonomický zisk, kterého je dosahováno právě tehdy, pokud jsou kromě úhrady běžných 

nákladů uhrazeny i náklady spojené s veškerým investovaným kapitálem tedy nejen náklady 

explicitní, ale též implicitní náklady. 

     Výsledkem tohoto snažení bylo vytvoření ukazatele ekonomické přidané hodnoty 

(Economic Value Added), který byl zkonstruován na počátku 90. let minulého století 

poradenskou společností Stern, Stewart & Co.. Ekonomická přidaná hodnota je autory 

definována jako provozní zisk snížený o náklady celkového kapitálu použitého pro dosažení 

tohoto zisku a je tedy způsobem, jak zahrnout v souladu s myšlenkou ekonomického zisku i 

úhradu oportunitních nákladů. Přitom Mařík (2005) tvrdí, že ukazatel EVA vycházející 

z ekonomického zisku není v podnikové praxi zdaleka novinkou, protože známé americké 

firmy General Motors a General Electrics používaly obdobný ukazatel již v první polovině 

dvacátého století.  
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     Stejně tak jako mohou být tradiční ukazatele použity nejen k hodnocení finanční 

výkonnosti podniku, ale i jako vstupní informace k sestavení finančních plánů, může být 

použit právě ukazatel ekonomické přidané hodnoty k témuž. V případě použití ukazatele EVA 

jako měřítka výkonnosti umožňuje tento ukazatel finančnímu managementu uvědomit si, že 

vlastní kapitál potažmo nerozdělený zisk, který lze využít k financování rozvoje podniku, není 

kapitálem poskytnutým vlastníky zdarma. Navíc, protože tento ukazatel ve své základní 

podobě vyžaduje vyčlenění z činnosti podniku aktivity nezvyklé, nestandardní, neopakované, 

či nepravidelné, finanční manažeři mají možnost promítnout tyto úpravy do takto jednoznačně 

vymezeného a od těchto aktivit očištěného souhrnného ukazatele. Ukazatel ekonomické 

přidané hodnoty lze tedy zcela jednoznačně zahrnout do soustavy hodnotících ukazatelů 

v rámci zjišťování výkonnosti podniku, přesněji mezi ekonomické ukazatele. Jeho detailní 

analýzou lze poznat současnou finanční situaci a vztahy mezi různými stránkami  ekonomické 

činnosti podniku. Přičemž úkolem této analýzy je poznat zákonitosti v dílčích datech, 

prozkoumat jejich závislosti a vytvořit takový model, který je možno použít nejen 

k vysvětlení dosavadního průběhu, ale  rovněž i k predikci budoucího vývoje.  Slouží tak 

k vytvoření závěrů použitelných pro rozhodování o krocích, které umožní udržet, případně i 

zlepšit výsledky podniku v budoucnu. 

       Pokud jde o samotnou tvorbu finančního plánu,  účast na finančním plánování nutí 

pověřený management zamyslet se nad chodem podniku jako celku, nad jeho problémy, cíli a 

budoucností. Přitom se odhadují nové skutečnosti týkající se možného budoucího rozvoje 

podniku a tímto způsobem se v podstatě snižuje netransparentnost budoucích operací a riziko 

z nich plynoucí.  Při tvorbě finančních plánů lze pracovat v podniku se třemi časovými 

rovinami. Dlouhodobý strategický plán formulovaný obecně a souhrnně, z něhož jsou  

odvozovány hlavní priority a úkoly nastávajícího období. Taktický plán, který konkretizuje 

úkoly pro nastávající období a operativní krátkodobé plány. Přitom na všech zmiňovaných 

úrovních lze využít metody predikce k jejich naplnění, ať už jde o predikci výchozích 

vstupních ukazatelů (např. objem prodeje a z něj odvozený objem tržeb), či vybraných 

souhrnných ukazatelů, které mohou sloužit k vyjádření budoucí plánované výkonnosti 

podniku. 

      Přestože je podstata ekonomické přidané hodnoty již poměrně dobře známa a odbornou 

veřejností do jisté míry akceptována, v podnikové praxi se lze setkat s tím, že zjišťování a 

stanovení finanční výkonnosti prostřednictvím tohoto ukazatele či jeho využití  k predikci 

možného budoucího vývoje  není jednoznačně běžnou praxí. Stále jsou ještě v některých 

případech prioritou účetní a odvozené ukazatele, které ale bohužel mají svá negativa.   
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     Cílem práce je provést, ověřit a posoudit možnosti aplikace analýzy a predikce finanční 

výkonnosti na úrovni konkrétního podniku zpracovatelského průmyslu prostřednictvím 

ukazatele ekonomické přidané hodnoty v rámci vybraného období. 

     Doktorská dizertační práce je rozdělena včetně úvodu a závěru do šesti  samostatných 

kapitol. Po obsahové stránce lze práci rozdělit do dvou hlavních rovin, a to  teoretické a 

praktické. První z nich (ryze teoreticko-metodologická), která zahrnuje kapitolu 2 a 3, se 

věnuje objasnění podstaty ekonomické přidané hodnoty. Nejprve je zde charakterizována 

vypovídací schopnost jednotlivých tradičních ukazatelů výkonnosti včetně nastínění možných 

problémů s jejich interpretací a jsou okrajově zmíněny i tržní ukazatele a ostatní ekonomické 

ukazatele.  Pokud jde o ukazatel ekonomické přidané hodnoty, ten je zde detailně popsán 

s ohledem na možné způsoby jeho stanovení. Ukazatel EVA  je v práci použit k analýze 

finanční výkonnosti podniku, tudíž je pozornost zaměřena rovněž i na stanovení detailního 

rozkladu tohoto ukazatele, včetně objasnění obsahové náplně jednotlivých dílčích úrovní 

rozkladu.  

     Navíc  ukazatel EVA v práci slouží i jako nástroj použitelný pro vyjádření  možného 

budoucího vývoje podniku, což se odráží ve třetí kapitole, kde je  popsána a  charakterizována 

podstata  predikce stochastického vývoje ekonomických veličin, přičemž důraz je kladen na 

zvolenou metodu predikce s využitím mean-reversion procesů a simulace Monte Carlo.  

     V následující praktické části práce, která je obsahem čtvrté a páté  kapitoly, je nejprve 

podán krátký přehled dosavadního ekonomického vývoje analyzovaného podniku. Při 

hodnocení výkonnosti podniku je analýza provedena ve dvou časových pásmech. Nejprve od 

vzniku podniku v roce 1996 potažmo 1997 až po rok 2006, kdy je provedeno hodnocení 

podniku pouze prostřednictvím zvolených tradičních ukazatelů. Poté následuje analýza, jež je 

provedena s důrazem na zjištění ekonomické přidané hodnoty na bázi EVAEquity včetně 

stanovení hlavních faktorů ovlivňujících její vývoj v  období 2007 - 2011. 

       Obsahem páté kapitoly je již samotná predikce. Přitom jako vstupní data predikce jsou 

použita měsíční data z výkazů podniku za období 2007 - 2011. Nejprve jsou stanoveny hlavní 

faktory (dílčí ukazatele), které ovlivňují tvorbu vrcholového ukazatele EVA. Dle zvoleného 

mean-reversion procesu v podobě Vašíčkova modelu je vytvořen odhad očekávaného vývoje 

dílčích ukazatelů. Srovnání těchto očekáváných hodnot se skutečnými hodnotami je základem 

pro vyčíslení vzájemných závislostí mezi rezidui (náhodnými složkami) těchto ukazatelů 

prostřednictvím Choleskeho matice. Následně prostřednictvím simulace Monte Carlo je 

provedena predikce finanční výkonnosti podniku v  podobě vrcholového ukazatele   
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ekonomické přidané hodnoty na období jednoho roku (konkrétně na období bezprostředně 

následujících dvanácti měsíců).  
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2 Ekonomická přidaná hodnota jako ukazatel finanční výkonnosti     

     Jedním z významných nástrojů finančního rozhodování je řízení firemní výkonnosti. 

Přitom za výkonnost lze považovat dosahování žádoucích výstupů s disponibilními vstupy 

kvantifikovanými nejen naturálně ale i hodnotově .  

     Z pohledu finančního řízení je výkonnost úzce spojována s efektivností, kterou lze chápat 

jako zohlednění spotřebovaných zdrojů v dosaženém ekonomickém prospěchu. Efektivností 

je tedy schopnost podniku zhodnotit zdroje vložené do podnikání (Fibírová, Šoljaková, 2005).  

Základním kritériem je souměření vstupů  s dosaženými výstupy.   

 

2.1 Základní přístupy měření finanční výkonnosti 

     Při vyjadřování a hodnocení efektivnosti lze vycházet ze dvou základních přístupů. První 

z nich je založen na manažerských kritériích rozhodování a orientuje se na potřeby aktivního 

řízení – především na budoucnost. Pracuje tak s předpokládanými relevantními vstupy a 

očekávanými výstupy (Staněk, 2003).  

     Druhý přístup je založen na zhodnocení minulého či aktuálního vývoje a jeho 

východiskem jsou data zachycující současnost či minulost. Ta mohou být posuzována ze tří 

možných pohledů (Dluhošová, 2010). Prvním z nich jsou tradiční kritéria, jež vycházejí 

z účetních dat. Druhá skupina kritérií čerpá z podstaty vyjádření ekonomické efektivnosti. 

Třetí skupina kritérií zohledňuje vliv trhu a vyjadřuje výkonnost prostřednictvím dat 

z kapitálových trhů. 

 

2.1.1 Tradiční ukazatele  

     Ke klasickým ukazatelům výkonnosti patří zisková kritéria, která  dosažené výstupy 

snižují o spotřebované vstupy a jako informační zdroj používají účetní data. Pracují se 

spotřebovanými zdroji vyjádřenými v podobě nákladů a s ohodnocenými výstupy v podobě 

výnosů. Při využívání těchto kritérií je potřeba mít na zřeteli, že výše prezentovaných vstupů 

a výstupů koresponduje se základními principy účetnictví. V případě výkazu zisku a ztráty  

jde o akruální princip či princip věcné a časové shody výnosů s náklady. Podstatou akruálního 

principu je respektování a zachycování výnosů a nákladů v okamžiku jejich vzniku a ne 

v okamžiku jejich faktické úhrady. Princip věcné shody vychází ze souměření nákladových a 

výnosových položek, jež spolu věcně souvisí. To způsobuje, že spotřebované zdroje - náklady 

-  jsou vykazovány v tom období, kdy dochází k jejich realizaci na trhu prostřednictvím 

výnosů. Navíc skutečnost, že výkony ještě nebyly prodány konečnému zákazníkovi,  a že   
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tudíž nedošlo k jejich realizaci, není vyjádřena snížením nákladů, ale opačným přístupem 

prostřednictvím zvýšení výnosových položek (tento přístup je uplatňován i v České 

republice). Náklady, které nemohou být jednoznačně přiřazeny výkonům, jsou zachyceny 

v období, ve kterém vznikly.  

     Důležitou roli při vyjadřování spotřeby zdrojů mají také vstupní hodnoty, ze kterých je 

spotřeba vyjadřována. V České republice se důsledně uplatňuje v případě úplatného nabytí 

jako východisko pořizovací cena (popřípadě reprodukční pořizovací cena), jež v sobě 

zahrnuje cenu, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů, které s jeho pořízením souvisí.  

V případě pořízení majetku ve vlastní režii lze použít ocenění na úrovni vlastních nákladů 

výroby.  Pohledávky a závazky se pak oceňují jmenovitou hodnotou. Všechny tyto 

skutečnosti mají vliv na vyjádření celkové spotřeby zdrojů prostřednictvím trvalého či 

přechodného snížení jejich hodnoty v podobě spotřeby, oprávek a opravných položek.  

     K účetním ukazatelům výkonnosti tak lze přiřadit různé úrovně zisku vyjádřené jako rozdíl 

mezi výnosy a náklady. Patří k nim EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depraciation 

and Amortization), tedy taková úroveň zisku, která není ovlivněna výší úroků z použitého 

cizího kapitálu, efektivní daňovou sazbou a velikostí a zvoleným způsobem oceňování a 

odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (Blaha, Jindřichovská, 2001). 

Takto vyjádřený zisk  umožňuje  mezipodnikové srovnání základní výdělečné činnosti 

podniku bez ohledu na výše uvedené skutečnosti a odráží v sobě  spotřebu variabilních 

popřípadě části fixních zdrojů.  

     EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) je ziskem, který je ovlivněn hlavní výdělečnou 

činností podniku. Zahrnuje nejen výkonnost  související s pravidelně se opakující provozní 

činností zohledněnou ve výnosech souvisejících s realizovanými případně naskladněnými 

výkony a v nákladech souvisejících s těmito vytvořenými výkony, ale i zisky, k nimž dochází 

z prodeje nepotřebných aktiv (dlouhodobého majetku a zásob).  Naopak  není ovlivněn úroky 

a aktuálním daňovým zatížením. Tato úroveň vyjádřeného zisku je často součástí dalších 

ukazatelů sloužících k vyjádření podnikové výkonnosti. 

      EBT (Earnings Before Taxes) je ziskem, jež v sobě zahrnuje výsledky z provozní, finanční 

i mimořádné oblasti. Je tak ovlivněn nejen běžným provozem, ale i velikostí a strukturou 

cizího kapitálu a případnými mimořádnými výnosy a náklady (Strouhal, 2008). 

     EAT (Earnings After Taxes) určuje výši čistého zdaněného zisku. Jeho velikost je kromě 

výše uvedených skutečností ovlivněna efektivní daňovou sazbou. Ta je charakterizována jako 

procentuální úroveň zdanění daného období s ohledem na daňovou uznatelnost nákladů a 

velikost zdanitelných příjmů.  
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     EAR (Earnings Retained) charakterizuje výši disponibilního zisku k rozdělení. Je to tedy 

taková výše zdaněného zisku, která po povinných či dobrovolných přídělech do fondů a po 

určení výše zisku připadajících na výplatu dividend či podílů na zisku zůstává  podniku 

k dispozici jako vytvořený interní zdroj financování.  Jeho výše závisí nejen na schopnostech 

podniku dostatečně zhodnocovat použité zdroje, ale i na schopnostech výkonného 

managementu přesvědčit vlastníky  o výhodnosti využít tento vytvořený zisk k financování 

aktivit, jež jim přinese požadovanou výnosnost v budoucnosti (Strouhal, Mrkvička, 2011). 

     Kromě ziskových kritérií lze využít k hodnocení výkonnosti, s ohledem na dříve zmíněný 

akruální princip, i ukazatelů charakterizovaných peněžními toky. K těm patří především 

provozní cash flow a cash flow ze samofinancování. Provozní cash flow v sobě zahrnuje 

změnu peněžního toku způsobenou hlavní činností podniku související s výrobou a prodejem 

výrobků, zboží a služeb.  Cash flow ze samofinancování umožňuje vyjádřit výši vytvořených 

interních zdrojů financování, k nimž patří čistý zisk včetně odpisů. Odpisy jsou považovány 

za zdroj financování, protože jsou vyjádřením spotřeby, která není současně provázána se 

vznikem peněžního výdaje. 

     K tradičním kritériím vyjadřující výkonnost, kromě těchto absolutních kritérií, lze zařadit 

poměrová kritéria, která vyjadřují relativní výkonnost vzhledem k vloženým vstupům. 

Můžeme je rozdělit do dvou oblastí. Na ty, jež zhodnocují výkonnost celkovou a na 

výkonnost orientovanou  směrem k vlastníkům. Hovoříme o stakeholder a shareholder 

přístupu. K té první jmenované skupině lze zařadit  rentabilitu dlouhodobého vloženého 

kapitálu a  rentabilitu aktiv. K té druhé rentabilitu vlastního kapitálu a  ukazatel čistého zisku 

na akcii. 

     Rentabilita dlouhodobého vloženého kapitálu (Return on Capital Employed) je 

poměrovým ukazatelem, jež vyjadřuje, kolik bylo vytvořeno jednotek zisku s ohledem na 

jednotku vloženého dlouhodobého kapitálu. Tento ukazatel  vychází ze základní filozofie 

fungování kapitálového trhu, který je považován za základní místo, kde podniky získávají 

dodatečné zdroje pro financování svých potřeb (Grünwald, Holečková, 2007). Podle podoby 

čitatele rozlišujeme dva způsoby vyjádření. Ten první z nich je charakterizován jako: 

                                                       DCKVK

EBIT
ROCE


  ,                                                 (2.1) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním, VK je vlastní kapitál, DCK je dlouhodobý cizí 

úročený kapitál. 

     Tato forma vyjadřuje výši vytvořeného zisku před úroky a zdaněním, jehož bylo dosaženo 

prostřednictvím dlouhodobých zdrojů. Konečná úroveň ROCE je tak ovlivněna nejen výši  
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 provozního výsledku hospodaření, ale i výší  úplatných zdrojů. To má za následek, že růst 

ROCE, jež je žádoucí, může být projevem nejen zvyšování ziskovosti, ale současně i 

snižováním dlouhodobých zdrojů bez současného růstu zisku.  V případě, že dochází ke 

snižování zapojeného cizího kapitálu a k poklesu vlastního kapitálu z důvodu výplaty 

zadrženého zisku z minulých období vlastníkům, může tento ukazatel vykazovat (při 

nezměněné výši zisku) pozitivní růstový trend.  Přitom tento trend může signalizovat 

neexistenci vhodných budoucích investičních příležitostí, či neschopnost managementu 

přesvědčit stávající vlastníky o budoucí výnosnosti těchto projektů.  

      Druhou formou vyjádření rentability dlouhodobých zdrojů je prostřednictvím čistého 

zisku a daňového štítu z úroků: 

                                            DCKVK

túrokyEAT
ROCE






)1(
 ,                                        (2.2) 

kde EAT je čistý zisk, t je aktuální sazba daně ze zisku, VK je vlastní kapitál, DCK je 

dlouhodobý cizí kapitál. Přitom vztah pro vyjádření zdaněné výše úroku lze vyjádřit i jako: 

                                       TSúrokyúrokytúrokytúroky  )1(                          (2.3) 

kde TS je daňový štít (tax shield) z úroků, t je daňová sazba. Tento způsob vyjádření 

umožňuje pohled poskytovatelů dlouhodobého kapitálu na zhodnocení tohoto kapitálu. 

Poskytovatelé vlastního kapitálu jsou odměněni v podobě výše čistého zisku, poskytovatelé 

dlouhodobého cizího kapitálu mají nárok na výnos v podobě zdaněného úroku.   

     Rentabilita aktiv (Return on Assets) je dalším z nástrojů pro vyjádření  relativní 

výkonnosti. Vyjadřuje kolik peněžních jednotek zisku bylo vytvořeno s jednou jednotkou 

vloženého majetku (aktiv). Prioritou je tak pohled přes majetkovou bázi a schopnost podniku 

ji efektivně využít (Kislingerová, 2010). Jeho podoba je následující: 

                                                              A

EBIT
ROA   ,                                                     (2.4) 

kde EBIT je zisk před daněmi a úroky, A jsou aktiva.  Jeho růst v čase je hodnocen pozitivně. 

Příčiny, které růst způsobují mohou být dvojí. Jednak růst ROA může být důsledkem vyššího 

tempa přírůstku EBIT oproti tempu růstu aktiv, jednak k růstu může dojít i díky zvyšování 

objemu zisku při nezměněné výši aktiv nebo tento růst může být projevem stabilní nezměněné 

výše zisku při současném snižování výše využívaného majetku.  Růst způsobený zvyšováním 

zisku je projevem efektivnější a hospodárnější činnosti podniku. Znamená totiž, že je 

udržována určitá stabilní hranice aktiv, jejíž zhodnocení v čase roste. Neměnná úroveň aktiv 

je důsledkem průběžné obnovy stálých aktiv a udržováním trvalé hladiny pracovního kapitálu.   

Zvyšování rentability aktiv díky poklesu aktiv může být signálem budoucích potíží podniku.  
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 Může být totiž projevem snižování hodnoty dlouhodobého majetku díky trvalému opotřebení, 

bez současné obnovy tohoto majetku, a poklesem pracovního kapitálu, který může mít za 

následek budoucí pokles zisku. Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, je potřeba velké  

obezřetnosti a komplexnosti při posuzování  a vyhodnocování zjištěných dat. 

      Ukazatel rentability aktiv je široce využíván k porovnávání mezipodnikové výkonnosti. Je 

to z toho důvodu, že vyjadřuje čistou výdělečnou schopnost aktiv bez vlivu financování těchto 

aktiv. Proto umožňuje srovnávat podniky bez ohledu na zapojení cizího kapitálu do 

financování a bez ohledu na vývoj aktuální daňové sazby, potažmo efektivní daňové sazby 

(Kislingerová, Hnilica, 2008). 

     Kromě toho, že  tento ukazatel využívají externí subjekty ke srovnání s ostatními podniky, 

je ukazatel ROA i významným nástrojem k dosažení žádoucí efektivnosti (Petřík, 2009). Jeho 

rozkladem na dílčí části, jej management využívá ke stanovení žádoucí rentability nákladů. 

ROA lze vyjádřit rozloženě jako: 

                                            A

náklady

náklady

EBIT

A

EBIT
ROA    .                                 (2.5) 

Při  znalosti výše nákladů (spotřebovaných zdrojů), jež bude potřeba k tvorbě žádoucích 

výstupů (výkonů) a disponibilní výše aktiv, lze zjistit úroveň rentability nákladů, 

zabezpečující dosažení požadované rentability aktiv: 

                                              A

EBIT

náklady

A

náklady

EBIT
  .                                               (2.6) 

      

     K ukazatelům, které vycházejí z dat, jež jsou relevantní pro vlastníky, patří rentabilita 

vlastního kapitálu (Return on Equity). Ta je definována jako výše zisku připadající na 

jednotku vlastního kapitálu – tedy kapitálu tvořeného vklady společníků a zvyšovaného či 

snižovaného výši dosaženého zisku či vykazované ztráty sledovaného období (Kovanicová, 

1995), (Sedláček, 2007). To, že může být součástí vlastního kapitálu i vytvořený nerozdělený 

zisk období je faktem, který může zkreslovat výsledky tohoto ukazatele. V aktuálním období 

je totiž výkonnost hodnocena s ohledem na konečný stav vlastního kapitálu, tedy včetně 

aktuálního nerozděleného zisku. Přitom je třeba vzít v úvahu, že zisku období, bylo dosaženo 

prostřednictvím kapitálu, jež byl k dispozici na počátku tohoto období (Marek, 2006). Tuto 

skutečnost lze upravit prostřednictvím využívání průměrné hodnoty vlastního kapitálu 

zjištěnou jako aritmetický průměr výše vlastního kapitálu na začátku a na konci období:  
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2

KSPS VKVK

EAT
ROE


  ,                                                  (2.7) 

kde EAT je čistý zisk, VKPS je hodnota vlastního kapitálu na počátku období, VKKS je výše 

vlastního kapitálu na konci období nebo použitím údajů o výši vlastního kapitálu platnou na 

počátku období: 

                                                                 
PSVK

EAT
ROE   .                                                 (2.8) 

Jako pozitivní je hodnocen růst tohoto ukazatele v čase. S ohledem na způsob výpočtu, jej 

může být dosaženo růstem zisku či naopak poklesem vlastního kapitálu. Růst, jež je 

důsledkem zvyšování zisku, můžeme považovat za lepší situaci. To může být způsobeno 

snižováním nákladů, či zvyšováním výnosů a oba tyto důvody lze hodnotit pozitivně. Růst 

rentability vlastního kapitálu způsobený poklesem vlastního kapitálu znamená, že dochází 

k přesunu dříve vytvořeného zisku k vlastníkům. Záleží pak na konkrétní situaci, zda lze toto 

považovat jednoznačně za pozitivní.  

     Dalším ukazatelem využívaným akcionáři je ukazatel čistého zisku na akcii (Earnings per 

Share, EPS),který je určen jako čistý zisk připadající na jednu kmenovou akcii: 

                                                                    KA

EAT
EPS   ,                                                (2.9) 

kde EAT je čistý zisk, KA je počet ks kmenových akcií. Vypovídací schopnost tohoto 

ukazatele je, stejně jako u všech předchozích, vázána na minulá data, jež mohou být ohrožena 

rizikem určitého stupně manipulace s těmito daty (Marinič, Nývltová, 2010). Nicméně i přes 

zmíněné nedostatky je hodnota tohoto ukazatele srovnávána s výší rentability vlastního 

kapitálu a je jedním z východisek při ohodnocování firemní výkonnosti kapitálovým trhem    

a může tak mít vliv na tržní cenu akcie.  

 

2.1.2  Ekonomické ukazatele  

     Důsledkem faktu, že vývoj rentability vždy plně nemusí korelovat s tvorbou hodnoty pro 

vlastníky, vznikly nutnost vzniku ekonomických ukazatelů (Dluhošová, 2010). Ekonomické 

ukazatele souvisí s porovnáním výnosů s náklady na kapitál. Teprve pak je možné odhadnout, 

jestli byla vytvořena hodnota. Tyto ukazatele, na rozdíl od účetních, zohledňují faktor rizika, 

času a náklady na kapitál, který byl do podniku vložen. Patří sem čistá současná hodnota, 

ekonomická přidaná hodnota, ukazatel rentability investic založené na peněžních tocích 

CFROI.  
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     Ukazatel čistá současná hodnota (Net Present Value) vyjadřuje přírůstek hodnoty majetku 

v souvislosti s realizací konkrétního projektu (Brealey, Myers, 2001). Obecně lze vztah pro 

výpočet vyjádřit jako rozdíl mezi současnou hodnotou budoucích vygenerovaných volných 

peněžních toků  z projektu a hodnotou počátečních  peněžních výdajů na projekt: 

                                              KVRFCFNPV t
T

t

t  



 )1(
1

,                                      (2.10) 

kde FCFt vyjadřují  budoucí příjmové peněžní toky, R jsou náklady kapitálu použitého 

k financování projektu, nebo také požadovaná výnosnost, t jsou jednotlivé roky životnosti 

projektu, T je celková doba životnosti projektu a KV vyjadřují kapitálové výdaje vynaložené 

na počátku projektu. Nedostatek tohoto ukazatele spočívá v požadavku na zpracování 

vstupních informací a expertní posouzení a stanovení  samotných volných peněžních toků na 

následující budoucí období, proto je použití tohoto ukazatele nevhodné pro externí analytiky.  

 CFROI (Cash Flow Return on Investment), jež lze  přeložit  jako rentabilita investic 

založená na peněžních tocích, se řadí mezi komplexní měřítka výkonnosti podniku. Nejde 

tedy o samotný ukazatel, ale spíše o komplexní model. CFROI lze chápat jako vnitřní 

výnosové procento podnikových investic, přičemž podnik je chápán jako soubor investičních 

projektů (Mařík, Maříková, 2005). Jeho základním principem je tedy porovnávání 

vypočteného vnitřního výnosového procenta s průměrnými náklady kapitálu použitého           

k financování. Obecně platí, že rozdíl těchto dvou porovnávaných veličin by měl být kladný. 

Z toho vyplývá, že pro investory je nejvhodnější podnik, který má hodnotu CFROI vyšší než 

kapitálové náklady. Pak lze také  předpokládat, že dochází k tvorbě hodnoty v podniku         

(v opačném případě se hovoří o ničení hodnoty). Úroveň CFROI lze  vyvodit z následujícího 

vztahu: 

                                 GCECFROISVCFROIGCF Tt
T

t

t  



 )1()1(
1

,                 (2.11) 

kde GCF je peněžní tok z provozních aktiv vyjádřený jako součet čistého zisku a odpisů, SV 

vyjadřuje zůstatkovou hodnotu aktiv po uplynutí doby životnosti, t jsou jednotlivé roky 

životnosti, T je celková doba životnosti investice a GCE znamená provozní aktiva 

v pořizovací ceně při současném zohlednění inflace od koupě aktiv až do okamžiku 

vyhodnocení investice.  
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2.1.3  Tržní ukazatele  

     Tržní ukazatele výkonnosti jsou úzce propojeny s vývojem akciového trhu. Výkonnost 

podniku je tedy hodnocena z pohledu trhu. Do této skupiny ukazatelů patří tržní přidaná 

hodnota a tržní výnos akciového kapitálu.  

     Ukazatel tržní přidaná hodnota (Market Value Added) pochází, stejně jako ukazatel 

ekonomická přidaná hodnota EVA, od autorů ze společnosti Stern Stewart & Co.  Výkonnost 

podniku je v tomto případě hodnocena z pohledu trhu. Pomoci ukazatele MVA lze stanovit, 

zda byla vytvořena hodnota pro akcionáře. Pokud tržní hodnota podniku přesahuje množství 

kapitálu, který do něj byl investován, pak byla akcionářská hodnota vytvořena (Dluhošová, 

2010). Pokud je tomu naopak, byla tato hodnota zničena. Rozhodujícím měřítkem je v tomto 

případě rozdíl mezi mírou výnosnosti a náklady kapitálu podniku. Pokud je kladný, lze 

předpokládat vznik tržní přidané hodnoty, v případě záporného rozdílu ke vzniku tržní přidané 

hodnoty nedojde. Z tohoto důvodu je účelné pro podniky zaměřit se na vytváření přebytku 

míry výnosnosti nad kapitálovými náklady. Přesahuje-li totiž celková tržní hodnota podniku 

množství investovaného kapitálu, dochází ke vzniku tržní přidané hodnoty. Hodnotu 

ukazatele tržní přidané hodnoty lze vyčíslit dvěma způsoby. Prvním z nich je stanovení MVA 

na bázi hodnotového rozpětí:  

                                                        CMVMVA  ,                                                         (2.12)           

kde MV představuje celkovou tržní hodnotu podniku a C celkový investovaný kapitál. Za 

předpokladu, že se účetní a tržní hodnota dluhu rovnají, lze tržní přidanou hodnotu stanovit na 

bázi zúženého hodnotového rozpětí, a to následovně: 

                                                    BVEMVEMVA  ,                                                       (2.13)        

kde MVE je tržní hodnota vlastního kapitálu a BVE je účetní hodnota vlastního kapitálu 

(Dluhošová, 2008). Druhým způsobem stanovení hodnoty ukazatele je výpočet pomoci 

současné hodnoty všech očekávaných budoucích ekonomických přidaných hodnot:  

                                       t
T

t

WACCEVAEVAPVMVA   )1()( ,                                       (2.14) 

kde t jsou jednotlivé roky tvorby ekonomické přidané hodnoty, T vyjadřuje celkovou dobu 

sledování  a WACC jsou průměrné náklady na kapitál. 

     V případě vzorce (2.14) je patrná provázanost mezi ukazateli EVA a MVA. Určitý rozdíl 

je ovšem v informačních zdrojích, jež ovlivňují výši těchto ukazatelů. V případě EVA,  kterou 

lze považovat převážně za ukazatel sloužící potřebám managementu, ukazatel MVA je 

výrazně ovlivněn aktuální situací na kapitálovém trhu. Z toho vyplývá určité omezení pro 

použití ukazatele MVA.  Nelze  ho  totiž  aplikovat  na podniky, které nejsou obchodovány na   
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kapitálovém trhu. Nicméně prostřednictvím znalostí ekonomické přidané hodnoty si lze 

vytvořit určitou představu dle vzorce (2.14) o její výši.  

     Druhým tržním ukazatelem je tržní výnos akciového kapitálu (Total Shareholder Return). 

Jedná se o výnos, který akcionáři získávají díky držení akcií a obchodování s nimi. Konkrétně 

jej lze vyjádřit jako součet dividendového a kapitálového výnosu: 

                                                
t

tt

C

DIVCC
TSR


 1 ,                                                        (2.15) 

kde 
1tC  představuje tržní cenu akcie v čase 1t , Ct představuje tržní cenu akcie v čase t a 

DIV je výše dividendy připadající  na akcii.  

     Samotné hodnocení tržních ukazatelů výnosnosti  má ale i svá úskalí. Protože oba výše 

uvedené ukazatele pracují s očekáváním investorů, může dojít k takové situaci, kdy i přes 

nesporný přebytek podnikové výnosnosti investic nad kapitálovými náklady není vytvořena 

tržní přidaná hodnota či tržní výnos akciového kapitálu je záporný. 

  

 

2.2  Charakteristika ekonomické přidané hodnoty 

     Ekonomický zisk je podstatou skupin ukazatelů, jež vyjadřují výkonnost podniku dle 

širšího pohledu na hodnotu vytvořenou podnikem. Ekonomický zisk je chápán jednak jako 

přesah zisku nad ziskem normálním. Za normální zisk je považována běžná, obvyklá, typická 

úroveň zisku ekonomiky. Je to tedy zisk, který by podnik mohl očekávat, kdyby své zdroje 

vložil do jiných odvětví. Jednak je za ekonomický zisk považována částka, při které výnosy 

převyšují explicitní a implicitní  náklady (Mařík, Maříková, 2003). Přitom za explicitní 

náklady jsou považovány  spotřebované vstupy vyvolané vznikem výkonů. Za implicitní 

náklady jsou pak považovány náklady, jež vyjadřují neuskutečněný prospěch, jež byl 

způsoben využitím zdrojů právě zvoleným způsobem.  Implicitní (oportunitní) náklady tak 

nepředstavují reálně spotřebované ekonomické zdroje, ale dodatečné měřítko účelnosti  

zvolené varianty (Kislingerová, 2010). Tím se ekonomické pojetí výkonnosti odlišuje od čistě 

účetního přístupu, který pracuje právě jen s explicitními náklady.  

     K ekonomickým ukazatelům výkonnosti lze zařadit ekonomickou přidanou hodnotu 

(Economic Value Added - zkráceně EVA). Ukazatel, který sice vychází ze zisku v účetním 

pojetí, ale pracuje i s alternativními náklady na kapitál. (Mařík, Maříková, 2011). Jeho 

vyjádření vychází z konceptu, že podnik musí být schopen vytvořit minimálně takovou 

hodnotu, jež je rovna nákladům kapitálu, který používá. Pouze v tomto případě lze hovořit o   



18 

 

ekonomickém zisku. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti je výše nákladů kapitálu 

ovlivněna nejenom požadavky poskytovatelů úročeného cizího kapitálu, ale i kapitálu 

vlastního tudíž vlastníků (Marinič, 2008). Požadavek na zhodnocení kapitálu vloženého 

vlastníky je pak odvozen od jejich pohledu na výši alternativních nákladů kapitálu vázané na 

jinou neuskutečněnou variantu rozhodování.  Obecně můžeme podobu tohoto ukazatele 

vyjádřit jako: 

                                                             )( IMEX NNVEVA  ,                                         (2.16) 

kde V představují výnosy, EXN  vyjadřují explicitní náklady a IMN  implicitní náklady. 

     Způsobů, jakými lze vyjádřit ekonomickou přidanou hodnotu, je několik. Podobu 

ekonomické nadhodnoty lze vyjádřit v podobě provozního zisku jako EVAEntity: 

                                                    WACCCNOPATEVA  ,                                          (2.17) 

kde  NOPAT je upravený provozní zisk po zdanění, C je celkový zpoplatněný kapitál, tedy 

suma dlouhodobého cizího kapitálu a vlastního kapitálu, jež je  vázána v operačních aktivech, 

WACC jsou průměrné vážené náklady kapitálu (Mařík, Maříková, 2005).  Tuto absolutní výši 

ekonomické přidané hodnoty lze převést i do podoby jejího relativního vyjádření 

prostřednictvím výše EVA připadající na jednotku použitého kapitálu: 

                                                          WACCROIC
C

EVA
 ,                                         (2.18) 

kde ROIC je rentabilita investovaného kapitálu, jež je dána vztahem: 

                                                               
C

NOPAT
ROIC  .                                         (2.19)    

     Takto vyjádřená ekonomická přidaná hodnota vyjadřuje přírůstek nově vytvořené hodnoty 

za uplynulé období zohledňující veškeré náklady spojené se zapojeným kapitálem. Její výše je 

ovlivněna výši  provozních výnosů, provozních nákladů, výší zapojeného celkového kapitálu 

spojeného s operačními  aktivy a výší nákladů na kapitál.  Růst ekonomické přidané hodnoty 

může tak být zapříčiněn  růstem  NOPAT, či  snížením množství zapojeného kapitálu a 

poklesem průměrných nákladů na kapitál. Změny v případě NOPAT a WACC lze chápat 

jednoznačně – jejich výše uvedená změna je nástrojem, jak docílit vytvoření EVA. Sporná je 

již situace v případě poklesu kapitálu, ten skutečně matematicky vede, za jinak nezměněných 

podmínek, k růstu EVA, nicméně je nutno sledovat, zda pokles kapitálu není projevem 

poklesu aktivity firmy, která by se později projevila snížením NOPAT.  

     Naopak pokles vytvořené ekonomické nadhodnoty může být důsledkem poklesu 

upraveného provozního zisku, růstem zapojeného zpoplatněného kapitálu a růstem nákladů na 

kapitál.   
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     Výše zmíněné vlivy indikují žádoucí vývoj hlavních faktorů přispívajících k tvorbě EVA. 

Tvorba ekonomické přidané hodnoty je tak ovlivněna růstem provozního zisku z operačních 

aktiv,  či snížením nákladu kapitálu  případně i výše využívaného kapitálu. Ekonomická 

přidaná hodnota vyjádřena v podobě EVAEntity, tak na rozdíl od tradičních ukazatelů 

výkonnosti pracuje také s rizikem, vyjádřeným v podobě nákladů kapitálu nejen věřitelů ale i 

vlastníků a naopak vzhledem k ukazatelům, jež vycházejí z tržních dat není ovlivněna 

okamžitými změnami kapitálového trhu (Amat, 2002).  

     Při výpočtu EVAEntity je potřeba ještě před samotným výpočtem provést úpravu dat 

poskytovaných účetnictvím na tzv. ekonomický model, jehož prostřednictvím lze získat 

upravenou podobu aktiv, kapitálu a nákladů a výnosů souvisejících s těmito aktivy. Každý 

podnik, který se rozhodne tyto úpravy provádět, by měl zachovávat určitou konzistentnost a 

neměnnost těchto úprav pro určité období. Pro vyčíslení čistého operativního zisku a výše 

investovaného kapitálu je doporučováno jejich autory až 164 úprav (Young, O´Byrne, 2001). 

Nicméně tuto informaci  je nutno uvést v kontextu s tím, že regulace  účetnictví v USA je 

založena na zvykovém právu, což znamená, že je akceptováno to, co je dlouhodobě ověřeno a 

uznáno jako nejlepší praxe, aniž se tyto zvyklosti zakotvují v zákonné normě (tzn., že se nelze 

setkat se standardizovanou účtovou osnovou, či standardizovanými souvztažnostmi, jak je to 

zvykem v České republice).  Dle Kovanicová (2004) US GAAP definují, jaké informace má 

podnik co do věcného obsahu vykázat a jak podrobné mají být, ale nezabývá se tím, jakými 

metodickými postupy je podnik zjistí, ani tím, v jaké formě musí být nutně předloženy. Tato 

skutečnost má za následek fakt,  že neexistují dvě firmy, které by měly totožné účetnictví  a 

jejichž účetní výkazy by byly co do obsahu, struktury, podrobnosti a názvů položek naprosto 

shodné. 

      Dle Mařík (2007) lze výše uvedenou nutnou konverzi vstupních dat pro účely zjištění 

ekonomické přidané hodnoty rozlišit na čtyři základní kroky. Konkrétně jde o konverzi na 

operační aktiva, konverzi finančních zdrojů, konverzi daňovou a konverzi akcionářskou. 

Konverze na operační aktiva slouží k vyloučení těch položek z aktiv, které se nepodílejí na 

základní činnosti podniku. Dále je potřeba snížit hodnotu aktiv o neúročený cizí kapitál a 

naopak zvýšit hodnotu aktiv o majetek, který je využíván v činnosti podniku, nicméně není 

vykazován jako součást aktiv. Konverze finančních zdrojů představuje snížení pasiv o 

neúročený krátkodobý cizí kapitál a nákladové rezervy, které nejsou v daný okamžik 

skutečným dluhem a zvýšením zdrojů o  závazky z leasingu.  Daňová konverze umožňuje 

zjistit výši NOPAT prostřednictvím zdanění skutečnou daňovou sazbou. Akcionářská   
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konverze  pak umožňuje prostřednictvím změn ve vlastním kapitálu zohlednit provedené 

úpravy v aktivech a pasivech. 

     Poněkud úžeji lze vyjádřit ekonomickou přidanou hodnotu na bázi EVAEquity: 

                                                       EREATEVA E  ,                                                (2.20)                

po úpravě na:  

                                                      
ERROEEVA E  )(  ,                                                (2.21) 

kde ROE je rentabilita vlastního kapitálu, ER  jsou náklady vlastního kapitálu, E je výše 

vlastního kapitálu.  

     Takto vyjádřená ekonomická přidaná hodnota  může čerpat i z neupravených dat - tedy 

z dat, která jsou k dispozici široké veřejnosti, jež nemá přístup k interním informacím. Tato 

forma zjištění ekonomické přidané hodnoty bude použita i v další části práce. I v tomto 

případě lze vyjádřit relativní hodnotu EVA jako: 

                                                         ERROE
E

EVA
 ,                                                 (2.22) 

kde rozdíl mezi ROE a RE představuje tzv. hodnotový spread (Neumaierová, Neumaier,  

2002). Výše relativní EVA je tak ovlivněna výší rentability vlastního kapitálu, náklady na 

vlastní kapitál a hodnotou vlastního kapitálu.  

 

2.3 Náklady kapitálu 

     Důležitou součástí pro vyčíslení výše EVA, jak bylo patrné dle (2.17) je vyjádřit hodnotu 

nákladů na kapitál. Náklady na kapitál WACC lze zjistit prostřednictvím zahrnutí nákladů 

jednotlivých druhů kapitálu s ohledem na váhu jednotlivých složek kapitálu na kapitálu 

celkovém. Náklady na celkový kapitál lze vyjádřit prostřednictvím následujícího vztahu: 

                                                
ED

ERDtR
WACC ED






)1(
,                                     (2.23) 

kde DR  jsou náklady na úročený cizí kapitál, t je sazba daně z příjmu, D je úročený cizí 

kapitál, ER  jsou náklady vlastního kapitálu, E je vlastní kapitál.  

     V případě nákladů na cizí kapitál je jejich výše  dána výší efektivní úrokové sazby 

z využívaného úvěru snížená o daňový štít. Pokud nejsou k dispozici všechny relevantní 

informace, lze použít zprostředkované informace o výši úroků z výkazu zisku a ztráty a 

náklady cizího kapitálu zjistit jako podíl těchto úroků a průměrné výše bankovních úvěrů. 

Pokud byl dlouhodobý cizí kapitál získán prostřednictvím emise obligací, lze určit náklady 

cizího kapitálu prostřednictvím výnosu do splatnosti obligace následujícím způsobem:   
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T

t

T

D

t

Dt RNVRcP
1

)1()1( ,                                     (2.24) 

kde P je tržní cena obligace, c je kupónová platba, T je doba do splatnosti obligace, NV je 

nominální hodnota obligace. 

     Náklady na vlastní kapitál lze určit dle tržních přístupů nebo z modelů, jež vycházejí 

z účetních dat. K tržním přístupům, které je možno využít v podmínkách rozvinutého 

kapitálového trhu, patří model CAPM, model APM a dividendový růstový model (Pavelková, 

Knápková, 2009). 

     Postupy, jež využívají účetní data jsou označovány jako stavebnicové metody a jejich 

východiskem je výnosnost bezrizikových cenných papírů, která je upravována  o obchodní a 

finanční riziko prostřednictvím přirážek (Maříková, Mařík, 2007). Dále bude pozornost 

věnována stavebnicovému modelu navrženému Ministerstvem průmyslu a obchodu, jež bude 

aplikován  i v dizertační  práci
1
.  

     Nejprve je nutno určit náklady celkového kapitálu nezadluženého podniku WACCU: 

                                             LAFINSTABPODFU RRRRWACC  ,                                   (2.25) 

kde FR  je výnosnost 10letých státních dluhopisů využívaná v modelu jako bezriziková sazba, 

PODR  je riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, FINSTABR  je riziko určené finanční 

stabilitou a LAR   je riziková přirážka za velikost podniku. 

     Riziková přirážka za finanční stabilitu je dána vztahem životnosti aktiv a pasiv a  je 

odvozena z následujícího vztahu pro likviditu L3: 

                                                              
KBÚKZ

OA
L


3 ,                                             (2.26) 

kde OA jsou oběžná aktiva, KZ jsou krátkodobé závazky, KBÚ jsou krátkodobé bankovní 

úvěry. Tato hodnota je srovnávána s hodnotou  XL2, která představuje pohotovou likviditu 

odvětví a s hodnotou XL1, která představuje okamžitou likviditu odvětví. V případě, kdy je 

běžná likvidita firmy 13 XLL  je přirážka za finanční stabilitu 10%. Pokud je zjištěná běžná 

likvidita větší nebo rovna pohotové likviditě je riziková přirážka nulová a pokud je 

231 XLLXL   pak FINSTABR  je dána vztahem: 

                                               .1,0
)12(

)32(
2

2







XLXL

LXL
RFINSTAB                                     (2.27)  

                                                 
1
 <http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/> 
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     Riziková přirážka za velikost podniku závisí na velikosti úplatných zdrojů podniku. Přitom 

za úplatné zdroje jsou považovány vlastní kapitál, bankovní úvěry a dluhopisy. Pokud jsou 

100UZ  mil. Kč, pak je riziková přirážka rovna 5%, pokud jsou 3UZ  mld. Kč, pak je 

riziková přirážka nulová. Když jsou úplatné zdroje vyšší než 100 mil. Kč a nižší než 3 mld. 

Kč je riziková přirážka dána následujícím vztahem: 

                                                         
2,168

)3( 2UZ
RLA


 .                                                    (2.28) 

     Riziková přirážka za podnikatelské riziko je odvozena od výše rentability aktiv. Přičemž 

její velikost je srovnávána s následujícím parametrem X1: 

                                                     
BUD

NU

A

UZ
X


1 .                                                   (2.29) 

kde UZ jsou úplatné zdroje, NU jsou nákladové úroky, D jsou závazky z dluhopisů a BU 

závazky z dlouhodobých úvěrů.  

     Pokud je rentabilita aktiv větší než X1 výše rizikové přirážky PODR  odpovídá minimální 

hodnotě této přirážky v odvětví. V případě že ROA je nižší než 0, je pak riziková    přirážka 

10% a pokud není ROA záporná a současně je menší než X1 vypočítá se přirážka PODR  

následovně: 

                                                   1,0
1

)1(
2

2





X

ROAX
RPOD .                                         (2.30) 

     Pro vyjádření výše nákladů vlastního kapitálu zadluženého podniku lze použít následující 

vztah: 

                               

A

VK

A

VK

A
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BUD
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Z
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UZ
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 ,                                (2.31) 

kde CZ je výsledek hospodaření po zdanění, Z je výsledek hospodaření před zdaněním.  

Znalost nákladů vlastního kapitálu zadluženého podniku vede ke zjištění rizikové přirážky za 

finanční strukturu ( FINSTRR ), která je:  

                                                       UEFINSTR WACCRR  ,                                               (2.32)   

kde UWACC  jsou náklady kapitálu nezadluženého podniku určené dle vzorce (2.25).  Pokud  

je  UE WACCR   je riziková přirážka za finanční strukturu nulová, pokud vychází v úrovni 

vyšší než 10%, doporučuje se omezení její výše právě na hodnotu 10%.  
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    Dle takto zjištěných přirážek lze považovat za alternativní náklad vlastního kapitálu za 

součet jednotlivých přirážek a to následovně: 

                                            FINSTRLAPODFINSTABFE RRRRRR 
.
                             (2.33) 

      

2.4  Pyramidový rozklad ukazatele ekonomické přidané hodnoty 

     Možností jak lépe rozpoznat příčiny vedoucí ke změnám ekonomické přidané hodnoty 

patří  využití metod pyramidového rozkladu (Dluhošová, 2010). Podstatou tohoto rozkladu je 

rozložení vrcholového analyzovaného ukazatele na součet popřípadě součin jeho dílčích částí.  

Na základě toho lze pak vyjádřit  odchylku vrcholového ukazatele jako součet odchylek 

dílčích ukazatelů takto: 

                                                            
i

ax i
xy ,                                                         (2.34) 

kde x je analyzovaný ukazatel, Δyx je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, ai je dílčí 

vysvětlující ukazatel, Δxai je vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x. Mezi 

jednotlivými faktory se může vyskytovat aditivní nebo multiplikativní vazba. Pro  vyčíslení 

vlivů u aditivní vazby platí, že: 
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,                                                    (2.35) 

kde 0,1, iii aaa  . Metod rozkladu pro multiplikativní vazbu je vícero, např. metoda 

postupných změn, metoda rozkladu se zbytkem, logaritmická či funkcionální metoda. Metoda 

postupných změna a metoda rozkladu se zbytkem nevycházejí z reálných vztahů mezi 

analytickými ukazateli a vedou často k rozdílným výsledkům. Proto byla vytvořena 

logaritmická metoda, která tyto nedostatky odstranila. Poprvé byla logaritmická metoda 

popsána již ve 30. letech minulého století J. K. Montgomerym a podrobně teoreticky 

rozpracována pak byla  L. Cyhelským a M. Matějkou (Hindls,1997). Logaritmická metoda, na 

rozdíl od výše uvedených metod,  vychází ze současných změn uvažovaných činitelů rozkladu 

a nevznikají tak problémy ani s pořadím ukazatelů ani se vznikem zbytků. Přesto v některých 

případech nelze tuto metodu použít, protože při výpočtech jsou východiskem logaritmy 

indexů a tudíž je nezbytné, aby indexy byly vždy kladné. V dizertační práci bude blíže 

popsána pouze logaritmická metoda rozkladu, která je využívána   i v praktické části, a to 

z toho důvodu, že povaha vstupních dat splňuje podmínku kladných indexů. Vlivy 

jednotlivých ukazatelů lze vyjádřit jako:  
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kde 
0

1

x

x
I x    a 

0,

1,

i

i

a

a
I   jsou indexy analyzovaného a dílčích ukazatelů. 

     Detailní pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty je uveden v Příloze 2. Při jeho 

tvorbě byl kladen důraz na zachycení všech podstatných faktorů podílejících se na změně 

vrcholového ukazatele v podobě ekonomické přidané hodnoty. S ohledem na dostupnost 

vstupních dat je v práci zjišťována a následně analyzována ekonomická přidaná hodnota 

v podobě EVAEquity a tomu odpovídá i detailní podoba pyramidového rozkladu tohoto 

ukazatele. Samotný pyramidový rozklad je rozdělen do několika dílčích úrovní, přitom každá 

z nich poskytuje podrobnou analýzu příčin a faktorů, které ovlivnily vrcholový ukazatel.  

     První úroveň rozkladu je tvořena základní dekompozicí ukazatele ekonomické přidané 

hodnoty na dva faktory – absolutní výši vlastního kapitálu a  relativní hodnotové rozpětí 

vyjádřené jako rozdíl ROE a RE. Analýzou těchto dvou faktorů lze vyjádřit podíl každého 

z nich na přírůstku nebo úbytku EVA. Jako vstupní data byla v případě vlastního kapitálu 

použita hodnota vlastního kapitálu, kterou měl podnik k dispozici na počátku analyzovaného 

období a jež se tedy mohla podílet na vytvoření zisku podniku.  Stejný princip byl použit i při 

vyjádření samotné výše rentability vlastního kapitálu – k výpočtu byla použita výše vlastního 

kapitálu známá na počátku období. 

     Druhá úroveň rozkladu je tvořena detailním pohledem na jednotlivé složky vrcholů první 

úrovně rozkladu. Jejím obsahem je tedy  složení vlastního kapitálu a v případě hodnotového 

rozpětí vliv samotné rentability vlastního kapitálu a nákladů na vlastní kapitál. 

     Třetí úroveň analyzuje vliv dílčích faktorů na vrcholové ukazatele předchozí druhé úrovně. 

Konkrétně je tato úroveň charakterizována výší jednotlivých rizikových přirážek  a jejich 

vlivem na hodnotu nákladů vlastního kapitálu. V případě rozkladu ROE je důraz kladen na 

daňovou redukci zisku před úroky a zdaněním, rentabilitu aktiv a finanční páku. 

      V rámci čtvrté úrovně rozkladu je nejprve provedena analýza vrcholového ukazatele  

EAT/EBIT. K hlavním faktorům ovlivňujícím jeho změny patří výše zisku před zdaněním a 

zisku před úroky a daněmi. V případě rentability aktiv byl tento ukazatel rozložen na dvě 

významné dílčí části, a to na rentabilitu výnosů a obrat aktiv. Tato podoba rozkladu tak 

umožňuje posoudit změnu rentability aktiv prostřednictvím  základních tvůrců jejího růstu 

nebo naopak poklesu. V případě rentability výnosů ve vyjádření EBIT/výnosy odpovídá 

hodnota  výnosů  celkovým  výnosům  z  provozní  činnosti  podniku.  Tato  činnost zahrnuje  
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výnosy z prodeje výrobků, aktivaci, změnu stavu zásob vlastní výroby, výnosy z prodeje 

majetku a ostatní provozní výnosy. Stejná struktura výnosů byla použita i v případě druhého 

dekompozičního ukazatele výnosy/aktiva. Vzájemný vývoj těchto dílčích ukazatelů dokáže 

odhalit možná slabá místa ve výkonnosti podniku reprezentované ukazatelem ROA. 

V případě požadavku na růst ROA je totiž tento možný jen současným růstem rentability 

výnosů a obratu aktiv. Případný pokles rentability výnosů musí být vyrovnán růstem obratu 

aktiv a naopak. Posledním z ukazatelů této čtvrté úrovně je detail vlivu dílčích faktorů na 

finanční páku. V tomto případě, s ohledem na pohled vlastníků, byl použit ukazatel 

zadluženosti vlastního kapitálu v detailním členění na jeho krátkodobou a dlouhodobou 

zadluženost. 

     Pátá úroveň rozkladu je detailněji provedena ve  větvi rentability aktiv. V tomto případě je 

vrchol v podobě ziskové marže analyzován prostřednictvím ukazatele nákladové rentability 

(EBIT/náklady) a nákladovosti (náklady/výnosy). Rentabilita nákladů byla vybrána proto, že 

je schopna identifikovat úroveň cenové politiky podniku. Ukazatel nákladovosti pak 

umožňuje hodnotit intenzitu růstu a poklesu nákladů s ohledem na změny výnosů. V případě 

tohoto ukazatele lze jednoznačně tvrdit, že tempo růstu nákladů by mělo být nižší nebo 

maximálně by mělo být rovno tempu růstu výnosů. V případě ukazatele obratu aktiv 

(výnosy/aktiva) byl rozklad proveden s ohledem na vliv oběžného majetku (pracovního 

kapitálu) na výkonnost podniku. Prvním z dílčích ukazatelů - výnosy připadající na jednotku 

pracovního kapitálu (výnosy/oběžný majetek) - je schopen analyzovat přírůstek oběžného 

majetku v souvislosti se změnou objemu výnosů. Vzájemná komparace obou  těchto veličin 

tak vyjadřuje vzájemnou vazbu mezi změnou výnosů a oběžného majetku. Opět platí, že 

úrovni změny výnosů by měla odpovídat úroveň změny pracovního kapitálu. Druhým 

faktorem vysvětlujícím vliv změny proměnné obratu aktiv je ukazatel vyjadřující  procentní 

podíl oběžného majetku na aktivech (OM/A). Zároveň lze jeho prostřednictvím odvodit výši 

dlouhodobého majetku podniku. 

     Šestá úroveň rozkladu obsahuje podrobnou analýzu ukazatele nákladovosti z předchozí 

úrovně, a to dle jednotlivých nákladových druhů. Prostřednictvím tohoto detailního pohledu 

lze vyjádřit podíl jednotlivých nákladů na celkových výnosech a zjistit tak vývoj tohoto 

ukazatele v daném období a zachytit jeho odchylky v čase. Tato analýza se tudíž stává 

spolehlivým kritériem pro určení významných nákladových položek, jež vyžadují důslednou 

kontrolu a řízení. V rámci šesté úrovně je rovněž analyzován další z ukazatelů předchozí 

úrovně a to ukazatel podílu pracovního kapitálu na aktivech (OM/A). Jeho rozkladem je 

vyjádřena jednak hodnota běžné likvidity,  jednak  procentní  podíl  krátkodobých  závazků na  
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aktivech (KZ/A). Součástí šesté, přesněji však sedmé úrovně, je rovněž detailní pohled na 

faktory ovlivňující rentabilitu nákladů s důrazem na vyjádření vlivu dílčích položek v oblasti 

finančních nákladů a výnosů. 

     Sedmá úroveň rozkladu je  věnována rozkladu ukazatele běžné likvidity, který je vyjádřen 

prostřednictvím doby obratu oběžného majetku (OM.360/výnosy) a doby obratu 

krátkodobých závazků (KZ.360/výnosy). 

     Poslední navazující osmá úroveň analyzuje pouze jeden z ukazatelů a to dobu obratu 

oběžného majetku detailem doby obratu zásob, doby obratu pohledávek a doby obratu 

krátkodobého finančního majetku.    
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3 Metody predikce finančních ukazatelů 

     Řízení finanční výkonnosti nefinančních institucí je spojeno s řízením finančních toků za 

delší časové období (měsíce, čtvrtletí, roky), na rozdíl od finančních institucí, kde lze 

vycházet z kratších časových intervalů. Navíc nefinanční instituce jsou méně citlivé na denní 

fluktuace rizikových faktorů a jsou tak více setrvačné (Zmeškal, 2004). 

      Jedním z cílů dizertační práce je ověřit možnost predikce vybraného finančního ukazatele 

výkonnosti aplikací metod a postupů, jež jsou využívány v případě finančních institucí. 

Přitom za predikci lze považovat  takový odhad budoucích hodnot, který vychází ze znalostí 

minulých či  aktuálních dat. Výstupem by měl být vytvořený predikční model finanční 

výkonnosti v podobě EVA na stanovené období. Vzhledem ke složitosti a nelinearitě vztahů 

dílčích složek EVA, bude v práci aplikována simulační metoda řešení. 

           Při samotné predikci ekonomické přidané hodnoty bude vycházeno především 

ze Zmeškal (2004), Hančlová (2012), Tichý (2010) a Hindls (1997). Podstatou řešení bude 

vytvořit odhad rozdělení pravděpodobnosti dílčích finančních ukazatelů a na jejich základě 

pak stanovit rozdělení pravděpodobnosti vrcholové syntetické míry finanční výkonnosti EVA 

ve zvoleném období, přičemž konkrétně bude využita simulace Monte Carlo. Dle Dluhošové 

(2004) lze postup predikce pomocí ukazatele EVA shrnout do několika dílčích kroků: 

 stanovení finančních výstupů podniku na bázi ukazatele EVA v daném období, 

 určení dílčích rizikových finančních ukazatelů včetně funkce EVA v závislosti na 

dílčích ukazatelích, 

 predikce náhodných rizikových finančních ukazatelů, 

 určení rozdělení pravděpodobnosti EVA simulací pomocí Choleskeho algoritmu a 

dopočet parametrů rozdělení pravděpodobnosti EVA, 

  rozhodnutí o opatření pro finanční řízení. 

     V rámci určení finančních výstupů podniku na bázi ukazatele EVA ve vybraném období 

bude východiskem pro predikci podoba tohoto ukazatele v zúženém hodnotovém rozpětí 

EVAEquity (zkráceně EVA) dle (2.21).  

     Při samotném stanovení dílčích rizikových finančních ukazatelů ovlivňujících vrcholový 

ukazatel bude základem následující rozklad: 

                                ER
E

A

A

výnosy

výnosy

EBITDA

EBITDA

EAT
EVA EEquity  )( ,                            (3.1) 

kde EAT je čistý zisk po zdanění, EBITDA je zisk před zdaněním, úroky a odpisy, A jsou 

celková aktiva, E je vlastní kapitál, ER je náklad vlastního kapitálu.  
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3.1 Stochastické procesy  

     Stochastický proces je označením pro náhodný vývoj finančních aktiv v čase. Tento vývoj 

lze popsat diskrétně s využitím při simulacích nebo spojitě při analytickém řešení. Takto 

mohou být odhadovány např. úrokové sazby, devizové kurzy, ceny komodit či ceny akcií. 

V případě nefinančních institucí mohou být za veličiny se stochastickým vývojem 

považovány vývoje zisku, peněžních toků, tržeb, nákladů, případně jiných veličin 

v budoucnu.  Mezi základní stochastické procesy patří Wienerův proces, Brownův 

geometrický proces, Itôův proces a Itôova lema (Zmeškal, 2004), přitom procesy, jež budou 

prakticky aplikovány, jsou popsány dále. 

     Základem pro predikci vybraných náhodných rizikových finančních ukazatelů budou, 

vzhledem k obsahovému zaměření praktické části dizertační práce, odhady do dvou let 

založené na Itôově procesu.  

 

3.1.1 Obecné procesy 

     Wienerův proces
2
, který obsahuje pouze náhodnou složku, je považován za základní prvek 

stochastických procesů s náhodným vývojem v čase. Je charakterizován tím, že predikované 

hodnoty jsou ovlivněny pouze aktuální hodnotou a ne historickými hodnotami a změny 

hodnot v čase jsou nezávislé. Lze jej vyjádřit jako:  

                                                  dtzdzzzt  ~~
0 ,                                                       (3.2) 

kde z~  je náhodná proměnná z normovaného normálního rozdělení  N(0;1). Pro střední 

hodnotu přírůstku tohoto procesu platí, že   0dzE , rozptyl   tdz var , směrodatná 

odchylka   tdz  . To znamená, že proces nevykazuje žádný trend a obsahuje pouze 

náhodnou složku. 

     Jedním z obecných typů náhodných stochastických procesů je Itôův proces
3
, který  je pro 

proměnnou x definován následovně: 

                                                        dztxbdttxadx  ;; .                                              (3.3)   

Protože Wienerův proces zahrnuje pouze náhodnou proměnnou,  je možno výraz dztxb );(   

definovat jako náhodnou odchylku (reziduum) a výraz dttxa );(    pak v modelu představuje 

trend:     

                                       dztxbdttxareziduumtrenddx  );();( .                           (3.4)  

                                                 
2
 Tento proces sleduje Markovův proces, který popisuje náhodný stochastický proces, pro který platí, že 

pravděpodobnosti přechodu do následujícího stavu závisejí pouze na současném stavu a ne na předchozích 

stavech. 
3
 Itôův proces zahrnuje jak Wienerovy, Brownovy, tak mean-reversion procesy. 
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kde dx je označení pro náhodný přírůstek proměnné,  txa ;  je přírůstek a  txb ;  směrodatná 

odchylka změny proměnné x, dt je časový interval a dz představuje  tedy Wienerův proces. 

    K popisu chování  vývoje veličiny lze využít (tzn. aproximovat  velmi malé přírůstky 

funkce popisující chování veličiny např. ceny akcie) pro nestochastické funkce Taylorův 

rozvoj, případně ve stochastickém prostředí  Itôovo lemma.  

    Itôův proces, u něhož jsou parametry konstantní a nezávislé na ostatních proměnných a 

tudíž v případě zkoumané veličiny lze identifikovat lineární trend vývoje, je označován jako 

Brownův aritmetický proces
4
. Ten je definován v následující podobě: 

                                                         dzdtdx   ,                                                   (3.5) 

kde dx je přírůstek hodnoty,  je koeficient růstu ukazatele, jež se vyvíjí lineárním trendem, 

dt je časový interval, za který zjišťujeme hodnotu,  je směrodatná odchylka, dz je náhodná 

složka představovaná Wienerovým procesem. Přitom platí, že hodnota se vyvíjí lineárním 

trendem. Pro střední hodnou přírůstku platí, že dtdxE  )( , pro očekávanou střední 

hodnotu v čase T TxxE T  0)( , pro rozptyl přírůstku hodnoty dtdx  2)var(   a pro 

rozptyl očekávané hodnoty v čase T TxT  2)var(  . 

     V případě exponenciálního vývoje zkoumané veličiny lze uplatnit Brownův geometrický 

proces
5
, který je určen takto: 

                                                  dzxdtxdx   ,                                                    (3.6)  

který lze vyjádřit s ohledem na interpretaci procesu a jednotlivých parametrů také jako: 

                                                 dzdt
x

dx
  .                                                           (3.7) 

Opět pro následující vztahy platí, že dtdxE  )( , TxxxE T  00)( , dtdx  2)var(  , 

TxxxT  2

00)var(  .   

 

3.1.2. Mean-reversion procesy 

     Protože u vývoje poměrových ukazatelů, jež jsou součástí rozkladu ekonomické přidané 

hodnoty, lze vypozorovat oscilaci hodnot kolem střední hodnoty, je pro modelování vývoje 

těchto veličin použit v dizertační práci jeden z tzv. mean-reversion procesů. Tyto procesy jsou  

charakterizovány návratem veličiny k rovnováze v delších časových úsecích. Součástí většiny 

těchto modelů je tedy  parametr  dlouhodobé  rovnováhy  a  také parametr  popisující  rychlost   

                                                 
4
 Brownův aritmetický proces  bývá také nazýván jako zobecněný Wienerův proces, jeho východiskem je 

Brownův pohyb, jež dle svého fyzikálního významu popisuje  neustálý a neuspořádaný pohyb molekul.  
5
 Výhodou tohoto modelu je, že takto zjištěná cena (veličina) není nikdy záporná. 
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přibližování hodnot ke své dlouhodobé rovnováze. Tyto procesy jsou založeny na Itôově 

procesu a obsahují tedy specifický Wienerův proces dle rovnice (3.2). Mezi nejznámější a 

nejvyužívanější mean-reversion procesy patří například Rendleman-Bartterův model, Ho-

Leeův model, Hull-Whiteův model, Cox-Ingersoll-Rossův model, či Vašíčkův model. 

     Rendleman-Bartterův model patří mezi základní jednofaktorové modely
6
, slouží k popisu 

dynamiky úrokové sazby a je popsán následovně: 

                                                       zdrdtrmdr ~   ,                                               (3.8) 

kde m je střední hodnota výnosu sazeb, r je úroková sazba, σ je směrodatná odchylka výnosu 

úrokových sazeb.  Tento model funguje na stejném principu jako model  geometrického 

Brownova pohybu sloužící pro modelování ceny akcie, přičemž výsledkem je lognormální 

rozložení budoucích krátkodobých úrokových sazeb. 

     Ho-Leeův model ve spojité verzi je definován jako: 

                                                      zddttdr ~)(   ,                                                      (3.9) 

přičemž funkce )(t je vytvořena s ohledem na soulad křivky budoucích výnosů s běžným 

vývojem. 

     Hull-Whiteův model, jež je modifikací  Ho-Leeova modelu, rovněž popisuje vývoj 

úrokových sazeb. Oproti Ho-Leeově modelu pracuje navíc s dlouhodobou úrokovou sazbou. 

Je vyjádřen jako: 

                                                      zddtratdr ~)(    ,                                         (3.10) 

kde θ vyjadřuje forwardové sazby. 

     Cox-Ingersoll-Rossův model byl poprvé publikován v roce 1985 v článku A theory of the 

Term Structure of Interest Rates. Na rozdíl od Vašíčkova modelu  není volatilita úrokových 

sazeb konstantní, ale je závislá na druhé odmocnině úrokové sazby (tzn., že rozptyl se zvyšuje 

s růstem úrokových sazeb), což zajišťuje, že simulovaná úroková sazba nikdy nenabude 

záporných hodnot. Dynamika úrokových sazeb je v tomto modelu popsána dle následujícího 

vztahu: 

                                                  zdrdtrbadr ~)(   .                                         (3.11) 

     Vašíčkův model je model pojmenovaný po svém autorovi Oldřichu Vašíčkovi českém 

matematikovi žijícím v USA. Byl jeho autorem poprvé publikován v Journal of Financial 

Economics už v roce 1977 jako  model popisující dynamiku úrokových měr a je v současnosti 

znám  jako Vašíčkův model
7
.  Jako  jednofaktorový  model  předpokládá  závislost  pouze  na   

                                                 
6
 Jednofaktorové modely pracují s jedním zdrojem nahodilosti (s jedním faktorem). 

7
 Vasicek model 
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jednom rizikovém faktoru a v praxi je často využíván pro svou jednoduchost, srozumitelnost a 

flexibilitu.  

     Předpokladem tohoto modelu je, že krátkodobé úrokové sazby (ukazatel) mají tendenci 

návratu k dlouhodobým rovnovážným sazbám (hodnotám). Pro vyjádření stochastického 

vývoje úrokových sazeb (ukazatele) lze dle modelu použít následujícího vztahu (James, 

Weber, 2001): 

                                                    zddtxbadx ~)(   ,                                              (3.12)                

kde parametr a určuje rychlost přibližování k dlouhodobé rovnováze, parametr b je hodnota 

dlouhodobé rovnováhy, ke které se vše vrací, x je výchozí hodnota úrokové sazby (ukazatele), 

  je roční směrodatná odchylka výnosu úrokových sazeb (ukazatele), zd~  je specifický 

Wienerův proces, zd~ je náhodná reziduální odchylka hodnoty úrokových sazeb 

(ukazatele). 

      V rámci praktické části dizertační práce bude aplikován, vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem, právě Vašíčkův model na podniková data, přičemž bude tento model dle 

vztahu (3.12) transformován do podoby, kdy bude nahrazena úroková sazba finančním 

ukazatelem. Východiskem tak bude předpoklad oscilace finančních ukazatelů kolem své 

rovnovážné hodnoty s tím, že hodnoty některých z těchto ukazatelů mohou nabývat i 

záporných hodnot. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů dizertační práce je ověřit postupy při 

predikci podnikové výkonnosti vyjádřené prostřednictvím ekonomické přidané hodnoty, bylo 

žádoucí, aby vybrané postupy a teoretická východiska umožňovaly jednoduchou a 

jednoznačnou praktickou aplikaci. I to bylo jedním z důvodů, proč byl použit právě Vašíčkův 

model. 

     Aritmetický Vašíčkův model pro odhad finančních ukazatelů 

     Základním typem Vašíčkova modelu je aritmetický diskrétní Vašíčkův model (AVM), 

který lze použít k aproximaci vývoje finančního ukazatele tehdy, pokud ukazatel nabývá 

nejen kladných ale i záporných hodnot. Rovnice pro odhad finančního ukazatele má pak 

následující podobu: 

                                        tztUbaU tt  
~)( 1                                            (3.13) 

kde tU  je změna hodnoty podnikového ukazatele v čase t oproti času 1t . Přitom první 

část tohoto modelu představuje očekávanou střední hodnotu ukazatele, druhá část vyjadřuje 

náhodnou odchylku ukazatele. Očekávanou střední hodnotu lze tedy vyjádřit jako: 

                                        tUbaUUE ttt   )()( 11
,                                                (3.14)  
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kde E( tU ) je odhadovaná hodnota ukazatele a 1tU je skutečná hodnota ukazatele z 

předcházejícího období. Pro potřeby stanovení simulované hodnoty ukazatele  dle AVM 

v čase t je nutné provést Eulerovu diskretizaci
8
 pro náhodnou odchylku ze vztahu (3.13). 

Rovnice pro zjištění simulované predikované hodnoty ukazatele v čase t pak vypadá takto: 

                                          tztUbaUU ttt  
~)( 11  .                                (3.15) 

 

     Geometrický Vašíčkův model pro odhad finančních ukazatelů 

     Pokud některé finanční ukazatele nabývají pouze kladných hodnot, lze využít k aproximaci 

jejich vývoje geometrického diskrétního Vašíčkova modelu (GVM), kdy je absolutní změna 

ukazatele ve vzorci nahrazena změnou relativní: 

                                                tztUba
U

U
t

t

t 






~
1

1

 .                                    (3.16)    

Očekávaná střední hodnota ukazatele dle tohoto modelu má pak následující tvar: 

                                             tUbUaUUE tttt   )()( 111 .                                    (3.17) 

     Pro vyjádření obecného vztahu pro simulaci finančního ukazatele v čase t dle 

geometrického tvaru Vašíčkova modelu je potřeba rovněž zohlednit Eulerovu diskretizaci. 

Výsledný vztah poté vypadá následovně: 

                                     1111
~)(   ttttt UtztUbUaUU                        (3.18) 

 

3.2 Statistický odhad parametrů Vašíčkova modelu 

     Pro sestavení Vašíčkova modelu, jenž bude využit k predikci ukazatele EVA, je potřeba  

nejprve statisticky odhadnout parametry tohoto modelu. Existuje více možných způsobů jak 

provést statistický odhad závislosti z historických dat. V doktorské dizertační práci bude 

využita metoda nejmenších čtverců, která vede k odhadům parametrů, jež minimalizují součet 

čtvercových odchylek hodnot naměřených od hodnot vyrovnaných regresí (Hindls, 1997), 

(Hančlová, 2012). Před aplikací této metody v podobě statistického odhadu náhodného 

procesu, je potřeba nejdříve provést transformaci Vašíčkova modelu na lineární tvar. Do 

vztahu (3.15) zavedeme následující substituci: 

                                                               tba ̂ ,                                                         (3.19) 

                                                              ta ̂ .                                                            (3.20) 

Výsledný vztah pak bude vypadat následovně:  

                                                 
8
 Eulerova metoda slouží k převodu spojitého vyjádření vývoje náhodné veličiny na diskrétní formou. 
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                                                  tzUU tt  
~

1  .                                          (3.21) 

      Pokud jde o geometrický tvar Vašíčkova modelu a jeho transformaci na lineární tvar, 

substituční parametry jsou totožné. 

      Obecně lze metodu nejmenších čtverců matematicky vyjádřit takto: 

                                                   2

11

2 )ˆ(minmin YY
n

t

t

n

t

t  


 ,                                          (3.22) 

kde ɛt je reziduum (reziduální odchylka, náhodná chyba), Yt jsou naměřené hodnoty, Ŷ  jsou 

vyrovnané hodnoty. Reziduální odchylka dle AVM se určí následovně: 

                                                        1ˆˆ
 tt UU   .                                              (3.23) 

     Přitom stejný postup lze využít také u GVM, pokud za tU  dosadíme 
1



t

t

U

U
. Po 

provedení statistického odhadu jednotlivých parametrů u vybraných finančních ukazatelů 

pomocí funkce Regrese v MS Excel na dané hladině významnosti, zjistíme koeficienty ̂ a ̂  

a zpětně se pak dopočtou výchozí parametry Vašíčkova modelu (a) a (b), včetně směrodatné 

odchylky:   

                                                               
t

a



̂

 ,                                                             (3.24) 

                                                               
ta

b



̂

,                                                             (3.25) 

                                                             
t

t
N

21
ˆ    ,                                                   (3.26)        

                                                              
t


2̂

 .                                                             (3.27) 

  

3.3 Testy statistické významnosti 

     Prostřednictvím statistické verifikace lze posoudit statistickou významnost jednotlivých 

koeficientů modelu včetně zhodnocení významnosti modelu jako celku. Statistická verifikace 

bude provedena prostřednictvím t-testu a F-testu. 

    Pro testování hypotézy o dílčích regresních koeficientech je používán t-test. Na začátku 

testování je nutno provést formulaci základní hypotézy: 

H0:         β = 0, 

HA:         β =  0,  
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kde nulová hypotéza předpokládá nevýznamnost koeficientů a naopak alternativní hypotéza 

předpokládá, že koeficienty jsou statisticky významné. Test je prováděn pomocí t-statistiky, 

za předpokladu, že tato t-statistika má Studentovo rozdělení pravděpodobnosti s df-stupni 

volnosti. Vztah pro výpočet t-statistiky má následující podobu: 

                                                            
a

vyp

t
SE

t
0




,                                                            (3.28) 

kde SEα je odhad směrodatné odchylky koeficientu α. 

      Podstatou t-testu je  srovnání tzv. kritické hodnoty s hodnotou vypočtenou. Výpočet t-

statistiky a t-kritické je  následující: 

                                                               
a

vyp

df
SE

t


 ,                                                           (3.29) 

                                                      )2/(1;2/ 
 dr

krit

df STt ,                                                      (3.30) 

kde ST je distribuční funkce Studentova rozdělení a dfST ;2/  inverzní funkce na hladině 

pravděpodobnosti α/2 a stupňů volnosti df. 

                                          Hodnota    2 vyp

dfdf

vyp

df tSTP  .                                          (3.31) 

     Rozhodovacím pravidlem je, že pokud: df

vyp tt ;2/  ,pak zamítáme H0 a  přijímáme HA. 

Jestliže Hodnota dfP , pak se H0 zamítá a přijímá se HA. V opačném případě se H0 

přijímá. Zamítnutí nulové hypotézy, znamená, že propočtený koeficient leží v kritické oblasti, 

je statisticky významný a ze statistického pohledu může být koeficient zařazen do 

odhadovaného modelu. Při přijetí nulové hypotézy platí opačná situace. 

     K zjištění statistické významnosti modelu jako celku slouží F-test a je postaven na 

podobných principech jako t-test. Za základní hypotézy jsou považovány následující 

hypotézy: 

     H0:     β0 = β1 = 0, 

     H1:    β0 = 0, 

kde nulová hypotéza je stanovena za předpokladu, že všechny koeficienty jsou simultánně 

nulové, naopak druhá hypotéza předpokládá, že alespoň jeden z koeficientů je různý od nuly. 

     Tento test je konstruován na bázi F-statistiky za předpokladu, že tato statistika má 

Fisherovo rozdělení pravděpodobnosti. Výpočet F-statistiky je následující: 

                                      
2

,
)(

)1(
1

2

1 dfdfF
knRSS

kESS

dfS

dfS
F

R

Tvyp





 ,                             (3.32)  
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kde ESS je vysvětlená suma čtverců, RSS je reziduální suma čtverců, k je počet koeficientů, n 

je počet pozorování, df1 a df2 je počet stupňů volnosti. 

 

                                       Hodnota  vyp

dfdf

vyp

dfdr FFISHP 2;12;1  .                              (3.33) 

Přitom rozhodovací pravidlo lze formulovat takto: jestliže kritvyp FF  , pak zamítáme H0 a 

přijímáme H1. Jestliže Hodnota 
vyp

dfdfP 2; , pak zamítáme H0. Zamítnutí nulové hypotézy 

znamená, že odhadnutý model je statisticky významný. 

 

3.4 Rozdělení spojitých náhodných veličin 

     Jak bylo patrné v kapitole 3.1 v simulačních modelech lze vzít v úvahu při popisu náhodné 

složky normální rozdělení pravděpodobnosti. 

     Normální rozdělení je využito v teorii pravděpodobnosti a v matematické statistice, kdy 

dochází ke kolísání náhodné veličiny. Toto  kolísání je způsobeno součtem velkého počtu 

nepatrných a vzájemně nezávislých vlivů. Rozdělením se řídí například náhodné chyby, 

z toho důvodu je rozdělení někdy též nazýváno zákonem chyb. 

     Hustotu pravděpodobnosti náhodné veličiny s normálním rozdělením lze vyjádřit jako: 

                                          
2

2

2

)(

2

1
),;( 












x

exf , );( x .                               (3.34)                                               

     Pro hustotu pravděpodobnosti normálního rozdělení je charakteristické, že je symetrická 

kolem bodu střední hodnoty, přičemž v tomto bodě se nachází maximum funkce, přičemž tato 

střední hodnota je rovněž modem i mediánem.    

     Distribuční funkce normálního rozdělení );( 2N je následující: 

                                           dtexF
x t
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 .                                         (3.35) 

     Při praktických aplikacích tohoto rozdělení se v praxi používá tzv. normované normální  

rozdělení pravděpodobnosti, kdy se veličiny řídí následujícím vztahem:  

                                                               




x

U .                                                           (3.36) 

     Pro toto normované normální rozdělení je pak hustota pravděpodobnosti a distribuční 

funkce dána takto: 
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.                                                (3.38) 

3.5 Choleskeho algoritmus 

     Při samotné simulaci vývoje ukazatelů, je nutno vzít v úvahu vzájemné statistické vazby a 

souvislosti mezi jednotlivými dílčími ukazateli. Tyto vazby lze charakterizovat korelací, 

jejímiž vstupními hodnotami jsou odchylky (rezidua) skutečných hodnot od hodnot 

očekávaných dle Vašíčkova modelu. Korelace (normovaná kovariance) slouží k analyzování 

lineární závislosti mezi proměnnými, její výpočet je dán následujícím vztahem: 

                                                               
ji

ij

ij






cov

  ,                                                      (3.39) 

přičemž sílu a směr vztahu  vyjadřuje korelační koeficient ij , covij představuje kovarianci 

veličin i a j, σi  je směrodatná odchylka proměnné i a σj je směrodatná odchylka proměnné j. 

Korelační koeficient může nabývat hodnot v rozmezí -1 až 1. 

     Pro potřeby simulace, kdy je potřeba upravit vygenerovaná pseudonáhodná čísla o tyto 

vzájemné závislosti, bude rovněž vytvořena kovarianční matice C, která je pak východiskem 

pro tzv. Choleskeho matici (horní trojúhelníkovou matici). 

     Kovarianci vyjadřující statistickou závislost mezi dvěma aktivy je možno vyjádřit 

následovně: 

                                                      )()(
1

1

jj

N

i

iiij rErrEr
N

 


 ,                                  (3.40) 

kde N je počet pozorování, ri je hodnota  proměnné i, E(ri) je střední hodnota proměnné i, rj je 

hodnota  proměnné j, E(rj) je střední hodnota proměnné j. 

     Pro generování náhodného vektoru prvotních faktorů (pseudonáhodných čísel) pak platí, 

že: 

                                                                 Pez TT 


,                                                        (3.41) 

kde e


je vektor nezávislých náhodných proměnných z normovaného normálního N(0;1), P je 

horní trojúhelníková matice.  

     Vztah mezi Choleskeho maticí a kovarianční maticí  je dán následujícím vztahem: 

                                                                  TPPC  .                                                        (3.42) 

Horní trojúhelníkovou matici P lze sestrojit podle následujících pravidel 

2/1
1

1

2








 





i

k

ikiiii pP  ,                                                        pro i = 1,2 … N,                     (3.43)  
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kjikij pppp  ,                                            pro 1 ≤ i < j ≤ N,                     (3.44)        

  2

1

1111


  jjP  ,                                                           pro j= 1,2, … N,                       (3.45) 

0ijP ,                                                                               pro i > j; i,j = 1.2. … N.          (3.46)   

 

 

3.6 Simulace náhodných veličin metodou Monte Carlo 

     K samotnému určení predikovaných hodnot jednotlivých dílčích ukazatelů z rozkladu 

ekonomické přidané hodnoty bude použita simulace Monte Carlo. Obecným principem této 

metody  je náhodný výběr z předem definovaného souboru, kdy s každým výběrem je možné 

provádět různé typy propočtů a ty pak vyhodnocovat (Hnilica, Fotr, 2009). Podstatou je 

generování náhodného vývoje jednoho aktiva nebo portfolia aktiv, které vycházejí 

z historického pravděpodobnostního rozložení náhodné veličiny. Přitom samotná simulace je 

realizována prostřednictvím mnohokrát opakovaných náhodných pokusů (řádově stovek až 

desetitisíců).  Analytické řešení je zde tak nahrazeno modelováním náhodného procesu 

finanční veličiny prostřednictvím využití statistických odhadů, středních hodnot a možných 

dalších statistických charakteristik. Podstatou metody Monte Carlo jsou tedy opakované 

náhodné pokusy. S ohledem na efektivitu výpočtu je nutné provést obrovské množství těchto 

náhodných experimentů. Přitom ale nedochází k realizaci těchto experimentů ve skutečnosti 

ale modelováním, prostřednictvím operací s náhodnými čísly. Praktické sestrojování 

náhodných čísel je velmi zdlouhavé, složité a není očištěno od dílčích nedostatků. Proto je 

v praxi dána přednost sestrojování tzv. pseudonáhodných čísel. Tato čísla lze vygenerovat 

pomocí funkce Generátor pseudonáhodných čísel v MS Excel. Tato funkce vytváří 

pseudonáhodná čísla na základě využití vhodných algoritmů a s dostatečnou přesností je 

vykazuje s požadovanými znaky náhodnosti a nezávislosti. 

 

3.7  Statistické charakteristiky souboru predikovaných hodnot   

     Zjištěný soubor predikovaných hodnot ukazatele lze blíže popsat prostřednictvím 

charakteristik matematické statistiky. K nim lze zařadit střední hodnotu, směrodatnou 

odchylku, vybrané kvantily a hodnotu Value at Risk.  

     Pro výpočet střední hodnoty platí: 

                                                                   



N

i

ix
N

xE
1

1
 ,                                                 (3.47) 

kde N je rozsah souboru, xi je náhodná proměnná.  
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     Směrodatnou odchylku 
i  vyjadřující kvadratický průměr odchylek od jejich střední 

hodnoty lze zjišťovat jako: 

                                                           
2

1

1




N

i

ii xiEx
N

 ,                                         (3.48) 

kde E(xi) je střední hodnota náhodné proměnné. 

    Dnes již rozvinutou a prakticky využívanou je metoda Value at Risk (dále jen VaR) 

sloužící jako míra pro vyjádření a  eliminaci potenciálních ztrát. Za její výhodu lze považovat, 

že se převádějí všechna rizika na společného jmenovatele, změnu hodnoty portfolia aktiv. 

Pojem VaR  lze definovat jako potenciální nejmenší predikovanou ztrátu na zadané hladině 

pravděpodobnosti za určitou časovou periodu Ambrož (2011). 

     Při určení VaR se vychází z toho, aby pravděpodobnost, že zisk sledované veličiny bude 

menší než předem stanovená hladina zisku (ZISK), byla rovna stanovené hladině 

pravděpodobnosti α (významnosti). VaR znamená ztrátu a vychází z možnosti vyjádření zisku 

jako záporné ztráty. Formálně lze toto zapsat následujícím způsobem: 

                                                               ZISK
~

Pr .                                            (3.49) 

     Je-li zisk modifikován jako záporná ztráta (ZISK = - VaR), lze upravit předchozí vzorec do 

následující podoby: 

                                                               VaR
~

Pr ,                                               (3.50) 

což je základní rovnice pro odvození hodnoty VaR. 

     Matematicky se VaR definuje jako jednostranný kvantil (např. 5%, 95%) z rozdělení 

náhodného vývoje veličiny za určitý časový interval. Kvantil je přitom hodnota, která 

rozděluje soubor hodnot určitého statistického znaku na dvě části – jedna zahrnuje hodnoty, 

které jsou menší případně stejné jako tento kvantil, druhá část naopak obsahuje hodnoty, které 

jsou větší či stejné jako kvantil. Mezi nejpoužívanější kvantily patří medián, kvartily, decily a 

percentily. Analyticky lze také hodnotu VaR stanovit jako n-tou nejmenší predikovanou 

hodnotu na n-té hladině pravděpodobnosti.  
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4 Vývoj a analýza ekonomické přidané hodnoty  podniku 

     V rámci této části práce bude analyzována finanční výkonnost vybraného podniku 

prostřednictvím ekonomické přidané hodnoty. Bude proveden nejprve  samotný výpočet 

EVAEquity a následně budou analyzovány hlavní faktory ovlivňující její vývoj ve sledovaném 

období. Období, které bude analyzováno prostřednictvím vybraných ukazatelů výkonnosti, 

zahrnuje celou dobu existence podniku s tím, že výpočet EVAEquity bude proveden 

v posledních pěti letech - tedy v období 2007 - 2011.  

 

4.1 Charakteristika vybraného podniku 

     Metodika pro určení a zjištění ekonomické přidané hodnoty bude aplikována na podniku, 

jehož předmětem činnosti je výroba průmyslových ocelových drátů, ovšem na  základě přání 

vedení firmy nebude zmíněn její konkrétní název. Analyzovaný podnik je součástí 

ekonomické struktury, jejíž historie spadá do osmdesátých let devatenáctého století. 

Z původně rodinné firmy se společnost rozrostla do velké multinacionální společnosti, která 

má svá zastoupení ve  více než 120 zemích  a zaměstnává 18 500 zaměstnanců.  

     Podnik, jež působí na českém trhu, byl založen mateřskou společností v roce 1996. 

V následujícím roce došlo k vybudování závodu a v roce 1998 byl zahájen plný provoz 

výroby.  V průběhu rozvoje podniku došlo k postupnému rozšiřování výrobních kapacit (dle 

Tab. 4.1), přičemž v roce 2010 dosáhl objem výroby téměř devadesát tisíc tun ročně.  

Tab. 4.1 Vývoj objemu výroby v letech 1997 - 2011 (v kT) 

Ukazatel 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

kT 7 23 40 39 55 58 60 65 70 85 86 81 86 89 87 

 

     Pokud jde o vývoj finanční situace podniku, došlo v průběhu jeho existence k postupnému 

vytváření stabilní úrovně hospodaření. Již v prvním roce své existence byla společnost 

zisková a to prodejem zboží poskytnutého mateřskou společností a výrobě v provizorních 

prostorách. V roce 1997 se podniku podařilo vytvořit čistý zisk ve výši 19 milionů korun při 

výrobě sedmi tisíc tun. V následujícím roce bylo dosaženo ztráty díky finančnímu výsledku 

hospodaření. Tento rok byl ale jediným v řadě, kdy výše čistého zisku dosahovala záporných 

hodnot. Od roku 1999, v souladu s rostoucím objemem výroby, docházelo k postupnému 

narůstání výše zisku. Nejvyššího čistého zisku bylo dosaženo v roce 2010, kdy se pohyboval 

na úrovni 119 367 tis. Kč, při objemu výroby 89 225 tun. Postupný vývoj jednotlivých 

ziskových kategorií zachycuje následující Tab. 4.2.   
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Tab. 4.2 Vývoj jednotlivých kategorií zisku v letech 1997 - 2011 (v mil. Kč) 

Ukazatel 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EAT 19 -44 83 54 14 38 78 107 82 87 80 115 108 119 89 

EBT 24 -40 106 66 24 62 98 115 118 83 99 147 136 151 110 

EBIT 45 25 142 90 44 73 102 152 123 87 104 150 136 152 111 

EBITDA 53 76 214 163 107 134 155 214 186 151 170 219 205 223 157 

      Pokud jde o vývoj aktiv, ten odpovídá vývoji nárůstu objemu výroby. K nejvyššímu 

nárůstu aktiv došlo v roce 1997, kdy se budoval nový závod a byla pořízena převážná část 

výrobní technologie. Následující roky 1998, 1999 jsou poznamenány skokovým růstem 

objemu výroby a přiblížením se využívání stávajících výrobních kapacit.  Kromě toho také 

průběžně dochází k postupnému obnovování původních technologií a rovněž k jejich rozšíření 

tak, aby dokázaly vyhovět požadavkům zákazníků co do kvalitativních vlastností výrobků. To 

se odrazilo zejména v roce  2004, kdy došlo z těchto důvodů k rozšíření a modernizaci 

stávající technologie. Vývoj aktiv je zachycen v Tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Vývoj jednotlivých kategorií aktiv v letech 1997 – 2011 (v mil. Kč) 

Ukazatel 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

A 752 945 1267 976 896 851 865 1130 1052 1125 1037 915 1044 814 893 

DA 636 714 805 660 611 760 758 596 550 514 488 433 372 332 339 

OA 116 231 462 316 285 91 107 534 502 611 549 482 672 482 554 

      Vývoj finanční struktury podniku zachycuje vzájemnou relaci mezi finančními zdroji, 

z níž je patrné, že podnik téměř výhradně používá zdroje poskytnuté mateřskou společností či 

vlastní zadržený zdroj v podobě interního vytvořeného zisku. Roky 1999 až 2003 byly 

v tomto případě výjimkou a podnik využil krátkodobého bankovního úvěru k profinancování 

provozu. Zdroj poskytovaný mateřskou společností je tvořen základním kapitálem vloženým a 

splaceným při založení podniku ve výši 350 mil. Kč a poskytovanými půjčkami ke krytí 

provozních potřeb, které jsou spláceny průběžně. Dlouhodobé zdroje jsou výhradně tvořeny 

rezervami a výší odloženého daňového závazku. Vývoj zadluženosti je zachycen v následující 

Tab. 4.4.  

Tab. 4.4 Vývoj zadluženosti v období 1997 – 2011 (v %) 

Ukazatel 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CZ/A 48 65 66 53 50 44 38 42 31 34 28 15 22 35 31 

CZdl./A 1 1 1 1 6 9 8 6 1 4 3 2 2 1 1 

CZkr./A 47 64 65 52 44 35 30 36 30 30 25 13 20 34 30 

CZ/E 97 188 205 118 101 80 60 73 43 52 40 17 29 54 45 

A/E index 2,03 2,91 3,10 2,25 2,11 1,84 1,6 1,75 1,44 1,52 1,41 1,18 1,3 1,6 1,46 
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4.1.1 Analýza vývoje podniku v období 1997-2006 prostřednictvím tradičních ukazatelů 

     Následující část bude věnována nejprve krátké analýze vybraných poměrových ukazatelů 

v letech 1997 - 2006 a posléze  bude provedena detailní analýza ekonomické přidané hodnoty 

v letech 2007 - 2011. 

     K tradičním ukazatelům výkonnosti, jak bylo zmíněno dříve, patří ukazatele ROE, ROA, 

ROCE. Pokud jde o jejich vývoj, lze vidět dle Tab. 4.5, že až na výkyvy v několika letech, 

mají stoupající tendenci. To vše je projevem „usazování“ podniku na trhu a jeho postupné 

stabilizace. Pokud jde o ROE, lze zjistit, že minimální hodnoty bylo dosaženo v roce 1998. 

Jak bylo již uvedeno, tento vývoj byl zapříčiněn vývojem finančního výsledku hospodaření, 

především výší nákladových úroků.  Roky 1999 a 2004 byly roky,  v nichž rentabilita 

vlastního kapitálu přesáhla hodnotu patnácti respektive dvaceti procent. Pokud jde o vývoj 

ROA, trend jeho vývoje kopíruje vývoj ROE, ne vždy je ale jeho hodnota nižší.  Dle  

ukazatele ROCE je patrno, že nejvyšší výnos byl poskytovatelům dlouhodobého kapitálu 

připsán v roce 2000 a 2004. Významným faktorem, který ovlivňuje  výši těchto ukazatelů 

(respektive  výši zisku),  je obrat aktiv a ziskovost (rentabilita) tržeb.  Ty jsou zachyceny 

rovněž  v Tab. 4.5. Dle údajů v ní uvedených je vidět postupný nárůst obratu aktiv k více než 

dvojnásobnému pokrytí aktiv tržbami s průměrnou rentabilitou na bázi čistého zisku ve výši 

3,65%.   

Tab. 4.5  Vývoj vybraných ukazatelů výkonnosti  a souvisejících ukazatelů v letech  1997 – 2006 (v %)  

Ukazatel 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ROE  5,18 -13,00 20,21 12,33 8,23 8,25 14,48 16,46 11,21 11,84 

ROA  0,59 2,64 11,19 9,22 4,87 8,55 11,83 14,13 11,70 7,68 

ROCE  11,87 7,86 10,23 20,51 10,26 9,35 11,25 21,65 15,61 15,81 

EAT/T index 9,25 -6,21 6,81 4,72 2,86 2,24 4,51 6,86 5,45 4,83 

T/A index 0,27 0,75 0,94 1,14 1,35 2,02 2,06 1,36 1,42 1,60 

          

     Nyní bude již pozornost zaměřena detailněji na vyjádření výkonnosti v období 2007 - 2011 

a  to nejprve prostřednictvím tradičních ukazatelů EAT, EBIT, EBT, ROE,  ROA a ROCE   

dle Tab. 4.6,  Tab. 4.8 a Grafu 4.1. Pro lepší pochopení vývoje výše uvedených ukazatelů jsou 

připojeny také údaje o objemu výroby a o celkových provozních výnosech a nákladech.  
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Tab. 4.6 Vývoj  vybraných výkonnostních ukazatelů v období 2007 - 2011 (v tis. Kč) 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

Objem výroby (v T) 86 051 80 950 86 483 89 225 86 930 

Provozní výnosy 2 065 2 017 1 672 1 928 2 010 

Provozní náklady 1 949 1 881 1 543 1 769 1 899 

EAT 80 115 108 119 89 

EBT 99 147 136 151 110 

EBIT 103 149 136 152 111 

 

Graf 4.1 Vývoj vybraných výkonnostních ukazatelů v období 2007 - 2011 (v mil. Kč a v %) 

 
      

V analyzovaném období došlo po několika letech k  poklesu výroby a to v roce 2008 a 2011. 

V roce 2008 se roční  objem výroby snížil o 6%,  přesto ale EAT nepatřil k nejnižším. Tento 

fakt byl ovlivněn především vyšším objemem tržeb zapříčiněným strukturou prodeje a 

důsledným řízením v oblasti provozních nákladů. Zajímavý pohled představuje vývoj 

provozního hospodářského výsledku v podobě EBIT. Přestože objem výroby kolísal, trend 

jeho vývoje je trochu jiný. V roce 2008, kdy sice došlo  k poklesu výroby, provozní výnosy  

nepředstavují nejnižší hodnotu.  Té je dosaženo až o rok později v roce 2009. Pokud jde o 

EBT tento výsledek hospodaření v sobě zahrnuje i vliv finančních nákladů a výnosů a 

přestože podnik není ve velké míře zatížen dlouhodobými půjčkami, jeho výše je ovlivněna 

především vznikem kurzových zisků a ztrát realizovaných v případě obchodů se zahraničím, a 

tudíž je jeho hodnota do jisté míry ovlivněna pohybem kurzu především CZK/EUR.  
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     Zajímavé výsledky pro srovnání jednotlivých spotřebovaných zdrojů a vytvořených 

výstupů představuje následující Tab. 4.7. Je v ní zachycena výše provozních výnosů a 

provozních nákladů vztažená na jednotku výroby. 

Tab. 4.7 Provozní náklady, výnosy a zisk připadající na jednotku výroby v období 2007 – 2011(v mil./kT) 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

výnosy/objem výroby 24,01 24,92 19,33 21,61 23,12 

náklady/objem výroby 22,65 23,24 17,84 19,83 21,85 

EBIT/objem výroby 1,36 1,68 1,49 1,78 1,28 

         Z výsledků je patrné, že provozní zisk na jednotku si zachovává stejný trend vývoje jako 

ziskové ukazatele, ale je již jiný v porovnání s vývojem objemu výroby. Z tohoto srovnání 

vyplývá, že přestože v roce 2008 došlo k dosažení nejnižší úrovně objemu výroby, zdaleka to 

nebyl nejslabší rok. Naopak, když srovnáme hodnotu EBIT na jednotku výroby,  je patrné, že 

byl druhým nejlepším rokem.  

     Pokud je analyzováno období prostřednictvím ukazatelů rentability dle Tab. 4.8, lze zjistit 

téměř podobný trend vývoje, jako tomu bylo u ziskových kritérií. Nejlepších výsledků je 

dosaženo v roce 2011, nejslabších v roce 2007. Rok 2010 byl ovlivněn nejvyšším objemem 

výroby a prodeje, udržením striktní politiky v oblasti řízení nákladů a snižováním hodnoty 

vlastního kapitálu z důvodu vyplácení podílů na zisku. Rok 2009, přestože byl postižen 

dopadem ekonomické hospodářské krize  (došlo ke změnám v oblasti prodejních cen výrobků 

a ke změně struktury prodeje), neprojevuje se to ve všech ukazatelích výrazným poklesem. 

Z důvodu poklesu čistého zisku, ale i poklesu vlastního kapitálu se snížila rentabilita vlastního 

kapitálu jen o 1,72%. K růstu dochází v případě rentability aktiv.  Hlavním vlivem zde byl 

především nárůst aktiv, a to na úroveň 14,90%, což je nejvyšší hodnota z analyzované období. 

Rok 2008 byl oproti roku 2007 výrazně lepší ve všech ukazatelích rentability, a to především 

nárůstem všech ziskových kategorií, udržením téměř neměnné úrovně vlastního kapitálu 

zapříčiněném výplatou podílu na zisku a poklesem objemu aktiv. 

Tab. 4.8 Vývoj ukazatelů rentability v období 2007 – 2011 ( v %) 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

ROE 10,82 15,69 13,97 14,84 17,04 

ROA 9,20 14,43 14,90 14,60 13,60 

ROCE 13,27 19,52 17,07 18,57 20,75 

vyplacené podíly na zisku (v mil. Kč) 82 80 80 400 0 

 

       Závěrem této části lze uvést, že v této oblasti byl vývoj podniku pozitivní. Ani v jednom 

roce  nebylo  dosaženo  ztráty,  vždy  byl  vytvořen  zisk,  jež mohl být rozdělen společníkům,   
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EBIT byl rovněž ve všech letech kladný. Pokud jde o provozní výnosy a náklady na základě 

vstupních informací, lze potvrdit skutečnost, že tato oblast je pod důslednou kontrolou ze 

strany vedení a nedochází k výrazným odchylkám jak v oblasti řízení nákladů, tak v oblasti 

výnosů. Naopak i v roce 2008, který byl charakteristický propadem výroby, se podařil udržet 

trend nákladovosti a výnosnosti vztažený na jednotku výroby. 

      Pokud jde o ukazatele rentability, rovněž ty byly odrazem zjištěného trendu. Ani v jednom 

roce nedošlo k výraznému poklesu rentabilit. Zjištěné změny byly spíše důsledkem 

přechodných výkyvů. V případě, že budou srovnávány hodnoty těchto ukazatelů z roku 2011 

s údaji platnými pro rok 2007, lze uvést, že ukazatel ROE roku 2011 dosáhl výrazného 

nárůstu oproti roku 2007 a to dokonce o téměř 7%. Hlavním faktorem tohoto vývoje byl růst 

čistého zisku (o 3%) a pokles vlastního kapitálu o téměř 29%. Ten byl ovlivněn výplatou 

podílů na zisku. Změna ROA oproti roku 2007 byla rovněž výrazná a dosáhla hodnoty téměř 

4,4%.  Na tomto růstu se podílel především nárůst EBIT  (o 48%) a pokles aktiv o 22%, 

přičemž fixní aktiva poklesla o 30% a oběžná aktiva jen o 12%.  Výraznou změnou byl i růst 

ukazatele ROCE, jenž vzrostl o 10,7%. Tento růst byl ovlivněn růstem provozního 

hospodářského výsledku, poklesem vlastního kapitálu a cizího dlouhodobého kapitálu o 30%. 

V oblasti cizích zdrojů došlo k redukci odloženého daňového závazku, který tvořil výraznou 

část dlouhodobých závazků v roce 2007. 

 

4.2 Analýza výkonnosti podniku prostřednictvím ekonomické přidané hodnoty 

     V této části bude pozornost zaměřena na vyjádření výše ekonomické přidané hodnoty. Její 

výše bude zjištěna dle metody EVA Equity dle vzorce (2.20) respektive (2.21).  

4.2.1 Určení výše nákladů kapitálu 

     Nejprve bude propočtena hodnota nákladů vlastního kapitálu dle stavebnicového modelu, 

který využívá Ministerstvo průmyslu a obchodu z podnikových dat.  

     Podstatou stavebnicového modelu je dle (2.25) nejprve zjištění nákladů celkového kapitálu 

nezadlužené firmy.  Východiskem při jejich zjišťování je bezriziková sazba 10letých státních 

dluhopisů. Sazba byla vyhledána v materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem 

„Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010“. Výše bezrizikové sazby pro analyzované 

období jsou uvedeny v Tab. 4.9. 

Tab. 4.9 Bezriziková sazba v období 2007 - 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

RF 4,28% 4,55% 4,67% 3,71% 3,79% 
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     Další nutnou položkou, jež je potřeba zjistit, je riziková přirážka za finanční stabilitu. Ta se 

určí dle porovnání ukazatele běžné likvidity podniku a likvidit (pohotové a okamžité) za 

odvětví celkem. Běžná likvidita (L3) se  zjistí (dle 2.26) jako podíl oběžných aktiv a 

krátkodobého cizího kapitálu.  Krátkodobý cizí kapitál je součtem krátkodobých explicitně 

neúročených závazků a krátkodobých bankovních úvěrů. Podstatné skutečnosti, které 

ovlivňují její výši, jsou uvedeny v následující Tab. 4.10. Zdrojem odvětvových hodnot byla 

aplikace Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA z webových 

stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Tab. 4 10 Základní faktory ovlivňující výši RFINSTAB v období 2007 - 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

Oběžná aktiva (v tis. Kč) 548 599 481 877 672 397 481 904 553734 

Krátkodobý cizí kapitál (v tis. Kč) 270 477 116 266 221 558 278 398 263679 

Běžná likvidita  - L3 2,03 4,14 3,03 1,73 2,10 

XL1 za CZ - NACE 25 0,21 0,21 0,21 0,32 0,30 

XL2 za CZ-NACE 25 0,87 0,80 0,80 1,10 1,10 

L3>=XL2 pak RFINSTAB 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0% 

 

    Ukazatel běžné likvidity za podnik je ve všech obdobích vyšší než pohotová likvidita XL2 

za odvětví a riziková přirážka za finanční stabilitu je ve všech analyzovaných letech určena 

tedy jako nulová. 

     Riziková přirážka za velikost podniku  RLA (dle Tab. 4.11) se odvíjí od výše úplatných 

zdrojů podniku, tedy od součtu vlastního kapitálu a bankovních úvěrů. Protože ve 

sledovaných obdobích společnost nečerpala žádné bankovní úvěry, ale pouze v letech 2007, 

2008 a 2010 úročenou  půjčku k pokrytí provozních potřeb od mateřské společnosti, byla tato 

zahrnuta do výše úplatných zdrojů. Výše půjčky odráží konečnou hodnotu těchto zdrojů 

k 31.12. daného roku. Půjčka od mateřské společnosti byla tedy čerpána ve všech letech 

kromě roku 2009. V roce 2008 byla půjčka ve výši 45 mil. Kč zcela splacena k 31.12. tohoto 

roku.  

Tab. 4.11 Základní faktory ovlivňující výši RLA v období  2007 - 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál (v tis. Kč) 736 255 775 783 804 129 523 496 612 726 

Půjčka od mateřské společnosti (v tis. Kč)  40 000 0 0 50 000 15 000 

Úplatné zdroje (v tis. Kč) 776 255 775 783 804 129 573  496 627 726 

100 mil. Kč<UZ<3 mld. Kč pak  

RLA=(3-UZ)
2
/168,2 

 

2,94% 

   

2,94% 

 

2,87% 

 

3,50% 

 

3,35% 
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    Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku RPOD vychází z ukazatele rentability 

aktiv, který se porovnává s ukazatelem X1, jež se vypočítá dle vzorce (2.29).  Ukazatel 

rentability vyšel ve všech analyzovaných obdobích vyšší než ukazatel X1, a proto dle 

podmínky uvedené v teoretické části to znamená, že riziková přirážka za podnikatelské riziko 

podniku je totožná s rizikem odvětví. Hodnoty za odvětví byly zjištěny stejným způsobem 

jako v případě rizikové přirážky za finanční stabilitu. 

Tab. 4.12 Základní faktory ovlivňující RPOD v období 2007 - 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita aktiv (v %) 9,20 14,43 14,90 14,60 13,60 

X1 (v %) 7,9 3,23 0 1,5 5,19 

ROA>X1 pak RPOD odvětví 2,35% 2,88% 3,00% 3,00% 3,17% 

     Součtem všech přirážek včetně bezrizikové sazby jsou zjištěny náklady kapitálu podniku 

WACCU v případě nulového zadlužení.   

Tab. 4.13 Průměrné náklady kapitálu nezadluženého podniku v období  2007 – 2011 (v %) 

2007 2008 2009 2010 2011 

RF 4,28 4,55 4,67 3,71 3,79 

RFINSTAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RLA 2,94 2,94 2,87 3,50 3,35 

RPOD 2,35 2,88 3,00 3,00 3,17 

WACCU 9,57 10,37 10,54 10,21 10,31 

     Náklady vlastního kapitálu RE pro zadlužený podniku lze zjisti dle (2.31) a jeho výpočet byl dán 

následujícími skutečnostmi dle Tab. 4.14.  

Tab. 4.14 Náklady na vlastní kapitál podniku v období  2007 - 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

RE čitatel 0,0684 0,0916 0,0812 0,0712 0,0066 

RE jmenovatel 0,7103 0,8477 0,7704 0,6434 0,0975 

RE   9,63% 10,80% 10,54% 11,07% 9,70% 

   

    Riziková přirážka za finanční strukturu (RFINSTRU) je pak dána rozdílem RE a WACCU,  jak 

je patrné z Tab. 4.15.  

Tab. 4.15 Riziková přirážka za finanční strukturu v období  2007 - 2011 (v %) 

2007 2008 2009 2010 2011 

RE 9,63 10,80 10,54 11,07 10,31 

WACCU 9,57 10,37 10,54 10,21 10,31 

RFINSTRU 0,06 0,43 0,00 0,86 0,00 
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    Náklady vlastního kapitálu zadluženého podniku lze pak zjistit dle (2.33) součtem 

jednotlivých rizikových přirážek. Jejich výše za sledované období je uvedena v následující 

souhrnné Tab. 4.16. 

Tab. 4.16  Náklady vlastního kapitálu podniku v období 2007 – 2011 (v %) 

2007 2008 2009 2010 2011 

RF 4,28 4,55 4,67 3,71 3,79 

RFINSTAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RLA 2,94 2,94 2,87 3,50 3,35 

RPOD 2,35 2,88 3,00 3,00 3,17 

RRINSTRU 0,06 0,43 0,00 0,86 0,0 

RE 9,63 10,80 10,54 11,07 10,31 

     

     Jak je patrné z Tab. 4.16 došlo k určitým změnám ve vývoji nákladů na vlastní kapitál. 

S ohledem na vysokou úroveň běžné likvidity ve všech obdobích nebyly tyto změny 

způsobeny přirážkou za finanční stabilitu. Byla to především změna bezrizikové sazby, 

konkrétně její růst a posléze pokles. Výše přirážky za velikost podniku RLA byla ovlivněna 

úrovní úplatných zdrojů a tudíž její výše se (díky  poklesu vlastního kapitálu)  plně projevila 

až v posledním roce. Přirážka za podnikatelské riziko RPOD kopírovala odvětvová data a 

přirážka za finanční strukturu  RFINSTRU v sobě odrážela vliv úplatných krátkodobých zdrojů. 

     Výše těchto dílčích položek ovlivňujících hodnotu nákladů vlastního kapitálu bude použita 

i k samotnému zjištění ekonomické přidané hodnoty na bázi EVAEquity. Pro její výpočet a pro 

následující vyjádření vlivu jednotlivých složek nákladů vlastního kapitálu bude použita verze 

s vyšším počtem desetinných míst, tak aby výsledné hodnoty byly co nejpřesnější. 

 

  4.2.2   Výpočet ekonomické přidané hodnoty  

     Výpočet ekonomické přidané hodnoty na bázi EVAEquity určuje výši nadhodnoty pouze pro 

vlastníky společnosti. Pro její zjištění je dle (2.21) směrodatná pouze výše vlastního kapitálu, 

rentabilita vlastního kapitálu a náklady vlastního kapitálu. Přitom platí, že ekonomická 

přidaná hodnota roste s růstem vlastního kapitálu a s růstem tzv. hodnotového rozpětí. To se 

může projevit nejenom jako  růst ROE  při nezměněné výši nákladů vlastního kapitálu, ale 

také naopak jako pokles nákladů vlastního kapitálu při nezměněné rentabilitě nebo současným 

pohybem obou těchto faktorů protichůdně, tzn. současným růstem ROE a poklesem RE.  

Vstupní údaje pro výpočet ekonomické přidané hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4.17.  
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Tab. 4.17 Vstupní údaje pro výpočet EVAEquity 

2007 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál (v tis. Kč) 739 113 736 295 775 783 804129 523 496 

ROE 10,82 % 15,69 % 13,97 % 14,84 % 17,04 % 

RE 9,63 % 10,81 % 10,54 % 11,07 % 10,31 % 

EVAEquity relativní (ROE-RE) 1,19 % 4,88 % 3,43 % 3,77 % 6,73 % 

EVAEquity  absolutní (v tis. Kč) 8 839 35 932 26 606 30 350 35 279 

 

Graf 4.2 Vývoj EVAEquity a jeho dílčích ukazatelů v období 2007 – 2011 

 
  

     S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze tvrdit, že v celém sledovaném období  byla 

vytvořena ekonomická přidaná hodnota pro vlastníky. Nejvyšší EVA bylo dosaženo v roce 

2008, nejnižší naopak na počátku období v roce 2007.  Nejvyššího absolutního nárůstu bylo 

dosaženo mezi roky 2007 a 2008, kdy absolutní EVA vzrostla o více než 27 mil. Kč,  přičemž 

relativní změna dosáhla hodnoty téměř 307% nárůstu oproti roku 2007. Naopak pokud jsou 

srovnávány roky 2009 a 2008, toto období bylo projevem poklesu ekonomické přidané 

hodnoty o více než 9 mil. Kč, v procentním vyjádření pak o 25%. Pokud srovnáme tradiční 

ukazatel výkonnosti opírající se o přístup vlastníků tedy ROE a hodnotové pojetí EVY, 

můžeme zjistit totožný trend vývoje a to růst v roce 2008, pokles v roce následujícím a 

opětovný nárůst v roce 2010 a v roce 2011. Výše relativní ekonomické přidané hodnoty 

(EVAEquity v procentním vyjádření) je samozřejmě nižší, protože na rozdíl od ROE, kdy 

východiskem v čitateli je čistý zisk, pracuje EVA s nižší částkou než je čistý zisk, právě s výší 

zisku ovlivněném náklady všech poskytovatelů kapitálu, tedy jak věřitelů tak i vlastníků.  
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4.2.3 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 

     Tato část práce bude věnována podrobnější analýze vlivů, které způsobily změny ve vývoji 

ekonomické přidané hodnoty (zkráceně EVA) ve sledovaném období. Jednotlivé vlivy dílčích 

faktorů budou analyzovány dle rozkladu uvedeného v teoretické části práce prostřednictvím 

aplikace logaritmické metody v případě vyjádřené multiplikativní vazby mezi ukazateli. 

Důvodem pro použití této metody byl fakt, že analyzovaný podnik dosahoval po celou dobu 

vždy kladných hodnot vrcholových ukazatelů. Pro lepší přehlednost jsou nejprve detailně 

rozebrány jednotlivé úrovně rozkladu, přičemž hodnoty analyzovaných ukazatelů těchto 

úrovní jsou zachyceny v tabulkách, jež se týkají jednotlivých změnových období. Tímto 

postupem je zachycena intenzita vlivu  dílčích ukazatelů na změny každého z vrcholových 

ukazatelů jednotlivých úrovní rozkladu.  Při samotné analýze je postupováno tak, že pokud 

vrcholový ukazatel přispěl k navýšení ekonomické přidané hodnoty je za dílčí ukazatel 

s nejsilnějším vlivem označen ukazatel, jehož změna byla nejvyšší. Pokud vrcholový ukazatel 

zapříčinil pokles ekonomické přidané hodnoty, je označen za dílčí ukazatel s největším 

vlivem ukazatel, jehož změna nejvíce přispěla k tomuto poklesu. V závěrečné části analýzy 

vývoje EVAEquity vybraného podniku  je pak prezentována analýza vlivu vybraných dílčích  

kazatelů rozkladu prostřednictvím vyjádření číselného pořadí jejich vlivu na vrcholový 

ukazatel v podobě ekonomické přidané hodnoty, totéž je zjištěno i pro všechny konečné dílčí 

ukazatele rozkladu. Grafické zpracování pyramidového rozkladu je pak součástí Přílohy 3.  

     Všechny sledované roky byly charakteristické tvorbou ekonomické přidané hodnoty, jak 

bylo zmíněno dříve a jak dokládá Tab. 4.17. Následující Tab. 4.18 zachycuje dle první a 

druhé úrovně rozkladu vliv hlavních faktorů na změny ekonomické přidané hodnoty 

v jednotlivých obdobích.  

Tab. 4.18 Vlivy základních faktorů na vrcholový ukazatel ve vybraných obdobích (v tis. Kč) 

Dílčí vlivy 

Ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010  -2011 

EVAEquity 27093 -9326 3744 4929 

ROE-RE        27166 -10947 2724 18987 

E -73 1621 1020 -14058 

     Při detailním rozboru jednoznačně vyplývá,  že hlavním faktorem, jež ovlivnil tvorbu EVA 

bylo vždy hodnotové rozpětí (ROE – RE), ať už šlo o jeho růst nebo pokles. Ze zachyceného 

trendu vývoje jeho vlivu je patrné, že nejintenzivněji se tento ukazatel projevil ve změnovém 

období   2007 - 2008.   Detailní    pohled  na  vlivy  samotné  rentability  vlastního  kapitálu  a   
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nákladů vlastního kapitálu v případě vrcholového ukazatele hodnotového spreadu je zachycen     

v Tab. 4.19. 

Tab. 4.19 Vlivy základních faktorů na vrcholový ukazatel ve vybraných obdobích (v tis. Kč) 

Dílčí vlivy 

Ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

ROE-RE        27166 -10947 2724 18987 

ROE 35845 -12973 6936 14094 

RE -8679 2026 -4212 4893 

        Pokud je analyzována výše rentability vlastního kapitálu v roce 2008, lze zjistit, že právě 

v tomto roce bylo dosaženo její druhé nejvyšší hodnoty po roce 2011, kdy byla vykázána 

vůbec její nejvyšší hodnota a navíc změny na straně vlastního kapitálu byly nízké a to jen na 

úrovni rezervního fondu a výsledku hospodaření běžného období, jak dokládá Tab. 4.20. 

V tomto případě, protože došlo k jeho poklesu v roce 2008 oproti roku 2007, přispěl VHBO 

dokonce k poklesu hodnoty pro vlastníky. Pokud jde o výsledek hospodaření minulých let, ten  

zůstal v roce 2008 nezměněn díky  převodu výsledku hospodaření minulých let z roku 2006 

mateřské společnosti v plné výši tj. více než 82 mil. Kč. 

Tab. 4.20 Vlivy základních faktorů na vrcholový ukazatel ve vybraných obdobích (v tis. Kč) 

Dílčí vlivy 

Ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

E -73 1621 1020 -14058 

ZK 0 0 0 0 

RF 114 164 100 0 

VHML 0 0 1177 -14610 

VHBO -187 1457 -257 552 

        Změny zachycené v období 2008 - 2009 opět znamenaly jednoznačně převažující vliv 

hodnotového rozpětí, i když v tomto období došlo k poklesu EVA. Spread (ROE - RE) byl 

tedy tím hlavním faktorem, který přispěl k jejímu poklesu. A to díky poklesu rentability 

vlastního kapitálu o 1,72% z hodnoty 15,69% na 13,97%. Naopak na straně vlastního kapitálu 

je patrný kladný vliv na tvorbě EVA, který byl způsoben přírůstkem na straně výsledku 

hospodaření běžného období, který se zvýšil o více než 35 mil. Kč a na straně rezervního 

fondu, který byl navýšen v souladu s platnou legislativou. Nárůst vlastního kapitálu tak 

přispěl k tvorbě ekonomické nadhodnoty pro vlastníky. 

     V období 2009 - 2010 opět převážil vliv spreadu nad vlivem změn vlastního kapitálu. 

Hodnotové rozpětí se sice zvýšilo jen o 0,34%, to ale stačilo převážit vliv zvýšení vlastního 

kapitálu o  více než 28 mil. Kč.    K jeho růstu došlo i přesto, že VHBO poklesl o 7 mil. Kč na   
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úroveň  téměř 109 mil. Kč.  Faktorem, který přispěl k navýšení vlastního kapitálu bylo 

zvýšení VHML, který vzrostl o 32 699 tis. Kč. Obě tyto položky tak přispěly svým růstem 

k nárůstu EVA. 

     V posledním analyzovaném období 2010 - 2011 tento zdvojený pozitivní vliv nenastává. 

Je patrné, že přestože rentabilita vlastního kapitálu roku 2011 dosáhla nejvyšší úrovně za celé 

období, nepřispěla tato skutečnost k nejvyššímu nárůstu spreadu. Díky tomu, že opět došlo 

k výraznému převodu zisku mateřské společnosti, pokles hodnoty vlastního kapitálu, jež byl 

na počátku roku 2011 k dispozici, způsobil i významný vliv vlastního kapitálu na změně 

ekonomické přidané hodnoty.  Na tomto místě je nutné připomenout, že při analýze druhého 

faktoru první úrovně rozkladu, tedy výše vlastního kapitálu, byla východiskem úroveň 

vlastního kapitálu, jež měl podnik k dispozici na počátku období. Proto byla použita data 

v případě výše vlastního kapitálu v roce 2011 z konečné rozvahy roku 2010 a obdobně bylo 

postupováno i v letech předcházejících. Převod podílu na zisku v roce 2010 ve výši 400 mil. 

Kč tak přispěl ke snížení hodnoty vlastního kapitálu, který měl podnik k dispozici na počátku 

roku 2011. Proto lze identifikovat tak výrazný vliv právě vlastního kapitálu na snížení 

ekonomické přidané hodnoty. Tento negativní vliv je však vyrovnáván v oblasti hodnotového 

rozpětí právě díky nárůstu ROE z 14,84% na 17,04%. Navíc, pokud je bráno v potaz, že 

hodnota ROE je ovlivněna sníženou úrovní vlastního kapitálu, je tak jeho výrazný nárůst 

srozumitelnější. 

    Následující tabulka se věnuje analýze třetí úrovně pyramidového rozkladu a to konkrétně 

v oblasti rentability vlastního kapitálu a nákladů vlastního kapitálu.  Opět jsou všechna  

sledovaná období prezentována najednou z důvodu lepší orientace a přehlednosti v Tab. 4.21.  

Tab. 4.21 Vlivy základních  faktorů na vrcholový ukazatel ve vybraných obdobích (v tis. Kč) 

Dílčí vlivy 

Ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

ROE 35845 -12973 6936 14094 

EAT/EBIT -1,22 3189 -1690 2619 

EBIT/A 43394 3605 -2258 -6892 

A/E -7547 -19767 10885 18367 

RE -8679 2026 -4212 4893 

RF -1994 -906 7586 -512 

RPOD -3908 -904 0 -1064 

RLA -57 588 -5002 961 

RFINSTAB 0 0 0 0 

RFINSTRU -2720 3248 -6796 5508 
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     Z Tab. 4.21 je zcela evidentní, že ve všech obdobích převládal vliv rentability vlastního 

kapitálu na změně hodnotového spreadu nad vlivem nákladů vlastního kapitálu. V období 

změn za roky 2007 - 2008 byl tento fakt zapříčiněn tím, že v roce 2008 bylo dosaženo čistého 

zisku více než 115 mil. Kč, což představovalo oproti roku 2007 nárůst o téměř 45%, přičemž 

vstupní výše vlastního kapitálu se významně nezměnila. Při bližším pohledu na jednotlivé 

dílčí faktory ovlivňující výši rentability vlastního kapitálu je patrné, že rentabilita aktiv, která 

je jeho nedílnou součástí, nebyla vždy tím hlavním faktorem, který přispěl k jeho změně.  

Takto tomu bylo pouze na počátku sledovaného období v období 2007 - 2008. Pokud jde o 

vliv druhého z faktoru spreadu - nákladů na vlastní kapitál - je patrné, že významnou roli zde 

sehrála změna bezrizikové sazby (její přírůstek o 0,27%), zvýšení rizikové přirážky za 

podnikatelské riziko podniku a také zvýšení přirážky za finanční strukturu.  

     V období 2008 - 2009 došlo k poklesu ekonomické přidané hodnoty, v roce 2009 tak byla 

sice vytvořena ekonomická nadhodnota pro vlastníky, nedosáhla však úrovně roku 2008. 

V předchozí úrovni rozkladu byl identifikován jako významnější faktor přispívající k tomuto 

poklesu snížení hodnotového spreadu. Při jeho bližším analyzování v Tab. 4.21 lze rozpoznat 

převažující vliv ROE na tomto poklesu. Z jeho rozkladu se lze navíc jednoznačně přesvědčit o 

tom, že  ukazatel finanční páky, byl tím hlavním faktorem, který přispěl k jeho poklesu 

(hodnota finanční páky poklesla z úrovně 1,41 na 1,18). Tento pokles byl zapříčiněn snížením 

výše aktiv a to jak v oblasti dlouhodobého majetku, tak v oblasti oběžného majetku. Pokud 

jde o detail vlivu na straně nákladů vlastního kapitálu, ne změny ve všech přirážkách nutně 

znamenaly pokles EVA. Konkrétně se takto zachovala přirážka za velikost podniku a za 

finanční strukturu, u nichž v obou případech došlo k tomuto poklesu.  

     V období 2009 - 2010 došlo k přírůstku EVA a na něm se převážně podílela rentabilita 

vlastního kapitálu. Přitom z dílčích faktorů jeho rozkladu to byla opět intenzivní síla vlivu 

finanční páky, která přispěla k tomuto vývoji. Finanční páka totiž vzrostla z hodnoty 1,18 na 

úroveň 1,30. Naopak změna rizikových přirážek tvořících náklad vlastního kapitálu  v tomto 

období přispěly k poklesu EVA.  A to konkrétně pokud šlo o přirážku za finanční strukturu, 

která vzrostla stejně tak jako přirážka za velikost podniku. Naproti tomu pokles bezrizikové 

sazby se odrazil v tvorbě ekonomické přidané hodnoty. 

     Poslední analyzované období lze popsat stejně jako předchozí. Došlo k tvorbě EVA v obou 

sledovaných rocích, dokonce došlo k jejímu nárůstu a na tomto zvýšení se významně podílela 

rentabilita vlastního kapitálu. A opět to nebyla rentabilita aktiv ale finanční páka, která měla 

podstatný vliv na toto zvýšení. Přičemž výrazný přírůstek její výše z hodnoty 1,30 na úroveň 

1,55   byl  způsoben výrazným  poklesem  vlastního  kapitálu  díky  převodu  podílu  na  zisku  
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 mateřské společnosti. Vzhledem k tomu, že téměř po celou dobu byly převáděny podíly na 

zisku mateřské společnosti, je tento vývoj pochopitelný. Tento fakt se odráží i v detailu 

rozkladu nákladu vlastního kapitálu, kde důležitou roli sehrály přirážka za finanční strukturu, 

ve které se odráží právě změněný objem vlastního kapitálu a přirážka  RPOD, která se změnila 

v důsledku změn hodnot v odvětví. Následující Tab. 4.22 poskytuje detail rozkladu čtvrté 

úrovně a to z pohledu rentability aktiv, finanční páky a  ukazatele daňové a úrokové redukce 

EBIT. V případě ukazatele EAT/EBIT je v celém sledovaném období patrný jednoznačně 

převažující vliv daňové redukce zisku před zdaněním na změnu vrcholového ukazatele, což je 

důsledkem nízké zadluženosti v podobě zpoplatněného kapitálu.  

Tab. 4.22 Vlivy základních  faktorů na vrcholový ukazatel ve vybraných obdobích (v tis. Kč) 

Dílčí vlivy 

Ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

EAT/EBIT -1 3189 -1690 2619 

EAT/EBT 2965 2019 -939 2923 

EBT/EBIT 2964 1169 -751 -304 

EBIT/A 43394 3605 -2258 -6892 

EBIT/výnosy 37731 10664 -3457 -36538 

výnosy/A 5663 -7059 1199 29646 

A/E -7548 -19767 10885 18367 

E/E 0 0 0 0 

CZkr./E -6861 -18838 11549 18370 

CZdl./E -687 -929 -664 -3 

     

 Při detailním rozkladu rentability aktiv  bylo zjištěno, že hlavním faktorem přispívajícím 

k tvorbě ekonomické přidané hodnoty byla rentabilita výnosů ve všech sledovaných obdobích 

(přičemž výnosy odpovídají úrovni provozních výnosů). Nejvýrazněji se projevila opět 

v prvním období změn v letech 2007 - 2008, naopak nejslabší byl její vliv v období          

2010 - 2011. Při bližším pohledu na ukazatel rentability výnosů přitom lze zjistit, že ne vždy 

se projevil nárůstem své hodnoty. To platilo v prvních dvou změnových obdobích, naopak 

v roce 2010 a 2011 došlo k jejímu mírnému poklesu a to z hodnoty 0,079 v roce 2010 až na 

úroveň 0,055 v roce 2011. Pokud jde o obrat aktiv jeho vliv na rentabilitu aktiv byl ve všech 

obdobích nižší než rentabilita výnosů, přestože se obrat aktiv postupně zvyšoval z hodnoty 

1,84 v roce 2007 až k hodnotě 2,47 v roce 2011.  S ohledem na celkovou změnu rentability 

aktiv lze uvést, že se přitom oba faktory, jak rentabilita výnosů tak obrat aktiv podílely na 

jejím postupném zvyšování. V roce 2008  došlo k nárůstu ROA o 5,23%, což bylo důsledkem   
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růstu rentability tržeb a současného zvýšení obratu aktiv. Rok 2009 byl rovněž 

charakterizován jejím zvýšením. Tento nárůst dosáhl hodnoty sice jen 0,5%, byl ale také 

ovlivněn růstem rentability výnosů. Naopak poprvé poklesla hodnota obratu aktiv a to o 

hodnotu 0,12, což se odrazilo v nízkém přírůstku ROA. Rok 2010 byl rokem s mírným 

poklesem ROA o 0,3%. Tento pokles byl zapříčiněn mírným snížením rentability výnosů a 

nízkým přírůstkem obratu aktiv, který nestačil vyrovnat pokles rentability výnosů. 

V posledním sledovaném roce pak došlo opět k poklesu ROA a 0,1%, přestože obrat aktiv 

vzrostl na nejvyšší úroveň a to na hodnotu 2,47.  Tento nárůst byl především důsledkem 

poklesu hodnoty aktiv, přičemž intenzivněji poklesla hodnota oběžného majetku a to téměř o 

191 mil. Kč. Pokles rentability výnosů byl nicméně natolik intenzivní, že převážil pozitivní 

vliv růstu obratu aktiv. 

     Součástí čtvrté úrovně rozkladu je rozklad ukazatele  finanční páky, který je rovněž 

zachycen v předchozí Tab. 4.22. Při analyzování tohoto ukazatele byly identifikovány jako 

klíčové faktory ukazatel dlouhodobé a krátkodobé zadluženosti vlastního kapitálu. Při bližším 

pohledu na oba základní faktory lze jednoznačně zjistit převažující vliv krátkodobých dluhů 

nad dluhy dlouhodobými. Přitom ve sledovaném období 2007 - 2008 byl zaznamenán pokles 

těchto krátkodobých závazků, které byly současně doprovázeny i poklesem podílu vlastního 

kapitálu na aktivech a tento fakt zapříčinil, že ukazatel podílu krátkodobých dluhů na vlastním 

kapitálu přispěl k poklesu ekonomické přidané hodnoty. Obdobný trend vývoje platil i 

v následujícím období a zapříčinil pokles EVA ve výši  více než 18 mil. Kč. V období      

2009 - 2010  se  nárůst objemu vlastního kapitálu v roce 2010 oproti roku 2009 o necelá 4% 

pozitivně projevil na přírůstku EVA a tato skutečnost se odrazila i v dílčím faktoru 

krátkodobé zadluženosti vlastního kapitálu, která tak přispěla k růstu EVA. Významný odvod 

podílu na zisku mateřské společnosti v roce 2010 přispěl ke snížení objemu vlastního kapitálu 

potažmo k nárůstu ukazatele finanční páky z hodnoty 1,30 na hodnotu 1,55 v roce 2011. 

Tento vývoj se podílel na tvorbě ekonomické přidané hodnoty a projevil se také v podobném 

chování ukazatele krátkodobé zadluženosti. Ta tak přispěla k nárůstu EVA o 18 370 tis. Kč, 

přestože se objem krátkodobých závazků zvýšil o 56 mil. Kč. 

     V následující páté úrovni rozkladu bude nejprve analyzován vliv jednotlivých dílčích 

faktorů na   rentabilitu výnosů a to prostřednictvím dvou základních faktorů  rentability 

nákladů a nákladovosti. Detail je zachycen v následující Tab. 4.23.  
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Tab. 4.23 Vlivy základních  faktorů na vrcholový ukazatel ve vybraných obdobích (v tis. Kč) 

Dílčí vlivy 

Ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

EBIT/výnosy 37731 10664 -3457 -36538 

EBIT/náklady 38926 11876 -2884 -39505 

náklady/výnosy -1195 -1212 -573 2967 

     Na základě zjištěných hodnot dílčích faktorů rozkladu je patrné, že ukazatel rentability 

nákladů byl tím faktorem, jehož vliv byl intenzivnější v rámci celého sledovaného období a to 

ať už vedl k růstu či poklesu ekonomické přidané hodnoty. V období 2007 - 2008 přispěl 

tento ukazatel ke zvýšení ekonomické přidané hodnoty o téměř 39 mil. Kč. Tento vývoj byl 

zapříčiněn nárůstem hodnoty EBIT při současném poklesu nákladů. Výše EBIT vzrostla o 

44% (tento  přírůstek byl způsoben poklesem nákladů a to konkrétně ve spotřebě materiálu).  

V následujícím období 2008 - 2009  se situace opakovala a zvýšení hodnoty rentability 

nákladů z úrovně 0,079 na 0,088 vedlo k pozitivnímu vlivu tohoto ukazatele na tvorbu 

ekonomické přidané hodnoty. Naopak pokles hodnoty ukazatele nákladovosti a tedy jeho 

zlepšení v roce 2009 nestačil vyrovnat negativní dopad, kterým bylo snížení objemu výnosů o 

17%. V období  2009 - 2010 byl pokles rentability aktiv potažmo rentability výnosů příčinou, 

která způsobila, že jak ukazatel rentability nákladů tak ukazatel nákladovosti vedl k poklesu 

EVA. Přitom je ale zachován stejný trend jako v předchozích obdobích a to ten, že vliv 

rentability nákladů je vyšší. To  je umocněno i skutečností, že náklady vzrostly o téměř 15%, 

kdežto EBIT jen o necelých  12%. V posledním sledovaném období daném změnami, které 

proběhly mezi roky 2011 a 2010, rentabilita nákladů opět přispěla ke snížení EVA.  

    V rámci šesté úrovně rozkladu bude podrobena bližší analýze detailní podoba ukazatele 

nákladovosti (viz Tab.4.24) a to prostřednictvím stěžejních nákladových druhů.  

Tab. 4.24 Vlivy základních  faktorů na vrcholový ukazatel ve vybraných obdobích (v tis. Kč) 

Dílčí vlivy 

Ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

náklady/výnosy -1195 -1212 -573 2967 

spotřeba materiálu/výnosy -2396 -7040 1047 5027 

spotřeba energie/výnosy 436 1027 -1234 184 

osobní náklady/výnosy 657 1326 62 -415 

služby/výnosy -430 3012 181 -545 

odpisy/výnosy 292 806 -574 -1525 

Ostatní provozní náklady/výnosy 246 -343 -55 241 

     Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejsilnějším vlivem, který přispěl ke změně 

ekonomické přidané hodnoty patřila téměř vždy materiálová spotřeba.   V období 2007 - 2008  
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 došlo ke snížení hodnoty nákladovosti ve spotřebě materiálu a tento fakt byl tedy  pozitivní, 

protože ale zlepšení vrcholového ukazatele nákladovosti bylo nižší než vliv rentability 

nákladů, přispělo v konečném důsledku zlepšení v případě tohoto ukazatele k poklesu 

ekonomické přidané hodnoty. Stejná situace se opakovala u tohoto nákladu i v následujícím 

období. Přestože se snížila hodnota této nákladovosti, z důvodu přispění vrcholového 

ukazatele nákladovosti k poklesu EVA, projevila se i tato změna snížením ekonomické 

přidané hodnoty. V období změn za roky 2009 a 2010 došlo k poněkud jiné situaci. Hodnota 

tohoto ukazatele se zvýšila z hodnoty 0,63 na hodnotu 0,64. Došlo tedy k jeho zhoršení, a to 

z toho důvodu, že relativní přírůstek nákladů ve výši 16,8% byl vyšší než relativní přírůstek 

výnosů (15,2%). Protože však vrcholový ukazatel nákladovosti přispěl k poklesu ekonomické 

přidané hodnoty, změna v nákladovosti u spotřeby materiálu vedla v tomto případě ke zvýšení 

EVA. V posledním sledovaném období, tedy v období roků 2010 a 2011, se nákladovost 

v případě spotřeby materiálu zvýšila a to z hodnoty 0,64 na hodnotu 0,69. Hodnota tohoto 

ukazatele se zvýšila díky vyššímu relativnímu přírůstku nákladů, který vzrostl o 11,7% oproti 

relativnímu přírůstku výnosů 4,2%. V tomto případě však nastala situace, kdy vrcholový 

ukazatel celkové nákladovosti přispěl ke zvýšení EVA, a proto i v případě materiálové 

nákladovosti se tato změna projevila pozitivním růstem ekonomické přidané hodnoty. 

     V Tab. 4.24  je zachycen rovněž vliv ostatních dílčích ukazatelů z rozkladu nákladovosti. 

Z této tabulky je patrné, že ve sledovaném období za roky 2007 - 2011, kromě jednoznačně 

intenzivního vlivu ukazatele nákladovosti ve spotřebě materiálu byl vliv ostatních dílčích 

ukazatelů nákladovosti proměnlivý. Nicméně při bližším pohledu lze zjistit, že významná byla 

změna v oblasti ostatních provozních  nákladů. Ty byly druhým  nejdůležitějším ukazatelem 

zapříčiňujícím změnu vrcholového ukazatele nákladovosti v období 2010  - 2011 a             

2008 - 2009. Pokud jde o ukazatel podílu odpisů na nákladech, lze  vypozorovat postupný 

pokles jeho vlivu. Stejný trend vývoje lze zaznamenat i v případě ukazatele nákladovosti 

v oblasti spotřebovaných služeb. Naopak vliv ukazatele nákladovosti vycházející z hodnoty 

spotřebovaných energií postupně narůstá. Jeho hodnota  nejprve vzrostla z úrovně 0,03 v roce 

2007 až k hodnotě 0,04 v roce 2009. V roce 2010 byl zaznamenám mírný pokles na úroveň 

0,03, nicméně v posledním roce spotřeba energií vzhledem ke změně v oblasti provozních 

výnosů opět vzrostla. Pokud jde o úroveň nákladovosti v oblasti osobních nákladů, nebyl ani 

v jednom případě zaznamenán tento ukazatel, jako ukazatel s nejsilnějším vlivem. Tento 

vývoj byl zapříčiněn faktem, že se vybranému podniku dařilo udržet úroveň tohoto ukazatele 

v rozmezí hodnot 0,03 - 0,05 a to po celé sledované období. Přičemž k mírnému nárůstu došlo  
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 v období 2007 - 2009, v období 2009 - 2011 došlo k udržení respektive k poklesu hodnoty 

tohoto ukazatel na úroveň 0,049.                      

     Při analýze nákladovosti celkových provozních nákladů bylo zřejmé, že tento ukazatel není 

vždy tím hlavním hybatelem vývoje EVA v analyzovaném období. Tím byla, jak je vidět 

v Tab. 4.23 rentabilita nákladů na bázi zisku před zdaněním a úroky. Detailní pohled na 

rozklad tohoto ukazatele poskytuje Tab. 4.25, z níž vyplývá, že pouze ve změnovém období 

2007 - 2008 přispěla jak úroveň EBIT, tak hodnota 1/náklady k tvorbě ekonomické přidané 

hodnoty. V následujících dvou obdobích byl zaznamenán protichůdný vývoj těchto položek. 

Na růstu EVA se nejprve podílel vliv položky nákladové oblasti a poté vliv EBIT. 

V posledním analyzovaném období 2010 - 2011 oba ukazatele zapříčinily pokles vrcholového 

ukazatele. V Tab. 4.25 lze nalézt i bližší analýzu vývoje samotné položky EBIT. Tato úroveň 

rozkladu je použita proto, aby nebyl opomenut vliv obchodování podniku se zahraničím, a 

tedy dopad těchto transakcí na výsledek hospodaření v podobě kurzových zisků či ztrát. 

Z Tab. 4.25  je zřejmé, že obě výše zmíněné položky finančního výsledku hospodaření jsou 

významným faktorem ovlivňujícím hodnotu EBIT a mají tak vliv i na ekonomickou přidanou 

hodnotu. Při bližším pohledu na výsledky v Tab. 4.25  je zřejmé, že úroveň EBIT je ovlivněna 

ve třech obdobích ze čtyř nejvíce ostatními finančními výnosy tedy kurzovými zisky.  

(Položka PVH přitom odpovídá úrovni provozního výsledku hospodaření a kurzové rozdíly 

(zisky) představují ostatní provozní výnosy, kurzové rozdíly (ztráty) pak ostatní provozní 

náklady, položka finančních výnosů je souhrnným označením pro zbývající finanční výnosy a 

stejně tak položka finanční náklady zahrnuje finanční náklady bez nákladových úroků a 

kurzových ztrát.) 

Tab. 4.25 Vlivy základních  faktorů na vrcholový ukazatel ve vybraných obdobích (v tis. Kč) 

Dílčí vlivy 

Ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

EBIT/náklady 38926 11876 -2884 -39505 

EBIT 35865 -10167 12702 -32365 

1/náklady -3061 -22043 15585 7140 

EBIT 35865 -10167 -2884 -39505 

provozní výsledek hospodaření 16576 -5034 22289 -37312 

finanční výnosy   (+) 1056 -399 -824 -398 

finanční náklady  (-) 2537 -2239 -272 -212 

ostatní finanční výnosy   (+) 37238 -21586 -15824 41401 

ostatní finanční náklady  (-) 16468 -14613 -6789 36267 
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     Z uvedené Tab. 4.25 vyplývá, že v období 2007 - 2008, kdy došlo jak poklesu provozních 

výnosů, tak provozních nákladů, byl přírůstek EBIT  tím hlavním faktorem, který pozitivně  

ovlivnil rentabilitu aktiv  a přispěl tak k růstu EVA a to konkrétně o 35 865 tis. Kč. Při 

detailním pohledu na rozklad zisku před zdaněním a úroky  je patrné, že nejen zvýšení 

provozního hospodářského výsledku o 21 237 tis. Kč způsobilo tento pozitivní vývoj. 

Významnou měrou k němu přispěly i dosažené kurzové zisky, které převýšily kurzové ztráty.  

     Ve druhém sledovaném období, které bylo rovněž charakterizováno poklesem jak 

provozních nákladů tak provozních výnosů, ovlivnila změnu EVA intenzivněji než změna 

EBIT změna v objemu celkových provozních nákladů, konkrétně jejich pokles o téměř 18%. 

V následujícím období 2009 - 2010 byl zaznamenán opět silnější vliv v oblasti provozních 

nákladů. V tomto období jejich relativní přírůstek o téměř 15% zapříčinil pokles EVA o 15 

585 tis. Kč. Negativně vývoj ekonomické přidané hodnoty ovlivnilo rovněž snížení kurzových 

zisků. V posledním sledovaném období jak pokles EBIT, tak růst provozních nákladů, 

zapříčinily pokles vytvořené ekonomické přidané hodnoty, přitom v případě EBIT byl 

významný především pokles provozního výsledku hospodaření, který byl způsoben výrazně 

menším zvýšením provozních výnosů oproti provozním nákladům (k růstu nákladů došlo u 

spotřeby materiálu, energie, služeb a ostatních provozních nákladů). Přitom pozitivní vliv 

zvýšení kurzových zisků byl téměř vykompenzován růstem kurzových ztrát. 

     V následujícím textu bude rozebrána část věnována analýze obratu aktiv vyjádřené 

prostřednictvím veškerých provozních výnosů. Vliv tohoto ukazatele na tvorbu či redukci 

ekonomické přidané hodnoty byl zachycen již v Tab. 4.22.  Na tomto místě  bude pozornost 

věnována detailně faktorům, které přispěly ke změně vrcholového ukazatele obratu aktiv. 

Nejprve bude rozebrán vliv ukazatele obratu oběžného majetku a podílu oběžných aktiv na 

celkových aktivech. Detailní pohled je zachycen v následující Tab. 4.26. 

Tab. 4.26 Vlivy základních faktorů na vrcholový ukazatel ve vybraných obdobích (v tis. Kč) 

Dílčí vlivy 

Ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

výnosy/A 5663 -7059 1199 29646 

výnosy/OM 8222 -6508 -22195 38265 

OM/A -2559 -551 23394 -8618 

   

   Při prvním pohledu na hodnoty vyjadřující vliv jednotlivých dílčích ukazatelů je patrná 

rozdílná tendence v jejich vývoji ve sledovaném období. V prvních dvou obdobích, tedy 

v období   zachycujícím  změnu  obratu     aktiv  za  roky  2007  a  2008  a  v  druhém  období,    
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prostřednictvím kterého jsou analyzovány roky 2008 a 2009, je jednoznačně patrný 

převažující vliv obratu oběžného majetku nad podílem oběžných aktiv na celkovém majetku 

podniku.  Tento fakt byl důsledkem toho, že v roce 2008 došlo sice k poklesu tržeb, nicméně 

pokles tržeb o 2,3% byl doprovázen současným poklesem oběžných aktiv o 10,3%, a to 

zejména v oblasti pohledávek. Pokud jde o druhý z ukazatelů (podíl oběžných aktiv na 

celkových aktivech), jeho vliv byl podstatně menší a to z toho důvodu, že nebyla zjištěná 

velká disproporce mezi poklesem oběžného majetku a aktiv celkem, tak jak již bylo zmíněno. 

V období 2008 - 2009 také převládá vyšší vliv ukazatele obratu oběžného majetku. Při bližším 

pohledu na vývoj tohoto ukazatele lze zjistit, že nerovnoměrná změna ve vývoji provozních 

výnosů (pokles o 17%) a oběžných aktiv (pokles o 12%) byla hlavní příčinou tohoto vývoje. 

V případě vývoje oběžného majetku a celkových aktiv k této disproporci nedošlo, obě 

položky sice poklesly, jejich snížení však bylo téměř na stejné úrovni 12%. Přitom v případě 

oběžného majetku byl pokles zapříčiněn především poklesem objemu pohledávek, u 

dlouhodobého majetku pak na straně hmotného majetku. V následujícím období, které 

analyzuje změny v letech 2009 a 2010 je trend vývoje opačný. Ukazatelem, který má větší 

vliv na změnu ekonomické přidané hodnoty, je ukazatel podílu oběžných aktiv na celkovém 

majetku podniku. Jeho změna byla poměrně výrazná co do hodnoty tohoto ukazatele, došlo 

k nárůstu z hodnoty 0,53 na hodnotu 0,65. Tento vývoj byl zapříčiněn faktem, že došlo 

k nárůstu v oblasti pohledávek, které vzrostly téměř o 224 mil. Kč, což představuje 

v relativním vyjádření nárůst o téměř 80%. To v konečném důsledku způsobilo, že tento 

ukazatel přispěl ke zvýšení EVA o 23 394 tis. Kč. Druhý z ukazatelů - obrat oběžného 

majetku z důvodu poklesu své hodnoty z úrovně 3,46 na hodnotu 2,85 naopak způsobil 

snížení EVA o 22 195 tis. Kč. Přitom na vývoji tohoto ukazatele se rovněž projevil fakt 

zvýšení objemu pohledávek. Poměrně veliký nárůst objemu pohledávek  tak významně 

převýšil nárůst provozních výnosů, ten dosáhl 15,26% ve srovnání s přírůstkem oběžného 

majetku o 40%. Tato nerovnováha tak zapříčinila výše uvedený vývoj. V posledním 

analyzovaném období změn za roky  2010 a 2011 lze zjistit opětovný výrazný nárůst vlivu 

ukazatele obratu oběžného majetku. A to z toho důvodu, že jednak došlo k nárůstu tržeb o 

4,2% a současně výrazně poklesl objem pohledávek o 28,4%.  Navíc při bližším pohledu na 

změnu v celkových aktivech, tento pokles pohledávek se projevil i v poklesu ukazatele 

oběžného majetku na aktivech. Tento vývoj tak v konečném důsledku způsobil, že obrat 

oběžného majetku přispěl k tvorbě EVA ve výši 38 264 tis. Kč a podíl oběžných aktiv na 

aktivech přispěl ke snížení objemu EVA o 8 618 tis. Kč.   
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     Následující část analýzy v Tab. 4.27 je věnována dílčímu rozkladu ukazatele podílu 

oběžných aktiv na celkových aktivech. V rámci této větve rozkladu lze analyzovat úroveň 

běžné likvidity a podíl nezpoplatněného kapitálu v podobě krátkodobých závazků na 

celkovém majetku.   

Tab. 4.27 Vlivy základních faktorů na vrcholový ukazatel ve vybraných obdobích (v tis. Kč) 

Dílčí vlivy 

Ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

OM/A -2559 -551 23394 -8618 

OM/KZ 14860 79886 -35005 -57293 

KZ/A -17419 -80436 58399 48675 

     

      Z uvedeného vývoje je zřejmé, že vliv prvotních faktorů rozkladu ukazatele podílu 

oběžných aktiv na celkovém  majetku je poměrně vyrovnaný (hodnota tohoto ukazatele se 

pohybovala v rozmezí 0,53 až 0,63), přesto jak bylo uvedeno v předešlém textu, pouze 

v období změn za roky 2009 a 2010 přispěl vývoj tohoto ukazatele k nárůstu ekonomické 

přidané hodnoty. Tato skutečnost byla zapříčiněna tím, že v ostatních obdobích převažoval ať 

už pozitivní či negativní vývoj ukazatele obratu pracovního kapitálu nad vlivem ukazatele 

podílu oběžného majetku na aktivech celkem.   

     V období změn 2007 - 2008 sehrál rozhodující roli při poklesu EVA vliv ukazatele podílu 

krátkodobých závazků na aktivech a to z toho důvodu, že celková  relativní změna tohoto 

ukazatele byla větší, než v případě ukazatele běžné likvidity. Tato skutečnost byla zapříčiněna 

faktem, že relativní změna (pokles) krátkodobých závazků a pokles celkových aktiv byl 

odlišný a celkový rozdíl mezi relativními změnami dosáhl v procentním vyjádření úrovně 

15,17%. V případě relativního snížení objemu oběžného majetku a krátkodobých závazků 

byla hodnota tohoto rozdílu nižší, konkrétně 12,79%. V období následujícím 2008 - 2009 byla 

úroveň těchto rozdílů v poklesu relativní úrovně krátkodobých závazků, oběžného majetku a 

celkových aktiv vyrovnaná. Rozdíly v poklesu relativní změny v případě oběžného majetku a 

krátkodobých závazků činily  44,86% a v případě krátkodobých závazků a majetku celkem 

45,31%.  V letech 2009 - 2010 byl zjištěn výraznější rozdíl mezi relativní změnou hodnoty 

krátkodobých závazků a celkového majetku, který se projevil jako faktor rozkladu s větším 

vlivem na změnu ekonomické přidané hodnoty. V tomto období došlo navíc oproti 

předchozím obdobím ke zvýšení objemu jak na straně krátkodobých závazků, tak na straně 

oběžného majetku. V případě krátkodobých závazků byl největší nárůst zaznamenán v oblasti 

závazků  z  obchodních  vztahů,  v  případě  oběžného  majetku  na  úrovni  pohledávek,  které  
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 vzrostly z úrovně 282 201 tis. Kč na hodnotu 506 032 tis. Kč, přitom tato změna se odrazila i 

na zvýšení celkového objemu aktiv. 

     V posledním sledovaném období 2010 - 2011 byl zaznamenán odlišný trend vývoje na 

straně celkového majetku i oběžných aktiv na straně jedné a krátkodobých závazků na straně 

druhé. Zatímco v případě jak aktiv celkem, tak oběžných aktiv došlo k jejich poklesu, a to 

především díky změnám v oblasti krátkodobých pohledávek, které poklesly až na hodnotu 

295 283 tis. Kč, krátkodobé závazky vzrostly a to především díky poskytnuté a dosud 

nesplacené půjčce ze strany mateřské společnosti. Tento fakt nakonec přispěl k tomu, že vliv 

ukazatele běžné likvidity převýšil vliv ukazatele podílu krátkodobých závazků na aktivech. 

Součástí rozkladu ukazatele běžné likvidity je  rovněž zjištění doby obratu oběžného majetku 

s detailním členěním na dobu obratu zásob, pohledávek a dobu obratu krátkodobého 

finančního majetku včetně zachycení naplňování kritéria pro zajištění solventnosti podniku 

prostřednictvím ukazatele doby obratu závazků. Detail této úrovně rozkladu je obsahem    

Tab.  4.28. 

Tab. 4.28 Vlivy základních faktorů na vrcholový ukazatel ve vybraných obdobích (v tis. Kč) 

Dílčí vlivy 

Ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

OM/KZ 14860 79886 -35005 -57293 

OM.360/výnosy -9058 6508 22195 -38264 

1/KZ.360/výnosy -23918 -73378 57200 19029 

     

      Dle údajů uvedených v Tab. 4.28 lze vypozorovat intenzitu vlivu doby obratu oběžného 

majetku a doby obratu krátkodobých závazků. Z výsledků je patrné, že v prvních třech 

obdobích se významnou měrou na změně ekonomické přidané hodnoty podílela změna 

v oblasti doby obratu krátkodobých závazků. Při bližším pohledu na vývoj tohoto ukazatele je 

zjištěno, že v prvním sledovaném období snížení doby obratu krátkodobých závazků téměř o 

13 dnů přispělo k tvorbě EVA ve výši téměř 24 mil. Kč. Tento trend snižování doby obratu 

závazků je patrný i v následujícím období, kdy  se doba obratu závazků snížila až na hodnotu 

25 dnů a tento fakt tak přispěl k tvorbě EVA. Ve třetím období změn za roky 2009 - 2010 

opět převažoval vliv doby obratu závazků, tentokráte však došlo k jeho nárůstu na úroveň 

takřka 42 dnů a tudíž k negativnímu vlivu na ekonomickou přidanou hodnotu a to v podobě 

jejího poklesu o 57 200 tis. Kč. V posledním období se intenzita vlivu doby obratu závazků 

snížila ve prospěch doby obratu oběžného majetku. Ta se v tomto období snížila významným 

způsobem  a to  poklesem  z  hodnoty 126 dnů  na 87 dnů, což představuje nejnižší dosaženou   
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úroveň vůbec. Detailní pohled na vývoj dob obratu jednotlivých dílčích složek doby obratu 

oběžného majetku lze nalézt v Tab. 4.29. 

Tab. 4.29 Vlivy základních faktorů na vrcholový ukazatel ve vybraných obdobích (v tis. Kč) 

Dílčí vlivy 

Ukazatel 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

OM.360/výnosy -9058 6508 22195 -38264 

zásoby.360/výnosy -6449 7581 34011 -865 

pohledávky.360/výnosy -2547 -975 -11794 -37612 

KFM.360/výnosy -62 -98 -22 213 

 

     Doba obratu zásob byla tím hlavním faktorem, který ovlivnil tvorbu či pokles ekonomické 

přidané hodnoty v jednotlivých obdobích. Výjimku tvoří poslední období, kdy snížení objemu 

pohledávek přispělo k tomu, že převážil vliv doby obratu pohledávek na celkové změně EVA.  

V prvním období 2007 - 2008 pokles doby obratu zásob o šest dnů na hodnotu 36 dnů 

přispělo ke snížení ekonomické přidané hodnoty o 6 449 tis. Kč a to z toho důvodu, že  doba 

obratu zásob je součástí rozkladu vrcholového ukazatele doby obratu oběžného majetku a 

v tomto případě byla změna jeho hodnoty převážena vlivem doby obratu krátkodobých 

závazků. Konečná podoba přispění změny ukazatele k tvorbě či ke snížení ekonomické 

přidané hodnoty je tak ovlivněna výší změny vrcholového ukazatele. To se odrazilo i na 

povaze vlivu doby obratu zásob v období 2008 - 2009. Doba obratu zásob se zvýšila, a to o 

téměř sedm dnů, protože však změny v ostatních dílčích ukazatelích rozkladu nebyly tak 

významné, přispělo zvýšení doby obratu zásob k nárůstu EVA o 7 581 tis. Kč. Stejné chování 

tohoto ukazatele lze vypozorovat i v období 2009 - 2010. Doba obratu zásob roste, a přesto se 

tento fakt  projeví jako vliv způsobující zvýšení EVA díky tomu, že nárůst doby obratu je 

největší ze tří dílčích ukazatelů rozkladu a vrcholový ukazatel doby obratu oběžného majetku 

přispívá k navýšení ekonomické přidané hodnoty. V posledním období změn za roky         

2010 - 2011 se nejvyšší intenzita vlivu přesunula k době obratu pohledávek z toho důvodu, že 

změna tohoto ukazatele byla v těchto letech největší. Došlo k poklesu doby obratu pohledávek 

o více než 40 dnů a to díky tomu, že objem pohledávek poklesl o téměř 42% a naopak výnosy 

vzrostly o 4,2%.  
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  4.3  Zhodnocení vývoje ekonomické přidané hodnoty 

     V rámci předchozí kapitoly 4.2 byl detailně analyzován ukazatel ekonomické přidané 

hodnoty na úrovni EVAEquity. Tento ukazatel byl hodnocen nejen s ohledem na vyčíslení jeho 

výše, ale také s ohledem na určení hlavních dílčích faktorů, které mohly ovlivnit jeho vývoj 

ve sledovaném období dle jednotlivých úrovní rozkladu. Přitom konkrétní podoba těchto 

ukazatelů a vzájemná provázanost mezi nimi jsou zachyceny prostřednictvím pyramidového 

rozkladu v  příloze 3. V této kapitole budou nejprve sumarizovány poznatky, jež byly 

obsahem kapitoly 4.2. To znamená, že budou, nejprve dle jednotlivých úrovní rozkladu, 

vyjádřeny ty z ukazatelů, jež měly hlavní vliv na změny patřičných vrcholových ukazatelů. 

Posléze bude zhodnocen vývoj ukazatele EVAEquity s ohledem na celkové pořadí vlivu dílčích 

faktorů rozkladu. A to nejprve na úrovni několika vybraných stěžejních faktorů rozkladu 

v podobě daňové a úrokové redukce EBIT, rentability aktiv, finanční páky, nákladů vlastního 

kapitálu a samotné výše vlastního kapitálu. Stanovení pořadí všech konečných komponentů 

rozkladu ovlivňujících změnu ekonomické přidané hodnoty je součástí Přílohy 4. 

     Na základě výpočtů a provedené analýzy bylo zjištěno, že vybraný podnik v celém 

sledovaném období vytvořil ekonomickou přidanou hodnotu vyjádřenou na bázi ukazatele 

EVAEquity. Nejnižší hodnoty tohoto ukazatele bylo  dosaženo v roce 2007 nejvyšší naopak 

v roce 2008. Pokud jde o změny ve vývoji tohoto ukazatele,  ve sledovaném období došlo  

k navýšení ekonomické přidané hodnoty, ale i k jejímu snížení. Nejvyšší nárůst EVAEquity byl 

zaznamenán v roce 2008 oproti roku 2007. V roce 2008 se ukazatel ekonomické přidané 

hodnoty zvýšil oproti roku 2007 více než třikrát, což znamenalo v korunovém vyjádření 

zvýšení o 27 093 tis. Kč. Takto vysoký nárůst  nebyl zaznamenán v žádném ze zbývajících 

období.  Ve změnovém období 2010 a 2009 a 2011 a 2010 došlo sice také k růstu       

EVAEquity, nicméně tento růst se pohyboval na úrovni 14,07% a 16,24%. Specifické bylo 

období     2008 - 2009, kdy v obou letech sice došlo k vytvoření ekonomické přidané hodnoty, 

z hlediska vývoje v čase však došlo k poklesu objemu tohoto ukazatele o 9 326 tis. Kč a 

v relativním vyjádření k více než čtvrtinovému poklesu (25,95%). 

     Při detailní analýze samotných dílčích faktorů, které větší či menší měrou přispěly ke 

změnám ukazatele EVAEquity, byla použita data z jednotlivých dílčích rozkladů, přičemž vliv 

každého z ukazatelů na vrcholový ukazatel byl detailně analyzován za použití logaritmické 

metody rozkladu každého vrcholového ukazatele. Při konečném hodnocení vlivu dílčích 

faktorů bylo potřeba vzít v úvahu nejen změny těchto dílčích faktorů, ale rovněž charakter 

změny  vrcholového  ukazatele.    Tato  situace  byla  patrná  například  u hodnocení ukazatelů   
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nákladovosti v detailním členění nákladů dle vybraných nákladových druhů s ohledem na 

změny celkové nákladovosti vyjádřené v podobě ukazatele náklady/výnosy. Například 

v období 2007 - 2008 došlo k pozitivnímu vývoji ukazatele celkové nákladovosti, jeho vliv na 

tvorbu ekonomické přidané hodnoty však nebyl nejvyšší s ohledem na další ukazatele v této 

větvi rozkladu a tak, přestože se samotná hodnota ukazatele vyvíjela pozitivně (klesala 

z hodnoty 0,94 na hodnotu 0,93), její vliv  na konečnou výši ekonomické přidané hodnoty byl 

záporný. Tento fakt pak musel  být zohledněn při analyzování samotných dílčích faktorů 

rozkladu celkové nákladovosti, v jejichž případě se zlepšení jejich hodnot projevilo poklesem 

ekonomické přidané hodnoty.  

     Pokud jde o sumarizaci údajů uvedených v jednotlivých rozkladech v kapitole 4.2 za 

vybrané období, lze vysledovat na každé úrovni rozkladu ukazatel, jež nejsilněji přispěl ke 

změnám ve vývoji ekonomické přidané hodnoty. Tyto ukazatele byly analyzovány v rámci 

jednotlivých  úrovní rozkladů a detailní pohled na ukazatel, jež se vždy u samostatných 

rozkladů nejvíce podílel na změně vrcholu, je dle jednotlivých období zachycen v následující 

Tab. 4.30. V rámci první úrovně rozkladu vrcholového ukazatele na bázi EVAEquity byl 

identifikován jako ukazatel, jehož vliv byl vyšší vždy ve všech sledovaných obdobích, 

ukazatel spreadu (ROE - RE). Při analýze v druhé úrovni rozkladu, která byla představována 

jednotlivými dílčími ukazateli spreadu a dílčími položkami vlastního kapitálu, byly stěžejními 

faktory, které přispěly k zachyceným změnám, ukazatel ROE a na úrovni vlastního kapitálu 

výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného období. V případě třetí 

úrovně rozkladu, která blíže analyzovala základní rozklad ukazatele rentability vlastního 

kapitálu a dílčí rizikové přirážky nákladů vlastního kapitálu, byly faktory s podstatným 

vlivem ukazatel rentability aktiv (přitom síla jeho vlivu byla nejsilnější pouze v období změn 

2007 - 2008) a ukazatel   finanční páky, jež svou intenzitou převážil vliv zbývajících 

ukazatelů rozkladů v letech 2008 - 2011. V oblasti nákladů vlastního kapitálu převážil vliv 

přirážky za finanční strukturu. Na čtvrté úrovni rozkladu, kde je blíže vyspecifikován 

převažující vliv jednotlivých faktorů rozkladu na úrovni dílčího rozkladu rentability vlastního 

kapitálu, patřil k ukazatelům s nejvyšším vlivem v oblasti daňové a úrokové  redukce zisku 

před úroky a daněmi ukazatel daňové redukce zisku před zdaněním, v oblasti rentability aktiv 

ukazatel rentability výnosů (určený na úrovni zisku před úroky a daněmi a veškerých 

provozních výnosů) a v oblasti finanční páky, byl tento ukazatel nejvíce ovlivněn úrovní 

poměru objemu cizích krátkodobých dluhů a vlastního  kapitálu.  
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Tab. 4.30 Hlavní faktory ovlivňující vrcholové ukazatele za jednotlivá období 

Rozklad Ukazatel 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

1.úroveň EVA ROE - RE ROE - RE ROE - RE ROE - RE 

2.úroveň ROE+(-RE) ROE ROE ROE ROE 

E VHBO VHBO VHML VHML 

3.úroveň ROE EBIT/A A/E A/E A/E 

RE RRPOD RFINSTRU RF RFINSTRU 

4.úroveň EAT/EBIT EAT/EBT EAT/EBT EAT/EBT EAT/EBT 

EBIT/A EBIT/výnosy EBIT/výnosy EBIT/výnosy EBIT/výnosy 

A/E CKKR/E CKKR/E CKKR/E CKKR/E 

5.úroveň EBIT/výnosy EBIT/náklady EBIT/náklady EBIT/náklady EBIT/náklady 

výnosy/A výnosy/OM výnosy/OM OM/A výnosy/OM 

6.úroveň EBIT/náklady EBIT 1/náklady 1/náklady EBIT 

náklady/výnosy spotřeba 

materiálu/výnosy 

spotřeba 

materiálu/výnosy 

spotřeba 

energií/výnosy 

spotřeba 

materiálu/výnosy 

OM/A KZ/A KZ/A KZ/A OM/KZ 

7.úroveň OM/KZ 

výnosyKZ /360

1



 

výnosyKZ /360

1



 

výnosyKZ /360

1



 

výnosy

OM 360  

EBIT ostatní finanční 

výnosy 

ostatní finanční 

výnosy 

PVH ostatní finanční 

výnosy 

8.úroveň 

výnosy

OM 360  
výnosy

zásoby 360  
výnosy

zásoby 360  
výnosy

zásoby 360  
výnosy

pohledávky360

 

 

     Při bližším pohledu na následující pátou úroveň rozkladu v případě rentability výnosů 

patřila k nejdůležitějším rentabilita nákladů na bázi zisku před zdaněním a úroky  a u 

ukazatele obratu aktiv  ukazatelem, jež nejčastěji ovlivnil změnu vrcholového ukazatele, byl 

ukazatel obratu oběžného majetku. Na šesté úrovni rozkladu je patrný vliv dílčích ukazatelů 

v případě detailního pohledu na ukazatel rentability nákladů. V rámci jeho dekompozice na 

vliv EBIT a celkových provozních nákladů byl ve dvou případech   (konkrétně v období změn 

2007 - 2008 a v období 2010 - 2011) potvrzen převažující vliv zisku před úroky a daněmi. Ve 

zbývajících obdobích to naopak byl celkový objem provozních nákladů (vyjádřený v podobě 

1/náklady). Při detailním pohledu na ukazatel nákladovosti lze určit jako ukazatel 

s převažujícím vlivem na změnách ekonomické přidané hodnoty ukazatel podílu spotřeby 

materiálu na celkových provozních výnosech. Pouze v jednom případě v období 2009 - 2010 

byla skutečnost jiná a dílčí ukazatel, jež nejvyšší mírou přispěl ke změně EVAEquity, byl 

ukazatel  spotřeby  energie  na celkových  provozních  výnosech.  Pokud  jde  o šestou úroveň   
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rozkladu, lze zde najít také podrobnější pohled na ukazatel podílu oběžného majetku na 

aktivech, kdy byl identifikován jako ukazatel, jež nejčastěji přispěl ke změně vrcholového 

ukazatele, ukazatel podílu krátkodobých závazků a celkových aktiv. V rámci sedmé úrovně 

rozkladu lze zjistit detail dvou větví a to větve analyzující ziskovost v podobě zisku před 

daněmi a úroky, a větve vyjadřující likviditu podniku. V případě EBIT, kdy v rámci rozkladu 

byla jeho hodnota určena součtem dílčích položek, k faktorům, které nejčastěji přispěly ke 

změně tohoto ukazatele, patřila úroveň provozního výsledku hospodaření (PVH) a hodnota 

ostatních finančních výnosů, jež v případě analyzovaného podniku zahrnují kurzové zisky. 

Pokud jde o likviditu podniku, ukazatelem s převažujícím vlivem byl ukazatel doby obratu 

krátkodobých závazků. Poslední osmá úroveň rozkladu je věnována dílčímu pohledu na 

ukazatel doby obratu oběžného majetku. V případě tohoto ukazatele byly identifikovány 

pouze dvě položky jeho rozkladu jako položky s největším vlivem na vrcholový ukazatel, a to 

ukazatel doby obratu zásob a ukazatel doby obratu pohledávek  (pouze v období 2010 - 2011).   

     Na základě zjištěných skutečností lze shrnout výše uvedené údaje do Tab. 4.31, jež 

obsahuje pro každý z vrcholových ukazatelů faktor (ukazatel), jež nejčastěji přispěl k jeho 

změně a zprostředkovaně tak ke změně ekonomické přidané hodnoty na úrovni EVAEquity. Při 

konečném zhodnocení vlivů, jež ve sledovaném podniku nejvíce ovlivnily tvorbu EVAEquity 

lze uvést, že primárně ovlivnila změnu ekonomické přidané hodnoty úroveň hodnotového 

spreadu (rozdílu rentability vlastního kapitálu a nákladů na vlastní kapitál). Při bližším 

pohledu na úroveň spreadu lze uvést, že převažující vliv zde měla rentabilita vlastního 

kapitálu. V rámci ROE to pak byla především finanční páka v podobě podílu aktiv na 

vlastním kapitálu. Vzhledem k tomu, že pro sledované období bylo charakteristickým rysem 

převod podílu na zisku mateřské společnosti poprvé od jejího vzniku v roce 1997, je tento 

vývoj důsledkem této skutečnosti. Toto se odrazilo i na nákladech vlastního kapitálu, v jejichž 

případě byl zaznamenán převažující vliv přirážky za finanční strukturu. U ukazatele podílu 

čistého zisku a zisku před zdaněním a úroky vždy sehrálo důležitou roli daňové zatížení, které 

se projevilo největším vlivem ukazatele daňové redukce zisku před zdaněním. Navíc v rámci 

této větve rozkladu se projevil i nezanedbatelný vliv ostatních finančních výnosů (kurzových 

zisků) a ostatních finančních nákladů (kurzových ztrát), přičemž intenzivněji zapůsobily právě 

ostatní finanční výnosy. Pokud jde o rentabilitu aktiv, která tvoří důležitou část rozkladu 

rentability vlastního kapitálu, nejvíce byla její hodnota ovlivněna po celé sledované období  

rentabilitou výnosů,  potažmo rentabilitou nákladů. V případě nákladů pak náklady, jejichž 

spotřeba nejčastěji a nejvíce ovlivnila vývoj vrcholového ukazatele, byl ukazatel odvozený ze 

spotřeby  materiálu, což  jen  dokládá  trend  platný  pro  všechny  výrobní  podniky,  v jejichž   
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případě hodnota vstupů může představovat nejdůležitější prostor v oblasti nákladů pro tvorbu 

či naopak ničení ekonomické nadhodnoty. V případě finanční páky po celou dobu sehrál 

významnou roli podíl krátkodobých závazků vzhledem k objemu vlastního kapitálu. 

Krátkodobé závazky měly převažující vliv pokud byl detailně rozkládán ukazatel podílu 

oběžného majetku na aktivech. Na straně obratu aktiv největší aktivitu projevil ukazatel 

obratu oběžného majetku, v případě běžné likvidity to byl ukazatel obratu krátkodobých 

závazků a v rámci ukazatele doby obratu oběžného majetku doba obratu zásob. 

Tab. 4.31 Hlavní faktory ovlivňující vrcholové ukazatele 

Rozklad Ukazatel 2007-2011 

1.úroveň EVA ROE+(-RE) 

2.úroveň ROE+(-RE) ROE 

E VHBO, VHML 

3. úroveň ROE A/E 

RE RFINSTRU 

4. úroveň EAT/EBIT EAT/EBT 

EBIT/A EBIT/výnosy 

A/E CKKR/E 

5. úroveň EBIT/výnosy EBIT/náklady 

výnosy/A výnosy/OM 

6. úroveň EBIT/náklady EBIT,1/náklady 

náklady/výnosy spotřeba materiálu/výnosy 

OM/A KZ/A 

7. úroveň OM/KZ 

výnosyKZ /360

1


 

EBIT ostatní finanční výnosy, PVH 

8. úroveň 

výnosy

OM 360  
výnosy

zásoby 360  

 

     Pokud jde o určení konečného pořadí vlivu jednotlivých dílčích faktorů rozkladu, bude 

nejprve uvedeno pořadí hlavních vybraných ukazatelů z rozkladu (předmětem vyhodnocení 

jsou dílčí faktory rozkladu ROE v podobě podílu čistého zisku a EBIT, rentability aktiv a 

finanční páky, nákladů vlastního kapitálu a objemu vlastního kapitálu). Pořadí vlivů těchto 

ukazatelů je součástí Tab. 4.32. Přitom pro určení pořadí vlivu je zachován stejný postup, 

který byl zmíněn v kapitole 4.2. Při zvýšení ekonomické přidané hodnoty je za ukazatel 

s největším vlivem označen ukazatel, jehož hodnota je nejvyšší. Při poklesu EVAEquity je tímto 

ukazatelem ten z ukazatelů, jehož hodnota je naopak nejnižší.  
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Tab. 4.32 Pořadí vlivů vybraných ukazatelů na změnu EVAEquity ve vybraném období 

Pořadí ukazatele dle změny hodnoty v tis. Kč 

EVAEquity 

změna ukazatele 

 (v tis. Kč) 

2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

 

 27094 

 

-9326 

 

3744 

 

4929 

Ukazatel tis. Kč pořadí tis. Kč pořadí tis. Kč pořadí tis. Kč pořadí 

EAT/EBIT -1 2. 3189 4. -1690 3. 2619 3. 

EBIT/A 43394 1. 3605 5. -2259 4. -6892 4. 

A/E -7547 4. -19767 1. 10885 1. 18367 1. 

RE(-) -8679 5. 2026 3. -4212 5. 4893 2. 

E -73 3. 1621 2. 1020 2. -14058 5. 

 

     Dle údajů uvedených v Tab. 4.32 je zřejmé, že vliv základních komponentů rozkladu 

(rentability vlastního kapitálu, nákladů vlastního kapitálu a výše vlastního kapitálu), byl ve 

sledovaném období  proměnlivý. V případě změn v období 2008 - 2009  byl ukazatelem 

s největším vlivem na tvorbu ekonomické přidané hodnoty  dílčí komponent rozkladu ROE a 

to konkrétně rentabilita aktiv. Dle údajů platných pro následující období je ale patrné, že jeho 

vliv poklesl natolik, že se naopak ve zbývajících obdobích podílel téměř nejméně na změnách 

EVAEquity. Blíže lze tento vývoj objasnit prostřednictvím hodnoty tohoto ukazatele, jež se po 

celé sledované období pohybovala na úrovni přibližně 0,14 s výjimkou roku 2007, kdy byla 

pouze 0,09.   Ukazatelem, který se nejvíce v období 2008 - 2011 podílel na změnách 

EVAEquity byla finanční páka. Tento vliv je možno vysvětlit jako následek skutečnosti, že 

v tomto období začal být poměrně významným způsobem rozdělován vytvořený zisk 

z minulých let vlastníkům a rovněž se snižoval objem především dlouhodobých aktiv. Díky 

tomu se výrazně měnila hodnota ukazatele finanční páky ( z hodnoty 1,41 v roce 2008 

poklesla až k hodnotě 1,13 v roce 2010 a v roce 2011 opět vzrostla na úroveň 1,56). Vývoj 

v objemu vlastního kapitálu zapříčinil i fakt, že právě výše vlastního kapitálu byla v období 

2008 - 2010 ukazatelem s druhým nejsilnějším vlivem na změnu EVAEquity. Intenzita tohoto 

vlivu však poklesla v posledním období 2010 - 2011 s ohledem na skutečnost, že rok 2011 byl 

rokem v němž nebyly převedeny vytvořené zisky společníkům. Ukazatel   podílu   čistého  

zisku  a  EBIT  je  ukazatelem,   jehož vliv nejprve klesal v období 2007 - 2009 a poté se 

v posledním období zvýšil. Tento nárůst lze vysvětlit poměrně stabilní úrovní tohoto 

ukazatele v období 2007 - 2010, kdy se pohyboval v rozmezí 0,77 až 0,79, přičemž 

v posledním roce 2011 se jeho hodnota zvýšila  na úroveň 0,85, což je dokladem, i přes 

pokles  čistého  zisku  v tomto  období,  výraznější  daňové  optimalizace.  V  případě nákladů   
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vlastního kapitálu vývoj jeho vlivu byl proměnlivý s růstem v obdobích  2008 - 2009 a 2010 - 

2011 a poklesem v období 2009 - 2010. Tento vývoj přitom koresponduje se samotným vývoj 

ukazatele RE, jehož výše klesla v roce 2009 z hodnoty 10,81%  na 10,54% stejně jako v roce 

2011, kdy poklesla o 0,76% na úroveň 10,31%. Naopak růst RE byl zaznamenán v roce 2008 

(o 1,18%) a v roce 2010 (o 0,53%).  Znamená to tedy, že pokud se snižovala úroveň nákladů 

vlastního kapitálu, intenzita vlivu tohoto ukazatele na změnu ekonomické přidané hodnoty 

rostla a naopak. Z celkového pohledu ale  vliv nákladů vlastního kapitálu nepatřil k těm 

nejvýznamnějším.  

     Detailní pohled na vlivy ostatních dílčích komponentů celkového rozkladu za sledované 

období jsou součástí Přílohy 4. V prvním sledovaném období (2007 - 2008) byl ukazatelem, 

jež nejvíce přispěl k tvorbě ekonomické přidané hodnoty, objem ostatních finančních výnosů. 

Při bližším pohledu na něj je patrné, že v tomto období podnik dosáhl zvýšení těchto výnosů o 

více než 109%. Naopak ukazatel, jež přispěl k největšímu snížení EVAEquity, byl  ukazatel 

podílu krátkodobých závazků a celkových aktiv. V tomto období došlo k jeho poklesu 

z hodnoty 0,31 na hodnotu 0,25. Pro následující období (2008 – 2009) bylo typické, že došlo 

k poklesu vrcholového ukazatele ekonomické přidané hodnoty. Přičemž nejvíce k tomuto 

poklesu přispěla změna opět ukazatele podílu krátkodobých závazků a aktiv, kdy v tomto 

případě došlo k jeho relativnímu poklesu o 51%. Naopak ukazatelem, jehož změna měla za 

následek největší tvorbu EVAEquity byl ukazatel v podobě převrácené hodnoty doby obratu 

krátkodobých závazků. Dle detailního pohledu na něj  je zřejmé, že v tomto období poklesla 

doba obratu krátkodobých závazků a to o 50%. Ukazatel podílu krátkodobých závazků a aktiv 

naopak v období 2009 - 2010 nejvíce přispěl k růstu ekonomické přidané hodnoty (jeho 

hodnota relativně vzrostla o 53,8%). Ukazatelem, jež naopak nejvíce snížil ekonomickou 

přidanou hodnotu byl ukazatel převrácené hodnoty doby obratu krátkodobých závazků, kdy je 

z dílčích hodnot tohoto ukazatele zřejmé, že došlo k relativnímu nárůstu doby obratu 

krátkodobých závazků o 64%. Intenzita změny ukazatele podílu krátkodobých závazků a 

aktiv celkem byla opět nejvyšší také v posledním změnovém období (2010 - 2011), kdy 

v relativním vyjádření vzrostla o 61,9%.  Ukazatelem, jež zapříčinil největší pokles EVAEquity 

byl ukazatel doby obratu pohledávek. Přesněji doba obratu pohledávek poklesla, nicméně 

vzhledem k povaze změny vrcholového ukazatele se tato změna projevila poklesem 

ekonomické přidané hodnoty.  

     V  Příloze 4 lze nalézt i konečné pořadí dílčích komponentů rozkladu za roky 2007 - 2011 

dle celkového součtu pořadí. Ukazatel, jehož součet pořadí dosáhl nejnižší hodnoty lze 

považovat za ukazatel s nejsilnějším vlivem na změnu  ekonomické přidané hodnoty v daném   
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období. Dle údajů uvedených v Příloze 4 byl tímto ukazatelem  podíl krátkodobých závazků 

na aktivech. Tedy ukazatel, jež byl součástí rozkladu obratu aktiv potažmo podílu oběžného 

majetku na aktivech.  Při bližším pohledu na tento ukazatel, jak bylo uvedeno výše, lze zjistit, 

že jeho hodnota v čase nebyla stabilní a projevovala se jak poklesem v prvních dvou 

obdobích, tak růstem v posledních dvou obdobích. Přitom  jeho zvýšení či pokles byly 

poměrně významné a pohybovaly se v řádu desítek procent. V období 2008 - 2009 jeho 

hodnota poklesla o 51% a růst v následujících dvou obdobích se pohyboval na úrovni 54% a 

62%. Tento vývoj byl následkem poklesu aktiv (především dlouhodobých aktiv) a snížením a 

následným růstem objemu krátkodobých závazků především z obchodních vztahů. 

     V rámci hodnocení ekonomické přidané hodnoty na bázi EVAEquity je vhodné provést nejen 

analýzu vývoje tohoto ukazatele podniku v čase, ale  rovněž porovnat zjištěné podnikové 

hodnoty s odvětvovými daty. Pro toto srovnání bude použito relativní vyjádření ekonomické 

přidané hodnoty na úrovni hodnotového spreadu daného rozdílem rentability vlastního 

kapitálu a nákladů vlastního kapitálu.  Samostatně bude také srovnána hodnota ROE a RE, a 

dílčích ukazatelů rozkladu rentability vlastního kapitálu v podobě podílu čistého zisku a 

EBIT,  rentability aktiv a finanční páky. Uvedená srovnání budou provedena na úrovni dat za 

zpracovatelský průmysl, přičemž tam, kde to bude možné, budou použita také data za 

konkrétní odvětví dle CZ-NACE 25, dále pak dle dat v rámci podniků I. kategorie, která 

zahrnuje podniky dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu, v jejichž případě převyšuje 

hodnota ROE náklady vlastního kapitálu a nakonec dle dostupných dat za  nefinanční 

soukromé podniky pod zahraniční kontrolou. 

Tab. 4.33 Srovnání hodnotového spreadu podniku s okolím (v %) 

ROE + (-RE) 2007 2008 2009 2010 2011 

Analyzovaný podnik 1,19 4,88 3,43 3,77 6,73 

Podniky zpracovatelského průmyslu 5,53 0,53 -8,38 -7,84 -6,82 

Podniky I. kategorie 8,72 11,13 13,46 9,74 10,42 

Soukromé podniky pod zahraniční kontrolou 6,33 1,36 -8,13 -7,92 -4,06 

 

     V případě ukazatele EVAEquity vyjádřeného v relativní podobě jako spread, jež je stanoven  

rozdílem rentability vlastního kapitálu a nákladů na vlastní kapitál, je patrné dle Tab. 4.33, že 

analyzovaný podnik, přestože vytvořil kladnou hodnotu spreadu, a lze ho tak z toho důvodu 

zařadit mezi podniky I. kategorie,  u nichž ROE převyšuje RE, nedosáhl ani v jednom roce 

úrovně těchto podniků. Pokud jde o srovnání trendu tohoto vývoje u podniku a u podniků 

zařazených  do  I. kategorie,  lze  zjistit  podobný  vývoj  s postupným  růstem  do  roku  2009  



71 

 

 respektive 2008 a následný pokles s opětovným nárůstem od roku 2010. Samotná intenzita 

poklesu a růstu však byla nižší v případě podniku. 

     Pokud je srovnávána výše relativní EVAEquity s výsledky v ostatních vybraných 

kategoriích, je patrné, že vývoj na podnikové úrovni byl jednoznačně lepší, a to jak v případě 

srovnání s podniky zpracovatelského průmyslu, tak i v případě nefinančních soukromých 

podniků pod zahraniční kontrolou (vyjma roku 2007). Obě poslední zmíněné skupiny podniků 

vykazovaly za celé období převážně  klesající trend vývoje spreadu  a v obou skupinách 

dokonce  v letech 2009 - 2011 včetně rentabilita vlastního kapitálu nepřevýšila náklady 

vlastního kapitálu. 

Tab. 4.34 Srovnání ukazatele ROE podniku s okolím (v %) 

ROE 2007 2008 2009 2010 2011 

Analyzovaný podnik 10,82 15,69 13,97 14,84 17,04 

Podniky zpracovatelského průmyslu 18,66 14,91 8,85 8,19 8,32 

Podniky I. kategorie 16,37 19,82 23,28 21,40 21,93 

Soukromé podniky pod zahraniční kontrolou 16,46 11,71 6,86 7,95 11,74 

 

     Při detailním pohledu na rentabilitu vlastního kapitálu dle Tab. 4.34  lze zjistit, že data za 

sledovaný podnik jsou druhými nejlepšími daty za jednotlivé hodnocené kategorie. Nejvyšší 

hodnoty ROE jsou opět na úrovni podniků zařazených do I. kategorie. Podniková rentabilita 

vlastního kapitálu je nižší a v některých obdobích dokonce výrazně (v roce 2009 téměř o 

10%).  Ve srovnání s podniky zpracovatelského průmyslu jsou podniková data  lepší zejména 

v posledních třech sledovaných letech  a vývoj je příznivější i s ohledem na zaznamenaný 

trend vývoje. Zatímco v podniku došlo pouze jednou k poklesu ukazatele ROE a to v roce 

2009, podniky zpracovatelského průmyslu vykazovaly od roku 2008 až do roku 2010 včetně 

pokles ROE a pouze v roce 2011 nastal pozitivní obrat směrem k růstu tohoto ukazatele. U 

nefinančních soukromých podniků pod zahraniční kontrolou byly hodnoty rentability 

vlastního kapitálu ve srovnání s podnikem téměř ve všech obdobích nižší. Největšího rozdílu 

mezi těmito hodnotami bylo dosaženo v roce 2009, kdy tento rozdíl nabyl hodnoty 7,11%. 

Tab. 4.35 Srovnání ukazatele RE  podniku s okolím (v %) 

RE 2007 2008 2009 2010 2011 

Analyzovaný podnik 9,63 10,81 10,54 11,07 10,31 

Podniky zpracovatelského průmyslu 13,13 14,38 17,23 16,03 15,14 

Podniky I. kategorie 7,65 8,65 9,82 11,66 11,51 

Soukromé podniky pod zahraniční kontrolou 10,13 10,35 14,99 15,87 15,80 
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     Náklady na vlastní kapitál podniku za sledované období (viz Tab. 4.35) vzrostly z úrovně 

9,63% v roce 2007 až na 10,31% v roce 2011. Při samotném srovnání s daty v ostatních 

analyzovaných skupinách podniků se podnikové hodnoty co do výše přibližují nákladům 

vlastního kapitálu podniků zařazených do I. kategorie. V jejich případě byla maximální výše 

RE na úrovni 11,66% v roce 2010,   u podniku bylo dosaženo nejvyšší  hodnoty na úrovni 

11,07% rovněž v roce 2010. Dvě zbývající skupiny podniků (podniky zpracovatelského 

průmyslu a nefinanční soukromé podniky pod zahraniční kontrolou) vykazují vyšší hodnoty 

RE. U nefinančních soukromých podniků pod zahraniční kontrolou se diference zvyšují 

převážně v posledních třech obdobích (v roce 2009 až 2011), kdy největší rozdíl lze 

zaznamenat v roce 2011 (5,49%) u podniků zpracovatelského průmyslu pak v roce 2009   

(6,69 %). 

Tab. 4.36 Srovnání ukazatele rentability výnosů podniku s okolím 

EAT/EBIT 2007 2008 2009 2010 2011 

Analyzovaný podnik 0,77 0,77 0,79 0,78 0,80 

Podniky zpracovatelského průmyslu 0,71 0,69 0,65 0,64 0,63 

Podniky I. kategorie 0,76 0,79 0,79 0,80 0,81 

Soukromé podniky pod zahraniční kontrolou 0,74 0,73 0,69 0,71 0,78 

     

     Dle prvního z dílčích ukazatelů rozkladu rentability vlastního kapitálu, ukazatele podílu 

čistého zisku a  EBIT (viz Tab. 4.36), je patrné, že podnikové hodnoty nepředstavují nejvyšší 

dosažené hodnoty, nicméně dosahují druhých nejlepších hodnot hned za podniky I. kategorie. 

Při srovnání trendu tohoto vývoje lze zjistit, že v případě podniků I. kategorie byl zřejmý 

postupný nárůst tohoto ukazatele. V případě analyzovaného podniku lze také zaznamenat růst, 

až na výjimku v roce 2010, na rozdíl od  ostatních podniků zpracovatelského průmyslu, kde 

trend vývoje ukazatele byl po celou sledovanou dobu klesající. Pokud jde o soukromé 

podniky pod zahraniční kontrolou, hodnota ukazatele podniku byla vždy vyšší a s rozdílným 

trendem vývoje, kdy v případě soukromých podniků pod zahraniční kontrolou dokonce došlo 

k déle trvajícímu poklesu v období 2007 - 2009. Nicméně v případě podniku nelze opomenout 

fakt, že absolutní hodnota výše EAT a EBIT neměla jednoznačně rostoucí tendenci. Hodnoty 

těchto ukazatelů se zvyšovaly v období 2007 - 2008 a 2009 - 2010, naopak k poklesu došlo 

v období 2008 - 2009 a 2010 - 2011.  
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Tab. 4.37 Srovnání ukazatele ROA  podniku s okolím (v %) 

ROA 2007 2008 2009 2010 2011 

Analyzovaný podnik 9,20 14,43 14,90 14,60 13,60 

Podniky zpracovatelského průmyslu 15,45 9,09 5,97 5,67 5,95 

Podniky I. kategorie 19,78 18,34 17,59 15,98 14,86 

Soukromé podniky pod zahraniční kontrolou 12,77 8,40 5,17 7,79 8,56 

  

     Jak je vidět z předcházející Tab. 4.37, pokud jde o rentabilitu aktiv, nejvyšších hodnot 

tohoto ukazatele je dosaženo v případě podniků zařazených do I. kategorie v rámci členění 

uvedeném v analytických materiálech Ministerstva průmyslu a obchodu. Pokud jde o trend 

vývoje u těchto podniků, lze jednoznačně vypozorovat jeho postupný pokles, kdy se ukazatel 

ROA snížil z hodnoty 19,78% až na hodnotu 14,86% v roce 2011, což znamená pokles 

v relativním vyjádření o 24,87%. V případě analyzovaného podniku nejprve došlo k růstu 

v roce 2008 a 2009 až na hodnotu 14,90%, posléze nicméně přichází pokles ukazatele 

podnikové rentability aktiv. Přitom ale tento pokles nebyl tak výrazný jako v případě podniků 

I. kategorie a je potřeba rovněž uvést, že podniková  rentabilita aktiv byla v rámci srovnání 

mezi jednotlivými vybranými hodnocenými kategoriemi v letech 2008 až 2011 vždy druhou 

nejlepší hodnotou hned po skupině podniků zařazených do již zmiňované I. kategorie. 

Převyšovala tak data za odvětví celkem i data za soukromé podniky pod zahraniční kontrolou. 

U soukromých podniků pod zahraniční kontrolou lze zaznamenat určitý obrat v klesajícím 

trendu v roce 2010, kdy po třech letech charakterizovaných poklesem ROA nastal pozitivní 

obrat,  znamenající nárůst ukazatele na hodnotu 7,79% a tento trend pokračoval i v roce 2011, 

kdy došlo k nárůstu o dalších 0,77%. Naproti tomu u analyzovaného podniku, jak již bylo 

zmíněno, byl zaznamenán v tomto období pouze klesající trend vývoje rentability aktiv.  

Tab. 4.38   Srovnání ukazatele finanční páky podniku s okolím 

aktiva/vlastní kapitál 2007 2008 2009 2010 2011 

Analyzovaný podnik 1,52 1,41 1,18 1,291 1,55 

Podniky zpracovatelského průmyslu 1,68 1,67 2,04 2,16 2,23 

Podniky I. kategorie 1,74 1,67 1,71 1,77 2,03 

Soukromé podniky pod zahraniční kontrolou 1,96 1,99 1,93 1,98 1,88 

 

     Poslední z ukazatelů, který bude detailněji rozebrán v rámci prostorového srovnání 

analyzovaného podniku, je ukazatel finanční páky. Nejvyšších hodnot tohoto ukazatele je dle 

Tab. 4.38 dosahováno jednak u soukromých podniků pod zahraniční kontrolou, jednak u 

podniků v rámci  sledovaného odvětví.   Pokud  jde  o  samotná  podniková  data, je patrné, že   
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v  analyzovaných obdobích nejprve klesala úroveň finanční páky (v letech 2007, 2008 a 

2009), poté již nastává obrat ve vývoji tohoto ukazatele a poslední dva roky jsou projevem 

vzrůstající hodnoty finanční páky. Podobný trend vývoje lze vysledovat jak u odvětvových 

dat, tak u podniků zařazených do I. kategorie, tedy u podniků tvořících ekonomickou 

přidanou hodnotu, kdy výše hodnotového spreadu vyjádřeného na úrovni ROE - RE je vyšší 

než nula.  

     Závěrem lze uvést, že v případě prostorového srovnání podniku s vybranými kategoriemi 

podniků bylo zjištěno, že analyzovaný podnik dosáhl dostatečné úrovně ROE, která 

převyšovala hodnotu nákladů vlastního kapitálu. Tento přebytek postupně narůstal, nicméně 

nedosáhl úrovně podniků I. kategorie, ale ve srovnání s ostatními soukromými podniky pod 

zahraniční kontrolou, které v posledních třech letech dosáhly záporných hodnot spreadu, lze  

tento vývoj hodnotit jednoznačně pozitivně. Při detailním pohledu na rentabilitu vlastního 

kapitálu je patrné, že její hodnoty  také nepatřily k těm nejhorším, naopak i přes fázi poklesu 

se podařilo udržet její úroveň v podobě dvouciferných hodnot s tím, že v posledním 

sledovaném roce se výrazně přiblížily nejlepším hodnotám zjištěným u podniků I. kategorie. 

Znamená to tedy, že  rentabilita vlastního kapitálu přispěla k tomu, že úroveň hodnotového 

spreadu byla kladná. Hodnotový spread ovlivnila také výše kapitálu, který měl podnik  

k dispozici (konkrétně vlastní kapitál), potažmo náklady tohoto kapitálu, jehož hodnoty 

nebyly ve srovnání s ostatními hodnocenými kategoriemi podniků zdaleka nejvyšší. Při 

bližším pohledu na dílčí ukazatele rozkladu rentability vlastního kapitálu, přesněji v případě 

rentability aktiv, je pozitivní, že její výše byla v rámci srovnání na druhém místě, hned za 

podniky I. kategorie.   Při komparaci trendu vývoje ROA a ROE lze najít určité odlišnosti 

v tom, že rentabilita aktiv rostla až do roku 2009, poté poklesla relativně  o 8,70% až na 

hodnotu 13,60%. Vývoj rentability vlastního kapitálu, která byla ovlivněna výplatou podílu na 

zisku společníkům, byl odlišný v tom, že ROE poklesla o téměř 11% už v roce 2009, nicméně 

poté vzrostla až na úroveň 17,04%, což znamenalo nárůst v relativním vyjádření o 21,98% 

oproti roku 2009. V případě podílu čistého zisku a EBIT i přes kolísavý vývoj dílčích 

komponentů ukazatele v absolutním vyjádření je pozitivní, že se úroveň tohoto podílu 

podařilo udržet v rozmezí hodnot 0,77 až 0,80. Pokud jde o zhodnocení srovnávaného vývoje 

u finanční páky, je potřeba konstatovat, že na její úrovni se odrazila finanční politika podniku 

v podobě využívání převážně vlastních zdrojů financování, především však kumulované výše  

hospodářského výsledku a rovněž to, že analyzované období bylo ovlivněno převody 

zadržených zisků z minulých let společníkům.    
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5  Predikce ekonomické přidané hodnoty podniku 

     Tato část práce je věnována ověření predikce ekonomické přidané hodnoty u vybraného 

podniku simulací Monte Carlo. Jako vstupní informace budou použita měsíční data 

z finančních výkazů z jednotlivých let sledovaného období - tedy za roky 2007 až 2011, která 

jsou uvedena v Příloze 5. Predikce bude provedena na období prvních dvanácti měsíců roku 

2012. Východiskem pro výpočet predikované hodnoty ukazatele ekonomické přidané hodnoty 

(zkráceně EVA) bude  vztah  (3.1), čili: 

                               ER
E

A

A

výnosy

výnosy

EBITDA

EBITDA

EAT
EVA EEquity  )(  

     Nejprve  jsou propočteny jednotlivé ukazatele výše zmíněného rozkladu za jednotlivé 

měsíce. Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu RE byla použita metodika jejich stanovení 

používaná Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky dle  (2.33). 

     Pro popis náhodného procesu vybraných finančních ukazatelů je použit  Vašíčkův model a 

to jak jeho aritmetický, tak i geometrický tvar. Důvodem je skutečnost, že lze vypozorovat u 

výše uvedených ukazatelů tendenci návratu k jejich střední hodnotě. Pro stanovení  konkrétní 

podoby Vašíčkova modelu je určující povaha dílčího finančního ukazatele. Pokud lze 

předpokládat, že ukazatel může nabývat nejen kladných ale i záporných hodnot, bude použit 

aritmetický tvar Vašíčkova modelu dle (3.13), 

                                          tztUbaUU ttt  
~)( 11  . 

     K ukazatelům, které splňují výše uvedený předpoklad, patří ukazatel poměru čistého zisku 

k zisku před zdaněním, úroky a odpisy, ukazatel poměru EBITDA k výnosům a vlastní kapitál 

(respektive výnos vlastního kapitálu). Naopak v případě obratu aktiv, finanční páky a nákladů 

vlastního kapitálu je použit geometrický tvar Vašíčkova modelu a to z toho důvodu, že tyto 

ukazatele mohou nabývat pouze kladných hodnot, přičemž geometrická podoba Vašíčkova 

modelu vychází z (3.14) 

                                 1111
~)(   ttttt UtztUbUaUU   . 

      Před samotným odhadem očekávaných hodnot vybraných finančních ukazatelů jsou 

zjištěny hodnoty jednotlivých parametrů (a) a (b) Vašíčkova modelu  prostřednictvím regresní 

analýzy metodou nejmenších čtverců. Diference mezi očekávanými a skutečnými zjištěnými 

hodnotami finančních ukazatelů jsou pak považovány za vstupní informace pro vyjádření 

vzájemných závislostí mezi rezidui náhodných veličin prostřednictvím Choleskeho algoritmu. 

      Po té je provedena  simulace Monte Carlo vývoje jednotlivých finančních ukazatelů a 

dopočtena hodnota vrcholového ukazatele  ekonomické přidané hodnoty.  Přitom  je  každé ze   
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simulovaných hodnot EVA v rámci vytvořených ekvidistantních intervalů přiřazena hodnota 

pravděpodobnosti jejího výskytu. V konečné fázi jsou poté ve stanoveném období dopočteny 

statistické charakteristiky pro predikovaný vrcholový ukazatel. 

 

5.1  Odhad vstupních parametrů modelu 

     Pro odhad jednotlivých dílčích finančních ukazatelů bude použit, jak bylo již zmíněno, 

Vašíčkův model v jeho konkrétních specifikacích v podobě aritmetického či geometrického 

tvaru. Ke stanovení jednotlivých parametrů modelu bude použita Metoda nejmenších čtverců 

s využitím funkce Regrese v programu MS Excel. Navíc bude  ověřena statistická 

významnost modelu jako celku včetně statistické významnosti jednotlivých parametrů 

prostřednictvím t-testu a F-testu. 

 

5.1.1 Ukazatel EAT/EBITDA 

    První z ukazatelů rozkladu ekonomické přidané hodnoty - poměr čistého zisku k zisku před 

úroky, daněmi a odpisy - je ukazatelem, který může nabývat nejen kladných ale i záporných 

hodnot, a proto je k odhadu tohoto ukazatele použit aritmetický tvar Vašíčkova modelu. Před 

samotným stanovením parametrů modelu je potřeba upravit vstupní data do podoby, jež lze 

využít k predikci. V dostupných měsíčních finančních výkazech byla k dispozici pouze 

hodnota zisku před zdaněním, proto bylo potřeba upravit hodnotu tohoto zisku s ohledem na 

odpovídající  úroveň  zdanění. A to tak, že byla vynásobena hodnota zisku před zdaněním tzv. 

efektivní daňovou sazbou, která odpovídala skutečné výši daňové zátěže zjištěné z ročních 

výkazů. Úroveň tohoto daňového zatížení je zachycena v následující Tab. 5.1. Po té byla o 

hodnotu takto zjištěné procentní sazby daně snížena úroveň zisku  před zdaněním. 

Tab. 5.1 Výše efektivní daňové sazby (v %) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Daňová sazba 19,48 21,92 20,49 21,15 18,86 

 

     Ke konkrétnímu stanovení parametrů modelu je využita funkce Regrese, přitom závislou 

proměnnou je d(EAT/EBITDA),   nezávislou proměnnou ukazatel EAT/EBITDAt-1 , přičemž 

parametr t  je roven 1, vzhledem k tomu, že jsou použita data s měsíční frekvencí zjišťování 

a data jsou rovněž měsíční. Regresí zjištěné parametry α a β jsou pak použity pro dopočet 

parametrů Vašíčkova modelu (a) a (b) dle (3.24 a 3.25). Po té jsou provedeny testy statistické 

významnosti, jejichž výsledky jsou uvedeny v Tab.5.2 a Tab. 5.3.  
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Tab. 5.2 Statistická významnost jednotlivých parametrů – t-test 

 

Parametr 

Hodnota 

parametru 

 

Tkrit 

 

Tvyp 

Hladina 

významnosti 

 

Hodnota 

P 

 

P1 

 

P2 

 α 0,259234 2,30108 4,88814 0,05 8,66E-06 H0 se 

zamítá 

H0 se 

zamítá 

β -0,48959 2,30108 -4,85227 0,05 9,85E-06 H0 se  

zamítá 

H0 se 

zamítá 

 

Tab. 5.3  Statistická významnost modelu jako celku – F-test 

Fkrit Fvyp Hladina významnosti Hodnota P P1 P2 

1,54801 23,54450 0,05 9,85E-06 H0 se zamítá H0 se zamítá 

     

 Na základě zjištěných skutečností jsou v následující Tab. 5.4 uvedeny odhadované parametry 

ukazatele EAT/EBITDA. Vypočtený parametr dlouhodobé rovnovážné úrovně (b) je roven 

hodnotě  0,529479. Parametr (a) vyjadřující rychlost přibližování k této dlouhodobé 

rovnováze je 0,48959, což představuje podproporcionální tendenci  návratu k dlouhodobé 

rovnováze. Posledním parametrem charakterizujícím tento finanční ukazatel je směrodatná 

odchylka, která byla spočtena dle vztahu (3.26) respektive (3.27), dosahuje hodnoty 0,04089. 

Vypočtené hodnoty jsou použity pro stanovení odhadu ukazatele. Přitom konkrétní historické 

a odhadnuté hodnoty všech ukazatelů jsou součástí Přílohy 7. 

Tab. 5.4 Odhad parametru ukazatele EAT/EBITDA 

α β dt a b σ 

0,259234 -0,48959 1 0,48959 0,529479 0,04089 

       V následujícím grafu 5.1 je zachycen vývoj skutečných měsíčních hodnot ukazatele a 

odhadnuté hodnoty pomocí modelu.  

Graf 5.1 Srovnání skutečných a odhadnutých hodnot ukazatele EAT/EBITDA 
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5.1.2  Rentabilita výnosů  

     Ukazatele rentability výnosů na bázi zisku před zdaněním, úroky a odpisy dlouhodobého 

majetku může dosahovat nejen kladných ale i záporných hodnot, proto při tvorbě modelu 

sloužícího k tvorbě odhadu očekávaných hodnot tohoto ukazatele byl použit Vašíčkův model 

v aritmetickém tvaru. Postup je tedy obdobný jako u předcházejícího ukazatele. Pro odhad je 

použita funkce Regrese v MS Excel, přitom  vysvětlovanou  proměnnou je proměnná 

d(EBITDA/výnosy), vysvětlující proměnnou EBITDA/výnosyt-1. Pro dopočet parametru (a) a 

(b) byla opět využita substituce prostřednictvím parametrů α a β. Rovněž byly provedeny 

testy statistické významnosti jednotlivých parametrů a modelu jako celku. Výsledky těchto 

testů obsahuje Tab. 5.5  a Tab. 5.6. 

Tab. 5.5 Statistická významnost jednotlivých parametrů – t-test 

 

Parametr 

Hodnota 

parametru 

 

Tkrit 

 

Tvyp 

Hladina 

významnosti 

 

Hodnota 

P 

 

P1 

 

P2 

α 0,04702 2,30216 4,06859 0,05 0,00014 H0 se 

zamítá 

H0 se 

zamítá 

β -0,44922 2,30216 -4,11889 0,05 0,00012 H0 se 

zamítá 

H0 se 

zamítá 

 

Tab. 5.6  Statistická významnost modelu jako celku – F-test 

Fkrit Fvyp Hladina významnosti Hodnota P P1 P2 

4,00987 16,96528 0,05 0,00012 H0 se zamítá H0 se zamítá 

 

     Na základě provedených statistických testů je patrné, že oba parametry substituce jsou 

statisticky významné na zvolené hladině pravděpodobnosti, stejně tak i model jako celek. 

V následující tabulce jsou zachyceny hodnoty parametrů (a) a (b) zjištěných z parametrů α a 

β. Z tabulky vyplývá, že parametr dlouhodobé rovnováhy - parametr (b) dosahuje hodnot 

0,10467 a parametr rychlosti přibližování k dlouhodobé rovnováze - parametr  (a) vykazuje 

podproporcionální tendenci návratu k dlouhodobé rovnováze a to na úrovni hodnoty 0,44922. 

Směrodatná odchylka pro tento finanční ukazatel dosahuje hodnoty 0,01498. 

Tab. 5.7 Odhad parametrů ukazatele EBITDA/výnosy 

α β dt a b σ 

0,04702 -0,44922 1 0,44922 0,10467 0,01498 

     

 Hodnoty z Tab. 5.7 byly použity pro stanovení odhadu (střední hodnoty) ukazatele. 

Historické  a  odhadnuté  hodnoty  ukazatelů  jsou  také  součástí    Přílohy 7.  V grafu  5.2  je  
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zachycen vývoj skutečných historických hodnot finančního ukazatele a jeho odhadovaných 

hodnot dle vypočteného modelu. 

Graf 5.2 Srovnání vývoje skutečných a odhadnutých hodnot ukazatele EBITDA/výnosy   

 
 

 5.1.3 Obrat aktiv 

     Finanční ukazatel obratu aktiv může dosahovat pouze kladných hodnot. Proto je zde 

poprvé použita geometrická podoba Vašíčkova modelu. Pro odhad je použita funkce Regrese 

v MS Excel, za závislou proměnnou je považován v tomto případě následující tvar ukazatele 

d(výnosy/A)/(výnosy/At-1) a za nezávisle proměnnou je použit ukazatel výnosy/At-1. Substituční 

parametry α a β opět posloužily jako parametry pro určení základních parametrů modelů - 

parametrů (a) a (b). A stejně jako v předchozím případě byly propočteny t-statistiky obou 

parametrů a F-test statistika modelu jako celku. Výsledky regrese a jednotlivých testů jsou 

obsahem následující Tab. 5.8 a Tab. 5.9. 

 Tab. 5.8 Statistická významnost jednotlivých parametrů – t-test 

 

Parametr 

Hodnota 

parametru 

 

Tkrit 

 

Tvyp 

Hladina 

významnosti 

 

Hodnota 

P 

 

P1 

 

P2 

α 0,08601 2,30108 2,67843 0,05 0,00986 H0 se 

zamítá 

H0 se 

zamítá 

β -0,48971 2,30108 -2,62885 0,05 0,01087 H0 se  

zamítá 

H0 se 

zamítá 

 

Tab. 5.9  Statistická významnost modelu jako celku – F-test 

Fkrit Fvyp Hladina významnosti Hodnota P P1 P2 

4,00687 4,65315 0,05 0,01087 H0 se zamítá H0 se  zamítá 

 

     Substituční parametry modelu a model jako celek byly ohodnoceny jako statisticky 

významné, a proto se staly východiskem k určení základních parametrů modelu pro stanovení   
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odhadovaných hodnot vývoje tohoto finančního ukazatele. Parametry modelu včetně 

směrodatné odchylky jsou zachyceny v následující Tab.5.10. Z ní je patrné, že parametr pro 

dlouhodobou rovnováhu dosahuje hodnoty 0,17562 a parametr vyjadřující rychlost 

přibližování k této rovnováze dosahuje hodnoty 0,48971. Směrodatná odchylka je rovna 

hodnotě 0,04699. 

Tab. 5.10 Odhad parametrů ukazatele výnosy/A 

α β dt a b σ 

0,08601 -0,48971 1 0,48971 0,17562 0,04699 

     Hodnoty z Tab. 5.10 byly použity pro stanovení odhadu (střední hodnoty) ukazatele. 

Historické a odhadnuté hodnoty ukazatelů jsou součástí Přílohy 7. V případě tohoto ukazatele 

byla k výpočtům ukazatele d(výnosy/A)/(výnosy/At-1)  a k výpočtům odhadu E(výnosy/A), 

stejně tak jako u ostatních ukazatelů, použita vstupní data zaokrouhlená na šest desetinných 

míst, která jsou rovněž použita v Příloze 7. Nicméně, přesto se mohou vyskytovat určité 

odlišnosti ve výpočtech, pokud by k tomuto byla použita pouze hodnota ukazatele 

zaokrouhlená na tři desetinná místa, tak jak je to uvedeno v samotné Příloze 7.  V grafu 5.3 je 

zachycen historický vývoj skutečných hodnot tohoto ukazatele, včetně odhadovaných hodnot 

tohoto ukazatele na základě výše zmíněného modelu. 

Graf 5.3  Srovnání skutečných a odhadnutých hodnot ukazatele výnosy/A 

 
 

5.1.4 Finanční páka 

     Ukazatel finanční páky u vybraného podniku dosahuje stejně jako u předchozího ukazatele 
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předchozích ukazatelů budou provedeny statistické testy parametrů a modelu jako celku. 

Výsledky regrese a testů statistické významnosti jsou součástí Tab. 5.11 a Tab.5.12. 

Tab. 5.11 Statistická významnost jednotlivých parametrů – t-test 

 

Parametr 

Hodnota 

parametru 

 

Tkrit 

 

Tvyp 

Hladina 

výnamnosti 

 

Hodnota 

P 

 

P1 

 

P2 

α 0,20843 2,30216 2,45223 0,05 0,01728 H0 se 

zamítá 

H0 se 

zamítá 

β -0,14614 2,30216 -2,41999 0,05 0,01873 H0 se  

zamítá 

H0 se 

zamítá 

Tab. 5.12  Statistická významnost modelu jako celku – F-test 

Fkrit Fvyp Hladina významnosti Hodnota P P1 P2 

4,00987 5,85634 0,05 0,01873 H0 se zamítá H0 se zamítá 

     I v tomto případě byly jednotlivé parametry modelu včetně modelu samotného 

ohodnoceny jako statisticky významné a staly se vstupními předpoklady pro určení parametru 

(a) a (b) modelu pro zjištění odhadovaných očekávaných hodnot ukazatele. Vypočtené 

parametry (a) a (b) jsou  včetně směrodatné odchylky součástí  Tab. 5.13. 

Tab. 5.13 Odhad parametrů ukazatele A/E 

α β dt a b σ 

0,20843 -0,14614 1 0,14614 1,42619 0,07583 

     Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že dlouhodobá hodnota tohoto ukazatele se dle 

uvedeného parametru (b) pro dlouhodobou rovnováhu pohybuje na úrovni 1,42619. Parametr 

(a) vyjadřující rychlost tendence k dlouhodobé rovnováze dosáhl hodnoty 0,14614, což 

představuje podproporcionální úroveň návratu.  

     V následujícím grafu 5.4 je zachycen vývoj skutečných historických hodnot ukazatele 

finanční páky, včetně odhadovaných očekávaných hodnot tohoto ukazatele dle stanoveného 

modelu. Detailní vývoj těchto hodnot je rovněž součástí  Přílohy 7. 

Graf 5.4  Srovnání skutečných a odhadnutých hodnot ukazatele A/E 
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5.1.5 Náklady vlastního kapitálu 

     V případě stanovení nákladů na vlastní kapitál, byla nejprve propočtena výše WACCU dle 

metodiky používané Ministerstvem průmyslu a obchodu dle (2.25). Po té již byl proveden 

výpočet nákladů na vlastní kapitál dle  (2.31) a (2.33), přitom měsíční hodnoty RE jsou 

zachyceny v Příloze 6. 

     Náklady na vlastní kapitál dosahují pouze kladných hodnot, proto bude v jejich případě 

použit geometrický tvar Vašíčkova modelu.  Stejně jako ve všech předchozích případech je 

použita funkce Regrese v MS Excel pro určení substitučních parametrů α a β modelu. Za 

vysvětlovanou proměnnou je považován d(RE)/(RE) t-1  a za vysvětlující proměnnou  
1tER . 

Jednotlivé parametry modelu včetně testů statistické významnosti jsou zachyceny v Tab. 5.14 

a v Tab. 5.15. 

  Tab. 5.14 Statistická významnost jednotlivých parametrů – t-test 

 

Parametr 

Hodnota 

parametru 

 

Tkrit 

 

Tvyp 

Hladina 

významnosti 

 

Hodnota 

P 

 

P1 

 

P2 

α 0,36821 2,30216 3,45205 0,05 0,00105 H0 se 

zamítá 

H0 se 

zamítá 

β -41,89869 2,30216 -3,44003 0,05 0,00109 H0 se  

zamítá 

H0 se 

zamítá 

 

Tab. 5.15  Statistická významnost modelu jako celku – F-test 

Fkrit Fvyp Hladina významnosti Hodnota P P1 P2 

4,00987 11,83384 0,05 0,00109 H0 se zamítá H0 se zamítá 

 

     Na základě provedených statistických testů bylo zjištěno, že oba substituční parametry jsou 

statisticky významné, a že  i model jako celek je statisticky významný a může být tedy použit 

ke stanovení očekávaných hodnot vývoje nákladů vlastního kapitálu. Výsledné parametry 

modelu jsou zřejmé z Tab. 5.16. 

Tab. 5.16 Odhad parametrů ukazatele RE 

α β dt a b σ 

0,36821 -41,89869 1 41,89869 0,00872 0,02756 

 

     Z hodnot uvedených v tabulce 5.16 lze odvodit parametr (b) pro vyjádření dlouhodobé 

rovnováhy nákladů na vlastní kapitál, který dosahuje hodnoty 0,00872 a dle parametru (a) 

výraznou nadproporcionální tendenci návratu k dlouhodobé rovnováze na úrovni 41,89869. 

Z tabulky 5.16 je patrná i výše  směrodatné  odchylky nákladů   vlastního kapitálu a to ve výši   
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0,02756. V následujícím grafu 5.5 je zachycen historický vývoj nákladů na vlastní kapitál a 

také vývoj očekávaných hodnot tohoto ukazatele. 

Graf 5.5  Srovnání skutečných a odhadnutých hodnot ukazatele RE 

 
 

5.1.6 Výnos vlastního kapitálu 

     Ukazatel vlastního kapitálu nesplňuje podmínku stacionarity (Arlt, Arltová 2009) proto 

byla převedena hodnota tohoto ukazatele na stacionární tvar v podobě výnosu vlastního 

kapitálu pomocí následujícího vztahu: 
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Výnos vlastního kapitálu může nabývat jak kladných, tak i záporných hodnot, proto pro 

vytvoření odhadovaných očekávaných hodnot tohoto ukazatele bude použit aritmetický 

Vašíčkův model. Pro odhad se, stejně jako v případě předchozích ukazatelů, použije nástroj 

Regrese v MS Excel, přitom závislou proměnnou je d(VE), nezávislou proměnnou  
1tEV . 

Substituční parametry  α a β získané touto regresí, jsou východiskem pro určení parametru 

dlouhodobé rovnováhy ukazatele (b) a  parametru (a) vyjadřující rychlost návratu 

k dlouhodobé rovnováze. Jak jednotlivé substituční parametry, tak model jako celek jsou 

podrobeny testům statistické významnosti. Hodnoty substitučních parametrů včetně 

statistických testů jsou obsahem následující Tab. 5.17 a 5.18. 

 Tab. 5.17 Statistická významnost jednotlivých parametrů – t-test 

 

Parametr 

Hodnota 

parametru 

 

Tkrit 

 

Tvyp 

Hladina 

významnosti 

 

Hodnota 

P 

 

P1 

 

P2 

α -0,00106 2,30216 -0,12138 0,05 0,90382 H0 se 

přijímá 

H0 se 

přijímá 

β -1,12663 2,30216 -8,56887 0,05 7,68E-12 H0 se  

zamítá 

H0 se 

zamítá 
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Tab. 5.18 Statistická významnost modelu jako celku – F-test 

Fkrit Fvyp Hladina významnosti Hodnota P P1 P2 

1,54802 73,42558 0,05 7,86E-12 H0 se zamítá H0 se zamítá 

      

Protože v případě regrese vyšel parametr α statisticky nevýznamný na zvolené hladině 

pravděpodobnosti, byla provedena druhá regrese, kdy  parametr α byl položen roven nule. 

Výsledky druhé regrese jsou zachyceny v Tab.5.19 a 5.20. 

 

Tab. 5.19 Statistická významnost jednotlivých parametrů – t-test 

 

Parametr 

Hodnota 

parametru 

 

Tkrit 

 

Tvyp 

Hladina 

významnosti 

 

Hodnota 

P 

 

P1 

 

P2 

α 0 - - - - - - 

β -1,12663 2,30108 -8,64191 0,05 5,96E-12 H0 se  

zamítá 

H0 se 

zamítá 

 

Tab. 5.20  Statistická významnost modelu jako celku – F-test 

Fkrit Fvyp Hladina významnosti Hodnota P P1 P2 

1,54215 74,68258 0,05 5,96E-12 H0 se zamítá H0 se zamítá 

 

     Na základě zjištěných parametrů byly dopočteny původní parametry (a) a  (b), z kterých je 

patrné, že dlouhodobá rovnovážná úroveň ukazatele výnosu vlastního kapitálu je rovna nule a 

parametr (a) vyjadřující rychlost návratu k dlouhodobé rovnováze je nadproporcionálního 

charakteru a dosahuje úrovně 1,12663. Směrodatná odchylka výnosu vlastního kapitálu byla 

zjištěna ve výši 0,06568. Odhad parametrů ukazatele výnosu vlastního kapitálu je zachycen 

v Tab.5.21. 

Tab. 5.21 Odhad parametrů ukazatele VE 

α β dt a b σ 

0 -1,12663 1 1,12663 0 0,06568 

      

V následujícím grafu 5.6 je zachycen vývoj výnosu vlastního kapitálu v uplynulých 

analyzovaných šedesáti měsících a je zde patrný vývoj očekávaných odhadovaných hodnot 

tohoto ukazatele na základě vytvořeného modelu.  
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Graf 5.6  Srovnání skutečných a odhadnutých hodnot ukazatele VE 

 
 

5.2 Analýza mezi dílčími ukazateli 

     Důležitým faktorem ovlivňujícím konečnou podobu predikované ekonomické přidané 

hodnoty je vzájemná závislost mezi jednotlivými dílčími finančními ukazateli.  V dizertační 

práci bude použita analýza dat prostřednictvím korelační analýzy, která slouží k vyjádření  

lineárních závislostí dvou a více proměnných. Závislost bude vyjádřena prostřednictvím 

korelační matice. Vstupními daty při stanovení korelační matice jsou rezidua mezi vstupními 

skutečnými hodnotami a hodnotami očekávanými dle Vašíčkova modelu zjištěná dle vztahu 

(3.23), jež jsou obsažena v Příloze 8. Přitom při samotné tvorbě korelační matice bude  
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jsou vidět výsledné korelační koeficienty mezi jednotlivými dílčími ukazateli v korelační 

matici. 

Tab. 5.22 Korelační matice 
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     Z Tab. 5.22 je vidět, že nejsilnější pozitivní korelaci vykazuje ukazatel EAT/EBITDA            

u ukazatele EBITDA/výnosy, nejslabší pozitivní lineární závislost u ukazatele obratu aktiv       

a u ukazatele relativní výnosnosti vlastního kapitálu vykazuje nejsilnější negativní lineární 

závislost. Ukazatel EBITDA/výnosy dosahuje nejsilnější úrovně pozitivní korelace                  

u ukazatele  EAT/EBITDA a nejintenzivnější záporné korelace s ukazatelem obratu aktiv 

(výnosy/A). Ukazatel obratu aktiv vykazuje pozitivní závislost s ukazatelem EAT/EBITDA      

a  s finanční pákou,  s ostatními ukazateli pak dosahuje pouze záporných hodnot korelačního 

koeficientu. Přitom nejsilněji se tato záporná lineární závislost projevuje u ukazatele relativní 

výnosnosti vlastního kapitálu VE.  U ukazatele finanční páky nejsilnější pozitivní korelaci lze 

zjistit s ukazatelem nákladů vlastního kapitálu RE, naopak největší záporné lineární závislosti 

je dosahováno u ukazatele relativní výnosnosti vlastního kapitálu VE. U nákladů vlastního 

kapitálu byla největší pozitivní lineární závislost zjištěna u ukazatele EBITDA/výnosy a 

nejvyšší úroveň negativní lineární závislosti u ukazatele VE. Poslední ze sledovaných 

ukazatelů - ukazatel výnosu vlastního kapitálu - nevykazuje s žádným z vybraných ukazatelů  

pozitivní lineární závislost. Negativní lineární závislost, která u něj byla zjištěna, se nejvíce 

projevila, jak již bylo zmíněno, u ukazatele finanční páky, kde dosahuje hodnoty 0,77420537.  

     Pro vyjádření simulace ekonomické přidané hodnoty ve zvoleném období je potřeba znát 

hodnoty Choleskeho matice P, která slouží k popisu závislostí mezi rezidui dílčích ukazatelů. 

Před jejím samotným sestavením je potřeba zjistit hodnoty kovarianční matice. Vstupními 

údaji pro její vytvoření jsou přitom údaje z již vytvořené korelační matice. Prvky kovarianční 

matice jsou obsahem následující Tab. 5.23. 

Tab. 5.23 Kovarianční matice 

Ukazatel EAT/EBITDA EBITDA/výnosy výnosy/A A/E RE VE 

EAT/EBITDA 0,00167229      

EBITDA/výnosy 0,00038121 0,00024612     

výnosy/A 0,00004564 -0,00014140 0,00220870    

A/E 0,00045710 0,00000885 0,00005828 0,00575017   

RE 0,00023149 0,00011974 -0,00014336 0,00047547 0,00073375  

VE -0,00019919 -0,00011910 -0,00084499 -0,00385550 -0,00043725 0,0043129 

 

     Dle údajů v Tab. 5.23 lze sestavit Choleskeho matici P, která vyjadřuje závislosti mezi 

rezidui dílčích ukazatelů. Tato matice je zachycena v Tab. 5.24.  
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Tab. 5.24 Choleskeho matice 

Ukazatel EAT/EBITDA EBITDA/výnosy výnosy/A A/E RE VE 

EAT/EBITDA 0,04089364 0,00932194 0,001116 0,011178 -0,004871 -0,0048708 

EBITDA/výnosy 0 0,01261828 -0,01203 -0,007556 0,013088 -0,0058401 

výnosy/A 0 0 0,045417 0,001009 0,00031 -0,0200323 

A/E 0 0 0 0,074613 0,008423 0,0216262 

RE 0 0 0 0 0,021626 0,0024735 

VE 0 0 0 0 0 0,0349234 

 

5.3 Vstupní informace pro simulaci 

     V předchozí kapitole byly zjištěny základní parametry predikčního modelu, který byl 

vytvořen na základě aritmetického a geometrického tvaru Vašíčkova modelu. Tato kapitola 

bude věnována stanovení výchozích dat pro predikci a tvorbě jednotlivých simulačních 

rovnic. Výchozími daty sloužící k predikci ekonomické přidané hodnoty na období dvanácti 

měsíců jsou odhadované parametry (a) a (b), směrodatná odchylka σ a parametr t .  Vstupní 

hodnoty jsou zachyceny v následující Tab. 5.25. 

Tab. 5.25 Vstupní parametry modelu  

Ukazatel a b σ Δt Typ procesu 

EAT/EBITDA 0,48959 0,529479 0,04089 1 AVM 

EBITDA/výnosy 0,44922 0,10467 0,01498 1 AVM 

výnosy/A 0,48971 0,17562 0,04699 1 GVM 

A/E 0,14614 1,42619 0,07583 1 GVM 

RE 41,89869 0,00872 0,02756 1 GVM 

VE 1,12663 0 0,06568 1 AVM 

Parametr t  je roven jedné, protože východiskem pro zachycení změn mezi hodnotami byly 

měsíční změny a data byla rovněž měsíční.  Na základě těchto vstupních parametrů lze zapsat 

simulační rovnice pro jednotlivé ukazatele. 

     Pro ukazatel podílu čistého zisku a zisku před daněmi, úroky a odpisy  (EAT/EBITDA) 

vypadá rovnice pro simulaci následovně:  

      .~04089,0529479,048959,0
11

tzt
EBITDA

EAT

EBITDA

EAT

EBITDA

EAT

ttt













    (5.2) 

 

     Pro ukazatel rentability výnosů na základě zisku před daněmi, úroky a odpisy 

(EBITDA/výnosy) po dosazení vstupních parametrů do obecného vztahu pro aritmetický tvar 

Vašíčkova modelu lze získat následující tvar simulační rovnice:  
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          (5.3) 

 

     V případě ukazatel obratu aktiv zjištěného prostřednictvím celkových provozních výnosů 

(výnosy/A), je podoba simulační rovnice odvozena z geometrického tvaru Vašíčkova modelu 

a vypadá následovně:  
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    Pokud jde o ukazatel finanční páky (A/E) v jeho případě byla opět použita geometrická 

podoba Vašíčkova modelu. Výchozí rovnice pro simulaci tedy odpovídá následujícímu 

vztahu: 
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     U ukazatele nákladů vlastního kapitálu RE vypadá simulační rovnice díky užití GVM 

následovně: 

                    .~02756,0)00872,0(89869,41 1111   EtEtEtEtEt RtztRRRR                   (5.6)   

     Simulační rovnice ukazatele relativní výnosnosti vlastního kapitálu VE díky tomu, že tento 

ukazatel může nabývat i záporných hodnot, má následující podobu: 

                                       tztVVV EtEtEt
~06568,0)0(12663,1 11

                                (5.7) 

     V případě ukazatele relativní výnosnosti vlastního kapitálu je potřeba, ještě před samotným 

výpočtem simulované výše ekonomické přidané hodnoty, stanovit zpětně z relativní 

výnosnosti výši nasimulované hodnoty vlastního kapitálu prostřednictvím následujícího 

vztahu: 

                                                           ).1(1 Ett VEE  
                                                       (5.8) 

 

5.4  Predikce budoucí hodnoty ukazatele EVAEquity 

     Tato část práce bude věnována vytvoření predikce možného budoucího vývoje ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty pro dvanáct měsíců roku 2012 prostřednictvím simulace Monte 

Carlo. Přitom východiskem pro simulaci jsou jednak rovnice z kapitoly 5.3, jednak výchozí 

hodnoty jednotlivých finančních ukazatelů a také rovnice rozkladu ekonomické přidané 

hodnoty dle  vztahu (3.1).   
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    Podstatou simulace Monte Carlo je generování velkého množství scénářů, jež pracují 

s náhodnou složkou vygenerovanou z normovaného normálního rozdělení N (0;1).  Simulace 

je provedena pro 1000 scénářů pro zabezpečení dostatečné statistické věrohodnosti. 

Výsledkem simulace je pak stochastická podoba ukazatele ekonomické přidané hodnoty, která 

v sobě zahrnuje jak náhodnou složku, tak volatilitu. 

 

5.4.1 Simulace ukazatele EVAEquity pro 1. měsíc predikce 

     K simulaci ukazatele ekonomické přidané hodnoty je použit základní vztah dle (3.1), jehož 

prostřednictvím lze zjistit podobu dílčích ukazatelů vstupujících do simulace  dle Vašíčkova 

modelu.  V prvním měsíci predikce jsou jako vstupní hodnoty pro simulaci použity poslední 

známé skutečné hodnoty z měsíce, za nějž byly tyto hodnoty dostupné tzn. za poslední měsíc 

roku 2011. Tyto informace jsou součástí Tab. 5.26. 

Tab. 5.26  Výchozí údaje pro simulaci  

Ukazatel Výchozí hodnota 

EAT/EBITDA 0,54587 

EBITDA/výnosy 0,08626 

výnosy/A 0,17580 

A/E 1,45717 

RE 0,00882 

VE -0,02126 

E (v tis. Kč) 612 726 

 

 Pomocí funkce Generátoru pseudonáhodných čísel v MS Excel bylo následně vygenerováno 

šest řad náhodných nezávislých proměnných z normovaného normálního rozdělení. 

Každý  vektor náhodných hodnot obsahoval 1000 pokusů. Těchto šest vektorů bylo  

vynásobeno Choleskeho maticí P viz Tab. 5.24,  aby byly do výpočtu zakomponovány 

závislosti mezi jednotlivými dílčími ukazateli. Proměnná, která je součásti simulačního 

modelu, a která v sobě zahrnuje právě tyto závislosti, je označena jako proměnná 

z~  v rovnicích pro simulaci. Poté, již dle jednotlivých simulačních rovnic uvedených 

v kapitole 5.3, je  provedena samotná simulace ekonomické přidané hodnoty prostřednictvím 

respektování vzájemných vazeb mezi dílčími ukazateli. Výsledkem tohoto postupu je pak tisíc 

vygenerovaných simulovaných možných hodnot ekonomické přidané hodnoty pro první 

měsíc predikce. Tato predikce je patrná i z následujícího grafu 5.7, kde na ose x jsou 

zachyceny  jednotlivé pokusy simulace hodnoty  EVAEquity a na ose y jsou uvedeny dosažené 

hodnoty simulovaného modelu.  
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Graf 5.7  Vývoj simulované hodnoty ukazatele EVAEquity pro 1. měsíc predikce (v tis. Kč) 

 
 

Charakteristiky souboru simulovaných hodnot ukazatele EVAEquity pro 1.měsíc predikce 

     V rámci detailní analýzy nasimulovaných hodnot ekonomické přidané hodnoty lze použít 

základní charakteristiky rozdělení pravděpodobnosti a to v podobě střední hodnoty, 

směrodatné odchylky,VaR1%, VaR5%, VaR10%, minimální a maximální dosažené simulované 

hodnoty včetně určení četnosti výskytu hodnot v rámci vyspecifikovaných ekvidistantních 

intervalů. Následující tabulka uvádí základní charakteristiky v podobě  střední hodnoty, 

směrodatné odchylky, VaR1%, VaR5%, VaR10% , minimální a maximální hodnoty. 

Tab. 5.27 Vypočtené charakteristiky predikovaného ukazatele EVAEquity pro 1. měsíc  

Údaje v tis. Kč 

E(EVAEquity) 2 638,17 

σ (EVAEquity) 1 781,89 

(EVAEquity)min -1 611,82 

(EVAEquity)max 9 425,81 

VaR1%(EVAEquity) 1 161,90 

VaR5%(EVAEquity) 174,73 

VaR10%(EVAEquity) -483,34 

  

     Střední hodnota simulovaných hodnot ukazatele EVA pro první měsíc predikce odpovídala 

hodnotě 2 638,17 tis. Kč, přitom minimální hodnota v predikovaném souboru dat 

představovala zápornou úroveň ekonomické přidané hodnoty ve výši  - 1 611,82 tis. Kč. 

Naopak maximální výše EVA, které bylo simulací dosaženo, odpovídá hodnotě 9 425,81 tis. 

Kč, směrodatná odchylka pak představuje hodnotu 1 781,89 tis. Kč. Pokud jde o 

charakteristiky    na  úrovni  Value  at  Risk,   lze  uvést,   že    s  pravděpodobností  1%   bude   
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predikovaná záporná hodnota ukazatele ekonomické přidané hodnoty větší než 1161,90 tis. 

Kč, s pravděpodobností 5% bude větší než 174,73 tis. Kč. Hodnota VaR10% pak znamená, že 

s pravděpodobností 10% bude záporná hodnota EVA větší nebo rovna částce -483,34 tis. Kč, 

respektive kladná hodnota EVA bude menší nebo rovna částce 483,34 tis. Kč 

s pravděpodobností 10%. 

     Pokud jde o další statistickou charakteristiku vygenerovaného souboru v podobě četnosti 

výskytu jednotlivých simulovaných hodnot ukazatele EVA, byla k tomuto účelu použita 

funkce z MS Excel v podobě Četnosti (Data;Hodnoty),  kde data představovala uspořádané 

jednotlivé predikované hodnoty ukazatele EVA, hodnoty pak byly dány velikostí jednotlivého 

ekvidistantního intervalu. Výsledkem tak byly  roztříděné simulované hodnoty do deseti 

ekvidistantních intervalů s určením četnosti výskytu jednotlivých hodnot v rámci těchto 

intervalů. Výsledné rozdělení  pravděpodobnosti je obsahem Tab. 5.28.    

Tab. 5.28 Výsledné hodnoty rozdělení četnosti pro 1. měsíc predikce 

EVAEquity v tis. Kč Četnost výskytu Pravděpodobnost (v %) 

-1 611,82 1 0,10 

-508,06 31 3,10 

595,70 89 8,90 

1 699,47 185 18,50 

2 803,23 257 25,70 

3 906,99 204 20,40 

5 010,75 137 13,70 

6 114,52 63 6,30 

7 218,28 22 2,20 

8 322,04; 8 0,80 

9 425,81 3 0,30 

Celkem 1000 100,00 

Ekvidistantní interval (v tis. Kč) 1 103,76 

 

     Ekvidistantní interval má rozpětí  1 103,76 tis. Kč.  S největší pravděpodobností 25,70 % 

se  bude predikovaná hodnota ukazatele EVA pohybovat v rozmezí od 1699,47 tis. Kč až 

2803,23 tis. Kč. V grafu 5.8  jsou zachyceny četnosti výskytu predikované hodnoty ukazatele 

EVA pro 1. měsíc.  
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Graf 5.8 Rozdělení četnosti ukazatele EVA pro 1. měsíc predikce (v tis. Kč) 

 
 

5.4.2 Simulace ukazatele EVAEquity pro 2. měsíc predikce 

     Při simulaci ukazatele EVA pro následující druhý měsíc predikce je postup obdobný jako 

v případě simulace pro první predikovaný měsíc. Hodnoty vstupních parametrů modelů 

zůstávají stejné, stejná zůstává i podoba jednotlivých simulačních rovnic. K odlišnému 

postupu dochází pouze při stanovení výchozích vstupních dat jednotlivých ukazatelů.  Za 

výchozí hodnoty pro simulaci jsou totiž považovány vždy údaje získané simulací 

v předchozím měsíci. V případě simulace pro druhý měsíc tak jde o nasimulovaná data všech 

1 000 pokusů  dílčích finančních ukazatelů z prvního měsíce. 

     V případě simulace pro 2. měsíc predikce byly vygenerovány nové náhodné proměnné z~  

z normovaného normálního rozdělení N(0;1) pomocí funkce Generátor pseudonáhodných 

čísel z MS Excel. Tyto náhodné proměnné byly opět vynásobeny Choleskeho maticí P ze 

stejného důvodu jako v prvním měsíci predikce, tedy proto, aby byly zachyceny vzájemné 

závislosti mezi dílčími ukazateli při samotné simulaci. V následujícím grafu 5.9  jsou 

zachyceny jednotlivé simulované hodnoty ukazatele EVA pro  druhý měsíc predikce. 

  Graf 5.9 Vývoj simulované hodnoty ukazatele EVAEquity pro 2. měsíc predikce 
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Charakteristiky souboru simulovaných hodnot ukazatele EVAEquity pro 2.měsíc predikce 

      Výsledné predikované hodnoty ekonomické přidané hodnoty za druhý měsíc predikce lze 

také, stejně jako v prvním měsíci predikce, vyhodnotit prostřednictvím charakteristik 

matematické statistiky.  Následující tabulka uvádí základní charakteristiky v podobě  střední 

hodnoty, směrodatné odchylky, VaR1%, VaR5%, VaR10% , minimální a maximální hodnoty.  

Tab. 5.29 Vypočtené charakteristiky predikovaného ukazatele EVAEquity pro 2. měsíc   

Údaje v tis. Kč 

E(EVAEquity) 3 002,59 

σ (EVAEquity) 2 209,16 

(EVAEquity)min -2 446,48 

(EVAEquity)max 13 951,49 

VaR1%(EVAEquity) 1 423,43 

VaR5%(EVAEquity) 307,16 

VaR10%(EVAEquity) -412,52 

     Z předchozí Tab. 5.29 je patrné, že v případě střední  predikované hodnoty ukazatele EVA 

došlo k jejímu navýšení oproti prvnímu měsíci predikce. Zvýšila se i úroveň směrodatné 

odchylky. Tyto změny jsou patrné i na zjištěné minimální hodnotě EVA pro v pořadí druhý 

měsíc predikce, která dosahuje  záporné hodnoty - 2 446,48 tis. Kč, přitom maximální 

predikovaná hodnota EVA dosahuje částky 13 951,49 tis. Kč, opět vyšší než v prvním měsíci 

predikce. Pokud jde o ukazatel VaR neboli hodnotu v riziku, je vidět i v tomto případě 

zvýšení celkového rozsahu hodnot predikovaného ukazatele EVA oproti prvnímu měsíci 

predikce. Na úrovni   VaR1%  (tedy v případě desáté nejnižší predikované hodnoty EVA) 

s pravděpodobností 1% bude predikovaná záporná hodnota EVA vyšší než 1 423,43 tis. Kč, 

s pravděpodobností 5% bude větší než 307,16 tis. Kč. Hodnota VaR10% pak znamená, že 

s pravděpodobností 10 % bude záporná hodnota EVA větší nebo rovna částce -412,52 tis. Kč, 

respektive kladná hodnota EVA bude menší nebo rovna částce 412,52 tis. Kč. 

     Pokud jde o statistickou charakteristiku v podobě četnosti výskytu ukazatele v rámci 

vymezených ekvidistantních intervalů, bylo postupováno stejně jako v případě predikce pro 

první měsíc. Minimální a maximální predikovaná hodnota se staly východiskem pro určení 

velikosti každého z deseti vymezených ekvidistantních intervalů. Samotná četnost výskytu 

pak byla opět zjištěna prostřednictvím funkce Četnosti(Data;Hodnoty) v MS Excel. Přitom 

jako data byly použity jednotlivé predikované hodnoty ukazatele EVA, jako hodnoty pak byly 

použity meze ekvidistantních intervalů. Výsledné rozdělení  pravděpodobnosti je obsahem 

Tab.5.30.    
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Tab. 5.30 Výsledné hodnoty rozdělení četnosti pro 2. měsíc predikce 

 EVA v tis. Kč Četnost výskytu Pravděpodobnost (v %) 

-2 446,48 1 0,10 

-806,68 27 2,70 

833,12 143 14,30 

2 472,91 267 26,70 

4 112,71 274 27,40 

5 752,50 180 18,00 

7 392,30 73 7,30 

9 032,10 24 2,40 

10 671,89 6 0,60 

12 311,69 4 0,40 

13 951,49 1 0,10 

Celkem 1000 100,00 

Ekvidistantní interval (tis. Kč) 1 639,80 

 

     Z předcházející Tab. 5.30 je zřejmé, že nejnižší hodnotou je hodnota  -2 446,48 tis. Kč, 

maximální hodnotou hodnota 13 951,49 tis. Kč. S největší pravděpodobností se výsledná 

úroveň predikované ekonomické přidané hodnoty bude pohybovat v intervalu 2 472,91 tis. Kč 

až 4 112,71 tis. Kč, kde pravděpodobnost výskytu dosahuje hodnoty 27,40%. V následujícím 

grafu 5.10 je zachyceno rozdělení četnosti výskytu predikovaného ukazatele dle jednotlivých 

vymezených ekvidistantních intervalů. 

Graf 5.10 Rozdělení četnosti ukazatele EVAEqutiy pro 2. měsíc predikce (v tis. Kč) 
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     Z grafu  5.10  je patrné, že se interval, v němž se pohybují simulované hodnoty ukazatele 

EVA, rozšířil, což lze okomentovat jako zvýšení volatility predikovaných hodnot oproti 

prvnímu měsíci predikce. 

5.4.3 Simulace ukazatele EVAEquity pro 1. až 12. měsíc predikce 

     V předchozích kapitolách byl podrobně popsán postup při predikci ukazatele EVA pro 

první dva měsíce predikce. V této části práce budou prezentovány a vyhodnoceny výsledky 

predikce pro zbývajících deset měsíců predikce. Nicméně pro lepší přehlednost budou 

součástí prezentovaných hodnot i výsledky zjištěné právě již za první dva měsíce predikce. 

Nejprve bude každý měsíc predikce charakterizován prostřednictvím jednotlivých vybraných 

statistických charakteristik. Konkrétně půjde opět o střední hodnotu, směrodatnou odchylku, 

hodnotu v riziku na úrovni VaR1%, VaR5%, VaR10%, minimální a maximální hodnotu 

predikovaného ukazatele EVA. Po té bude také dopočtena charakteristika v podobě četnosti 

pro jednotlivé měsíce predikce s ohledem na nejnižší a nejvyšší dosaženou hodnotu predikce 

EVA za všech dvanáct měsíců. 

Tab. 5.31 Vypočtené charakteristiky ukazatele EVAEquity pro 1. –  6. měsíc predikce (v tis. Kč) 

 1.měsíc 2.měsíc 3.měsíc 4.měsíc 5.měsíc 6.měsíc 

E(EVAEquity) 2638,17 3002,59 3129,95 3211,87 3299,02 3402,33 

σ (EVAEquity) 1781,89 2209,18 2347,91 2464,45 2698,08 2603,71 

(EVAEquity)min -1611,82 -2446,48 -2941,51 -3001,45 -2998,93 -5131,57 

(EVAEquity)max 9425,81 13951,49 11918,02 11974,20 13240,29 16147,86 

VaR1% 1161,90 1423,43 1108,81 1435,99 1734,99 1441,89 

VaR5% 174,73 307,16 384,78 395,16 613,54 395,34 

VaR10% -483,34 -412,52 -220,77 -161,81 -179,52 -328,34 

 

Tab. 5.32 Vypočtené charakteristiky ukazatele EVAEquity pro 6. –  12. měsíc predikce (v tis. Kč)  

7.měsíc 8.měsíc 9.měsíc 10.měsíc 11.měsíc 12.měsíc 

E(EVAEquity) 3243,84 3157,32 3139,12 3119,49 3134,81 3114,15 

σ (EVAEquity) 2460,09 2369,43 2435,04 2421,81 2477,89 2465,98 

(EVAEquity)min -4671,84 -2363,49 -3002,43 -3000,94 -2996,09 -4072,84 

(EVAEquity)max 11452,70 12161,96 15171,84 16997,06 14635,47 18888,54 

VaR1% 1788,90 1492,78 1599,25 1737,61 1507,32 1615,49 

VaR5% 444,73 417,38 376,36 420,21 563,25 443,55 

VaR10% -286,51 -244,91 -298,52 -267,96 -2110,9 -166,31 

 

     V Tab. 5.31 a 5.32 je vidět,  že střední hodnota predikovaného ukazatele EVA  postupně 

narůstá  do  šestého  měsíce  predikce  včetně  a  poté  dochází  k jejímu  částečnému poklesu.   
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Zjištěný pokles je projevem aplikace Vašíčkova modelu, jež pracuje s předpokladem návratu 

hodnot modelu k dlouhodobé rovnováze. Nejnižší predikované střední hodnoty je dosaženo 

v prvním měsíci predikce nejvyšší hodnoty pak v šestém měsíci predikce. Postupný vývoj 

střední hodnoty predikovaného ukazatele EVAEquity je zachycen v následujícím grafu 5.11.  

 Graf 5. 11 Vývoj střední hodnoty predikovaného ukazatele EVAEquity  (v tis. Kč) 

 
 

      Pokud jde o zjištěné minimální hodnoty ukazatele EVA je patrné, že nejmenší 

predikované hodnoty bylo dosaženo v šestém měsíci, maximální predikované hodnoty pak 

v posledním dvanáctém měsíci predikce. Přitom v tomto měsíci bylo dosaženo i největšího 

rozpětí mezi minimální a maximální predikovanou hodnotou. Pokud jde o vývoj směrodatné 

odchylky, tak ten téměř kopíruje vývoj predikované střední hodnoty. Nejnižší směrodatné 

odchylky je dosaženo v prvním měsíci predikce, největší v pátém měsíci predikce. Opět lze 

tento vývoj vysvětlit aplikací Vašíčkova modelu. Zjištěný vývoj směrodatné odchylky je 

zachycen v grafu 5.12. 

Graf 5.12 Vývoj směrodatné odchylky predikovaného ukazatele EVAEquity (v tis. Kč) 
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     V následující Tab.5.33 a Tab. 5.34 jsou uvedeny kvantily (1%, 5%, 95%, 99%) střední, 

minimální a maximální hodnoty ukazatele EVA dle jednotlivých měsíců predikce. Uvedené 

hodnoty jsou ještě doplněny grafickým znázorněním vývoje jednotlivých statistických 

parametrů v grafu 5.13.  

Tab. 5.33 Parametry simulace rozdělení pravděpodobnosti predikované hodnoty EVAEquity (v tis. Kč) 

1.měsíc 2.měsíc 3.měsíc 4.měsíc 5.měsíc 6.měsíc 

EVAmin -1611,82 -2446,48 -2941,51 -3001,45 -2998,93 -5131,57 

1% -1161,90 -1423,43 -1108,81 -1435,99 -1734,99 -1441,89 

5% -174,73 -307,16 -384,78 -395,16 -316,54 -395,34 

E(EVA) 2638,17 3002,59 3129,95 3211,87 3299,02 3402,33 

95% 5754,59 6790,59 7437,09 7635,11 8361,50 8138,48 

99% 7395,70 9104,09 9268,21 10101,55 10505,28 10600,14 

EVAmax 9425,81 13951,49 11918,02 11974,20 1324,29 16147,86 

 

Tab. 5.34 Parametry simulace rozdělení pravděpodobnosti predikované hodnoty EVAEquity(v tis .Kč)  

7.měsíc 8.měsíc 9.měsíc 10.měsíc 11.měsíc 12.měsíc 

EVAmin -4671,84 -2363,49 -3002,43 -3000,94 -2996,09 -4072,84 

1% -1789,90 -1492,78 -1599,25 -1737,61 -1507,32 -1615,49 

5% -444,73 -417,38 -376,36 -420,21 -563,25 -443,55 

E(EVA) 3243,84 3157,32 3139,12 3119,49 3134,81 3114,15 

95% 7689,79 7047,58 7435,85 7234,09 7335,70 7130,16 

99% 9489,06 9975,35 9547,98 10273,90 10375,80 9989,12 

EVAmax 11452,70 12161,96 15171,84 16997,06 14635,47 18888,54 

 

Graf 5. 13 Měsíční predikce rozdělení pravděpodobnosti ukazatele EVAEquity dle kvantilů (v tis.) 
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     Z předchozích Tab.5.33, Tab. 5.34 a z grafu 5.13 je vidět, že maximální a minimální 

hodnoty v průběhu predikovaného období kolísají, nicméně lze vypozorovat určité rozšiřování 

těchto mezí v čase. (Vývoj střední hodnoty byl již okomentován v předchozím textu). Pokud 

jde o kvantily, tak jak v případě hraničních kvantilů (1% a 99%), tak v případě vnitřních 

kvantilů (5% a 95%), je patrný rovněž jejich kolísavý vývoj s postupným trendem růstu.  

    Posledním nástrojem pro analýzu  jednotlivých predikovaných hodnot ukazatele EVA bude 

vyjádření četností výskytu hodnot ekonomické přidané hodnoty prostřednictvím 

ekvidistantních intervalů určených pomocí minimální a maximální predikované hodnoty za 

všech dvanáct měsíců. Přitom, stejně jako tomu bylo i v případě četností zjišťované na úrovni 

jednotlivých měsíců, budou vstupním daty pro nástroj Četnosti (Data;Hodnoty) v MS Excel 

simulované hodnoty za jednotlivé měsíce predikce a v případě hodnot půjde o jednotlivé meze 

ekvidistantního intervalu, který je určen následujícím intervalem hodnot                                  

<-5 131,57 tis. Kč; 18 888,54 tis. Kč> Vstupní data pro následující zobrazení predikovaných 

hodnot v grafu  5.14 jsou součástí Přílohy 10.   

Graf 5.14   Rozložení četností výskytu ukazatele EVAEquity  (v tis. Kč) za sledovaná období 

 
 

     Z dat uvedených v Příloze 10  a  také z grafu 5.14 vyplývá, že ve všech sledovaných 

obdobích se vyskytují predikované měsíční hodnoty s největší pravděpodobností výskytu 

v intervalu (2 074,46 tis. Kč; 4 476,47 tis. Kč>. Přitom lze také vypozorovat, že v tomto 

intervalu se nachází všechny střední hodnoty predikovaného ukazatele ekonomické přidané 

hodnoty. Při vyjádření predikované hodnoty EVAEquity v podobě celkové roční hodnoty lze 

tento výsledek rovněž interpretovat jako interval (24 893,52 tis. Kč; 53 717,64 tis. Kč>, 

v němž by se s největší pravděpodobností, vzhledem k zaznamenaným četnostem výskytu 

predikované hodnoty dle vytvořeného modelu, měla pohybovat očekávaná hodnota ukazatele.   
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Dle dat v Příloze 11, která obsahuje skutečnou hodnotu ekonomické přidané hodnoty 

vytvořené podnikem za rok 2012 ve výši 43 874 tis. Kč, je patrné, že tato hodnota se 

pohybuje v tomto predikovaném intervalu. 

 

 

5.4.4  Zhodnocení vývoje predikovaného ukazatele ekonomické přidané hodnoty 

     Obsahovou náplní páté kapitoly bylo vytvoření predikce zvoleného ukazatele výkonnosti 

podniku, kterým byla ekonomická přidaná hodnota vyjádřena na bázi EVAEquity. Jako vstupní 

data byly použity údaje z finančních výkazů za jednotlivé měsíce vybraného období 2007 -

2011, tedy v období tvorby dizertační práce podniková dostupná data. Délka tohoto období 

byla stanovena záměrně tak, aby  byla zajištěna dostatečně dlouhá historie vstupních dat, 

přičemž za minimum je považováno alespoň šedesát pozorování. Ke zjištění predikované 

ekonomické přidané hodnoty bylo využito rozkladu tohoto ukazatele na vybrané dílčí 

ukazatele, které se staly vstupními veličinami pro predikci. Nejprve byla některá z těchto 

vstupních dat upravena. Konkrétně v případě stanovení čistého zisku nebyly údaje 

jednoznačně dostupné, proto došlo k  úpravě dat (s využitím efektivní daňové sazby a 

měsíčního hospodářského výsledku před zdaněním) s  ohledem na možnost zjištění jeho 

hodnoty. Rovněž u vlastního kapitálu, došlo z důvodu použití vybrané simulační metody, 

k jeho úpravě na stacionární tvar. Pak byly již jednotlivé dílčí položky rozkladu vrcholového 

ukazatele ekonomické přidané hodnoty zpracovány tak, aby mohlo dojít k samotné simulaci. 

Nejprve  byla použita metoda nejmenších čtverců, která slouží k popisu  lineární závislosti 

v tomto případě vždy dvou proměnných pro každý z finančních ukazatelů. Tímto způsobem 

byly získány základní parametry  Vašíčkova modelu, tedy jednoho z modelů respektujících 

mean-reversion procesy, jak v aritmetické, tak  geometrické podobě. Vašíčkův model se tak 

stal východiskem pro stanovení očekávaných hodnot dílčích finančních ukazatelů rozkladu 

ekonomické přidané hodnoty. Rozdíl mezi těmito očekávánými a skutečnými hodnotami 

umožnil vyčíslit výši rezidua (náhodnou složku) pro každý z ukazatelů rozkladu.  Pro 

vyjádření vzájemných závislostí mezi těmito ukazateli a jejich náhodnými složkami byl 

aplikován Choleskeho algoritmus, jež se, kromě základních parametrů simulace v podobě 

parametrů (a) a (b) a směrodatné odchylky, stal důležitou součástí vytvořených rovnic pro 

simulaci. Samotný predikční model pak vycházel při stanovení hodnot náhodné složky 

z normovaného normálního rozdělení, které bylo vygenerováno prostřednictvím Generátoru 

pseudonáhodných čísel v MS Excel. (Samotná simulace náhodného vývoje ukazatele 

EVAEquity   byla   rovněž   provedena   prostřednictvím   MS  Excel.)    Poté     prostřednictvím   
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jednotlivých dílčích kroků simulace byla zjištěna predikovaná hodnota ukazatele ekonomické 

přidané hodnoty v podobě EVAEquity na období bezprostředně navazujících dvanácti měsíců, 

tedy na rok 2012.  Výsledkem této simulace byl, dle konečného počtu scénářů, který byl 

stanoven na tisíc pokusů, odhad možného náhodného vývoje predikovaného ukazatele nejprve 

pouze pro první měsíc predikce. Přitom tímto měsícem byl následující měsíc po posledním 

měsíci roku 2011, za nějž byla data k dispozici. Následně byla provedena predikce vybraného 

ukazatele na zbývajících jedenáct měsíců predikovaného období, jež takto pokryl celou dobu 

trvání roku 2012. Každá z jednotlivých měsíčních  predikovaných hodnot byla následně 

popsána jednotlivými  statistickými charakteristikami v podobě střední hodnoty, směrodatné 

odchylky, vybraných kvantilů, minimální a maximální hodnoty, které výstižněji dokreslovaly 

zjištěné skutečnosti. Rovněž byla připojena zjištěná predikovaná hodnota v podobě aplikace 

metodologie Value at Risk, jež umožňuje vyjádřit pravděpodobnost s jakou lze očekávat 

zápornou hodnotu EVAEquity s ohledem na zvolenou hladinu významnosti.  

      Prostřednictvím vytvořeného predikčního modelu bylo ověřeno, že uvedeným postupem 

se lze dopracovat k použitelným výsledkům. Dokladem tohoto tvrzení je i vzájemné srovnání 

středních hodnot ekonomické přidané hodnoty dosažených ve vybraném období šedesáti 

předcházejících měsíců (2007 – 2011) s predikovanou střední hodnotou tohoto ukazatele. 

Skutečná měsíční střední hodnota EVAEquity dosahovala úrovně 2 549,84 tis. Kč, přičemž 

střední měsíční predikovaná hodnota se pohybovala v intervalu (2 074,46 tis. Kč; 4 476,47 tis. 

Kč>.  Pokud dojde ke srovnání směrodatných odchylek obou hodnot lze zjistit, že směrodatná 

odchylka zjištěná dle skutečných měsíčních dat byla 2 034,69 tis. Kč, přitom měsíční 

minimální predikovaná směrodatná odchylka byla 1 781,89 tis. Kč a maximální pak 

dosahovala hodnoty 2 603,71 tis. Kč. 

     Na tomto místě lze tedy shrnout, že s ohledem na výše zmíněné skutečnosti a vstupní 

předpoklady modelu v podobě normality náhodné složky, měsíční frekvence zjišťování 

vstupních dat, úpravy těchto dat některých finančních ukazatelů použitých v rozkladu,  

respektování jejich tendence návratu k dlouhodobé rovnováze a využití aritmetické a 

geometrické podoby Vašíčkova modelu, lze vytvořený predikční model  aplikovat při 

simulaci ekonomické přidané hodnoty na zvolenou dobu predikce za použití MS Excel. Takto 

vytvořený model lze tak považovat za další z možných ukazatelů využitelných při  tvorbě 

finančního plánu, kdy predikovaná výše ekonomické přidané hodnoty může být považována 

za vhodné doplňující měřítko předpokládaného budoucího vývoje podniku. Vzhledem k tomu, 

že byla použita pouze měsíční data, je vhodné tento model  aplikovat především při tvorbě 

krátkodobého finančního plánu s časovým horizontem do jednoho roku, s ohledem na výstupy  
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 uvedené v Tab. 5.32 a Tab. 5.33, kdy bylo patrné, že s narůstajícím počtem měsíců predikce 

se zvyšuje hodnota směrodatné odchylky predikovaného ukazatele a dochází k rozšiřování 

intervalu, v němž se tyto hodnoty mohou pohybovat. Proto při praktické aplikaci tohoto 

postupu se jeví jako vhodné doporučení, pracovat s předpovědí, jež je dána na konkrétní 

časový úsek tak, že východiskem je stanovený počet předcházejících časových úseků (např. 

měsíců), který se průběžně s postupem času posunuje na časové ose.   
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6. Závěr 

     Jak bylo zmíněno v úvodu, analýzu současného a minulého vývoje podniku včetně 

vytvoření předpokladů a detailní podoby jeho možného budoucího vývoje, lze považovat za 

významnou součást finančního řízení. V dizertační práci je pozornost věnována oběma těmto 

aspektům, jak analýze, tak predikci vybraného finančního ukazatele. Ukazatelem, který byl 

posuzován, byl ukazatel ekonomické přidané hodnoty, tedy ukazatel, jež posunuje hodnocení 

finanční výkonnosti podniku směrem k ekonomickému zisku. K zisku, který, na rozdíl od 

účetního zisku, zohledňuje veškeré náklady vznikající v podniku, tedy jak explicitní, tak 

implicitní náklady, přičemž v případě implicitních nákladů je v práci zvlášť pozornost 

zaměřena na zachycení implicitních nákladů použitého kapitálu. Podstatou tohoto ukazatele je 

tedy vyjádřit přesněji nově vytvořenou hodnotu nejen pro podnik celkem, ale i z pohledu jeho 

vlastníků, což je odrazem tzv. shareholder přístupu. Konkrétní podoba tohoto ukazatele 

vyjádřená ve formě EVAEquity je předmětem nejen analýzy výkonnosti podniku, ale je 

současně i predikovaným ukazatelem. Analýza a predikce byly prakticky aplikovány na 

datech vybraného podniku zpracovatelského průmyslu v konkrétním období vymezeným roky 

2007 až 2011. 

     Nejprve byly v teoretické části práce  detailně vyspecifikovány obě oblasti – analýza i 

predikce. V případě analýzy byly nejprve popsány klasické ukazatele podnikové výkonnosti, 

okrajově byly zmíněny tržní ukazatele téhož a detailně byla vysvětlena podstata a metodika 

výpočtu a zjištění ekonomické přidané hodnoty. Pro samotnou analýzu byla popsána 

metodika vycházející z rozkladu vrcholového ukazatele do jednotlivých dílčích úrovní, které 

jsou schopny vysvětlit změnu vrcholového ukazatele a objasnit tak příčiny těchto změn. 

V práci bylo vyspecifikováno, vzhledem ke stanovení klíčových faktorů vývoje, celkem osm 

úrovní rozkladu. Ke kvantifikaci vlivu  jednotlivých determinujících činitelů byla použita 

analýza odchylek (byly využity analytické indexy a rozdíly), konkrétně logaritmická metoda 

v případě multiplikativních vazeb mezi ukazateli, jejíž základní rysy byly rovněž objasněny 

v teoretické části.  V případě analýzy EVAEquity bylo zjištěno, že po celou analyzovanou dobu 

podnik tvořil ekonomickou přidanou hodnotu pro vlastníky. Byly stanoveny  a detailně 

analyzovány klíčové faktory, které dle použitého rozkladu, ovlivnily tuto skutečnost včetně 

časové a prostorové komparace zjištěných podnikových dat s okolím.  Přitom vlivy 

jednotlivých dílčích faktorů byly detailně popsány a analyzovány v rámci jednotlivých úrovní 

rozkladu vymezených v teoretické části práce. Rovněž byl zjištěn pro každou z úrovní 

rozkladu  ukazatel  s   převažujícím  vlivem.    Tímto  postupem pak bylo možno identifikovat  
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 v daném podniku, vzhledem k vybranému období, důležité faktory (dílčí nadefinované 

ukazatele), jež ve svém konečném důsledku ovlivnily vývoj EVAEquity. Bylo zjištěno, že mezi 

tyto ukazatele  patří hodnotový spread (ROE - RE), rentabilita vlastního kapitálu, výsledek 

hospodaření běžného období, výsledek hospodaření minulých let, finanční páka, přirážka za 

finanční strukturu, daňová redukce, rentabilita výnosů vyjádřená  prostřednictvím EBIT, 

poměr krátkodobé zadluženosti a vlastního kapitálu, obrat oběžného majetku, nákladová 

rentabilita vyjádřená prostřednictvím EBIT, nákladovost v případě spotřeby materiálu,  podíl 

krátkodobých závazků na aktivech, doba obratu krátkodobých závazků, doba obratu zásob a 

ostatní finanční výnosy. Současně byla v rámci analýzy také provedena identifikace pořadí 

vlivu těchto dílčích faktorů rozkladu na vrcholový ukazatel za celé sledované období. Nejprve 

z pohledu první a druhé úrovně rozkladu, poté v detailu s ohledem na jednotlivé položky 

rozkladu (konkrétní pořadí těchto ukazatelů je součástí Přílohy 4). 

     Teoretická část práce, jejímž obsahem byla predikce, se nejprve věnovala podstatě 

jednotlivých dílčích procesů, jež jsou aplikovatelné v případě náhodného stochastického 

vývoje finančních aktiv. Tyto procesy byly  popsány proto, že cílem práce bylo prakticky 

ověřit možnosti praktické aplikace postupu pro predikci  finančních aktiv dle podmínek  a 

možností podnikových dat. Detailně byl v práci popsán Vašíčkův model jako model 

respektující mean-reversion procesy (ten byl využit v práci pro jeho poměrně jednoduchou 

praktickou aplikaci s ohledem na dostupnost vstupních dat), který sloužil jako podklad pro 

následně provedenou simulaci, jejíž postup byl rovněž detailně popsán v teoretické části 

práce. 

     Pokud jde o praktickou část predikce ekonomické přidané hodnoty byla nejprve vytvořena 

detailní podoba modelu, který byl předmětem predikce. Konkrétně bylo využito  rozkladu 

vrcholového ukazatele dle dílčích položek zaměřených na poměr čistého zisku k EBITDA, 

rentabilitu výnosů vyjádřenou prostřednictvím zisku před zdaněním, úroky a odpisy, obrat 

aktiv, náklady vlastního kapitálu a na velikost vlastního kapitálu. Tyto dílčí determinující 

ukazatele se staly výchozími faktory, jež byly následně použity k predikci ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty. Ke stanovení základních parametrů charakterizujících minulý 

vývoj dílčích ukazatelů rozkladu byla použita metoda nejmenších čtverců (opět z důvodu její 

jasné a jednoduché aplikovatelnosti). Poté byla, dle těchto parametrů, vyjádřena očekávaná 

hodnota jednotlivých ukazatelů dle Vašíčkova modelu, která byla rovněž prostředkem k 

vyjádření vzájemných závislostí náhodné složky  dílčích ukazatelů rozkladu EVAEquity  

prostřednictvím Choleskeho matice. V závěru teoretické části  pak byla provedena konečná 

predikce    prostřednictvím   simulace   Monte   Carlo.   V případě   simulace,  jež   byla   vždy  
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 provedena pro tisíc scénářů, byla  pro první měsíc predikce  použita jako výchozí data 

poslední známá data finančních ukazatelů (tedy data za prosinec roku 2011). Pro následující 

měsíce predikce (tedy pro druhý až dvanáctý měsíc), byla jako výchozí data použita 

nasimulovaná data měsíce předcházejícího. Výsledkem pak byl odhad možného budoucího 

vývoje ukazatele EVAEquity, který byl  popsán statistickými ukazateli v podobě střední 

hodnoty, směrodatné odchylky, minimální a maximální hodnoty a vybraných kvantilů, tedy 

charakteristik, jež blíže popisují jeho vývoj včetně hodnot Valu at Risk. Prostřednictvím takto 

interpretovaných simulovaných hodnot ukazatele ekonomické přidané hodnoty pak mohl být 

stanoven interval, v němž se s největší pravděpodobností  bude v predikovaném období  

pohybovat hodnota EVAEquity. V závěru  byly rovněž predikované hodnoty dány do kontextu 

se skutečnými zjištěnými hodnotami ukazatele ekonomické přidané hodnoty ve vybraném 

období, konkrétně byla srovnána predikovaná  a skutečná výše střední hodnoty tohoto 

ukazatele včetně její  směrodatné odchylky pro měsíční data  Navíc, s ohledem na zjištěná 

predikované hodnoty, byl stanoven interval, v němž se  s největší pravděpodobností může 

pohybovat roční predikovaná hodnota ukazatele EVAEquity a také on byl srovnán se skutečnou 

dosaženou hodnotou ekonomické přidané hodnoty v roce 2012. 

     Závěrem, vzhledem k zjištěným skutečnostem a prezentovaným výsledkům,  lze  uvést, že 

cíle vymezeného v úvodu dizertační práce bylo dosaženo. Byla provedena analýza výkonnosti 

vybraného podniku vyjádřené v podobě ukazatele ekonomické přidané hodnoty (konkrétně 

jako EVAEquity) prostřednictvím rozkladu tohoto vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele a 

prostřednictvím využití statistických metod pro analýzu odchylek (konkrétně pro 

multiplikativní vazbu byla použita logaritmická metoda), včetně identifikace klíčových 

faktorů, jež ovlivnily vývoj ekonomické přidané hodnoty ve sledovaném období. Rovněž byla 

prakticky ověřena možnost, dle dostupných vstupních dat, aplikace modelů popisujících 

stochastický vývoj finančních aktiv (akcií, úrokových sazeb) na reálných podnikových datech. 

Výsledkem vytvořeného modelu se tak stala predikovaná ekonomická přidaná hodnota, jež 

byla popsána vybranými charakteristikami matematické statistiky. Tímto způsobem zjištěné 

údaje byly porovnány s reálnými daty a dle prezentovaných výsledků bylo zjištěno, že mohou 

být považovány za relevantní a vhodně popisující možný budoucí vývoj. 

     Samozřejmě, že lze nalézt i určitá omezení tohoto modelu, která spočívají například 

v aplikaci pouze jednoduchého lineárního modelu pro statistický odhad jednotlivých dílčích 

ukazatelů. Tyto jednoduché lineární regresní modely totiž vysvětlují variabilitu vysvětlované 

proměnné  pouze prostřednictvím změn jedné vysvětlující proměnné  na základě časové 

analýzy,  což   znamená,  že  by  bylo možným řešením této situace rozšířit model právě tímto   
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směrem a prakticky aplikovat například  některý z vícerozměrných lineárních regresních 

modelů. Otázkou je, zda by se model nestal již příliš složitý, s ohledem na skutečnost, že 

v dizertační práci byla důležitým kritériem i určitá jednoduchost a snadná praktická 

aplikovatelnost  modelu (z toho důvodu byl rovněž použit MS Excel pro dílčí výpočty i pro 

simulaci). Také vypovídací schopnost modelu by se dala zlepšit zapracováním většího počtu 

scénářů při simulaci. V dizertační práci bylo použito tisíc opakování, jež je považováno za 

nezbytné minimum. Dalšího posunu při práci s tímto modelem by mohlo být dosaženo rovněž  

prostřednictvím vytvoření jeho spojité verze (v dizertační práci byla použita pouze diskrétní 

verze modelu), která by přispěla k dosažení přesnějších výsledků.  
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Conclusion 
 

     The subject of this dissertation thesis was to practical find,  implement and  verify  analysis 

and prediction of economic value added in the form of EVAEquity company during the selected 

period.  

     Decomposition  of the top indicators on partial indicators were used to analyze. To reflect 

the impact of these partial indicators were used statistical methods for the analysis of the 

differences, logarithmic method was specifically used in the case of multiplicative relations. 

The created decomposition model of economic value added is the result of this procedure 

through which managed to identify the sub-indicators, that influenced a change of  EVAEquity 

in the selected period. It was found (at the top level of decomposition) that the indicator with 

the greatest influence was an indicator of financial leverage. Indicator cost of equity  have the 

least impact on the change of economic value added in the selected period. According to the 

detailed analysis made for the whole period it was found that an indicator with the greatest 

impact, due to the change of the top indicator, was the indicator of short-term liabilities to 

assets. In addition to quantifying the influence of the order of individual indicators on total 

change EVAEquity, has also been described in detail above, the impact of partial levels of 

decomposition. 

     In the case of prediction method was used stochastic prediction random quantities, namely 

the Wiener process, Itoův process and Brownian process. EVAEquity indicator was  predicted 

characteristics, namely the detailed form of the created pyramid decomposition. According to 

available historical data of decomposition indicators, it was clear that their value over time 

oscillates around a certain value. Therefore Vasicek model, as one of the mean-reversion 

models for the prediction of interest rates, was used to predict economic value added. 

According to the used model was practically validated procedure for predicting EVAEquity 

indicator of the selected period. This random evolution of this indicator for the selected period 

of 2012 was described by the selected statistical indicators. It was found that the most likely 

predicted monthly value of EVAEquity will be in the interval (2 074,46 tis. Kč; 4 476,47 tis. 

Kč> and then the annual predicted value in the interval (24 896,52 tis. Kč;  53 717,64 tis. 

Kč>. When comparing the predicted and actual values of EVAEquity  identified in 2012, which 

was 43,874 tis. Kč, it is evident that this value is in the interval specified of the model. It was 

in this way verified that the used model could be practically applied and can thus be a suitable 

starting point for predicting of  EVAEquity for the following period.  
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Seznam zkratek 

A aktiva 

a dílčí parametr Vašíčkova modelu pro rychlost přibližování k dlouhodobé  

rovnováze 

α hladina významnosti 

α
krit

 hladina významnosti kritická 

α
vyp

 hladina významnosti vypočtená 

APM Arbitrage Pricing Model 

AVM aritmetický Vašíčkův model 

b dílčí parametr Vašíčkova modelu pro hodnotu dlouhodobé rovnováhy 

β substituční parametr 

BU bankovní úvěry 

BVE účetní hodnota vlastního kapitálu 

C celkový investovaný kapitál 

CAPM Capital Asset pricing Model 

CFROI Cash Flow Return on Investment 

cov kovariance 

Ct+1 tržní cena akcie v čase t+1 

CZ čistý zisk ve stavebnicovém modelu MPO pro určení RE 

CZK česká koruna 

D úročený cizí kapitál ve stavebnicovém modelu MPO pro určení RE 

DCK dlouhodobý cizí kapitál 

DIV dividenda 

df počet stupňů volnosti 

dx náhodný přírůstek proměnné 

dz Wienerův proces 

E( ) střední hodnota 

EAR nerozdělený zisk 

EAT čistý zisk 

EBIT zisk před zdaněním a úroky 

EBITDA zisk před zdaněním, úroky a odpisy 

EBT zisk před zdaněním 

ESS vysvětlená suma čtverců v F-testu 

EUR euro 

EVA ekonomická přidaná hodnota 

ɛ reziduum 

F distribuční funkce 

FCF příjmové peněžní toky 

FISH distribuční funkce Fisherova rozdělení 

F
krit

 F-statistika kritická 

F
vyp

 F-statistika vypočtená 

GCE provozní aktiva v pořizovací ceně 

GCF peněžní tok z provozních aktiv 

GVM geometrický Vašíčkův model 

H0 nulová hypotéza 

HA alternativní hypotéza 

KBU krátkodobé bankovní úvěry ve stavebnicovém modelu MPO pro určení RE 

KV kapitálové výdaje 
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KZ krátkodobé závazky 

L3 běžná likvidita podniku dle stavebnicového modelu MPO 

MVA celková tržní hodnota podniku 

MVE tržní hodnota vlastního kapitálu 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NEX explicitní náklady 

NIM implicitní náklady 

N(0;1) normované normální rozdělení 

NOPAT operační zisk z provozních aktiv 

NPV čistá současná hodnota 

NU nákladové úroky 

NV nominální hodnota obligace 

OA oběžná aktiva 

P Choleskeho dekompoziční matice 

PV současná hodnota 

R náklady kapitálu 

RD náklady cizího kapitálu 

RE náklady vlastního kapitálu 

RF bezriziková sazba 

RFINSTAB riziková přirážka za finanční stabilitu 

RFINSTRU riziková přirážka za finanční struktura 

RLA riziková přirážka za velikost podniku 

ROA rentabilita aktiv 

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROIC rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu 

RPOD riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

RSS reziduální suma čtverců 

SEα odhad směrodatné odchylka koeficientu α 

ST distribuční funkce Studentova rozdělení 

SV zůstatková hodnota aktiv 

T doba do splatnosti obligace 

t
vyp

 t-statistika vypočtená 

t
krit

 t-statistika kritická 

UZ úplatné zdroje ze stavebnicového modelu MPO 

var ( ) rozptyl 

VK vlastní kapitál ve stavebnicovém modelu MPO 

WACC průměrné vážené náklady kapitálu 

WACCU průměrné vážené náklady kapitálu nezadluženého podniku 

x analyzovaný ukazatel 

X1 ukazatel stavebnicového modelu MPO 

XL1 ukazatel mezní hodnoty likvidity stavebnicového modelu MPO 

XL2 ukazatel mezní hodnoty likvidity stavebnicového modelu MPO  

σ směrodatná odchylka 

ρij korelace 

Δt časový interval 
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