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1 Úvod 

V současném globalizovaném světě je pro podniky stále těžší udržet si svou pozici na 

trhu. Nejen konkurenční boj nutí finanční manažery k tomu, aby průběžně vyhodnocovali 

výkonnost podniku a vytvářeli podmínky pro její zvyšování. Za posledních několik desítek let 

se přístupy k měření výkonnosti vlivem změn ekonomického prostředí podstatně změnily – od 

tradičních účetních ukazatelů se přechází k ekonomickým a tržním ukazatelům výkonnosti, 

neboť tyto moderní přístupy zohledňují veškeré náklady na investovaný kapitál, v nichž je 

promítnut faktor času a rizika pro investory. 

Cílem diplomové práce je hodnocení výkonnosti společnosti PODA, a. s. za období let 

2007 – 2012.  

Diplomová práce je, včetně úvodu a závěru, rozčleněna do pěti částí. 

V první, teoretické části práce bude objasněna metodika výkonnosti podniku, včetně 

popisu vývoje jednotlivých přístupů k měření výkonnosti, a také popsána teorie finanční 

analýzy, která je základem pro hodnocení finanční pozice podniku. Tato kapitola také obsahuje 

popis souhrnných modelů finanční úrovně, ekonomické přidané hodnoty, nákladů na kapitál a 

pyramidového rozkladu finančních ukazatelů. Závěr kapitoly bude věnován teoretickému 

popisu analýzy citlivosti vlivů. 

Ve druhé části bude představena společnost PODA, a. s. a provedena horizontální a 

vertikální analýza účetních výkazů společnosti. Finanční pozice bude posouzena pomocí 

vybraných poměrových ukazatelů z oblasti zadluženosti a stability, aktivity, rentability a 

likvidity. 

Klíčovou je třetí část této práce, neboť zde bude zhodnocena výkonnost podniku. Ke 

zhodnocení bude využito několika souhrnných modelů finanční úrovně a ukazatele ekonomické 

přidané hodnoty na bázi zúženého hodnotového rozpětí. Pro výpočet ekonomické přidané 

hodnoty bude zapotřebí stanovit náklady kapitálu. Ke zjištění faktorů ovlivňujících 

ekonomickou přidanou hodnotu bude také proveden pyramidový rozklad tohoto ukazatele. 

Následně budou hodnoty vybraných ukazatelů společnosti porovnány s hodnotami odvětví, 

v němž působí. V závěru této části bude provedeno celkové zhodnocení dosažených výsledků. 
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2 Popis metodiky hodnocení výkonnosti 

V této kapitole je charakterizována metodika hodnocení finanční výkonosti a obsahuje 

zejména její popis, vývoj přístupů k měření finanční výkonnosti a charakteristiku finanční 

analýzy. Taktéž zde budou popsány souhrnné modely finanční úrovně, ekonomická přidaná 

hodnota, náklady kapitálu a pyramidové rozklady ukazatelů. Tato kapitola vychází především 

z literatury Dluhošová a kol. (2010), Mařík, Maříková (2005), Knápková, Pavelková (2013), 

Sedláček (2011), Neumaierová (2002). 

2.1 Výkonnost podniku a její měření 

Výkonnost lze obecně definovat jako charakteristiku, která popisuje způsob, jakým 

daný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s referenčním způsobem výkonu 

této činnosti. Při měření a posouzení výkonnosti zkoumané činnosti je využito podobnosti jejích 

znaků s jiným, referenčním průběhem činnosti, což umožňuje zvýšit srozumitelnost informací 

o výkonnosti i jejich následnou interpretaci (Wagner, 2009). V souvislosti s podnikem lze 

výkonnost charakterizovat jako schopnost podniku zhodnotit zdroje, které do něj vložili jeho 

vlastníci, a zahrnuje všechny oblasti podnikových činností, jejichž cílem je vytvořit podmínky 

pro dlouhodobé fungování podniku a jeho prosperitu. 

Zvyšování výkonnosti firem je jedním z hlavních cílů finančního řízení. Přístupy 

k měření výkonnosti se postupem času vyvíjely. Dřívější hlediska měla podobu tradičních 

účetních ukazatelů výkonnosti a inovace v přístupech v měření výkonnosti vznikaly často jako 

kritika měření výkonnosti založeného na hospodářském výsledku. V současné době je 

preferováno hodnocení efektivnosti podnikových aktivit prostřednictvím změny tržní hodnoty 

podniku určené pomocí cen generovaných na trzích. V souvislosti s novou koncepcí finančního 

řízení se objevují pojmy „Shareholder Value“ a „Stakeholder Approach“. 

V případě koncepce Shareholder Value jde o vytváření hodnoty pro vlastníky 

(akcionáře). Vlastníci požadují, aby zisk, který podnik vygeneruje, byl vyšší než výnos, kterého 

by mohli dosáhnout při alternativní investici se stejným rizikem. U Stakeholder Approach jsou 

brány v úvahu vedle zájmů akcionářů také zájmy věřitelů, investorů, zaměstnanců či 

spolupracovníků. 

Dluhošová (2010) ve své publikaci uvádí členění ukazatelů měření výkonnosti do tří 

skupin – účetní ukazatele, ekonomické ukazatele a tržní ukazatele. 
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První a zároveň nejstarší skupinou jsou účetní ukazatele, které se začaly používat 

v polovině 80. let minulého století. Těmito ukazateli jsou např. čistý zisk (EAT), zisk před 

úroky a daněmi (EBIT), zisk před úroky, daněmi a odpisy (EBITDA) a také ukazatele 

rentability v různé podobě. Výsledek hospodaření v různé podobě je tak základním elementem 

měření výkonnosti za dané období. Ukazatele tohoto typu jsou založeny na účetní definici zisku 

– ta však málokdy vyjadřuje schopnost podniku generovat hotovostní toky. Určitým zlepšením 

byl přechod od využití ukazatele na bázi čistého zisku (EAT) k ukazatelům provozního zisku 

(EBIT, EBITDA), díky čemuž byl redukován vliv nákladů a výnosů, které se objevují jen 

mimořádně. Avšak až s příchodem ekonomických a tržních ukazatele bylo odstraněno mnoho 

slabých stránek účetních ukazatelů, při jejichž výpočtu se vychází pouze z informací získaných 

z účetních výkazů. 

Ekonomické ukazatele již zahrnují do měření výkonnosti dopady současné činnosti 

podniku na budoucí vývoj výkonnosti a určují tvorbu hodnoty porovnáním výnosů s náklady 

na kapitál. V praxi nejpoužívanějšími ekonomickými ukazateli jsou zejména čistá současná 

hodnota (NPV - Net Present Value), která vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou volných 

peněžních toků z projektu a počátečními výdaji na investici, ekonomická přidaná hodnota (EVA 

- Economic Value Added), která vyjadřuje nadzisk firmy a ukazatel cash flow z investic 

(CFROI - Cash flow Return on Investment), jež označuje provozní výkonnost podniku. Na 

rozdíl od účetních ukazatelů jsou při jejich výpočtu zohledněny jak náklady na vlastní kapitál, 

tak i faktor rizika a časový horizont.  

Tržní ukazatele jsou ze všech tří skupin nejcitlivější na vývoj akciového trhu. 

Výkonnost podniku je u těchto ukazatelů posuzována nikoliv z pohledu vlastníků, nýbrž 

z pohledu trhu. Nejvýznamnější tržní ukazatele jsou zejména MVA (Market Value Added – 

Tržní přidaná hodnota), vyjadřující rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou podniku, a TSR (Total 

Shareholder Return - Tržní výnos akciového kapitálu), jež vyjadřuje výnos, který získávají 

akcionáři z koupě akcií.  

Všechny uvedené ukazatele měří zvýšení hodnoty a provedením analýzy faktorů, které 

je ovlivňují, je možné odhalit zdroje tvorby hodnoty. 

2.2 Finanční analýza 

Finanční analýza je oblastí, která představuje systematický rozbor získaných dat, která 

jsou obsažena především v účetních výkazech, a je významnou součástí komplexu finančního 

řízení podniku. Jejím prostřednictvím je hodnocena firemní minulost a lze tedy hodnotit, jak se 
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firma vyvíjela až do současnosti, na druhé straně však umožňuje posoudit vyhlídky na finanční 

situaci v budoucnosti včetně plánování strategie související s dlouhodobým rozvojem firmy. 

Smyslem finanční analýzy je poznat a komplexně zhodnotit finanční zdraví podniku, 

určit jeho silné stránky, ale zároveň pomáhá odhalit případné poruchy ve finančním 

hospodaření, které by v budoucnu mohly způsobit problémy. Základním zdrojem dat pro 

finanční analýzu jsou účetní výkazy společnosti – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o 

peněžních tocích. Výsledky finanční analýzy mohou sloužit nejen potřebám firmy, ale také 

uživatelům, kteří s danou společností určitým způsobem přijdou do styku. Zainteresovanými 

subjekty jsou manažeři dané společnosti, investoři, obchodní partneři, zaměstnanci, auditoři, 

bankovní instituce, státní instituce a mnoho dalších.  

V praxi se lze setkat s různými přístupy a metodami používanými při finanční analýze 

podniku. Základním a nejběžnějším je členění na metody deterministické a metody 

matematicko–statistické. Mezi matematicko–statistické metody patří regresní analýza, 

diskriminační analýza, analýza rozptylu a testování statistických hypotéz. Deterministické 

metody zahrnují analýzu trendů, analýzu struktury, poměrovou analýzu, analýzu soustav 

ukazatelů a analýzu citlivosti. 

2.2.1 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální analýza se používá ke zjišťování změn jednotlivých položek finančních 

výkazů v čase, a to v absolutním či relativním (procentuálním) vyjádření. Absolutní změna je 

dána rozdílem sledované položky v běžném roce a té samé položky v roce předchozím. 

Relativní změna je vypočtena podílem absolutní změny k hodnotě položky v předchozím roce. 

Absolutní změna = 
1 ,t tU U          (2.1) 

relativní změna = 
1

1





t

tt

U

UU
,         (2.2) 

kde tU  je hodnota ukazatele, t  je běžný rok a 1t  rok předchozí. 

Vertikální analýza spočívá v analýze procentních podílů jednotlivých komponent na 

celku v jednom účetním období. Tímto celkem při analýze rozvahy mohou být např. celková 

aktiva, při analýze výkazu zisku a ztráty např. velikost tržeb apod. 
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Podíl na celku = 
 i

i

U

U
,          (2.3) 

kde 
iU  

představuje hodnotu dílčího ukazatele a  iU je velikost absolutního ukazatele. 

2.2.2 Poměrová analýza 

Při poměrové analýze jsou dány do poměru určité absolutní položky účetních výkazů. 

Poměrová analýza zahrnuje především oblast zadluženosti, rentability, aktivity a likvidity 

podniku.  

Ukazatele finanční stability (zadluženosti) 

Ukazatele finanční stability vyjadřují, do jaké míry podnik používá k financování cizí 

kapitál. Rostoucí zadluženost (v únosné míře) nemá na podnik negativní dopad, neboť 

financování podnikové činnosti cizím kapitálem je levnější než financování kapitálem vlastním. 

Věřitelé podniku však dávají přednost nižším hodnotám zadlužení, což pro ně představuje nižší 

riziko. Naopak vlastníci podniku chtějí využít působení finanční páky, která se s rostoucím 

zadlužením zvyšuje a působí pozitivně na rentabilitu vlastního kapitálu. Ukazatele zadluženosti 

mají nejčastěji podobu podílu určité složky kapitálu k aktivům.  

Ukazatel finanční nezávislosti udává, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek 

vlastními zdroji a vyjadřuje tak jeho samostatnost. 

vlastní kapitál
Finanční nezávislost

aktiva
         (2.4) 

Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje, v jaké míře je majetek podniku financován 

z cizích zdrojů. Doporučenou hodnotou je zadlužení kolem 30 – 60 %.1 

Celková zadluženost
cizí zdroje

aktiva
          (2.5) 

Stupeň krytí stálých aktiv poměřuje dlouhodobý kapitál2 se stálými aktivy podniku. 

Jelikož tato aktiva mají dlouhodobou životnost, měla by být kryta dlouhodobými zdroji. 

                                                 
1 KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra, PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: Komplexní průvodce 

s příklady. 
2 Vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál 
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Rostoucí hodnota ukazatele poukazuje na rostoucí finanční stabilitu firmy. Dle Dluhošové 

(2010) je doporučeno, aby hodnota ukazatele byla alespoň 1. 

.
dlouhodobý kapitál

Stupeňkrytí stálýchaktiv
stáláaktiva

          (2.6) 

Ukazatel úrokového zatížení udává, jak velkou část vytvořeného zisku před úroky 

a zdaněním (EBIT) odčerpávají úroky, 

,
úroky

úrokové zatížení
EBIT

         (2.7) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity umožňují odpovědět na otázku, jak efektivně podnik hospodaří se 

svými aktivy a také jak se toto hospodaření projeví ve výnosnosti a likviditě. Nejčastěji mají 

ukazatele aktivity podobu ukazatelů vyjadřujících počet obrátek (jinak řečeno rychlost obratu) 

jednotlivých složek aktiv a pasiv nebo dobu obratu, která je vyjádřena počtem dní.  

Ukazatel doby obratu aktiv je převrácenou hodnotou ukazatele obratovosti celkových 

aktiv. Vynásobením hodnoty počtem dní za rok (pro zjednodušení se používá 360 dní) vzniká 

doba jednoho obratu aktiv. 

Doba obratu aktiv = 
tržby

aktivacelková 360
       (2.8) 

Ukazatel vyjadřuje počet dní, za něž dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám. 

Vedení by se mělo snažit o minimalizaci doby obratu aktiv.  

Doba obratu zásob udává, po jakou dobu je kapitál vázán v zásobách do doby jejich 

prodeje nebo spotřeby. 

Doba obratu zásob = 
tržby

zásoby 360
                   (2.9) 

Čím kratší je doba obratu, tím lépe. Důležitá je také struktura zásob (materiál, výrobky, 

nedokončená výroba apod.). Tento ukazatel má vazbu na likviditu – zobrazuje dobu, za kterou 

jsou zásoby přeměněny na peněžní prostředky.  
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Doba obratu krátkodobých pohledávek umožňuje zjistit, za jak dlouho v průměru 

dojde k inkasu krátkodobých pohledávek. 

Doba obratu kr. pohledávek = 
360krátkodobé pohledávky

tržby


             (2.10) 

Pokud tento ukazatel bude porovnán s dobou obratu závazků, tak by doba obratu 

pohledávek měla být nižší než doba obratu závazků. Ukazatel vypovídá o platební morálce 

odběratelů. 

Doba obratu krátkodobých závazků vypovídá o platební morálce firmy vůči 

dodavatelům a vyjadřuje, po jakou dobu firma využívá bezplatný obchodní úvěr. 

Doba obratu kr. závazků = 
360krátkodobé závazky

tržby


              (2.11) 

Výsledná hodnota říká, za kolik dní v průměru dojde k úhradě všech krátkodobých 

závazků z dosažených tržeb.  

Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vyjadřuje schopnost podniku vytvářet zisk pomocí 

investovaného kapitálu. Trend vývoje ukazatelů rentability by měl v čase růst. Do čitatele lze 

podle zjišťovaného typu rentability dosadit EBIT, EBT či EAT.  

Při zjišťování rentability celkového kapitálu je poměřován zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podniku, přičemž nezáleží na tom, zda jsou financovány z vlastních nebo 

z cizích zdrojů. Ukazatel také bývá nazýván jako rentabilita aktiv. 

Rentabilita celk. kapitálu (ROA) = 
aktiva

EBIT
nebo 

(1 )
,

EAT úroky t

aktiva

 
                (2.12) 

kde EBIT představuje zisk před úroky a zdaněním, EAT  čistý zisk a t  je sazba daně z příjmů. 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů, tedy kapitálu 

vloženého do podniku akcionáři či vlastníky. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = ,
EAT

vlastní kapitál
              (2.13) 

kde EAT  je čistý zisk. 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů je ukazatel, který vyjadřuje míru zhodnocení 

dlouhodobého kapitálu a lze jej zjistit poměřením zisku k dlouhodobým finančním zdrojům. 

Bývá často používán pro srovnání mezi podniky. 

Rentabilita dl. zdrojů (ROCE) = ,
EBIT

vlastní kapitál dlouhodobé dluhy
            (2.14) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

Rentabilita tržeb je běžně využívaným ukazatelem rentability. Dá se zjistit podílem 

čistého zisku a tržeb a vyjadřuje, kolik čistého zisku je podnik schopen vyprodukovat na jednu 

korunu tržeb. 

Rentabilita tržeb (ROS) = ,
EAT

tržby
                            (2.15) 

kde EAT  je čistý zisk. 

Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku je obecně chápána jako schopnost podniku hradit své platební 

závazky v dané výši a v daném čase. Je vhodné, pokud se hodnota ukazatelů likvidity pohybuje 

v optimálních a pokud možno stabilních hodnotách bez výraznějších výkyvů. 

Celková (běžná) likvidita udává, kolikrát jsou krátkodobé závazky podniku kryty 

oběžnými aktivy, jinak řečeno kolikrát podnik může uhradit své krátkodobé závazky3, pokud 

promění veškerá oběžná aktiva na peníze. 

Ukazatel celkové likvidity = 
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
                   (2.16) 

Doporučenými jsou hodnoty v intervalu od 1,5 do 2,5. Nevýhodou je, že tento ukazatel 

nebere v úvahu strukturu oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti, ani strukturu 

krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti. 

                                                 
3 Krátkodobé závazky při výpočtu likvidity zahrnují krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry. 
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Ukazatel pohotové likvidity je oproti celkové likviditě očištěn o zásoby, které jsou 

nezbytné pro chod podniku. Do výpočtu vstupují pohotové prostředky v podobě hotovosti na 

pokladně a na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry a pohledávky v čisté výši. 

Ukazatel pohotové likvidity = 
oběžná aktiva zásoby

krátkodobé závazky


               (2.17) 

Za optimální se považují hodnoty v intervalu od 1,0 do 1,5. 

Ukazatel okamžité likvidity měří schopnost podniku hradit okamžitě právě splatné 

závazky. 

Ukazatel okamžité likvidity = 
pohotové platební prostředky

krátkodobé závazky
             (2.18) 

Ukazatel by měl být vyšší než 0,2, příliš vysoké hodnoty však svědčí o neefektivním 

využívání finančních prostředků.4 

2.3 Modely hodnocení finanční úrovně společnosti 

Vedle poměrových ukazatelů se pro hodnocení finanční úrovně společnosti používají 

souhrnné modely hodnocení finanční úrovně společnosti, jejichž smyslem je vyjádřit úroveň 

finanční situace a výkonnosti pomocí jednoho čísla. Již několik let před úpadkem dochází 

v podniku k jistým anomáliím a vývoji, které jsou charakteristické právě pro ohrožené podniky. 

Včasné rozpoznání příčin nestability podniků bylo hlavním důvodem vzniku takovýchto 

modelů, proto také bývají nazývány predikční modely finanční úrovně.5  

Predikční modely se dělí do dvou skupin – modely bankrotní a modely bonitní. 

Bankrotní a bonitní modely jsou indikátory pro věřitele a investory a pomocí nich je možné 

roztřídit firmy podle jejich výkonnosti a důvěryhodnosti. 

2.3.1 Bankrotní modely 

Jak uvádí Grünwald, Holečková (2007), bankrotní modely jsou vytvořeny pomocí 

diskriminační analýzy, prostřednictvím které je zpracováno velké množství poměrových 

ukazatelů za firmy před dokonaným bankrotem a za firmy, které nejsou úpadkem ohroženy. 

Prostřednictvím těchto modelů lze předpovídat finanční problémy podniku či ohrožení 

                                                 
4 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. a ŠTEKER, K.. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady.(2013) 
5 DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010) 



14 

 

bankrotem. Mezi bankrotní modely patří např. Beaverův model, Altmanovo Z-skóre, Tafflerův 

model a index IN. 

Beaverův model 

Beaverův model vznikl v roce 1967 a byl vytvořen W. H. Beaverem. Ten zjišťoval, 

které poměrové ukazatele hrají významnou roli při finančních problémech firmy. Ve své práci 

pároval výběrový vzorek 79 firem, které nezbankrotovaly a 79 firem, které zbankrotovaly. Po 

provedení analýzy Beaver konstatoval, že již pět let před bankrotem firmy mají finanční 

poměrové ukazatele vypovídací sílu. Stěžejní ukazatele jsou uvedeny v Tab. 2.1.  

Tab. 2.1 Parametry Beaverova modelu 

Ukazatel Trend u ohrožených firem 

Vlastní kapitál/aktiva ↘ 

Přidaná hodnota/aktiva ↘ 

Bankovní úvěry/cizí zdroje ↗ 

Cash flow/cizí zdroje ↘ 

Provozní kapitál/aktiva ↘ 

Zdroj: Dluhošová, D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010, str. 97) 

Altmanův model 

Tento bankrotní model vznikl v roce 1968, kdy profesor E. Altman prováděl predikci 

bankrotu při použití vzorku 66 firem rozdělených na nebankrotující a bankrotující. Výsledkem 

byl tzv. Z score model, přičemž hraniční hodnotou tohoto skóre bylo 2,675.  Pokud z-skóre 

dané firmy bylo větší než tato hodnota, firma byla zařazena mezi nebankrotující firmy. Přesnost 

predikce u tohoto modelu dosahovala 80 %.6 

Altmanův model během let prošel vývojem a existuje v několika variantách. Model, 

který je možné použít pro společnosti, jejichž akcie jsou veřejně obchodované na kapitálovém 

trhu, má tvar: 

1,2 1,4 3,3 0,6 1,0
PK NZ EBIT TCA T

Z
A A A dluhy A

           ,               (2.19) 

kde PK je pracovní kapitál, A jsou celková aktiva, NZ nerozdělený zisk, EBIT je zisk před úroky 

a zdaněním, TCA je tržní cena akcií a T je hodnota tržeb. 

                                                 
6 DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010, str. 97) 
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Dosažená hodnota Z-skóre je následně porovnána s pevně určenými hodnotami. 

Hodnota Z vyšší než 2,99 značí podnik z minimální pravděpodobností bankrotu, hodnota 

Z nižší než 1,81 signalizuje podnik s velkou pravděpodobností úpadku. Mezi hodnotou 1,81 

a 2,99 je šedá zóna, kdy situaci podniku nelze jednoznačně určit. 

V diplomové práci bude použita verze pro nevýrobní společnosti, a to kvůli zohlednění 

předmětu podnikatelské činnosti společnosti PODA, a. s. Tato verze modelu má tvar: 

6,56 3,26 6,72 1,05
PK NZ EBIT VK

Z
A A A dluhy

         ,               (2.20) 

kde VK je vlastní kapitál podniku. 

Pokud je Z-skóre vyšší než 2,6, existuje jen minimální pravděpodobnost, že podnik 

zbankrotuje. Hodnota nižší 1,1 představuje vysokou pravděpodobnost bankrotu a hodnotu 

v intervalu 1,1-2,6 nelze jednoznačně interpretovat. 

Index IN 

Pro českou ekonomiku byl v roce 1995, na základě souboru 1000 českých podniků, 

vytvořen bankrotní model IN95. Ten zohledňoval specifičnost ekonomiky, českých účetních 

výkazů a odvětví, v němž se daný podnik nachází. Model (neboli index důvěryhodnosti IN) je 

vypočten podle vzorce: 

1 2 3 4 5 695 ,
.

A EBIT EBIT T OA ZPL
IN V V V V V V

CK nákl úroky A A KZ KBÚ T
           


  (2.21) 

kde V1 až V6 jsou váhy ukazatelů, A jsou aktiva, CZ cizí zdroje, EBIT je zisk před úroky 

a daněmi, T tržby, OA oběžná aktiva, KZ krátkodobé závazky, KBÚ krátkodobé bankovní úvěry 

a ZPL závazky po lhůtě splatnosti. 

Podniky s hodnotou IN95 vyšší než 2 jsou schopny bezproblémově hradit své závazky, 

na rozdíl od podniků s hodnotou IN95 menší než 1. V intervalu 1;2  , v tzv. šedé zóně, se 

nacházejí rizikové firmy, které by se splácením závazků mohly mít potíže. Sedláček (2011) 

uvádí úspěšnost predikce tohoto modelu kolem 70 %.  

Index IN99 vytvořený v roce 1999 zdůrazňuje pohled vlastníka a zakládá se na datech 

1 698 firem, pro které byl propočten ekonomický zisk. IN99 vznikl revizí vah ukazatelů indexu 
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IN95 platných pro českou ekonomiku s ohledem na jejich význam pro dosažení kladné 

ekonomické přidané hodnoty. Index je vypočten dle vzorce: 

99 0,017 4,573 0,481 0,015
A EBIT T OA

IN
CK A A KZ KBÚ

        


.            (2.22) 

Interpretace výsledků následně probíhá dle údajů v Tab. 2.2. 

Tab. 2.2 Intervaly výsledných hodnot pro klasifikaci podniku 

IN > 2,07 Podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku 

1,42 ≤ IN ≤ 2,07 Situace je nejednoznačná, ale podnik spíše tvoří hodnotu 

1,089 ≤ IN ≤ 1,42 Nerozhodná situace, podnik má přednosti, ale i výraznější problémy 

0,684 ≤ IN ≤ 1,089 Podnik spíše netvoří hodnotu 

IN ≤ 0,684 Podnik má zápornou hodnotu ekonomického zisku (ničí hodnotu) 

Zdroj: Sedláček, J. Finanční analýza podniku. (2011, str. 112) 

Dle Sedláčka (2011) je úspěšnost modelu vyšší než 85 %. 

V roce 2002 byl vytvořen IN01, který spojoval oba předchozí indexy. Vzorek firem 

obsahoval podniky tvořící hodnotu, podniky v bankrotu nebo těsně před ním a ostatní podniky. 

IN01 má tvar: 

01 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09 .
.

A EBIT EBIT T OA
IN

CK n úroky A A KZ KBÚ
         


      (2.23) 

Hodnoty IN01 větší než 1,77 značí, že podnik s pravděpodobností 67 % vytvoří 

hodnotu. Hodnoty menší než 0,75 znamenají, že podnik s 86% pravděpodobností dříve či 

později zbankrotuje. Mezi hraničními hodnotami se nachází šedá zóna, kdy podnik netvoří 

hodnotu, ale také není ohrožen bankrotem. 

Poslední verzí indexu důvěryhodnosti je IN05. Ten je pouze aktualizací IN01 podle 

testů na datech průmyslových podniků z roku 2004. Rozdílem oproti předchozí verzi je váha 

druhého ukazatele, která byla zvýšena o hodnotu 0,05, avšak došlo také ke změně hranice 

hodnot pro interpretaci dosažených výsledků. 

05 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 .
.

A EBIT EBIT T OA
IN

CK n úroky A A KZ KBÚ
         


      (2.24) 
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Pokud IN05 vyjde vyšší než 1,6, lze u podniku očekávat uspokojivou finanční situaci. 

Hodnoty indexu pod 0,9 naznačují, že firma je ohrožena vážnými finančními problémy. 

Hodnoty v intervalu od 0,9 do 1,6 nelze jednoznačně interpretovat, podnik spadá do šedé zóny. 

Taflerův model 

Tento model byl publikován v roce 1977 a jak uvádí Růčková (2011), model existuje ve 

dvou verzích. Ty se liší interpretací vypočtených hodnot ukazatelů a konečným bodovým 

ohodnocením. Základní tvar Taflerova modelu vypadá následovně: 

 
( ) 0,53 0,13 0,18 0,16 ,

FM KDEBT OA KD
ZT z

KD CZ A PN


                     (2.25) 

kde EBT je zisk před zdaněním, KD jsou krátkodobé dluhy v podobě krátkodobých závazků, 

běžných bankovních úvěrů a krátkodobé finanční výpomoci, CZ jsou cizí zdroje, FM finanční 

majetek a PN provozní náklady.  

U podniku existuje velká pravděpodobnost bankrotu v případě, že výsledek vyjde nižší 

než nula. Naopak pokud bude výsledná hodnota kladná, pravděpodobnost úpadku podniku je 

nízká. 

Modifikovaná verze zohledňuje situaci, kdy nejsou k dispozici podrobnější data pro 

provedení analýzy. Oproti základnímu tvaru se odlišuje v posledním ukazateli, váhy ukazatelů 

zůstávají shodné: 

( ) 0,53 0,13 0,18 0,16 .
EBT OA KD T

ZT z
KD CZ A A

                       (2.26) 

Výsledek vyšší než 0,3 je možné interpretovat jako malou pravděpodobnost bankrotu 

podniku, výsledek pod hodnotou 0,2 znamená velkou pravděpodobnost bankrotu. 

2.3.2 Bonitní modely 

Bonitní modely jsou využívány ke zjištění finančního zdraví podniku prostřednictvím 

bodového ohodnocení za jednotlivé oblasti hospodaření. Podle dosažených bodů je podnik 

následně zařazen do jedné z kategorií určujících jeho situaci. 
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Tamariho model 

Tamariho model byl představen v roce 1966 a při hodnocení vychází ze skutečného 

rozložení hodnot ukazatelů v hodnotící skupině. Souhrnné hodnocení je založeno na váženém 

průměru. Výhodou je, že jej lze aplikovat na jakýkoliv obor či skupinu podniků. Dluhošová 

(2010) uvádí, že pokud podnik dosáhne alespoň 60 ze 100 bodů, předpokládá se u něj nízká 

pravděpodobnost bankrotu. U podniků s ohodnocením 30 bodů a méně je pravděpodobnost 

úpadku vyšší. 

Kralickův Quick test 

Rychlý test (Quick test) byl navržen v roce 1990 Peterem Kralickem. S poměrně velmi 

dobrou vypovídací schopností umožňuje tento test ohodnotit danou firmu a byl vytvořen tak, 

aby ukazatele v něm obsažené dokázaly reprezentovat celý informační potenciál rozvahy 

a výsledovky. Test hodnotí čtyři základní oblasti analýzy – stabilitu, likviditu, rentabilitu 

a výsledek hospodaření prostřednictvím těchto ukazatelů:  

,
vlastní kapitál

Koeficient samofinancování
celkováaktiva

                (2.27) 

který vypovídá o kapitálové síle firmy a poukazuje na její finanční samostatnost. 

. .
,

cizí kapitál kr fin majetek
Doba splácení dluhu z cash flow

provozní cash flow


              (2.28) 

který vyjadřuje, za jak dlouho je podnik schopen splatit své závazky. 

,
EBIT

Rentabilita celkovýchaktiv
aktiva

                 (2.29) 

který poměřuje zisk před úroky a daněmi s aktivy podniku, a 

% ,
cash flow

Cash flowv z tržeb
tržby

                  (2.30) 

jež analyzuje výnosovou situaci firmy. 

Následně jsou zjištěným hodnotám ukazatelů přiděleny body a aritmetickým průměrem 

bodů je pak určeno výsledné ohodnocení daného podniku. Mezi výhody rychlého testu patří 

zejména jeho jednoduchost a rychlost výpočtu. 
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2.4 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Ekonomická přidaná hodnota je moderní ukazatel výkonnosti, který překonává 

nedostatky klasických ukazatelů pro měření výkonnosti, především různých ukazatelů 

rentability. Tyto klasické ukazatele nezohledňují rizika a s tím související požadavky investorů 

na výnosnost, ani časovou hodnotu peněz. EVA bývá považována nejen za jeden z klíčových 

nástrojů řízení podniku, ale je možné ji využít jako jednu z výnosových metod pro ocenění 

podniku či pro hodnocení efektivnosti investičních projektů. Ekonomická přidaná hodnota jako 

ukazatel výkonnosti byla vytvořena v 90. letech 20. století poradenskou společností Stern 

Stewart & Co.7 Společnost vytváří ekonomický zisk, pokud návratnost investovaného kapitálu 

převýší náklady na tento kapitál. Jednou z nejdůležitějších otázek pro investory je zjistit, jak 

dlouho trvá období, ve kterém je náklad kapitálu nižší než návratnost tohoto kapitálu. Toto 

období bývá označováno jako období konkurenční výhody (Competitive Advantage Period – 

CAP) a předpokládá se, že v tomto období má podnik konkurenční výhodu, která mu umožňuje 

dosahovat kladného ekonomického zisku. 

:CAP rentabilita kapitálu náklady nakapitál EVA jekladná      

Naopak pokud náklady na kapitál převyšují rentabilitu investovaného kapitálu, 

ekonomická přidaná hodnota je zničena. Manažeři jsou nuceni restrukturalizovat, prodat či 

uzavřít nerentabilní podniky. Inovační firmy často generují vysokou návratnost investovaného 

kapitálu v raných fázích jejich životního cyklu. Avšak vysoká návratnost kapitálu přitahuje do 

odvětví konkurenční podniky. S rostoucím počtem nově příchozích firem do odvětví tak 

návratnost kapitálu klesá. 8 

2.4.1 Výpočet ekonomické přidané hodnoty 

Jak uvádí Dluhošová (2010), v zásadě lze rozlišit dva základní koncepty výpočtu 

ekonomické přidané hodnoty – na bázi provozního zisku a na bázi hodnotového rozpětí. 

EVA na bázi provozního zisku 

Základní obecná podoba vzorce pro výpočet EVA, která nerozlišuje původ kapitálu 

a zahrnuje v sobě jak kapitál vlastní, tak kapitál cizí, vypadá následovně: 

                                                 
7 DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010, str. 19)  
8 VIEBIG, J., T. PODDIG a A. VARMAZ. Equity valuation: models from leading investment banks. (2009, 

kapitola 3.3.2, str. 33) 
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,EVA NOPAT C WACC                      (2.31) 

kde NOPAT je operační výsledek hospodaření po odpočtu upravených daní, C je kapitál vázaný 

v aktivech provozně potřebných v podniku a WACC jsou průměrné vážené náklady kapitálu. 

Kapitál vázaný v aktivech provozně potřebných pro dosažení operačního zisku je také 

označován jako čistá operační aktiva (NOA). Čistá operativní aktiva představují upravenou 

hodnotu aktiv, u kterých je potřeba vyjmout neoperační aktiva, tj. aktiva, která neslouží 

k zajištění hlavního provozu podniku, snížit aktiva o neúročený cizí kapitál a vyloučit 

mimořádné položky z rozvahy. Jak uvádí Mařík, Maříková (2005), v českých podmínkách je 

nutné se rozhodnout, zda vzít za základ výpočtu NOPAT výsledek hospodaření z běžné činnosti 

nebo provozní výsledek hospodaření, který bude následně podroben řadě úprav. 

EVA na bázi hodnotového rozpětí 

EVA může být vyjádřena také pomocí hodnotového rozpětí (Value Spread), které je 

vyjádřeno jako rozdíl mezi rentabilitou investovaného kapitálu a náklady na kapitál. Vzorec pro 

výpočet EVA na bázi hodnotového rozpětí, kdy není zohledněn původ kapitálu, vypadá 

následovně: 

( ) ,EVA ROC WACC C                     (2.32) 

kde ROC je výnosnost investovaného kapitálu. 

Při výpočtu EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí je, na rozdíl od předchozí verze 

výpočtu, zohledněn pouze vlastní kapitál, jeho rentabilita a náklady spojené s jeho získáním: 

( ) ,EEVA ROE R E                      (2.33) 

kde ROE je rentabilita vlastního kapitálu, 
ER  náklady vlastního kapitálu a E  vlastní kapitál. 

Výraz  EROE R  představuje tzv. spread, který je rozhodující veličinou k měření 

výnosnosti kapitálu upravené o riziko. Pro vlastníky je žádoucí kladná hodnota spreadu, 

přičemž čím je hodnota vyšší, tím větší přidanou hodnotu firma vytvořila. Vynásobením 

spreadu hodnotou vlastního kapitálu vloženého vlastníky do podniku je možné zjistit absolutní 

částku zvýšené hodnoty vlastnictví, tedy ekonomickou přidanou hodnotu (ekonomický zisk). 
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Ekonomický zisk je nadzisk neboli zisk, který investor získá investicí do firmy navíc oproti 

alternativní investici, a nelze jej srovnávat s účetním čistým ziskem.9 

 E E E

EAT
EVA ROE R E R E EAT R E

E

 
         

 
                (2.34) 

kde 
ER VK  představuje absolutní hodnotu nákladů na vlastní kapitál.  

Právě o hodnotu 
ER E  je ekonomický zisk nižší než účetní čistý zisk. 

2.4.2 Stanovení nákladů na kapitál 

Náklady kapitálu představují náklady, které podnik vynaloží na získávání jednotlivých 

složek podnikového kapitálu. Jinými slovy je to cena za kapitál získaný pro další rozvoj činnosti 

podniku. Z pohledu investora představují náklady kapitálu určitou požadovanou výnosnost, 

které podnik musí dosahovat, aby nedošlo k poklesu hodnoty (bohatství) pro investory.  

2.4.3 Náklady na celkový kapitál 

Náklady na celkový kapitál WACC zahrnují kombinaci vlastního a cizího kapitálu. 

Nákladem celkového kapitálu jsou peněžní toky určené jak akcionářům, tak věřitelům. WACC 

se spočítají podle vzorce 

(1 )
,D ER t D R E

WACC
D E

   



                 (2.35) 

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, C E D   je celkový 

investovaný kapitál. 

2.4.4 Náklady na cizí kapitál 

Mezi náklady na cizí kapitál patří úroky nebo kuponové platby, které je nutné platit 

věřitelům za to, že podniku na určitou dobu poskytli finanční prostředky. Nákladové úroky jsou 

daňově uznatelným nákladem, který snižuje základ daně a samotnou daňovou povinnost, což 

v důsledku znamená dosažení daňové úspory. 

                                                 
9 NEUMAIEROVÁ, Inka a Ivan, NEUMAIER. Výkonnost a tržní hodnota firmy. (2002, str. 67) 
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Náklady kapitálu získané formou dluhu 
DR  se vyjadřují v podobě úroku sníženého o 

daňový štít, 

(1 ) ,DR i t                       (2.36) 

kde i  je úroková míra z dluhu a t  je sazba daně z příjmů. 

Pokud nelze získat přístup k interním podnikovým informacím, je dle Dluhošové (2010) 

možné úrokovou míru odhadnout podle následujícího vztahu, 

.
nákladovéúroky

i
průměrný stavbankovníchúvěrů

                 (2.37) 

2.4.5 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál bývají pro podnik vyšší než náklady na cizí kapitál, protože 

riziko vlastníka, který do podniku vkládá prostředky je vyšší než riziko věřitele, který má 

zaručený pravidelný úrokový výnos bez ohledu na to, jak je dlužník ziskový. Navíc věřitel 

prostředky vkládá na přesně vymezenou dobu, kdežto vlastník na dobu neomezenou. Vlastník 

nemá jistotu budoucího výnosu - ten závisí na hospodářské situaci podniku. Riziko, které 

investor podstupuje, musí být nějakým způsobem vykompenzováno, aby byl ochoten vložit své 

volné finanční prostředky jinam než např. do státních dluhopisů, u nichž má jistotu 100% 

návratnosti svých prostředků zvýšených o úrok. Riziko nejisté návratnosti investovaných 

prostředků je vyjádřeno v podobě rizikové prémie, která je investorem požadována navíc oproti 

úrokové sazbě bezrizikové investice.10 

Dluhošová (2010) ve své publikaci uvádí několik základních metod, jak určit velikost 

nákladů vlastního kapitálu: 

 model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), 

 arbitrážní model oceňování (APM), 

 dividendový růstový model, 

 stavebnicové modely. 

 

                                                 
10 VIEBIG, J., T. PODDIG a A. VARMAZ. Equity valuation: models from leading investment banks. (2009, 

kapitola 20.2, str. 234) 
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Model oceňování kapitálových aktiv je tržním přístupem ke stanovení nákladů 

vlastního kapitálu a je založen na funkčním lineárním vztahu mezi výnosem aktiva a tržního 

portfolia. Jde o jednofaktorový rovnovážný model oceňování kapitálových aktiv, kdy 

rizikovým faktorem je riziko celého trhu vyjádřené tržním portfoliem. Náklady vlastního 

kapitálu se určí podle vzorce: 

 ( ) ( )E F E M FE R R E R R    ,                 (2.38) 

kde ( )EE R  je očekávaný výnos vlastního kapitálu, 
FR  je bezriziková sazba, 

E  představuje 

koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního 

portfolia a ( )ME R  je očekávaný výnos tržního portfolia. 

Beta koeficient indikuje korelaci mezi výnosem akcie dané společnosti a výnosem 

tržního portfolia (např. v podobě indexu S&P 500, Index PX). Pokud je Beta rovna jedné, vývoj 

výnosů akcie společnosti kopíruje výnosy trhu. Beta koeficient zadlužené firmy je možné 

spočítat dle vztahu: 

1 (1 ) ,L U

E E

D
t
E

 
 

     
 

                  (2.39) 

kde L

E  je beta koeficient zadlužené firmy, U

E  je beta koeficient nezadlužené firmy, t  je sazba 

daně z příjmů a 
D

E
 je zadluženost vlastního kapitálu. 

Arbitrážní model oceňování je vícefaktorovým modelem, který bere v úvahu více 

rizikových faktorů (HDP, inflace, rentabilita, zadluženost apod.). Tyto faktory však nejsou 

jednoznačně stanoveny a je nutné je zjistit. Rovnovážnou podmínkou je nemožnost arbitráže. 

Stejně jako u modelu CAPM jde o tržní přístup stanovení nákladů na vlastní kapitál. Rovnice 

pro výpočet nákladů na vlastní kapitál prostřednictvím arbitrážního modelu zní: 

    ,E F Ej J F

j

E R R E R R                       (2.40) 

kde 
Ej  vyjadřuje koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný 

výnos j-tého faktoru,  EE R  je očekávaný výnos j-tého faktoru. 

Dividendový model se používá pro oceňování akcií, kdy tržní cena akcie je dána 

současnou hodnotou budoucích dividend z akcie v jednotlivých letech: 
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.E

dividenda
R

tržní cenaakcie
                   (2.41) 

V úvahu lze brát i růst hodnoty dividend, v tom případě se vztah pro výpočet nákladů 

na vlastní kapitál změní na Gordonův dividendový model s konstantním růstem: 

,E

dividenda
R g

tržní cenaakcie
                    (2.42) 

kde g značí tempo růstu dividendy. 

Stavebnicové modely nacházejí využití v ekonomice s nedokonalým kapitálovým 

trhem a krátkou dobou fungování tržní ekonomiky, kde je použití modelu CAPM a APM 

komplikované (zejména při stanovení β koeficientu u společností, s jejichž akciemi se veřejně 

neobchoduje). U stavebnicových modelů je náklad vlastního kapitálu dán součtem výnosu 

bezrizikového aktiva a rizikové prémie, přičemž riziková prémie není odvozena z kapitálového 

trhu, nýbrž z účetních dat podniku. Stavebnicový model, který je používán Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, vychází z předpokladů modelu MM II.11 

Náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy WACCU se spočítají takto: 

U F podnikatelské finstab LAWACC R R R R                    (2.43) 

kde 
FR  je bezriziková úroková míra, 

podnikatelskéR  je riziková přirážka za obchodní podnikatelské 

riziko, 
finstabR  je přirážka za riziko vyplývající z finanční stability a 

LAR  přirážka za velikost 

podniku. 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko je závislá na ukazateli EBIT/A, který je 

porovnán s ukazatelem X1, představujícím náhradu úplatného cizího kapitálu vlastním 

kapitálem. Ukazatel X1 je vyjádřen následovně: 

 . . .
1 .

.

Vl kapitál bank úvěry obligace nákl úroky
X

aktiva bank úvěry obligace

 
 


            (2.44) 

Pokud 1 ,podnikatelské podnikatelské

EBIT
X R minimální R v odvětví

aktiva
     

                                                 
11 DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2010, str. 123) 
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pokud 0 10%,podnikatelské

EBIT
R

aktiva
    

pokud 

2

2

1

0 1 0,1.
1

podnikatelské

EBIT
X

EBIT aktiva
X R

aktiva X

 
 

       

Riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability  finstabR  charakterizuje 

vztahy životnosti aktiv a pasiv a je navázána na běžnou likviditu (L3). Hodnoty XL1 (okamžitá 

likvidita) a XL2 (pohotová likvidita) jsou stanoveny individuálně pro každé odvětví. 

Pokud 3 1 10%,finstabL XL R     

pokud 3 2 0%,finstabL XL R    

pokud 
 

 

2

2

2 3
1 3 2 0,1.

2 1
finstab

XL L
XL L XL R

XL XL


    


  

Riziková přirážka za velikost podniku  LAR  je navázána na velikost úplatných zdrojů 

podniku, tedy na součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů. 

Pokud 100 . 5%,LAUZ mil Kč R     

pokud 3 . 0%,LAUZ mld Kč R    

pokud 
 

2

3 .
100 . 3 . .

168,2
LA

UZ vmld Kč
mil Kč UZ mld Kč R

        

Přepočet nákladů kapitálu nezadlužené firmy 
UWACC  na náklady kapitálu zadlužené 

firmy
LWACC  je možné provést podle vzorce: 

1 ,L U

UZ VK
WACC WACC t

aktiva

 
    

 
                 (2.45) 

kde UZ jsou úplatné zdroje a t je daňová sazba. 

Náklady vlastního kapitálu 
ER  se poté vypočítají dle vzorce: 
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.

1
.

.

U

E

UZ úroky UZ vl kapitál
WACC t

aktiva bank úvěry obligace aktiva aktiva
R

vl kapitál

aktiva

 
      

  
 .       (2.46) 

Náklady vlastního kapitálu 
ER  lze také vyjádřit jako součet bezrizikové sazby 

a rizikových přirážek, 

E F podnikatelské finstab LA finstrR R R R R R     ,                 (2.47) 

kde 
finstrR je riziková přirážka za finanční strukturu. Je zřejmé, že tato přirážka je dána rozdílem 

ER  a 
UWACC . Pokud by vypočtené náklady vlastního kapitálu 

ER  byly nižší než průměrné 

náklady celkového kapitálu 
UWACC , je dle metodiky MPO nutné vzít 

E UR WACC .12 Dle 

metodiky je také při výpočtu přirážky za finanční strukturu doporučeno v případě neúměrně 

vysoké úrokové míry limitovat její výši na 25 %. 

2.5 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 

Problémem jednotlivých finančních ukazatelů je to, že dokážou podat pouze omezené 

informace o dané situaci podniku. Aby došlo ke zjištění konkrétní příčiny, jsou vytvářeny 

pyramidové soustavy ukazatelů, které umožní zobrazit vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

ukazateli. Rozkladem vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele se identifikuje vliv těchto 

dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel. Analytici pak mohou přesněji zaměřit svá opatření na 

řešení problémových faktorů, jež jsou původcem nynější podnikové situace. „Pomocí vhodně 

zkonstruované soustavy ukazatelů lze hodnotit minulou, současnou i budoucí výkonnost 

podniku.“ (Dluhošová 2010, str. 92).  

Matematicky lze rozdíl vrcholového ukazatele vyjádřit jako součet vlivů vybraných 

rozdílů dílčích ukazatelů, jak uvádí Zmeškal (2013), dle vztahu: 

ix a

i

y x    ,                    (2.48) 

kde x  je analyzovaný ukazatel, 
xy  přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, 

ia  je dílčí 

vysvětlující ukazatel, 
ia
x  je vliv dílčího ukazatele 

ia  na analyzovaný ukazatel x  . 

                                                 
12 http://www.mpo.cz/cz/infa-cznace-metodika.pdf 
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2.5.1 Vazby mezi ukazateli v pyramidové soustavě 

V pyramidových soustavách ukazatelů se v zásadě vyskytují aditivní a multiplikativní 

vazby, které jsou zachyceny jako matematické rovnice. Sporadicky se však může vyskytnout i 

exponenciální vazba. Zmeškal (2013) ve své publikaci uvádí, jak lze tyto vazby matematicky 

vyjádřit:  

aditivní vazba   x = n

i

i aaaa  21 ,              (2.49) 

multiplikativní vazba  x = i

i

a ,                (2.50) 

exponenciální vazba 2 3 4

1

j

j n

a
a a a a

jx a a
   


   ,               (2.51) 

kde x  je vrcholový ukazatel a 
ia  jsou dílčí ukazatele. 

Vlivy na vrcholový ukazatel jsou u aditivní vazby tvořeny součtem, popř. rozdílem 

dílčích ukazatelů. Celková změna je rozdělena podle poměru změny ukazatele na celkové 

změně ukazatelů. Vlivy jednotlivých ukazatelů lze vyčíslit takto:  

x

i

i

i

a y
a

a
x

i








,                   (2.52) 

kde 
0,1, iii aaa  , 0,ia , resp. 

1,ia  je hodnota ukazatele i pro výchozí stav nebo čas (index 0) 

a následný stav nebo čas (index 1).  

Vztah mezi dílčími ukazateli je u multiplikativních vazeb dán jejich součinem nebo 

podílem a tato vazba může být řešena pomocí čtyř základních metod: 

1)       metoda postupných změn, 

2) metoda rozkladu se zbytkem, 

3) funkcionální metoda rozkladu, 

4) logaritmická metoda rozkladu. 

Multiplikativní vazba pro metodu postupných změn 

U této metody je celková odchylka rozdělena mezi dílčí vlivy. Dochází ke změně pouze 

jednoho činitele a ostatní zůstávají nezměněné. Záleží také na pořadí ukazatelů, které může 
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ovlivnit velikost vlivů. Výhodou této metody je, že její použití není ovlivněno kladnými 

a zápornými hodnotami vysvětlujících ukazatelů, a při rozkladu nevzniká zbytek.  

Obecně jsou vlivy pro jakoukoliv řadu ukazatelů vyjádřeny následovně: 

,0 ,1i

x
a j i j

j i j i

y
x a a a

x 


    


                   (2.53) 

kde x  je analyzovaný ukazatel, 
xy  přírůstek vlivu ukazatele x , 

ia  představuje dílčí ukazatele 

a 
ia
x  je vliv dílčího ukazatele 

ia  na změnu analyzovaného ukazatele x . 

Analýza vlivu v případě součinu tří ukazatelů: 

x

y
aaax x

a



 0,30,211

, 

x

y
aaax x

a



 0,321,12

, 

x

y
aaax x

a



 31,21,13

,                     (2.54) 

kde x  je analyzovaný ukazatel, 
xy  přírůstek vlivu ukazatele x , 

321 ,, aaa  představují dílčí 

ukazatele a 
ia
x  je vliv dílčího ukazatele 

ia  na změnu analyzovaného ukazatele x . 

Multiplikativní vazba pro metodu rozkladu se zbytkem 

Při použití metody rozkladu se zbytkem vzniká zbytek R , který vyjadřuje vlivy dílčích 

ukazatelů. Výhoda metody spočívá v tom, že nezáleží na pořadí ukazatelů. Problém však 

nastává u přiřazení zbytkové složky jednotlivým vlivům. Tento zbytek lze buď rovnoměrně, 

nebo proporcionálně rozdělit dle jednotlivých vlivů či změny ukazatelů.  

Při součinu tří ukazatelů 
321 aaax   lze vlivy vypočítat takto: 

3
0,30,211

R

x

y
aaax x

a 



 , 

3
0,320,12

R

x

y
aaax x

a 



 , 
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3
30,20,13

R

x

y
aaax x

a 



 , 

zbytek R =  
x

y
aaaaaaaaay x

x



 30,20,10,320,10,30,21 ,            (2.55) 

kde x  je analyzovaný ukazatel, 
xy  přírůstek vlivu ukazatele x , 

321 ,, aaa  představují dílčí 

ukazatele a 
ia
x  je vliv dílčího ukazatele 

ia  na změnu analyzovaného ukazatele x . 

Multiplikativní vazba pro funkcionální metodu 

U funkcionální metody je zohledněn kombinovaný vliv všech ukazatelů při vysvětlení 

jednotlivých vlivů a nevzniká problém s interpretací zbytků a jejich přiřazením k jednotlivým 

vlivům.  

xaaaaa

x

a yRRRRR
R

x 









323211 3

1

2

1

2

1
1

1
 

xaaaaa

x

a yRRRRR
R

x 









313122 3

1

2

1

2

1
1

1
 

xaaaaa

x

a yRRRRR
R

x 









212133 3

1

2

1

2

1
1

1

,

              (2.56) 

přitom ,1 ,0

,0 0

, , .
j

j

a x i i i

j

a x
R R a a a

a x

 
      

Slabinou metody je, že nelze jednoznačně určit váhy, které budou přiděleny při 

rozdělování společných faktorů.  

Multiplikativní vazba pro logaritmickou metodu rozkladu 

Tato metoda při vyčíslení vlivů bere v úvahu současnou změnu všech ukazatelů 

a odstraňuje nevýhodu závislosti na pořadí dílčích ukazatelů. Taktéž při použití nevzniká žádný 

zbytek. Problém nastává, pokud vyjde logaritmus záporné hodnoty. 

Vyjádření vlivu probíhá následovně: 



30 

 

x

x

a

a y
I

I
x i

i


ln

ln
,                   (2.57) 

přitom 
0

1

x

x
I x   a 

0,

1,

i

i

a
a

a
I

i
  jsou indexy analyzovaného a dílčích ukazatelů. 

2.5.2 Pyramidový rozklad EVA 

Kromě vyčíslení ekonomické přidané hodnoty jako ukazatele výkonnosti podniku je 

vhodné provést rozklad tohoto ukazatele a analyzovat, jaké dílčí faktory nejvíce přispívají 

k jejímu růstu, resp. poklesu. Schéma rozkladu ukazatele EVA na bázi zúženého hodnotového 

rozpětí je součástí přílohy č. 11. V praktické části této práce bude pro vyčíslení faktorů 

ovlivňujících ekonomickou přidanou hodnotu aplikována funkcionální metoda analýzy 

odchylek. 

2.5.3 Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti by měla být součástí finančně analytických úvah, neboť umožňuje 

vyjádřit vliv změny dílčího faktoru na celkové výsledné řešení. Tuto analýzu lze uplatnit 

zejména při rozhodování o investicích nebo při oceňování podniku, ale i při řešení jiných 

problémů.13 

Obecně lze analýzu citlivosti aplikovat při propočtu ukazatele ekonomické přidané 

hodnoty, kdy 
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Analýzu citlivosti EVA na změnu hodnoty vlastního kapitálu lze vyjádřit následovně: 
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kde α vyjadřuje relativní zápornou či kladnou odchylku.  

Při analýze citlivosti je však možné využít pyramidového rozkladu ekonomické přidané 

hodnoty a zjišťovat citlivost EVA na změnách ukazatelů na nižších úrovních jejího rozkladu.   

                                                 
13 Dluhošová, D., Richtarová, D., Zmeškal, Z. Aplikace analýzy citlivosti při finančním rozhodování. 5. 

mezinárodní vědecká konference. 
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3 Charakteristika společnosti PODA, a. s. 

V této kapitole bude představena společnost PODA, a. s. a provedena horizontální 

analýza, vertikální analýza a analýza poměrových ukazatelů za období let 2007 – 2012. 

3.1 Představení společnosti PODA, a. s. 

Společnost PODA, a. s. byla zapsána do obchodního rejstříku 7. července 1998. 

V současné době je předmětem činnosti firmy zejména poskytování telekomunikačních služeb, 

činnost v oblasti staveb, podnikání v elektronických komunikacích, provozování převzatého 

rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systému a provádění montáží, 

údržby a servisu telekomunikačních zařízení. PODA, a. s. spadá podle klasifikace 

ekonomických činností CZ-NACE do sekce J – Informační a komunikační činnosti, podskupiny 

61 – Telekomunikační činnosti.  

Základní informace o společnosti: 

Obchodní firma:  PODA, a. s. 

Sídlo:   Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, 702 00 

Právní forma:  akciová společnost 

Vznik:   7. července 1998 

Základní kapitál: 39 000 000 Kč 

Společnost PODA, a. s. vznikla v roce 1996, kdy začala poskytovat služby připojení 

k internetu se zaměřením na firemní klientelu. O dva roky později byla zapsána do obchodního 

rejstříku jako společnost s ručením omezeným. V roce 2002 společnost začala nabízet služby 

také domácím zákazníkům (občanům). Svou první pobočku otevřela v Brně v roce 2004 a o rok 

později, kdy do nabídky svých služeb zařadila pevnou telefonní linku poskytovanou technologií 

VoIP 14, se stala plnohodnotným telekomunikačním operátorem. V roce 2008 došlo k zatím 

poslednímu rozšíření portfolia služeb, kdy společnost začala poskytovat televizní vysílání 

pomocí technologie IPTV 15. Ve stejném roce také došlo ke změně právní formy na společnost 

akciovou. 

                                                 
14 Volání přes internet (Voice over Internet Protocol) 
15 Televize přes internetový protokol 
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K výraznému rozšíření pokrytí datovou sítí v nových lokalitách na Ostravsku přispěla 

fúze společnosti se společností TELTECH COM a. s. zahájená v roce 2006. Rozšíření pokrytí 

znamenalo zásadní pokrok v budování optické infrastruktury. V roce 2009 vstoupila PODA, a.s. 

kapitálově do společnosti ERKOR OSTRAVA, s. r. o. a v lednu roku 2010 byla koupena část 

podniku, označovaná jako „Divize Ostrava“, od společnosti OVFree.NET. Akvizice byly pro 

PODA, a. s. přínosem – díky nim získala více než 7 000 nových klientů a výrazně tak podpořila 

dynamiku svého růstu. V roce 2012 vstoupila PODA, a. s. kapitálově do společnosti SkyNet, 

a. s. 

Významným milníkem pro PODA, a. s. byl projekt digitalizace TV vysílání v bytovém 

fondu společnosti RPG Byty, s. r. o, započatý v roce 2011. V rámci projektu bylo připojeno 

přes 19 000 bytů na optickou síť a u dalších 14 000 bytů byly na digitální signál převedeny 

společné televizní antény. V roce 2012 se díky promyšleným projektům a investicím stala 

PODA, a. s. největším regionálním poskytovatelem služby IPTV v České republice. Od roku 

2013 společnost rozšířila svou činnost o mobilní služby a stala se tak i virtuálním mobilním 

operátorem.  

Společnost poskytuje tyto základní služby: 

 připojení k síti internet, 

 televizní vysílání poskytované na optické síti technologií IPTV, 

 hlasové služby poskytované technologií VoIP, 

 datové služby pronájmu okruhů, 

 technická podpora při poruchách v síti, 

 trvalý monitoring funkčnosti sítě, 

 doplňkové služby (pronájem virtuálního WWW serveru apod). 

 

Účetním období společnosti PODA, a. s. je kalendářní rok. 

3.2 Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

Prostřednictvím horizontální analýzy účetních výkazů je možné vyjádřit meziroční 

změnu jednotlivých položek v průběhu sledovaného období. Horizontální analýza rozvahy je 

součástí přílohy č. 4 a 5, horizontální analýza výkazu zisku a ztráty je uvedena v příloze č. 6. 
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Horizontální analýza aktiv 

Provedením horizontální analýzy aktiv byl zjištěn rostoucí trend bilanční sumy rozvahy, 

která z původní hodnoty 72 221 tis. v roce 2007 vzrostla 3,5 násobně na 253 596 tis. Kč v roce 

2012. Meziroční nárůst aktiv je způsoben investicemi do dlouhodobého majetku. Vývojový 

trend dlouhodobého majetku společnosti je zobrazen v grafu 3.1.  

Graf 3.1 Vývoj dlouhodobého majetku společnosti 

 

Společnost každoročně investuje vysoké částky do budování a rozšiřování metropolitní 

optické sítě a na růstu aktiv se tedy zásadně podílelo zvyšování dlouhodobého hmotného 

majetku, zejména staveb. Právě pod touto rozvahovou položkou je ukryt majetek v podobě sítě 

optických kabelů, jehož hodnota v roce 2012 činí 108,121 mil. Kč. V menší míře se na 

zvyšování bilanční sumy podílí růst samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí. 

V roce 2012 je patrný skokový nárůst dlouhodobého finančního majetku, neboť díky akvizici 

se společností SkyNet došlo k navýšení podílů v ovládaných a řízených osobách, a to ze 452 

tis. Kč na 78 417 tis. Kč. Akvizice umožní společnosti PODA, a. s. poskytovat své služby také 

na území Znojemska, Třeboňska apod.  

Vývoj oběžných aktiv je zobrazen v grafu 3.2 

Graf 3.2 Vývoj oběžného majetku společnosti 
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Z grafu je patrný velmi kolísavý vývoj jednotlivých složek oběžných aktiv a je vidět, že 

během let u oběžného majetku na rozdíl od dlouhodobého majetku k žádnému zásadnímu růstu 

celkové hodnoty nedochází. Z hlediska vývoje dílčích položek oběžných aktiv jsou 

nejvýraznější meziroční změny zásob – materiálu a také změny krátkodobého finančního 

majetku v podobě hotovosti a peněz na bankovních účtech. 

Horizontální analýza pasiv 

Celková pasiva podniku se vyvíjí synchronně s celkovými aktivy, což je dáno bilančním 

principem v podobě stálé rovnováhy mezi aktivy a pasivy podniku. Vývoj vlastního kapitálu 

společnosti je uveden v grafu 3.3. 

Graf 3.3 Vývoj vlastního kapitálu společnosti 

 

Hodnota vlastního kapitálu se meziročně neustále zvyšuje, relativní nárůst je významný 

zejména v období 2007/2008 (28,5 %) a 2011/2012 (32,5 %). V roce 2008 byla právní forma 

společnosti převedena ze společnosti s ručením omezeným na společnost akciovou. 

V souvislosti s touto skutečností byl navýšen základní kapitál z 20 mil. Kč na 39 mil. Kč. Na 

růstu vlastního kapitálu se v dalších letech zásadně podílel zejména růst nerozděleného zisku 

minulých let, v roce 2012 také nárůst výsledku hospodaření běžného účetního období. 

Kapitálové fondy se v rozvaze objevují od roku 2009 a svou zápornou hodnotou působí na 

pokles vlastního kapitálu společnosti. 

Trend vývoje cizích zdrojů během let 2007-2012 je uveden v grafu 3.4. 
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Graf 3.4 Vývoj cizích zdrojů společnosti 

 

Z grafu je patrné, že každoroční růst je zaznamenán i u cizích zdrojů společnosti, 

zejména u krátkodobých závazků a dlouhodobých bankovních úvěrů. Přestože má společnost 

dostatek vlastních zdrojů, vedení společnosti se rozhodlo využít bankovních úvěrů kvůli 

urychlení výstavby metropolitní optické sítě. V roce 2007 ČSOB poskytla společnosti úvěr ve 
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2010 společnost PODA, a. s. zahájila projekt digitalizace příjmu TV v 33 tisíc bytů, během 

něhož byl v těchto bytech analogový příjem televizního signálů převeden na digitální příjem. 
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SkyNet, a. s. Z grafu 3.4 je také patrný nárůst krátkodobých závazků, které souvisejí 

s technickou realizací projektu napojení bytových domů společnosti RPG Byty, s. r. o. k optické 

síti. Vzhledem k velkému rozsahu projektu byla část technické realizace převedena na 

subdodavatele.  

Horizontální analýza nákladů 

Výkonová spotřeba meziročně poklesla v letech 2007/2008, v dalších letech je možné 
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2009/2010 (41,31 %) a 2010/2011 (84,80 %), a to kvůli nárůstu dlouhodobého majetku 

společnosti. 

Horizontální analýza výnosů 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb meziročně poklesly pouze v roce 2008, 

v dalších letech tato položka vykazuje neustálý rostoucí trend. Příčinou růstu tržeb je pronikání 

do nových městských oblastí a neustálé zvyšování počtu klientů, kteří využívají služby 

společnosti PODA, a. s. v podobě internetového připojení, hlasových služeb či služeb 

souvisejících s IPTV. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu mají kolísavý 

charakter, který je patrný zejména v letech 2007/2008, kdy tržby poklesly z 11 560 tis. Kč na 

1 309 tis. Kč, v letech 2010/2011, kdy tržby vzrostly z 1 037 tis. Kč na 16 000 tis. Kč a také 

v letech 2011/2012 (pokles z 16 000 tis. Kč na 1 740 tis. Kč). 

Vývoj nejvýznamnějších nákladových a výnosových položek a také čistého zisku je 

zobrazen v grafu 3.5. Skokový nárůst čistého zisku v roce 2012 byl způsoben poklesem 

celkových provozních nákladů. 

Graf 3.5 Vývoj vybraných položek výkazu zisku a ztráty 
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Graf 3.6 Struktura aktiv společnosti 

 

Společnost PODA, a. s. v průběhu let zvyšuje podíl dlouhodobého majetku (nárůst 

ze 78,89 % hodnoty aktiv v roce 2007 na 91,65 % v roce 2012) na úkor oběžného majetku. 

Oběžná aktiva v roce 2012 tvořila pouze 8,17 % celkové hodnoty aktiv. Investice každoročně 

probíhají zejména do budování a rozšiřování optické sítě, která je v rozvaze ukryta pod 

položkou „Stavby“. Podíl staveb na dlouhodobém hmotném majetku se meziročně neustále 

zvyšuje a v roce 2012 tvoří tato položka 71 % hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, 

přitom v roce 2007 byl tento podíl jen 28 %. V roce 2012 je ve struktuře aktiv patrný nárůst 

dlouhodobého finančního majetku. To bylo způsobeno převzetím společnosti SkyNet, a. s., ve 

které má nyní společnost PODA, a. s. 100% majetkový podíl a tento podíl v roce 2012 tvoří 

přibližně 31 % hodnoty aktiv. 

Vertikální analýza pasiv 

Struktura pasiv vyjadřuje zdroje, jimiž společnost financuje aktiva. Podle zlatého 

pravidla financování by oběžná aktiva měla být financována krátkodobými cizími zdroji 

a dlouhodobý majetek vlastním kapitálem a cizími dlouhodobými zdroji. Podíly jednotlivých 

položek na pasivech jsou uvedeny v grafu 3.7. 

Graf 3.7 Struktura pasiv společnosti 
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Při pohledu na strukturu financování majetku kupříkladu v roce 2012 je zřejmé, že 

oběžná aktiva (8,17 % hodnoty aktiv) jsou krátkodobým cizím kapitálem pokryta téměř 

trojnásobně, kdežto dlouhodobý majetek (91,65 %) je v tomto roce ze 40,89 % krytý vlastní 

kapitálem a z 36,73 % dlouhodobými cizími zdroji. Z toho vyplývá, že 14,02 % dlouhodobého 

majetku je pokryto krátkodobým cizím kapitálem, společnost je tedy podkapitalizovaná. 

Zpočátku tvořil vlastní kapitál společnosti více než 54 % hodnoty pasiv a s postupem 

času dochází k poklesu podílu na 41 % v roce 2012. Významnou část vlastního kapitálu tvoří 

základní kapitál, výsledek hospodaření minulých let (jehož podíl v čase roste) a výsledek 

hospodaření běžného účetního období. K financování každoročních investic souvisejících 

s budováním optické sítě společnost částečně využívá cizích zdrojů v podobě dlouhodobých 

bankovních úvěrů, což se projeví ve změně struktury pasiv, jak je patrné z grafu 3.7.  

Vertikální analýza nákladů 

Struktura nákladů společnosti je zobrazena v grafu 3.8.  

Graf 3.8 Struktura nákladových položek společnosti 
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odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, jež vzrostl z 10,3 % v roce 2007 na 

22,7 % v roce 2012. 
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Vertikální analýza výnosů 

Struktura výnosů společnosti je patrná z grafu 3.9.  

Graf 3.9 Struktura výnosových položek společnosti 

 

Převážnou část celkových výnosů tvoří tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, jež 

jsou součástí položky „Výkony“. Jejich podíl během let kolísá v rozmezí 85 - 90 % v letech 

2007 a 2011 a 96 - 98 % v letech 2008, 2009, 2010 a 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb jsou z naprosté většiny tvořeny tržbami za internet, v menší míře službami 

souvisejícími s IPTV a hlasovými službami. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

(zejména však majetku) jsou významné v letech 2007 a 2011, kdy zaujímají 9% podíl. Ostatní 

výnosové položky mají na celkových výnosech zanedbatelný podíl, který se pohybuje 

v desetinách procent. 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

V následující kapitole budou propočteny ukazatele zadluženosti, aktivity, likvidity 

a rentability, jelikož analýza poměrových ukazatelů poskytuje důležité informace o vývoji 

hospodaření společnosti a je základem pro hodnocení její výkonnosti. 

3.4.1 Ukazatele zadluženosti a stability 

Ukazatele zadluženosti analyzují strukturu zdrojů financování, tzn. do jaké míry podnik 

využívá cizích či vlastních zdrojů k profinancování své činnosti. Hodnoty ukazatelů jsou 

uvedeny v Tab. 3.1. 
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Tab. 3.1 Ukazatele zadluženosti a stability 

Ukazatel Vzorec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Finanční nezávislost 2.4 0,5423 0,4970 0,5153 0,4809 0,4478 0,4089 

Celková zadluženost 2.5 0,4514 0,4922 0,4764 0,5115 0,5464 0,5881 

Stupeň krytí stálých aktiv 2.6 0,9366 1,0096 0,9044 0,8105 0,7899 0,8470 

Úrokové zatížení 2.7 0,0623 0,0329 0,0659 0,0587 0,0847 0,0537 

 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech vyjadřuje finanční samostatnost firmy 

– vyšší hodnoty značí vyšší samostatnost. Podíl vlastního kapitálu společnosti na aktivech se 

během let 2007 – 2009 pohybuje kolem 50 %. Od roku 2010 lze pozorovat pokles hodnoty 

ukazatele a v roce 2012 již podíl vlastního kapitálu na aktivech činí přibližně 41 %. Příčinou 

tohoto vývoje je neustálý meziroční nárůst aktiv společnosti, který je relativně vyšší než nárůst 

vlastního kapitálu (kromě roku 2009). Finanční samostatnost společnosti tak postupem času 

klesá. 

Ukazatel celkové zadluženosti se vyvíjí oproti ukazateli podílu vlastního kapitálu na 

aktivech protichůdně, poněvadž vyjadřuje podíl cizího kapitálu na aktivech. Trend ukazatele je 

v čase rostoucí, neboť společnost v průběhu sledovaného období využívá stále více bankovních 

úvěrů k profinancování své investiční činnosti. 

Stupeň krytí stálých aktiv by měl dosahovat alespoň hodnoty 100 %, veškerá stálá 

aktiva by tedy měla být kryta dlouhodobým kapitálem. Toto je u společnosti PODA, a. s. 

splněno pouze v roce 2008, od roku 2009 do roku 2011 krytí stálých aktiv dlouhodobým 

kapitálem klesá. Z výsledků vyplývá, že společnost je podkapitalizovaná a část dlouhodobého 

majetku je kryta krátkodobým cizím kapitálem 

Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, jakou část zisku před úroky a zdaněním 

odčerpají úroky. Z tabulky je patrný kolísavý vývoj ukazatele a nelze tak jednoznačně určit jeho 

trend. Nejvyšší část zisku byla odčerpána v roce 2011 (8,47 %), naopak nejnižší v roce 2008 

(3,29 %). 

3.4.2 Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity je měřena efektivnost hospodaření podniku se svým 

majetkem a mohou být vyjádřeny jako obratovost aktiv (rychlost) nebo doba obratu aktiv. Mezi 

obratovostí a dobou obratu existuje inverzní vztah – pokud např. roste rychlost obratu, doba 

obratu klesá. Doba obratu obecně vyjadřuje, jak dlouho zůstává majetek v podniku vázán, 
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a měla by být co nejnižší. Přehled doby obratu jednotlivých rozvahových položek je uveden 

v Tab. 3.2. 

Tab. 3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatel Vzorec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

DO aktiv 2.8 237,87 406,42 391,28 420,21 428,12 563,19 

DO zásob 2.9 0,98 12,34 19,66 30,46 17,36 25,28 

DO kr. pohledávek 2.10 16,60 9,32 20,09 18,48 15,54 12,22 

DO kr. závazků 2.11 60,58 83,08 95,95 123,17 118,06 124,31 

DO pohledávek z OV - 10,13 4,41 5,04 3,88 11,38 8,33 

DO závazků z OV - 29,95 47,13 59,68 74,08 74,95 56,02 

 

Doba obratu aktiv se (kromě poklesu v roce 2009) meziročně zvyšuje. Vývojový trend 

ukazatele by přitom měl být opačný – klesající. Nejvíce patrná byla změna v letech 2007/2008, 

kdy doba obratu aktiv meziročně vzrostla z 238 na 406 dní, a také v letech 2011/2012, kdy doba 

obratu vzrostla o 135 dní. Příčinu zvyšování doby obratu aktiv je možné spatřit zejména 

v nárůstu celkových aktiv společnosti, na čemž má zásadní podíl nárůst dlouhodobého majetku. 

Doba obratu zásob se v roce 2008 zvýšila oproti roku 2007 téměř 13 krát, což bylo 

způsobeno desetinásobným nárůstem zásob (materiálu) společnosti, pravděpodobně určených 

k výstavbě telekomunikačních kabelových rozvodů. Budování metropolitní optické sítě začalo 

v roce 2007, především na území Ostravy. Nárůst hodnoty zásob lze pozorovat i v dalších letech 

(s výjimkou roku 2011), kdy výstavba a rozšiřování optické sítě pokračovala nejen v Ostravě, 

ale i v Havířově. Vývoj doby obratu zásob je dále ovlivněn výší tržeb společnosti, přičemž tržby 

od roku 2009 vykazují rostoucí tendenci. 

Doba obratu kr. pohledávek má velmi kolísavý vývoj a nejnižší doba obratu činila 9 

dní (v roce 2008). V roce 2009 byla doba jednoho obratu nejvyšší za celé sledované období (20 

dní), v dalších letech se doba obratu postupně snižuje, neboť tržby společnosti rostou a změna 

krátkodobých pohledávek je ve srovnání s nimi nízká. 

Doba obratu kr. závazků vykazuje rostoucí trend a oproti 60 dnům v roce 2007 se 

během následujících let zvýšila až na 124 dní v roce 2012. Důvodem je neustálý meziroční 

nárůst krátkodobých závazků, vývoj tržeb je přitom velmi kolísavý. 

Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů by měla být nižší než doba obratu 

závazků z obchodních vztahů, což je v případě PODA, a. s. splněno a společnost tedy inkasuje 
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peníze za své výkony dříve, než uhradí své závazky. Na úhradu vystavených faktur společnost 

v roce 2007 čekala průměrně 10 dní, v letech 2008 – 2010 jen 4 až 5 dní, což je pro společnost 

velmi příznivé. V dalších dvou letech dochází k nárůstu doby obratu na 8 – 11 dní. 

Doba obratu závazků z obchodních vztahů během sledovaných let roste, což je pro 

společnost výhodné, neboť při delší splatnosti faktur může penězi déle disponovat, než dojde 

k úhradě faktury. Nejrychleji byly faktury přijaté společností uhrazeny v roce 2007 (průměrně 

30 dní), v roce 2010 a 2011 byly závazky uhrazeny průměrně za 74 dní. V roce 2012 lze 

pozorovat pokles doby obratu přibližně o 19 dní oproti minulému roku. 

Grafické porovnání doby obratu závazků z obchodních vztahů s dobou obratu 

pohledávek z obchodních vztahů je zobrazeno v grafu 3.10. 

Graf 3.10 Srovnání doby obratu kr. pohledávek a závazků z OV 

 

3.4.3 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk se zdroji vloženými do podnikání. Hodnoty těchto 

ukazatelů by se měly v čase zvyšovat, což je známkou zhodnocení vložených prostředků. Vývoj 

rentability společnosti je uveden v Tab. 3.3. 

Tab. 3.3 Ukazatele rentability 

Ukazatel Vzorec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA 2.12 27,53% 15,03% 14,42% 10,68% 10,20% 13,10% 

ROE 2.13 37,30% 23,17% 21,40% 16,70% 16,43% 24,35% 

ROCE 2.14 42,53% 21,06% 20,00% 15,56% 14,50% 17,23% 

ROS 2.15 13,37% 13,00% 11,98% 9,37% 8,75% 15,57% 
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Ukazatel ROA neboli rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými 

do podniku. Nejvyšších hodnot ukazatele je dosaženo v roce 2007 (27,53 %), v následujících 

letech se hodnoty pohybují kolem 10 – 15 %. Příčinou nižší rentability je neustálé zvyšování 

hodnoty celkových aktiv společnosti (zejména staveb), zisk před úroky a daněmi se přitom 

vyvíjí kolísavě – v letech 2007/2008 např. poklesl o 23,5 %, kvůli čemuž se rentabilita aktiv 

snížila o 12,31 p. b. Poprvé lze růst rentability aktiv pozorovat v letech 2011/2012, kdy díky 

vysokému meziročnímu nárůstu EBIT (o 86 %) rentabilita vzrostla o 2,9 p. b.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) měří, s jak velkou efektivností je v podniku 

využíván vlastní kapitál. Při výpočtu ukazatele je čistý zisk poměřován s vlastním kapitálem 

a jak z Tab. 3.3 vyplývá, vývoj tohoto ukazatele je podobný vývoji rentability aktiv. Nejvyšší 

hodnoty ROE podnik dosahuje v roce 2007 (37,30 %). V dalších letech je patrný pokles 

rentability vlastního kapitálu, zejména v důsledku navýšení vlastního kapitálu16 z 20 mil. Kč na 

39 mil. Kč a také růstu nerozděleného zisku. V porovnání s růstem vlastního kapitálu 

společnosti jsou v průběhu let hodnoty čistého zisku téměř neměnné, což má za následek pokles 

rentability vlastního kapitálu. Změnu ve vývoji lze pozorovat až v roce 2012 (24,35 %), kdy 

společnost vykázala zisk vyšší o 96 % oproti roku 2011. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) hodnotí význam dlouhodobého 

investování a vývoj ukazatele byl v podstatě shodný s vývojem ROA a ROE. Nejvyšší hodnota 

byla zjištěna v roce 2007 (42,53 %) a v dalších letech hodnoty klesají až na 14,50 %, což byla 

nejnižší hodnota za sledované období. V roce 2012 pak rentabilita dlouhodobých zdrojů činila 

17,23 %. 

Rentabilita tržeb (ROS) udává, kolik Kč čistého zisku podnik vyprodukuje na 1 Kč 

tržeb. Až do roku 2011 ukazatel vykazoval klesající trend (z 13,37 % v roce 2007 na 8,75 % 

v roce 2011). Nejvyšší hodnoty (15,57 %) je dosaženo v roce 2012, firma tedy na 1 korunu 

tržeb vyprodukovala 15,57 haléřů zisku. 

3.4.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku vyrovnat své splatné závazky v dané výši 

a v daném čase. Při výpočtu ukazatelů je poměřován oběžný majetek, případně jeho část, 

s krátkodobými závazky podniku. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 3.4 

                                                 
16 Změna právní formy společnosti na akciovou společnost 



44 

 

Tab. 3.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatel vzorec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita  2.16 0,7713 1,0485 0,6923 0,4313 0,3221 0,3703 

Pohotová likvidita 2.17 0,7552 0,8999 0,4875 0,1840 0,1750 0,1670 

Okamžitá likvidita  2.18 0,3025 0,7330 0,2761 0,0327 0,0423 0,0677 

 

Ukazatel běžné likvidity poměřuje celková oběžná aktiva ke krátkodobým závazkům 

podniku. Za přijatelnou se považuje hodnota ukazatele v intervalu (1,5 – 2,5). Z tabulky 3.4 je 

patrné, že doporučených intervalových hodnot nebylo dosaženo v žádném roce a v letech 2009 

až 2011 běžná likvidita klesá. Důvodem je meziroční růst krátkodobých závazků a současný 

pokles hodnoty oběžných aktiv. Růst běžné likvidity byl zaznamenán v roce 2012 díky vyššímu 

relativnímu růstu oběžných aktiv oproti krátkodobým závazkům.  

Při výpočtu pohotové likvidity je od hodnoty oběžných aktiv odečtena hodnota zásob 

a tento rozdíl je poměřen ke krátkodobým závazkům podniku. Za optimální se považuje 

hodnota z intervalu (1,0 – 1,5). Stejně jako u běžné likvidity však společnost těchto hodnot 

nedosahuje a krátkodobé pohledávky spolu s peněžními prostředky nedokáží plně pokrýt 

narůstající hodnotu krátkodobé závazků. Pouze v roce 2008 se pohotová likvidita optimu 

alespoň přiblížila s hodnotou 0,899.  

Jednou z příčin nízkých hodnot likvidity může být podnikatelské zaměření společnosti 

PODA, a. s. Jelikož je to nevýrobní společnost a hlavním předmětem podnikatelské činnosti je 

poskytování služeb, společnost nevytváří takové množství zásob, jako je tomu u výrobních 

společností. Zásoby u společnosti PODA, a. s. tak zaujímají na celkové bilanční sumě pouze 

malý podíl. Stejně tak hodnota krátkodobých pohledávek není nijak závratná, neboť vyúčtování 

za poskytnuté služby17 probíhá měsíčně a většinu pohledávek klienti uhradí pravděpodobně 

během několika dní bankovním převodem. O vypovídací schopnosti nízkých hodnot běžné 

a pohotové likvidity lze proto u této společnosti pochybovat a společnost není nízkými 

hodnotami těchto ukazatelů nijak negativně ovlivněna. 

Okamžitá likvidita vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit své závazky. 

V tomto případě jsou ke krátkodobým závazkům poměřeny pouze pohotové peněžní 

prostředky, tedy hotovost na pokladně a na bankovních účtech. Okamžitá likvidita by měla činit 

alespoň 0,2, což společnost v prvních třech letech splňuje. Od roku 2010 společnost neudržuje 

                                                 
17 Vydané faktury za služby musí klienti uhradit do 10 dní od jejich vystavení 
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tak vysokou sumu peněžních prostředků jako např. v roce 2008 (15 171 tis. Kč). V roce 2010 

měla společnost k dispozici 1 306 tis. Kč, avšak v dalších letech lze pozorovat nárůst 

disponibilní hotovosti.  Současně se zvyšuje hodnota krátkodobých závazků. Okamžitá likvidita 

se tak od roku 2010 pohybuje mírně rostoucím tempem od 0,0327 do 0,0677.  
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4 Zhodnocení výkonnosti společnosti PODA, a. s. 

V této kapitole bude provedeno zhodnocení výkonnosti společnosti PODA, a. s. za 

období let 2007 až 2012 prostřednictvím modelů hodnocení finanční úrovně a ekonomické 

přidané hodnoty (EVA), včetně jejího rozkladu pomocí pyramidové soustavy ukazatelů na dílčí 

ukazatele a zjištění vlivu těchto jednotlivých ukazatelů na vrcholový ukazatel EVA. Rozklad 

EVA bude proveden nejen pro společnost PODA, a. s., ale také pro odvětví, v němž společnost 

operuje. Díky tomu bude možné porovnat a posoudit, zda na vývoj ekonomické přidané 

hodnoty společnosti působí shodné dílčí ukazatele, jako je tomu u ekonomické přidané hodnoty 

celého odvětví. Pro zjištění citlivosti ekonomické přidané hodnoty společnosti na změny dílčích 

faktorů bude provedena také citlivostní analýza tohoto ukazatele. 

4.1 Modely hodnocení finanční úrovně společnosti 

Kromě zhodnocení finanční pozice společnosti prostřednictvím finanční analýzy je 

vhodné také využít modelů hodnocení finanční úrovně společnosti, které umožňují vyjádřit 

úroveň finanční situace podniku jedním číslem. Proto bude v následující části práce využito 

několika bankrotních modelů (Altmanův, Tafflerův, Indexy IN) a jednoho bonitního modelu 

(Kralickův Quick-test), které umožní výsledky dílčích analýz propojit a komplexně tak 

zhodnotit pozici firmy. 

4.1.1 Altmanův model 

Altmanův model je jedním z bankrotních modelů sloužících k predikci, zda firma 

zbankrotuje či nikoliv. Jelikož společnost PODA, a. s. je nevýrobní společnost, pro výpočet 

Altmanova Z-skóre byl použit model právě pro nevýrobní společnosti (vzorec 2.20). Výpočet 

potřebných ukazatelů a výsledné Z-skóre je uvedeno v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Altmanovo Z-skóre 

Altman 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PK/A -0,0582 0,0099 -0,0755 -0,1667 -0,1869 -0,1390 

ZZ/A 0,0376 0,0000 0,0711 0,1333 0,1596 0,1552 

EBIT/A 0,2753 0,1503 0,1442 0,1068 0,1020 0,1310 

VK/dluhy 1,2014 1,0097 1,0817 0,9400 0,8196 0,6953 

Z-skóre 2,8518 2,1349 1,8415 1,0457 0,8396 1,2049 

 

Horní mez je u tohoto modelu dána hodnotou 2,6, dolní mez hodnotou 1,1. Nad horní 

hranicí 2,6 se hodnota Z-skóre pohybovala pouze v roce 2007 a společnost byla zařazena mezi 



47 

 

firmy neohrožené bankrotem. V roce 2008 a 2009 spadají hodnoty Z-skóre do šedé zóny, u níž 

je interpretace nejednoznačná. V letech 2010 a 2011 se společnost nachází pod hranicí 1,1, což 

bylo způsobeno zejména záporným čistým pracovním kapitálem (hodnota oběžných aktiv 

nedosahuje hodnoty krátkodobých závazků), avšak hodnota Z-skóre v čase klesá také kvůli 

rostoucímu zadlužení společnosti. V tomto období tedy byla předpovězena velká 

pravděpodobnost úpadku společnosti. V roce 2012 se společnost opět navrací do šedé zóny. 

Dosažené výsledky jsou zobrazeny v grafu 4.1. 

Graf 4.1 Vývoj Altmanova Z-skóre 

 

4.1.2 Taflerův model 

Dalším bankrotním modelem je Taflerův model. Model existuje ve dvou verzích, 

přičemž v této práci bude pro výpočet použita základní verze modelu (dle vzorce 2.25). Výpočet 

je uveden v Tab. 4.2.  

Tab. 4.2 Taflerův model 

Taffler 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R1 1,0135 0,7155 0,5492 0,3430 0,3384 0,5618 

R2 0,4353 0,4354 0,3564 0,2471 0,1626 0,1390 

R3 0,2547 0,2044 0,2452 0,2931 0,2758 0,2207 

R4 -0,1266 -0,0710 -0,2170 -0,3602 -0,2973 -0,3709 

T 0,6193 0,4612 0,3468 0,2090 0,2025 0,2962 

 

Limitní hodnotou je v tomto případě 0, pokud je tedy výsledná hodnota modelu kladná, 

lze usuzovat na nízkou pravděpodobnost bankrotu společnosti. Výsledné hodnoty modelu 

aplikovaného na data společnosti PODA, a. s. jsou ve všech letech větší než nula, společnost je 
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tedy zařazena do skupiny firem, které nejsou bankrotem ohroženy. Výsledky jsou nejvíce 

ovlivněny zejména ukazatelem R1. Nejvyšší hodnoty Taflerova modelu je dosaženo v roce 

2007, neboť v tomto roce bylo možné výsledkem hospodaření před zdaněním EBT pokrýt 

veškeré krátkodobé závazky společnosti. V dalších letech schopnost krytí klesá, neboť 

krátkodobé závazky meziročně rostou a EBT se (do roku 2010) naopak snižuje. Zejména díky 

růstu EBT v letech 2011/2012 bylo dosaženo meziročně lepší výsledné hodnoty Taflerova 

modelu. Vývoj hodnot modelu v jednotlivých letech je zobrazen v grafu 4.2.  

Graf 4.2 Vývoj Taflerova modelu 

 

4.1.3 Indexy IN 

Pro hodnocení českých podniků je Index IN považován jako nejvhodnější, neboť 

zohledňuje specifičnost české ekonomiky. Index existuje v několika verzích, v této práci budou 

pro zhodnocení pozice firmy PODA, a. s. vypočteny indexy IN99, IN01 a IN05. Výsledky jsou 

zobrazeny v Tab. 4.3.  

Tab. 4.3 Indexy IN 

IN 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A/CK 2,2156 2,0317 2,0991 1,9549 1,8302 1,7005 

EBIT/nákl.ú 16,0460 30,4300 15,1786 17,0444 11,8033 18,6371 

EBIT/A 0,2753 0,1503 0,1442 0,1068 0,1020 0,1310 

T/A 1,5135 0,8858 0,9201 0,8567 0,8409 0,6392 

OA/(KZ+KBÚ) 0,7713 1,0485 0,6923 0,4313 0,3221 0,3703 

IN99 1,9607 1,0944 1,0765 0,8737 0,8444 0,8833 

IN01 2,3962 2,3507 1,7007 1,5733 1,3153 1,6478 

IN05 2,4100 2,3583 1,7079 1,5786 1,3204 1,6543 
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Index IN99 je vlastnickým indexem a pomocí čtyř ukazatelů předpovídá, zda byla 

vytvořena hodnota pro vlastníky. Na základě výpočtů provedených dle vzorce 2.22 je patrné, 

že v roce 2007 je situace nejednoznačná, ale společnost spíše hodnotu tvoří. V roce 2008 je 

situace nerozhodná a v letech 2009 až 2012 společnost hodnotu spíše netvoří. Vývoj IN99 je 

zobrazen v grafu 4.3. 

Graf 4.3 Vývoj IN99 

 

U indexu IN01 (vzorec 2.23) se poprvé objevuje pátý ukazatel v podobě úrokového 

krytí. Tento index je spojením vlastnického a věřitelského pohledu na společnost a váhy 

ukazatelů byly oproti předchozímu indexu podstatně pozměněny. Z Tab. 4.3 vyplývá, že 

přidaná hodnota pro vlastníka byla vytvořena (s pravděpodobností 67 %) v roce 2007 a 2008, 

neboť index se v těchto letech pohybuje nad horní hranicí, jež je dána hodnotou 1,77. V letech 

2009 až 2012 podnik netvoří hodnotu, ale také není ohrožen bankrotem. Vývoj indexu IN01 je 

uveden v grafu 4.4. 

Graf 4.4 Vývoj IN01 
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Index IN05 se oproti indexu IN01 liší pouze vahou přiřazenou rentabilitě aktiv 

(EBIT/A), jež vzrostla z 3,92 na 3,97. Zbývající váhy i ukazatele zůstaly nezměněny, posunuly 

se však hranice pro interpretaci výsledků. Díky tomu se společnost PODA, a. s. dostává nad 

horní hranici (1,6) již ve čtyřech letech – v roce 2007, 2008, 2009 a 2012, a s pravděpodobností 

95 % tvoří hodnotu. Z grafu 4.5 je patrné, že ve zbývajících letech se společnost pohybuje 

v šedé zóně, kdy je interpretace nejednoznačná. Výpočet IN05 byl proveden podle vzorce 2.24. 

Graf 4.5 Vývoj IN05 

 

Kralickův Quick test 

Jako reprezentant bonitních modelů byl zvolen Kralickův Quick test. Tento model 
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Je patrné, že z hlediska finanční stability je podnik na výborné úrovni, neboť ve všech 

letech bylo dosaženo maxima bodového ohodnocení. Výnosová situace podniku je výborná 

v prvních dvou letech, od roku 2008 je možné ji hodnotit jako výbornou až velmi dobrou. 

V souhrnu je finanční situace společnosti PODA, a. s. hodnocena jako výborná ve čtyřech letech 

(2007, 2008, 2009, 2012) a jako velmi dobrá v letech 2010 a 2011. 

4.2 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Jedním z moderních kritérií pro měření výkonnosti podniku je ekonomická přidaná 

hodnota. V následující části bude zjištěno, zda společnost PODA, a. s. pro své vlastníky vytváří 

ekonomickou přidanou hodnotu, a to prostřednictvím jejího výpočtu na bázi zúženého 

hodnotového rozpětí. 

4.2.1 Výpočet nákladů na kapitál 

Důležitou součástí výpočtu ekonomické přidané hodnoty je vyčíslení nákladů na kapitál. 

Výpočet nákladů na kapitál byl proveden pomocí stavebnicového modelu, který používá 

Ministerstvo průmyslu a obchodu18. Průměrné náklady celkového kapitálu WACCU jsou dány 

součtem bezrizikové sazby a rizikových přirážek. Následně jsou dopočteny náklady vlastního 

kapitálu podniku.  

Bezriziková sazba 
FR  je dána výnosem 10letého státního dluhopisu a tato sazba za 

jednotlivé roky byla zjištěna z veřejné databáze časových řad ARAD, která je součástí 

informačního servisu České národní banky.19 

Přirážka za podnikatelské riziko 
podnikatelskéR  je navázána na ukazatel ,

EBIT

A
 jehož 

úroveň se porovnává s ukazatelem X1 (vzorec 2.44). Ve všech sledovaných letech je hodnota 

ukazatele 
EBIT

A
vyšší, velikost této rizikové přirážky bude dána minimální hodnotou rizikové 

přirážky v odvětví.  

Přirážka za finanční stabilitu 
finstabR  je odvozena na základě porovnání běžné likvidity 

podniku (L3) a okamžité (XL1) a pohotové (XL2) likvidity odvětví. Výpočet této přirážky je 

uveden v Tab. 4.5. 

                                                 
18 http://download.mpo.cz/get/48519/55958/605529/priloha002.pdf (str. 119) 
19http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=EBA&p_sestuid=375&p_lang=CS 

http://download.mpo.cz/get/48519/55958/605529/priloha002.pdf
http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=EBA&p_sestuid=375&p_lang=CS
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Tab. 4.5 Výpočet rizikové přirážky za finanční stabilitu 

Rfinstab 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

L3 PODA 0,7713 1,0485 0,6923 0,4313 0,3221 0,3703 

XL1 CZ-NACE 61 0,41 0,48 0,24 0,46 0,84 0,74 

XL2 CZ-NACE 61 1,08 1,83 2,65 1,89 1,66 1,53 

Rfinstab 0,0211 0,0335 0,0660 0,1000 0,1000 0,1000 

 

V prvních třech letech byla běžná likvidita podniku vyšší než XL1 a nižší než XL2, 

riziková přirážka za tyto roky se proto vypočítá dle vzorce uvedeného v metodice. V letech 

2010 – 2012 běžná likvidita podniku nedosahovala hodnot XL1 odvětví, riziková přirážka proto 

činí 10 %. 

Přirážka za velikost podniku 
LAR  je odvozena od výše úplatných zdrojů podniku, tedy 

součtu vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů. Od roku 2007 do 2010 velikost 

úplatných zdrojů nepřesahuje 100 mil. Kč a riziková přirážka v těchto letech činí 5 %. V roce 

2011 a 2012 byla přirážka vypočtena podle vzorce uvedeného v metodice. 

Průměrné náklady celkového kapitálu nezadluženého podniku 
UWACC  jsou stanoveny 

jako součet bezrizikové úrokové míry a vypočtených rizikových přirážek. 

Pro výpočet EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí je potřeba ještě stanovit 

náklady na vlastní kapitál 
ER  . Jejich výpočet v jednotlivých letech byl proveden dle vzorce 

2.46. 

Pokud se velikost nákladů na celkový kapitál a nákladů na vlastní kapitál liší, rozdílem 

ER  a 
UWACC  je dána přirážka za finanční strukturu .finstrR  

Hodnoty jednotlivých přirážek a nákladů na kapitál jsou uvedeny v Tab. 4.6. 

Tab. 4.6 Rizikové přirážky a náklady kapitálu 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RF 0,0468 0,043 0,0398 0,0389 0,037 0,0192 

Rfinstab 0,0211 0,0335 0,0660 0,1000 0,1000 0,1000 

Rpodnikatelské 0,0178 0,0191 0,0233 0,0212 0,0227 0,0216 

RLA 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0496 0,0472 

Rfinstr -0,0086 0,0500 0,0398 0,0618 0,0763 0,1291 

WACCU 13,57% 14,56% 17,91% 21,01% 20,93% 18,80% 

RE 13,57% 19,56% 21,89% 27,19% 28,56% 31,71% 
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4.2.2 Stanovení ekonomické přidané hodnoty 

Po vyčíslení nákladů na vlastní kapitál je nyní možné zjistit, zda společnost PODA, a. s. 

dosahuje ekonomického zisku. Tab. 4.7 obsahuje výpočet vrcholového ukazatele EVA na bázi 

zúženého hodnotového rozpětí za celé sledované období. Výpočet ekonomické přidané hodnoty 

byl proveden dle vzorce 2.33. 

Tab. 4.7 Výpočet ekonomické přidané hodnoty (v tis. Kč) 

Equity 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE 37,30% 23,17% 21,40% 16,70% 16,43% 24,35% 

RE 13,57% 19,56% 21,89% 27,19% 28,56% 31,71% 

VK 39 162 50 318 55 282 65 613 78 290 103 694 

Spread (ROE-RE) 23,73% 3,60% -0,49% -10,49% -12,13% -7,36% 

EVA 9294,33 1813,92 -272,53 -6884,63 -9495,03 -7636,01 

Δ EVA x -7480,41 -2086,45 -6612,10 -2610,40 1859,02 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že ekonomická přidaná hodnota je kladná pouze 

v roce 2007 a 2008, společnost tedy vytvořila pro vlastníky přidanou hodnotu pouze v prvních 

dvou sledovaných letech.  

V roce 2007 společnost vykazovala nejvyšší rentabilitu vlastního kapitálu a současně 

nejnižší náklady na vlastní kapitál, což mělo na ekonomickou přidanou hodnotu kladný dopad 

a byl vytvořen ekonomický zisk, nejvyšší za sledované období, v hodnotě 9 294,33 tis. Kč.  

V dalším roce již nebyl spread tak vysoký, avšak stále nabýval kladné hodnoty. 

Meziročně také došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 11 156 tis. Kč a byl vytvořen nadzisk pro 

vlastníky ve výši 1 813,92 tis. Kč.  

Od roku 2009 do 2012 nabývá ekonomická přidaná hodnota záporných hodnot i přes 

neustálý meziroční růst vlastního kapitálu. Důvodem je rostoucí záporný spread, jelikož 

náklady na vlastní kapitál převyšují rentabilitu vlastního kapitálu a v těchto letech nebyla 

vytvořena žádná nadhodnota. V roce 2012 je však patrná změna ve vývoji ukazatele, a to 

pozitivním směrem, neboť oproti roku 2011 zásadně vzrostla rentabilita vlastního kapitálu. 

Vývoj EVA je zobrazen v grafu 4.6. 
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Graf 4.6 Vývoj ekonomické přidané hodnoty společnosti 

 

4.3 Pyramidový rozklad EVA společnosti PODA, a. s. 

Pomocí pyramidového rozkladu ukazatele EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí 

bude analyzován vliv dílčích ukazatelů na změnu tohoto vrcholového ukazatele za období 

2007 – 2012. Rozklad bude proveden do osmé úrovně a vlivy budou vyčísleny pomocí 

funkcionální metody analýzy odchylek.  

Tab. 4.8 zobrazuje vlivy veškerých dílčích faktorů působících na ekonomickou přidanou 

hodnotu. Ve sloupci „Pořadí“ je uvedena síla vlivu daného faktoru: Přitom platí, že nejsilnější 

vliv je označen hodnotou „1“, druhý nejsilnější hodnotou „2“ atd., a nezáleží na tom, zda je 

tento vliv kladný či záporný – v úvahu je brána absolutní hodnota vlivu dílčího faktoru na EVA.  

Pro každé období bude okomentován vliv změny vlastního kapitálu, spreadu a nákladů 

na vlastní kapitál na změnu ekonomické přidané hodnoty a následně také vliv šesti faktorů, 

jejichž meziroční změna ovlivnila ekonomickou přidanou hodnotu nejvíce. Pro lepší 

přehlednost je těchto šest faktorů v každém období barevně označeno.20 

 

                                                 
20 Zelené označení = dílčí faktor působí pozitivně na EVA (zvýšení EVA) 
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Tab. 4.8 Vlivy dílčích faktorů na ukazatel EVA (v tis. Kč) 

PODA, a. s. 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí 

EVA -7 480 - -2 086 - -6 612 - -2 610 - 1 859 - 

VK 1 525 2 77 2 -567 2 -1 434 1 -2 476 2 

ROE-RE -9 005 1 -2 164 1 -6 045 1 -1 177 2 4 335 1 

VK 1 525 12 77 24 -567 10 -1 434 5 -2 476 7 

Rf 170 23 169 18 54 23 137 20 1 620 9 

Rpod -58 27 -222 16 127 19 -108 22 100 20 

Rfinstab -554 14 -1 716 1 -2 056 3 0 - 0 - 

Rfinstruk -2 239 7 541,0 8 -1 329 5 -1 044 6 -4 807 3 

RLA 0 - 0 - 0 - 31 24 216 15 

EAT/EBT 63 28 460 10 -287 12 -152 18 333 14 

EBT/EBIT 511 17 -483 9 89 21 -335 13 614 12 

VK/VK 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Ost.P/VK 72 26 -34 26 -2 26 -16 25 -43 23 

Rezervy/VK 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Závazky/VK -857 13 149 19 588 9 347 12 -825 11 

Bank.Úv./VK 1 984 11 -541,3 7 214 16 518 9 2 539 6 

Pohl.Ups.ZK/V 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Dl.A/V -6 607 1 -9 27 -1 294 6 533 8 -6 628 2 

Ost.A/V -13 29 47 25 -76 22 117 21 -15 26 

DzP/V -83 25 590 6 202 17 294 14 -2 087 8 

Nfin/V 4 192 3 -1 471 2 1 457 4 -258 15 144 19 

Nmim/V -214 22 148 20 97 20 0 - 0 - 

Nákl. Úroky/V -382 19 330 13 -234 14 184 16 205 16 

DzP/V 83 25 -590 6 -202 17 -294 14 2 087 8 

Kr.Pohl/V 249 20 -309 14 36 25 141 19 78 21 

Dl.Pohl/V 231 21 130 21 1 27 1 27 0,10 27 

Fin.M/V -1 990 10 1 043 4 629 8 -12 26 -159 18 

Nnaprod.zb./V 565 15 0 - 0 - 0 - 0 - 

NSp.mat a en./V 5 127 2 -127 22 -2 443 2 -1 529 4 6 656 1 

Nslužby/V -3 642 4 -363 12 904 7 890 7 42 24 

Nosobní/V -2 412 8 247 15 269 13 6 479 1 -1 431 10 

Nodpisy/V -2 713 6 -1 252 3 -2 583 1 -5 505 2 3 411 4 

NDaně a popl./V 183 24 89 23 49 24 77 23 -35 25 

NZC pr.. DM+M/V 2359 9 0 - 0 - -2651 3 2572 5 

NZm. stavu R+OP/V -2935 5 820 5 223 15 352 11 -69 22 

Nost.provoz./V 416 18 395 11 -158 18 176 17 204 17 

Materiál/V -513 16 -206 17 -319 11 452 10 -388 13 

Ned.výr/V 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Výrobky/V 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Zboží/V 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Jiné zásoby/V 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Celkem -7 480 - -2 086 - -6 612 - -2 610 - 1 859 - 
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V období let 2007/2008 ekonomická přidaná hodnota poklesla o 7 480 tis. Kč. Na první 

úrovni rozkladu mělo na pokles EVA (o 9 005 tis. Kč) největší vliv meziroční snížení spreadu 

(ROE-RE). Pozitivně na EVA působil nárůst vlastního kapitálu podniku, jež ji zvyšoval o 1 525 

tis. Kč. 

Na spread působilo negativně snížení rentability vlastního kapitálu (ROE). Ukazatel 

ROE poklesl kvůli tomu, že společnost vykázala nižší čistý zisk než v předchozím roce 

a současně došlo k nárůstu vlastního kapitálu podniku. O něco menší negativní vliv na spread 

mělo zvýšení nákladů vlastního kapitálu.  

Náklady vlastního kapitálu negativně ovlivnil zejména nárůst rizikové přirážky za 

finanční strukturu a také nárůst přirážky za finanční stabilitu. Naopak pokles bezrizikové sazby 

o téměř 0,4 procentního bodu ovlivnil náklady na vlastní kapitál v pozitivním směru. 

Ukazatelem s největším absolutním vlivem na EVA byl podíl dlouhodobých aktiv 

k výnosům, který meziročně vzrostl z 0,45 na 0,84. Důvodem byl jednak nárůst dlouhodobého 

majetku a také pokles celkových výnosů společnosti, výsledkem čehož bylo ovlivnění 

ekonomické přidané hodnoty směrem do záporných hodnot. Druhý největší vliv na EVA měl 

ukazatel podílu spotřeby materiálu a energie na výnosech, který působil na růst EVA o 5 127 

tis. Kč. Příčinou tohoto kladného působení byl meziroční pokles hodnoty ukazatele, způsobený 

jak poklesem spotřeby materiálu a energie, tak poklesem celkových výnosů společnosti. Snížení 

podílu finančních nákladů na výnosech umožnilo růst ekonomické přidané hodnoty o 4 192 tis. 

Kč, a to zejména kvůli výraznému meziročnímu poklesu celkových finančních nákladů. Další 

tři ukazatele s největším vlivem na EVA na ni působily negativně a jsou součástí podílu 

provozních nákladů na celkových výnosech podniku. Jedná se o podíl služeb k výnosům, podíl 

změny stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období na výnosech a podíl odpisů na výnosech. Nákladové položky, které se v těchto podílech 

vyskytují, meziročně vzrostly a zároveň poklesly také celkové výnosy, výsledkem čehož bylo 

záporné působení na ekonomickou přidanou hodnotu. 

V letech 2008/2009 ekonomická přidaná hodnota meziročně poklesla o 2 086 tis. Kč a 

v roce 2009 se již pohybovala v záporných hodnotách. Stejně jako v předchozím případě mělo 

na první úrovni rozkladu na ekonomickou přidanou hodnotu největší vliv (pokles o 2 164 tis. 

Kč) snížení spreadu, a to z 3,60 % na -0,49 %. V roce 2009 tedy náklady vlastního kapitálu 

převýšily rentabilitu vlastního kapitálu. Meziroční nárůst vlastního kapitálu téměř o 10 % 

působil na růst EVA pozitivně (zvýšení o 77 tis. Kč). 
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Spread negativně ovlivnil nárůst nákladů na vlastní kapitál o 2,325 procentního bodu 

a také pokles rentability vlastního kapitálu o 1,77 procentního bodu. 

Nejvíce negativně byly náklady vlastního kapitálu ovlivněny nárůstem rizikové přirážky 

na finanční stabilitu, a to z 3,35 % na 6,60 %. Nárůst přirážky byl způsoben nízkou oběžnou 

likviditou v roce 2009, která vstupuje do výpočtu přirážky a je poměřována s okamžitou 

a pohotovou likviditou odvětví. Naopak pozitivně působilo zejména snížení rizikové přirážky 

za finanční strukturu. 

Zvýšení přirážky za finanční stabilitu působilo na EVA nejvyšším záporným vlivem 

a způsobilo její pokles o 1 716 tis. Kč. Druhý nejvyšší absolutní vliv měl nárůst podílu 

finančních nákladů k výnosům, jež způsobil její pokles o 1 471 tis. Kč. Důvodem bylo v tomto 

případě zvýšení celkových finančních nákladů z 900 tis. Kč na 3 045 tis. Kč, způsobené 

prodanými cennými papíry a podíly a nákladovými úroky. Třetí největší vliv, opět negativní, 

měl poměr odpisů DNHM k výnosům. Odpisy meziročně vzrostly o 27 %, přičemž celkové 

výnosy vzrostly jen o 12 %. V pořadí čtvrtý největší absolutní vliv měl podíl finančního majetku 

na výnosech. Tento ukazatel ekonomickou přidanou hodnotu zvyšoval o 1 043 tis. Kč, jelikož 

meziročně došlo k poklesu finančního majetku více než o polovinu. Změna stavu rezerv a 

opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období v poměru 

k výnosům zvyšovala EVA o 820 tis. Kč díky poklesu této nákladové položky. Šestým 

ukazatelem s nejvyšším vlivem byl poměr daně z příjmů k výnosům, jež meziročně poklesl. 

Tento ukazatel se však v pyramidovém rozkladu objevuje dvakrát, a to na páté a na sedmé 

úrovni, přičemž z principu rozkladu je dáno, že vlivy tohoto ukazatele se na obou úrovních 

vzájemně vyruší. 

V letech 2009/2010 pokles ekonomické přidané hodnoty pokračoval, neboť meziročně 

poklesla o 6 612 tis. Kč a v roce 2010 měla hodnotu  -6 884 tis. Kč. Na první úrovni rozkladu 

na EVA opět nejvíce působil spread, jež poklesl o 10 procentních bodů a snižoval EVA o 6 045 

tis. Kč. Kvůli zápornému spreadu na EVA negativně působilo i zvýšení vlastního kapitálu. 

Na spread působil negativně ukazatel ROE (snížení o 4,7 p. b.) i náklady vlastního 

kapitálu (nárůst o 5,3 p. b.) 

Náklady vlastního kapitálu byly negativně ovlivněny zejména nárůstem rizikové 

přirážky za finanční stabilitu (kvůli nízké oběžné likviditě) a také přirážky za finanční strukturu. 
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Absolutně nejvíce ekonomickou přidanou hodnotu ovlivnil poměr odpisů k výnosům. 

Nárůst odpisů z 14 652 tis. Kč na 20 705 tis. Kč byl relativně vyšší než nárůst celkových výnosů, 

což působilo na pokles EVA o 2 583 tis. Kč. Druhý největší vliv měl poměr spotřeby materiálu 

a energie k výnosům. V tomto případě došlo k růstu spotřeby materiálu a energie, v důsledku 

čehož zvýšení podílu této nákladové položky na výnosech působilo na EVA záporně ve výši – 

2 443 tis. Kč. Třetí největší vliv na EVA měl nárůst rizikové přirážky za finanční stabilitu. 

Ukazatelem se čtvrtým největším vlivem byl podíl finančních nákladů na výnosech. 

Meziročním poklesem finančních nákladů více než o 50 % při růstu výnosů bylo dosaženo 

kladného působení na EVA ve výši 1 457 tis. Kč. Pátý nejvyšší vliv měl nárůst rizikové přirážky 

za finanční strukturu. Podíl dlouhodobých aktiv na výnosech měl na EVA šestý nejvyšší vliv. 

Zejména kvůli růstu dlouhodobých aktiv o téměř 33 % tento ukazatel působil na ekonomickou 

přidanou hodnotu záporně a snižoval ji o 1 294 tis. Kč. 

V letech 2010/2011 EVA meziročně poklesla o 2 610 tis. Kč. Další meziroční pokles 

spreadu, o 1,64 p. b., snižoval EVA o 1 177 tis. Kč. Záporně proto působilo i zvýšení vlastního 

kapitálu. 

Spread negativně ovlivnil jak pokles ROE, tak především nárůst nákladů vlastního 

kapitálu. 

Náklady na vlastní kapitál negativně ovlivnil zejména nárůst rizikové přirážky za 

finanční strukturu, o něco méně pak nárůst přirážky za podnikatelské riziko. Pozitivně působil 

pokles bezrizikové úrokové sazby a pokles rizikové přirážky za velikost podniku. 

Poměr osobních nákladů k výnosům působil na EVA v největší míře a zároveň 

pozitivně. Pozitivního vlivu v podobě růstu EVA o 6 479 tis. Kč bylo dosaženo zejména 

prostřednictvím zvýšení celkových výnosů, nákladová položka se zvýšila pouze nepatrně. 

Dalších 5 položek s nejvyšším vlivem ekonomickou přidanou hodnotu snižovalo. Podíl odpisů 

na výnosech EVA snižoval o 5 505 tis. Kč, což bylo způsobeno relativně vyšším nárůstem 

odpisů oproti výnosům. Podobná situace nastala u i podílu zůstatkové ceny prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu k výnosům a také u podílu spotřeby materiálu a energie 

k výnosům. Nárůst vlastního kapitálu byl položkou s pátým největším vlivem na EVA a 

snižoval ji o 1 434 tis. Kč. Poslední z šesti interpretovaných položek je riziková přirážka za 

finanční strukturu, jejíž meziroční nárůst snižoval EVA o 1 044 tis. Kč. 
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V letech 2011/2012 došlo meziročně k růstu EVA o 1 859 tis. Kč, přesto se však EVA, 

která byla pozitivně ovlivněna nárůstem spreadu, v roce 2012 nachází v záporných hodnotách. 

Z důvodu nadále záporného spreadu působilo negativně zvýšení vlastního kapitálu.  

V roce 2012 došlo ke zvýšení rentability vlastního kapitálu, neboť společnost vykázala 

čistý zisk o 96 % vyšší oproti roku 2011. Tyto změny působily na spread kladně a celkovým 

efektem v podobě růstu ROE bylo zvýšení EVA o 4 335 tis. Kč. Naopak negativně na spread 

působil nárůst nákladů na vlastní kapitál, který byl ovlivněn negativně zejména dalším 

zvýšením rizikové přirážky za finanční strukturu (ta vzrostla kvůli vysokému bankovnímu 

úvěru) a pozitivně poklesem bezrizikové sazby. 

Nejvyšší absolutní vliv měl podíl spotřeby materiálu a energie na výnosech. Výnosy se 

meziročně téměř nezměnily, přitom nákladová položka meziročně klesla o 25 %. Výsledkem 

bylo kladné působení na EVA v podobě jejího růstu o 6 656 tis. Kč. Nejvíce negativně 

ovlivňoval EVA podíl dlouhodobého majetku k výnosům a snižoval ji o 6 628 tis. Kč. Příčinou 

bylo zvýšení podílu dlouhodobého majetku na téměř nezměněných výnosech. Negativně 

působil také nárůst rizikové přirážky za finanční strukturu, který EVA snižoval o 4 807 tis. Kč. 

Další tři ukazatele s největším vlivem působily na EVA pozitivně. Podíl odpisů na výnosech 

meziročně poklesl, stejně tak podíl zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu na výnosech a zvýšil se také podíl bankovních úvěrů na vlastním kapitálu, což 

přispívalo k růstu ekonomické přidané hodnoty.  

Přehled faktorů s největším absolutním vlivem na EVA 

Prostřednictvím pyramidového rozkladu ekonomické přidané hodnoty společnosti 

PODA, a. s. bylo pro každé sledované období zjištěno šest faktorů, které na ekonomickou 

přidanou hodnotu působí absolutně nejvíce. Souhrnný přehled těchto faktorů, včetně síly jejich 

působení, je uveden v Tab. 4.9.  

Tab. 4.9 Souhrnný přehled faktorů nejvíce ovlivňujících EVA 

Síla vlivu  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

1 Dl.A/V Rfinstab Nodpisy/V Nosobní/V NSp.mat a en./V 

2 NSp.mat a en./V Nfin/V NSp.mat a en./V Nodpisy/V Dl.A/V 

3 Nfin/V Nodpisy/V Rfinstab NZC pr.. DM+M/V Rfinstruk 

4 Nslužby/V Fin.M/V Nfin/V NSp.mat a en./V Nodpisy/V 

5 NZm. stavu R+OP/V NZm. stavu R+OP/V Rfinstruk VK NZC pr.. DM+M/V 

6 Nodpisy/V Bank.Úv./VK Dl.A/V Rfinstruk Bank. Úv./VK 
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4.4 Srovnání společnosti s odvětvím 

V této kapitole bude společnost PODA, a. s. srovnána s odvětvím CZ-NACE 61 – 

Telekomunikační činnosti, do něhož společnost spadá svým předmětem podnikání. Odvětvové 

hodnoty a ukazatele byly vypočteny na základě analytických materiálů a statistik za období let 

2007 až 2012. Tyto materiály jsou uveřejněny na internetové stránce Ministerstva průmyslu 

a obchodu.21 

4.4.1 Srovnání vybraných poměrových ukazatelů 

V této podkapitole budou porovnány hodnoty a vývojové trendy vybraných poměrových 

ukazatelů společnosti a odvětví CZ-NACE 61 z oblasti rentability, zadluženosti a likvidity. 

Odvětvové ukazatele byly vypočítány na základě dat ze statistických výkazů Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 

Srovnání rentability vlastního kapitálu společnosti a odvětví je uvedeno v grafu 4.7. 

Graf 4.7 Porovnání vývoje ROE společnosti a odvětví 

 

Hodnoty ukazatele ROE společnosti jsou i přes klesající tendenci ve většině let vyšší 

než průměrné hodnoty ROE odvětví, což lze hodnotit velmi pozitivně. Příčinou klesající 

rentability společnosti je meziroční nárůst vlastního kapitálu při zanedbatelné změně čistého 

zisku. V případě odvětví je klesající trend dán relativně rychlejším poklesem čistého zisku 

oproti poklesu vlastního kapitálu. Největší rozdíly ve výši rentability jsou patrné zejména v roce 

2007 a 2012. Jediným obdobím, ve kterém byla rentabilita vlastního kapitálu odvětví vyšší než 

                                                 
21 http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category238 
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u společnosti, byl rok 2008. Z výsledků je patrné, že společnost oproti odvětví v poměru 

k vlastnímu kapitálu vytvoří více čistého zisku. 

Graf 4.8 obsahuje porovnání ukazatele ROA společnosti a odvětví. 

Graf 4.8 Porovnání vývoje ROA společnosti a odvětví 

 

Rentabilita aktiv společnosti je oproti rentabilitě aktiv odvětví vyšší pouze v letech 2007 

a 2012. Důvodem nižší rentability společnosti je zejména to, že celková aktiva společnosti se 

každým rokem zvyšují, přitom hodnota celkových aktiv telekomunikačního odvětví se téměř 

v každém roce snižuje. Z grafu je patrné, že vývojový trend rentability společnosti od roku 2008 

do roku 2011 se shoduje s vývojem rentability odvětví.  

V grafu 4.9 je zobrazen vývoj ukazatele zadluženosti společnosti a odvětví. 

Graf 4.9 Porovnání vývoje celkové zadluženosti společnosti a odvětví 

 

Zadluženost společnosti je vyšší než průměrné zadlužení firem v telekomunikačním 

odvětví, a to přibližně o 20 procentních bodů. Nárůst zadluženosti společnosti je dán rozsáhlými 
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investicemi do budování optické sítě, které jsou částečně financovány dlouhodobými 

bankovními úvěry. Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zadluženost PODA, a. s. a firem 

v odvětví vyvíjí podobným směrem. 

Graf 4.10 porovnává vývoj běžné likvidity společnosti a odvětví. 

Graf 4.10 Porovnání vývoje běžné likvidity společnosti a odvětví 

 

Oproti průměrným hodnotám běžné likvidity odvětví je běžná likvidita společnosti až 

několikanásobně nižší, a to ve všech letech. Největší rozdíl ve schopnosti pokrýt krátkodobé 

závazky oběžnými aktivy je patrný v roce 2009. Krátkodobé závazky společnosti rostou 

v důsledku realizace rozsáhlých projektů. 

4.4.2 Výpočet EVA odvětví  

Ekonomická přidaná hodnota odvětví byla vypočtena dle vzorce 2.33. Výsledné 

hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4.10.  

Tab. 4.10 Výpočet ekonomické přidané hodnoty CZ-NACE 61 (v tis. Kč) 

EVA 61 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE 21,40% 24,48% 16,23% 15,77% 13,24% 13,36% 

RE 8,01% 7,05% 8,93% 7,82% 8,38% 8,18% 

VK 144 063 060 143 362 169 141 803 496 123 401 600 117 106 021 99 825 537 

(ROE-RE) 13,39% 17,43% 7,30% 7,95% 4,86% 5,18% 

EVA 19 289 887 24 987 064 10 352 347 9 805 456 5 687 380 5 174 653 

Δ EVA x 5 697 177 -14 634 717 -546 891 -4 118 076 -512 727 

 

Vývojové trendy ekonomické přidané hodnoty jak společnosti, tak i odvětví jsou 

znázorněny v grafu 4.11.  
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Graf 4.11 Porovnání vývoje EVA společnosti a odvětví 

 

Z grafu je zřejmé  že vývojový trend EVA společnosti a EVA odvětví je shodný od roku 

2008 do roku 2011. Ekonomického zisku společnost PODA, a. s. dosahuje v letech 2007 a 2008, 

neboť tehdy se ukazatel EVA pohybuje v kladných hodnotách. Od roku 2009 již žádnou 

nadhodnotu nevytváří. Pozitivní změna ve vývoji ukazatele je však zaznamenána v roce 2012. 

Ekonomický zisk odvětví „Telekomunikační činnosti“ vzrostl meziročně v roce 2008, v dalším 

sledovaném období je vytvářená nadhodnota čím dál nižší. Na rozdíl od společnosti nebyl 

v roce 2012 u odvětví zaznamenán pozitivní vývojový trend. 

4.4.3 Pyramidový rozklad EVA odvětví 

V této podkapitole bude vypočtena ekonomická přidaná hodnota celého odvětví 

„Telekomunikační činnosti“ (CZ-NACE 61), do kterého svým předmětem činnosti spadá 

analyzovaná společnost PODA, a. s, a pyramidovým rozkladem budou zjištěny a vyčísleny 

vlivy na EVA celého odvětví. Potřebná data k výpočtu (viz příloha č. 24) byla zjištěna ze 

statistických výkazů Ministerstva průmyslu a obchodu, avšak nejsou k dispozici v tak 

podrobném množství jako u samotného podniku. Na základě toho bude proveden pyramidový 

rozklad EVA odvětví pouze do páté úrovně oproti osmiúrovňovému rozkladu EVA podniku. 

Analýza působení dílčích faktorů v tomto případě bude provedena stejným způsobem 

jako u pyramidového rozkladu EVA společnosti PODA, a. s. s tím rozdílem, že budou 

interpretovány pouze čtyři faktory (namísto šesti u společnosti) s největším absolutním vlivem 

na EVA. Vlivy dílčích faktorů jsou vyčísleny v Tab. 4.11.  
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Tab. 4.11 Vlivy dílčích faktorů na EVA CZ-NACE 61 (v tis. Kč) 

CZ-NACE 61 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí 

EVA 5 697 177 - -14 634 717 - -546 891 - -4 118 076 - -512 727 - 

VK -108 005 2 -192 729 2 -1 402 819 1 -402 998 2 -867 507 1 

ROE-RE 5 805 182 1 -14 441 988 1 855 928 2 -3 715 077 1 354 779 2 

VK -108 005 11 -192 729 14 -1 402 819 3 -402 998 9 -867 507 5 

Rf 546 108 8 456 265 9 119 342 15 228 482 12 1 930 691 1 

Rpod -186 707 10 -348 968 12 157 148 13 -272 724 11 112 081 12 

Rfinstab 1 383 096 5 -2 009 000 3 -186 891 12 -612 129 7 -245 452 10 

Rfinstr -359 235 9 -687 281 7 1 375 360 4 -5 644 15 -1 566 872 2 

RLA -2 793 15 -91 573 15 6 929 16 -11 407 14 -13 517 16 

EAT/EBT 1 448 063 4 26 463 16 379 011 9 -415 801 8 56 434 14 

EBT/EBIT 66 658 12 -788 868 5 -426 936 8 -1 067 577 3 -276 292 8 

V/A 4 064 649 1 -2 138 022 2 513 734 7 -2 216 472 1 1 206 615 3 

VK/VK 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Ost.P/VK 0 - 763 701 6 153 085 14 312 379 10 -276 004 9 

Nákl. Úroky/V -53 253 13 435 113 10 281 489 10 834 995 5 83 862 13 

DzP/V -967 566 6 -1 983 853 4 -759 086 5 -149 078 13 -309 319 7 

EAT/V 1 516 033 3 -7 370 001 1 -1 582 916 2 -2 039 072 2 -962 989 4 

Rezervy/VK 878 560 7 -421 800 11 -192 068 11 425 16 -40 450 15 

Závazky/VK -2 547 483 2 -590 474 8 1 593 423 1 732 997 6 229 053 11 

Bank.Úv./VK 19 051 14 306 309 13 -575 696 6 965 547 4 426 937 6 

Celkem 5 697 177 - -14 634 717 - -546 891 - -4 118 076 - -512 727 - 

 

V období 2007/2008 EVA vzrostla o 5 697 177 tis. Kč. Pozitivní vliv na první úrovni 

rozkladu měl na EVA spread, který ji zvyšoval o 5 805 182 tis. Kč, pokles vlastního kapitálu 

působil negativně (-108 005 tis. Kč). 

Spread byl pozitivně ovlivněn zejména růstem rentability vlastního kapitálu, ale také 

poklesem nákladů na vlastní kapitál. Na poklesu nákladů na vlastní kapitál se nejvíce podílelo 

snížení rizikové přirážky za finanční stabilitu a také pokles bezrizikové úrokové míry.  

Největší vliv na ekonomickou přidanou hodnotu odvětví měl ukazatel podílu výnosů na 

celkových aktivech, který meziročně vzrostl téměř o 8 procentních bodů a působil na EVA 

pozitivně (růst o 4 064 649 tis. Kč). To bylo umožněno díky meziročnímu růstu výnosů a 

současně poklesu aktiv. O něco menší vliv měl podíl závazků na vlastním kapitálu. Pokles 

závazků, který byl relativně větší než pokles vlastního kapitálu, působil na snížení EVA o 

2 547 483 tis. Kč. Podíl čistého zisku na výnosech zvyšoval EVA o 1 516 033 tis. Kč, a to 
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prostřednictvím růstu čistého zisku o téměř 14 %. Daňová redukce (EAT/EBT) působila na růst 

EVA o 1 448 063 tis. Kč, neboť čistý zisk meziročně vzrost o téměř 14 % a zisk před zdaněním 

jen o 9 %.  

V období 2008/2009 ekonomická přidaná hodnota poklesla o 14 634 717 tis. Kč, 

přičemž velmi výrazný negativní vliv měl spread. Negativní vliv na pokles měl také vlastní 

kapitál, u něhož došlo k nepatrnému meziročnímu snížení.   

Spread negativně ovlivnil pokles rentability vlastního kapitálu z 24,48 % na 16,23 % 

(příčinou byl pokles čistého zisku) a také nárůst nákladů na vlastní kapitál, který byl způsoben 

zvýšením všech rizikových přirážek, a pouze u bezrizikové sazby došlo meziročně k poklesu.  

Čtyři ukazatele s největším absolutní vlivem na EVA působily ve směru jejího snížení.  

Nejvíce EVA ovlivnil pokles podílu čistého zisku na výnosech (-7 370 001 tis. Kč), dále 

ukazatel V/A, jež poklesl díky menším výnosům oproti roku 2008, poté nárůst rizikové přirážky 

za finanční stabilitu a nakonec pokles podílu daně z příjmů na výnosech, který EVA snižoval o 

1 983 853 tis. Kč. 

V období 2009/2010 EVA poklesla o 546 891 tis. Kč. Na první úrovni se na jejím 

poklesu podílelo snížení vlastního kapitálu o 14 %. Spreadem byla EVA ovlivněna pozitivně. 

Spread byl negativně ovlivněn poklesem rentability vlastního kapitálu (pokles vlastního 

kapitálu byl relativně větší než pokles čistého zisku), naopak kladně na něj působil pokles 

nákladů vlastního kapitálu, a to díky poklesu téměř všech rizikových přirážek.  

Nejvíce, a zároveň kladně EVA ovlivnil růst podílu závazků na vlastním kapitálu (růst 

závazků o 50 %, pokles vlastního kapitálu o 14 %). Dalším ukazatelem byl podíl čistého zisku 

na výnosech, jež poklesl zejména kvůli menšímu čistému zisku vykázanému v roce 2010. 

Snížení vlastního kapitálu o 14 % působilo na pokles EVA o 1 402 819 tis. Kč. Čtvrtý největší 

vliv na EVA měl pokles rizikové přirážky za finanční strukturu, díky čemuž EVA vzrostla 

o 1 375 360 tis. Kč.  

V období 2010/2011 došlo k poklesu EVA o 4 118 076 tis. Kč. Na první úrovni byla 

EVA nejvíce ovlivněna negativním působením v podobě poklesu spreadu a také poklesem 

vlastního kapitálu.  

Spread poklesl jak z důvodu snížení ROE, tak kvůli zvýšení nákladů na vlastní kapitál, 

přičemž větší vliv měl právě pokles ROE.  
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Náklady na vlastní kapitál nejvíce ovlivnil nárůst rizikové přirážky za finanční stabilitu 

a přirážky za podnikatelské riziko.  

Absolutně největší vliv měl na EVA podíl výnosů na aktivech. Meziročně došlo 

k poklesu výnosů a zároveň k nárůstu aktiv, což působilo na pokles EVA o 2 216 472 tis. Kč. 

Druhý největší a záporný vliv měl pokles podílu čistého zisku na výnosech. Třetí nejvyšší vliv 

měl podíl EBT na EBIT a snižoval EVA o 1 067 577 tis. Kč. Naopak růst podílu bankovních 

úvěrů na vlastním kapitálu působil na EVA pozitivně a zvyšoval ji o 965 547 tis. Kč. Hlavním 

důvodem růstu podílu bylo zvýšení bankovních úvěrů meziročně o 62 %.  

V období 2011/2012 ekonomická přidaná hodnota poklesla o 512 727 tis. Kč. Na první 

úrovni působil pozitivně spread, jež vzrostl o 0,327 procentního bodu, negativní dopad měl 

pokles vlastního kapitálu o 14,8 %. 

Na spread působil pozitivně jak mírný nárůst ROE, tak pokles nákladů vlastního 

kapitálu, přičemž na tomto poklesu se nejvýznamněji podílelo snížení bezrizikové sazby. 

Naopak většina rizikových přirážek vzrostla, což působilo na pokles EVA.  

Pokles bezrizikové úrokové sazby měl na EVA největší absolutní vliv. Druhý největší 

vliv byl záporný a byl jím nárůst rizikové přirážky za finanční strukturu. Na EVA působil 

pozitivně podíl výnosů na aktivech, který meziročně vzrostl, zejména kvůli poklesu aktiv. 

Negativně EVA ovlivnil také pokles podílu čistého zisku na výnosech.  

Srovnání EVA společnosti a EVA odvětví 

Aby byla zaručena porovnatelnost dílčích faktorů, ekonomická přidaná hodnota 

společnosti byla rozložena na stejný počet úrovní jako ekonomická přidaná hodnota odvětví. 

Díky tomu bude možné zjistit, zda se vliv dílčích faktorů u společnosti a odvětví shoduje. 

Pyramidový rozklad EVA společnosti do páté úrovně a vyčíslení vlivů je uvedeno v příloze 

č. 22.  

Po provedení rozkladu EVA na stejný počet úrovní je možné porovnat, nakolik se 

nejsilnější faktory ovlivňující ekonomickou přidanou hodnotu společnosti shodují 

s nejsilnějšími faktory ovlivňující ekonomickou přidanou hodnotu celého odvětví. Přehled 

těchto faktorů je uveden v Tab. 4.12. 
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Tab. 4.12 Porovnání faktorů působících na EVA společnosti a odvětví 

Síla 

ukazatele 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

PODA Odvětví PODA  Odvětví PODA  Odvětví PODA  Odvětví PODA  Odvětví 

1 V/A V/A Rfinstab EAT/V Rfinstab 
Závazky

/VK 
EAT/V V/A EAT/V Rf 

2 Rfinstruk 
Závazky/

VK 

EAT/

V 
V/A 

EAT/

V 
EAT/V VK EAT/V V/A Rfinstruk 

3 
Bank.Úv./

VK 
EAT/V V/A Rfinstab Rfinstruk VK V/A 

EBT/EB

IT 
Rfinstruk V/A 

4 VK EAT/EBT DzP/V DzP/V V/A Rfinstruk Rfinstruk 
Bank.úv

./VK 

Bank.Úv./

VK 
EAT/V 

 

V letech 2007/2008 byla nalezena shoda u absolutně nejsilnějšího ukazatele, kterým je 

podíl výnosů na aktivech. Zatímco u společnosti působil na pokles ekonomické přidané 

hodnoty, na EVA odvětví měl tento ukazatel pozitivní vliv. 

V následujícím období se silou působení shodoval poměr daně z příjmů k výnosům, 

který v obou případech působil na pokles ekonomické přidané hodnoty jako čtvrtý nejsilnější 

ukazatel. 

V letech 2009/2010 se u společnosti a odvětví shodoval druhý nejsilnější ukazatel, 

kterým je podíl čistého zisku na výnosech. Ekonomickou přidanou hodnotu společnosti 

i odvětví ovlivnil negativně. 

Ve zbývajících letech již nebyly nalezeny žádné faktory, které by na EVA společnosti 

a odvětví působily stejnou pořadovou silou.  

Z Tab. 4.12 je také patrné, že v několika letech se ve výběru čtyřech nejsilněji působících 

faktorů objevují alespoň shodné ukazatele. 

4.5 Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti vlivů byla provedena pro hodnotu ukazatele EVA v roce 2012, 

přičemž byly zjišťovány relativní změny těch faktorů, které (po předchozí analýze 

v kapitole 4.3) ovlivňovaly ekonomickou přidanou hodnotu nejsilněji a nejčastěji, a také dalších 

vybraných faktorů. 

V Tab. 4.13 je zobrazen vliv absolutní změny EVA při změně faktoru o parametr α za 

rok 2012. Změny ekonomické přidané hodnoty v relativním vyjádření jsou uvedeny v příloze 

č. 23. Relativní odchylky α byly stanoveny v intervalu od -10 % do +10 % s odstupem 2,5 p. b. 

Zjištění bylo provedeno prostřednictvím jednofaktorové analýza, kdy vybraný faktor byl 
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změněn o hodnotu α a ostatní faktory zůstaly nezměněny. Absolutní změny EVA při změnách 

parametrů jsou zobrazeny v grafu 4.12. 

Tab. 4.13 Analýza citlivosti vlivů 

Δ EVA při Δ 

parametru 
-10% -7,5% -5% -2,5% 0% 2,5% 5% 7,5% 10% 

RE -4348 -5170 -5992 -6814 -7636 -8458 -9280 -10102 -10924 

Nodpisy/V -5064 -5707 -6350 -6993 -7636 -8279 -8922 -9565 -10208 

Dl.A/V -5089 -5773 -6424 -7044 -7636 -8202 -8742 -9260 -9756 

NSp.mat a en./V -5662 -6155 -6649 -7142 -7636 -8130 -8623 -9117 -9610 

CZ/VK -9121 -8750 -8378 -8007 -7636 -7265 -6894 -6523 -6151 

VK -6872 -7063 -7254 -7445 -7636 -7827 -8018 -8209 -8400 

Nfin/V -7459 -7503 -7547 -7592 -7636 -7680 -7725 -7769 -7813 

 

Graf 4.12 Změna EVA při změně parametru 

 

Z grafu vyplývá, že v roce 2012 je pozitivně působícím faktorem pouze poměr cizího 

kapitálu k vlastnímu kapitálu. Pokud by došlo k jeho zvýšení např. o 5 %, ekonomická přidaná 

hodnota by ceteris paribus vzrostla z -7 636 tis. Kč na -6 894 tis. Kč (o 9,72 %). 

Růst zbývajících analyzovaných faktorů by na EVA působil negativně. Nejvíce 

negativně by EVA byla ovlivněna nárůstem nákladů na vlastní kapitál, které by v případě růstu 

o 5 % způsobily pokles EVA na -9 280 tis. Kč. V případě růstu podílu odpisů na výnosech 

o 5 % by došlo k poklesu EVA na -8 922 tis. Kč, a pokud by se o stejnou hodnotu zvýšil podíl 

dlouhodobých aktiv, znamenalo by to pokles EVA na -8 742 tis. Kč. Jestliže o 5 % vzroste 

podíl spotřeby materiálu a energie na výnosech, EVA poklesne na -8 623 tis. Kč. Růst vlastního 
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kapitálu, který by v případě kladného spreadu působil na EVA pozitivně, však kvůli zápornému 

spreadu působí na její pokles. V roce 2012 je EVA nejméně citlivá na změnu poměru finančních 

nákladů k výnosům, neboť v případě růstu poměru o 5 % dojde k poklesu EVA o 1,16 % na 

hodnotu -7 725 tis. Kč.  

4.6 Zhodnocení výsledků 

Na základě dosažených výsledků lze říci, že z hlediska stability a zadluženosti je 

společnost PODA, a. s. stabilní, přiměřeně zadlužená společnost. V průběhu sledovaného 

období společnost investuje velké množství prostředků do výstavby optických metropolitních 

sítí. Aby bylo možné co nejrychleji trasy sítí vystavět, využívá společnost vedle vlastních zdrojů 

také cizích zdrojů ve formě dlouhodobých bankovních úvěrů od ČSOB a Komerční banky. To 

se postupem času projevilo ve změně struktury zdrojů financování – od roku 2007 do roku 2009 

zaujímal vlastní kapitál na pasivech nadpoloviční podíl, od roku 2010 již na straně pasiv 

začínají převažovat cizí zdroje. V roce 2012 byl jejich podíl téměř 59 %. Financování investic 

cizími zdroji je levnější než jejich financování vlastním kapitálem, avšak je potřeba dbát na to, 

aby se společnost nepřiměřeně nezadlužila. Jediné co lze společnosti vytknout je částečné krytí 

dlouhodobého majetku krátkodobými zdroji a s tím související podkapitalizování, je proto 

doporučeno zvýšení podílu dlouhodobého vlastního či cizího kapitálu. 

V oblasti aktivity společnosti je patrná rostoucí tendence ukazatele doby obratu aktiv, 

což je způsobeno každoročním růstem společnosti. Relativní růst tržeb není dostatečně vysoký 

na to, aby alespoň vyrovnal relativní růst aktiv, což se projeví právě v rostoucí době jednoho 

obratu aktiv. Na růstu aktiv má zásadní podíl nárůst dlouhodobého hmotného majetku, přesněji 

staveb v podobě tras optických sítí. Při porovnání doby obratu krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů s dobou obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů je vidět, že 

doba obratu pohledávek je několikanásobně nižší než doba obratu závazků. Tento stav je 

příznivý z toho důvodu, že společnost za své služby inkasuje peníze mnohem dříve, než je 

nucena uhradit faktury došlé od svých dodavatelů.  

Hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu byla nejpříznivější v roce 2007, kdy 

činila 37,30 %. Rentabilita společnosti tak vysoce přesahovala průměrné hodnoty rentability 

celého odvětví. V dalších letech rentabilita vlastního kapitálu společnosti klesá a přibližuje se 

průměrným odvětvovým hodnotám této rentability, v porovnání s odvětvím je však (kromě roku 

2008) stále vyšší. Klesající rentabilita je způsobena zejména růstem vlastního kapitálu 

společnosti, který byl relativně vyšší než růst čistého zisku. Až v roce 2012 byl vykázaný čistý 
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zisk dostatečně vysoký na to, aby převýšil nárůst vlastního kapitálu, a lze tak pozorovat 

pozitivní změnu ve vývojovém trendu rentability vlastního kapitálu společnosti. Vývoj 

rentability aktiv společnosti je velmi podobný vývoji rentability vlastního kapitálu. Nejvyšší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2007 (27,53 %). V následujících letech rentabilita aktiv až do 

roku 2011 klesá a její hodnoty jsou ve srovnání s odvětvím nižší. Pokles rentability je dán velmi 

vysokým nárůstem hodnoty aktiv společnosti - ta během šesti let vzrostla 3,5 násobně. 

V budoucnu lze očekávat nárůst čistého zisku, jež bude generovat investice do optických sítí. 

Hodnoty běžné i pohotové likvidity se pohybují na velmi nízké úrovni, což je dáno 

jednak podnikatelským zaměřením společnosti a jednak investováním veškerých volných 

prostředků do rozvoje firmy a budování optických tras. Zásoby zaujímají na aktivech velmi 

malý podíl, stejně tak krátkodobé pohledávky. V porovnáním s odvětvím je běžná likvidita 

společnosti až několikanásobně nižší. Jelikož hodnoty běžné likvidity v žádném roce 

nedosahují doporučeného intervalu (1,5 – 2,5), strategií řízení běžné likvidity společnosti je 

možné označit za agresivní, neboť její hodnoty se pohybují pod 1,5. Společnost však není 

nízkými hodnotami likvidity nijak negativně ovlivněna. Optimální hodnota okamžité likvidity 

byla splněna v letech 2007 až 2009, v dalších letech již společnost nedrží v hotovosti či na 

bankovních účtech tak vysoké množství prostředků.  

Hodnocení finanční pozice společnosti bylo provedeno pomocí několika bankrotních a 

jednoho bonitního modelu. V případě Altmanova modelu bylo použit výpočet Z-skóre pro 

nevýrobní společnosti. V roce 2007 společnost spadala mezi skupinu firem, které nejsou 

bankrotem ohroženy. V dalších dvou letech bylo zařazení nejednoznačné, neboť společnost se 

pohybovala v šedé zóně. Podle modelu byla společnost bankrotem ohrožena v roce 2010 a 2011 

a v roce 2012 byla opět v intervalu šedé zóny. Finanční situace společnosti podle Taflerova 

modelu byla ve všech letech dobrá a dle tohoto modelu lze usuzovat na nízkou pravděpodobnost 

úpadku společnosti. Indexem IN99 byla předpovězena tvorba hodnoty v roce 2007, indexem 

IN01 v letech 2007 a 2008 a indexem IN05 v roce 2007, 2008, 2009 a 2012. Pozitivní je 

skutečnost, že výsledné hodnoty těchto třech indexů ani v jednom roce nepřekročily dolní 

hranici, která poukazuje na vážné finanční problémy. Bonitní model Kralickův Quick test 

umožnil posoudit finanční stabilitu, výnosovou situace a souhrnnou situaci společnosti pomocí 

bodového ohodnocení. U finanční stability bylo ve všech letech dosaženo maxima možného 

počtu bodů, u výnosové situace byla společnost ohodnocena maximem pouze v roce 2007 a 

2008 a v dalších letech získala 3 nebo 3,5 bodu. V souhrnu lze finanční situaci společnosti 

hodnotit ve čtyřech letech jako výbornou a ve dvou letech jako velmi dobrou.  
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Výkonnost společnosti byla posouzena také pomocí ekonomické přidané hodnoty 

vypočtené na bázi zúženého hodnotového rozpětí, tedy hodnoty vytvořené pro vlastníky. 

Ekonomického zisku bylo dosaženo v roce 2007 a 2008, v dalších letech již ekonomická 

přidaná hodnota nabývala záporných hodnot. Při porovnání s odvětvím se vývojové trendy 

ukazatele shodují od roku 2008 do roku 2011. 

Pro stanovení faktorů, které ovlivňují vrcholový ukazatel – ekonomickou přidanou 

hodnotu, byla aplikována analýza odchylek a vlivy dílčích faktorů byly vyčísleny funkcionální 

metodou rozkladu. Tímto bylo zjištěno, jaké faktory nejvíce ovlivňují ekonomickou přidanou 

hodnotu společnosti, ať už kladně či záporně. Tyto faktory jsou uvedeny v Tab. 4.14 a hodnoty 

„1“ až „6“ vyjadřují sílu působení daného faktoru v daném roce, přičemž hodnota „1“ značí 

nejsilnější faktor v tomto roce. 

Tab. 4.14 Přehled faktorů nejvíce ovlivňujících EVA společnosti PODA, a. s. 

Faktor 
Četnost 

výskytu 

Působí 

kladně 

Působí 

záporně 

Síla působení na EVA 

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 

Nodpisy/V 5x ↘, 1x ↗, 4x 6 3 1 2 4 

NSp.mat a en./V 4x ↘, 2x ↗, 2x 2 - 2 4 1 

Nfin/V 3x ↘, 2x ↗, 1x 3 2 4 - - 

NZm. stavu R+OP/V 2x ↘, 1x ↗, 1x 5 5 - - - 

Dl.A/V 3x ↘, 0x ↗, 3x 1 - 6 - 2 

Rfinstr 3x ↘, 0x ↗, 3x - - 5 6 3 

Bank. Úv./VK 2x ↗, 2x ↘, 0x - 6 - - 6 

Rfinstab 2x ↘, 0x ↗, 2x - 1 3 - - 

NZC pr.. DM+M/V 2x ↘, 1x ↗, 1x - - - 3 5 

FM/V 1x ↘, 1x ↗, 0x - 4 - - - 

Nosobní/V 1x ↘, 1x ↗, 0x - - - 1 - 

Nslužby/V 1x ↘, 0x ↗, 1x 4 - - - - 

VK 1x ↗,↘, 0x 
↗ (při záporném 

spreadu), 1x 
- - - 5 - 

 

Z tabulky lze vyčíst faktory, které na ekonomickou přidanou hodnotu společnosti 

PODA, a. s. působily nejčastěji. Je zde uvedena četnost výskytu faktoru a také četnost kladného 

a záporného působení na EVA. Symbolem šipky je znázorněno, jakým způsobem se ukazatel 

změnil, když působil na EVA pozitivně či negativně. Během sledovaného období na 

ekonomickou přidanou hodnotu společnosti působil nejčastěji podíl odpisů na výnosech (5x). 

Svým růstem tento faktor působil na EVA negativně (4x) a poklesem pozitivně (1x). Růst 

tohoto faktoru je dán investováním společnosti do dlouhodobého majetku, který je následně 
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odepisován. Podíl odpisů na výnosech by mohl být snížen nárůstem celkových výnosů či 

poklesem hodnoty odpisů.  

Společnost PODA, a. s. během sledovaného období prováděla investice do budování 

metropolitní optické sítě. Technologie optické sítě obnáší vysoké investiční náklady na zařízení 

a umístění kabelů do země. Síťové připojení vedené po optickém kabelu má však oproti jiným 

typům připojení několik zásadních výhod, zejména vysokou rychlost a kvalitu přenosu dat, 

nízkou ztrátovost síly signálu a v neposlední řadě nižší náklady na správu optické sítě oproti 

jiným typům připojení. Za posledních šest let bylo vybudováno více než 200 kilometrů 

optických tras, díky čemuž mohlo využívat služeb společnosti stále více klientů. Nové klienty 

společnost získala i díky úspěšně provedeným akvizicím a kontraktům. Na základě dosažených 

výsledků lze konstatovat, že PODA, a. s. je rostoucí společnost, podnikající ve velmi 

perspektivním odvětví, neboť počet domácností v ČR připojených k internetu se za posledních 

šest let téměř zdvojnásobil. Potenciální zákazníky může společnost zaujmout zejména jako 

poskytovatel internetu, televizních služeb či jako virtuální mobilní operátor. Klienti poptávají 

kvalitní a rychlé připojení, které jim společnost PODA, a. s. prostřednictvím optické sítě dokáže 

poskytnout. 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení výkonnosti společnosti PODA, a. s. za období 

let 2007 - 2012. 

Diplomová práce byla rozdělena na pět částí, včetně úvodu a závěru. První, teoretická 

část byla zaměřena na popis metodiky výkonnosti podniku. Bylo zde charakterizováno pojetí 

výkonnosti, definována teorie finanční analýzy a souhrnných modelů finanční úrovně, které 

jsou jedním z měřítek používaných pro hodnocení výkonnosti podniku. Podrobněji zde byla 

popsána ekonomická přidaná hodnota, náklady kapitálu, pyramidový rozklad finančních 

ukazatelů a nakonec analýza citlivosti vlivů. 

Ve druhé části byla představena analyzovaná společnost PODA, a. s. a provedena 

horizontální, vertikální a poměrová analýza účetních výkazů společnosti. 

Stěžejní byla třetí část diplomové práce, neboť zde bylo provedeno hodnocení 

výkonnosti společnosti PODA, a. s. prostřednictvím souhrnných modelů finanční úrovně 

společnosti a ekonomické přidané hodnoty na bázi zúženého hodnotového rozpětí. Pro výpočet 

ekonomické přidané hodnoty bylo potřeba vyčíslit náklady vlastního kapitálu a k jejich výpočtu 

bylo použito stavebnicového modelu. Ekonomická přidaná hodnota byla následně pyramidově 

rozložena, díky čemuž bylo možné určit faktory, které tento vrcholový ukazatel ovlivňují 

nejvíce. Vlivy dílčích faktorů byly vyčísleny funkcionální metodou. Pro srovnání s odvětvím 

byl v této části porovnán vývoj vybraných poměrových ukazatelů. Také byla vypočtena 

ekonomická přidaná hodnota odvětví CZ-NACE 61 – Telekomunikační činnosti, která byla 

následně rozložena stejným metodickým postupem jako v případě společnosti. V závěru třetí 

části byla provedena citlivostní analýza vlivů. 

Jak dokládá několik úspěšně provedených akvizic a zvyšující se počet klientů, PODA, 

a. s. je rostoucí, finančně stabilní a v porovnání s odvětvím rentabilní společnost. Ukazatele 

rentability během sledovaného období vykazovaly klesající trend, který je však dán nemalými 

investicemi do rozvoje společnosti. V počátečních fázích investice je nutné vynaložit 

prostředky, které investice zhodnotí až v budoucnu. Efekty z investic do výstavby optických 

tras se tak projeví až v příštích letech, stejně tak lze očekávat vývoj ekonomické přidané 

hodnoty společnosti kladným směrem.  
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Příloha č. 1 Rozvaha PODA, a. s. – Aktiva 2007-2012 

ROZVAHA V TIS. KČ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 72 221 101 254 107 281 136 450 174 820 253 596 

Dlouhodobý majetek 56 977 78 702 88 551 117 731 159 006 232 412 

Dlouhodobý nehmotný majetek 88 27 665 1 818 3 493 1 464 

Software 88 27 12 115 69 22 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 653 1 703 3 424 1 442 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 56 889 75 975 87 446 115 473 155 061 152 531 

Pozemky 20 20 20 20 20 20 

Stavby 15 824 34 089 47 129 71 635 100 033 108 121 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 087 8 830 9 860 15 463 29 491 21 473 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 432 110 110 536 304 310 

Oceňovací rozdíly k nabytému majetku 35 526 32 926 30 327 27 819 25 213 22 607 

Dlouhodobý finanční majetek 0 2 700 440 440 452 78 417 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 2 700 0 0 452 78 417 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 440 440 0 0 

Oběžná aktiva 14 188 21 700 18 213 17 249 15 528 20 730 

Zásoby 297 3 074 5 389 9 890 7 090 11 384 

Materiál 297 3 074 5 389 9 890 7 090 8 906 

Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 2 478 

Výrobky 0 0 0 0 0 0 

Zboží 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 3 287 1 134 53 53 54 53 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 3 287 1 134 53 53 54 53 

Krátkodobé pohledávky 5 039 2 321 5 508 6 000 6 346 5 503 

Pohledávky z obchodních vztahů 3 075 1 099 1 381 1 261 4 647 3 749 

Pohledávky-ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

Stát-daňové pohledávky 5 26 571 1 638 147 8 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 911 444 1 231 1 773 1 012 883 

Dohadné účty aktivní 28 0 0 0 0 63 

Jiné pohledávky 1 020 752 2 325 1 328 540 800 

Krátkodobý finanční majetek 5 565 15 171 7 263 1 306 2 038 3 790 

Peníze 227 134 250 722 239 573 

Účty v bankách 5 338 15 037 7 013 584 1 799 3 217 

Časové rozlišení 1 056 852 517 1 470 286 454 

Náklady příštích období 1 056 777 510 1 261 286 409 

Příjmy příštích období 0 75 7 209 0 45 
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Příloha č. 2 Rozvaha PODA, a. s. – Pasiva 2007-2012 

ROZVAHA V TIS. KČ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 72 221 101 254 107 281 136 450 174 820 253 596 

Vlastní kapitál 39 162 50 318 55 282 65 613 78 290 103 694 

Základní kapitál 20 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 

Základní kapitál 20 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 

Kapitálové fondy 0 0 -6 300 -6 300 -5 849 -5 003 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

0 0 -6 300 -6 300 -5 849 -5 003 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 

1 839 -340 3 124 3 771 4 377 5 092 

Zákonný rezervní fond/Nedělitený fond 1 806 2 537 3 107 3 698 4 246 4 889 

Statutární a ostatní fondy 33 -2 877 17 73 131 203 

Výsledek hospodaření minulých let 2 714 0 7 630 18 187 27 900 39 358 

Nerozdělený zisk minulých let 2 714 0 7 630 18 187 27 900 39 358 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+ -) 

14 609 11 658 11 828 10 955 12 862 25 247 

Cizí zdroje 32 597 49 837 51 108 69 800 95 520 149 128 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 9 534 9 140 7 856 7 258 13 078 14 317 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 

Závazkyy ke společníkům, čl. družstva a k úč. 
Sdružení 

0 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 0 0 1 471 944 5 434 7 418 

Jiné závazky 2 096 2 095 0 0 815 605 

Odložený daňový závazek 7 438 7 045 6 385 6 314 6 829 6 294 

Krátkodobé závazky 18 394 20 697 26 308 39 995 48 209 55 976 

Závazky z obchodních vztahů 9 092 11 742 16 363 24 055 30 606 25 227 

Závazky-ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

Závazky ke společníkům, čl. družstva a k 
účastníkům sdružení 

0 0 0 0 300 300 

Závazky k zaměstnancům 1 001 1 225 1 393 1 554 1 525 2 025 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

519 725 772 880 860 1 201 

Stát-daňové závazky a dotace 4 033 1 309 795 204 3 913 5 088 

Krátkodobé přijaté zálohy 172 22 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 3 478 5 527 6 347 11 886 7 892 4 687 

Jiné závazky 99 147 638 1 416 3 113 17 448 

Bankovní úvěry a výpomoci 4 669 20 000 16 944 22 547 34 233 78 835 

Bankovní úvěry dlouhodobé 4 669 20 000 16 944 22 547 34 233 78 835 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 462 1 099 891 1 037 1 010 774 

Výdaje příštích období 462 1 099 891 1 037 1 010 774 

Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty PODA, a. s. 2007-2012 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 812    0    29    18    0    0    

Náklady vynaložené na prodané zboží 827    0    0    0    0    0    

Obchodní marže -15    0    29    18    0    0    

Výkony 108 491    91 303    101 003    120 362    156 675    170 306    

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 108 491    89 689    98 675    116 882    147 003    162 103    

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0    0    0    0    0    2 478    

Aktivace 0    1 614    2 328    3 480    9 672    5 725    

Výkonová spotřeba 54 197    38 276    43 704    53 033    76 349    67 705    

Spotřeba materiálu a energie 27 251    14 532    16 511    22 670    34 657    25 983    

Služby 26 946    23 744    27 193    30 363    41 692    41 722    

Přidaná hodnota 54 279    53 027    57 328    67 347    80 326    102 601    

Osobní náklady 28 007    23 201    25 739    29 569    31 574    33 518    

Mzdové náklady 20 110    16 656    18 677    21 421    22 892    24 287    

Náklady na sociální zabezpeční a zdravotní pojištění 7 009    5 836    6 274    7 278    7 756    8 240    

Sociální náklady 888    709    788    870    926    991    

Daně a poplatky 684    306    221    188    143    189    

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11 656    11 495    14 652    20 705    38 262    33 858    

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 11 560    1 309    967    1 037    16 000    1 740    

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 9 769    85    0    0    11 976    525    

Tržby z prodeje materiálu 1 791    1 224    967    1 037    4 024    1 215    

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a mat. 3 451    0    0    0    4 265    895    

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 3 451    0    0    0    1 094    284    

Prodaný materiál 0    0    0    0    3 171    611    

Změna stavu rezerv a opr. položek v prov. oblasti a KNPO 334    3 404    2 692    2 817    3 435    3 532    

Ostatní provozní výnosy 602    342    119    989    1 048    1 347    

Ostatní provozní náklady 2 175    1 153    750    1 097    1 275    1 010    

Provozní výsledek hospodaření 20 134    15 119    14 360    14 997    18 420    32 686    

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 5 200    0    1 668    0    310    0    

Prodané cenné papíry a podíly 5 000    0    1 668    0    440    0    

Výnosové úroky 54    193    158    90    21    31    

Nákladové úroky 1 239    500    1 019    855    1 510    1 783    

Ostatní finanční výnosy 1    6    8    11    6    864    

Ostatní finanční náklady 1 116    400    358    626    569    552    

Finanční výsledek hospodaření -2 100    -701    -1 211    -1 380    -2 182    -1 440    

Daň z příjmů za běžnou činnost 4 033    3 057    2 620    2 763    3 451    6 200    

- splatná 6 520    3 450    3 279    2 834    2 936    6 736    

- odložená -2 487    -393    -659    -71    515    -536    

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 14 001    11 361    10 529    10 854    12 787    25 046    

Mimořádné výnosy 685    584    1 417    101    75    201    

Mimořádné náklady 77    194    118    0    0    0    

Daň z příjmů z mimořádné činnosti   93    0    0    0    0    

- splatná   93    0    0    0    0    

Mimořádný výsledek hospodaření 608    297    1 299    101    75    201    

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)    (EAT) 14 609    11 658    11 828    10 955    12 862    25 247    

Výsledek hodpodaření před zdaněním (EBT) 18 642    14 808    14 448    13 718    16 313    31 447    
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Příloha č. 4 Horizontální analýza aktiv 

ROZVAHA V TIS. KČ 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

AKTIVA CELKEM 40,20% 5,95% 27,19% 28,12% 45,06% 

Dlouhodobý majetek 38,13% 12,51% 32,95% 35,06% 46,17% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -69,32% 2362,96% 173,38% 92,13% -58,09% 

Software -69,32% -55,56% 858,33% -40,00% -68,12% 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek - - - 101,06% -57,89% 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - - - - - 

Dlouhodobý hmotný majetek 33,55% 15,10% 32,05% 34,28% -1,63% 

Pozemky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Stavby 115,43% 38,25% 52,00% 39,64% 8,09% 

Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

73,58% 11,66% 56,83% 90,72% -27,19% 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek - - - - - 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -74,54% 0,00% 387,27% -43,28% 1,97% 

Oceňovací rozdíly k nabytému majetku -7,32% -7,89% -8,27% -9,37% -10,34% 

Dlouhodobý finanční majetek - -83,70% 0,00% 2,73% 17248,89% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách - -100,00% - - 17248,89% 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly - - 0,00% -100,00% - 

Oběžná aktiva 52,95% -16,07% -5,29% -9,98% 33,50% 

Zásoby 935,02% 75,31% 83,52% -28,31% 60,56% 

Materiál 935,02% 75,31% 83,52% -28,31% 25,61% 

Nedokončená výroba a polotovary - - - - - 

Výrobky - - - - - 

Zboží - - - - - 

Dlouhodobé pohledávky -65,50% -95,33% 0,00% 1,89% -1,85% 

Pohledávky z obchodních vztahů - - - - - 

Dohadné účty aktivní - - - - - 

Jiné pohledávky -65,50% -95,33% 0,00% 1,89% -1,85% 

Krátkodobé pohledávky -53,94% 137,31% 8,93% 5,77% -13,28% 

Pohledávky z obchodních vztahů -64,26% 25,66% -8,69% 268,52% -19,32% 

Pohledávky-ovládající a řídící osoba - - - - - 

Stát-daňové pohledávky 420,00% 2096,15% 186,87% -91,03% -94,56% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy -51,26% 177,25% 44,03% -42,92% -12,75% 

Dohadné účty aktivní -100,00% - - - - 

Jiné pohledávky -26,27% 209,18% -42,88% -59,34% 48,15% 

Krátkodobý finanční majetek 172,61% -52,13% -82,02% 56,05% 85,97% 

Peníze -40,97% 86,57% 188,80% -66,90% 139,75% 

Účty v bankách 181,70% -53,36% -91,67% 208,05% 78,82% 

Časové rozlišení -19,32% -39,32% 184,33% -80,54% 58,74% 

Náklady příštích období -26,42% -34,36% 147,25% -77,32% 43,01% 

Příjmy příštích období - -90,67% 2885,71% -100,00% - 
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Příloha č. 5 Horizontální analýza pasiv 

ROZVAHA V TIS. KČ 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

PASIVA CELKEM 40,20% 5,95% 27,19% 28,12% 45,06% 

Vlastní kapitál 28,49% 9,87% 18,69% 19,32% 32,45% 

Základní kapitál 95,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Základní kapitál 95,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kapitálové fondy - - 0,00% -7,16% -14,46% 

Ostatní kapitálové fondy - - - - - 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

- - 0,00% -7,16% -14,46% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 

-118,49% -1018,82% 20,71% 16,07% 16,34% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitený fond 40,48% 22,47% 19,02% 14,82% 15,14% 

Statutární a ostatní fondy -8818,18% -100,59% 329,41% 79,45% 54,96% 

Výsledek hospodaření minulých let -100,00% - 138,36% 53,41% 41,07% 

Nerozdělený zisk minulých let -100,00% - 138,36% 53,41% 41,07% 

Neuhrazená ztráta minulých let - - - - - 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+ -) 

-20,20% 1,46% -7,38% 17,41% 96,29% 

Cizí zdroje 52,89% 2,55% 36,57% 36,85% 56,12% 

Rezervy - - - - - 

Ostatní rezervy - - - - - 

Dlouhodobé závazky -4,13% -14,05% -7,61% 80,19% 9,47% 

Závazky z obchodních vztahů - - - - - 

Závazkyy ke společníkům, čl. družstva a k úč. 
Sdružení 

- - - - - 

Dohadné účty pasivní - - -35,83% 475,64% 36,51% 

Jiné závazky -0,05% -100,00% - - -25,77% 

Odložený daňový závazek -5,28% -9,37% -1,11% 8,16% -7,83% 

Krátkodobé závazky 12,52% 27,11% 52,03% 20,54% 16,11% 

Závazky z obchodních vztahů 29,15% 39,35% 47,01% 27,23% -17,57% 

Závazky-ovládající a řídící osoba - - - - - 

Závazky ke společníkům, čl. družstva a k 
účastníkům sdružení 

- - - - 0,00% 

Závazky k zaměstnancům 22,38% 13,71% 11,56% -1,87% 32,79% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

39,69% 6,48% 13,99% -2,27% 39,65% 

Stát-daňové závazky a dotace -67,54% -39,27% -74,34% 1818,14% 30,03% 

Krátkodobé přijaté zálohy -87,21% -100,00% - - - 

Dohadné účty pasivní 58,91% 14,84% 87,27% -33,60% -40,61% 

Jiné závazky 48,48% 334,01% 121,94% 119,84% 460,49% 

Bankovní úvěry a výpomoci 328,36% -15,28% 33,07% 51,83% 130,29% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 328,36% -15,28% 33,07% 51,83% 130,29% 

Krátkodobé bankovní úvěry - - - - - 

Časové rozlišení 137,88% -18,93% 16,39% -2,60% -23,37% 

Výdaje příštích období 137,88% -18,93% 16,39% -2,60% -23,37% 

Výnosy příštích období - - - - - 
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Příloha č. 6 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Tržby za prodej zboží -100,00% - -37,93% -100,00% - 

Náklady vynaložené na prodané zboží -100,00% - - - - 

Obchodní marže -100,00% - -37,93% -100,00% - 

Výkony -15,84% 10,62% 19,17% 30,17% 8,70% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -17,33% 10,02% 18,45% 25,77% 10,27% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti - - - - - 

Aktivace - 44,24% 49,48% 177,93% -40,81% 

Výkonová spotřeba -29,38% 14,18% 21,35% 43,97% -11,32% 

Spotřeba materiálu a energie -46,67% 13,62% 37,30% 52,88% -25,03% 

Služby -11,88% 14,53% 11,66% 37,31% 0,07% 

Přidaná hodnota -2,31% 8,11% 17,48% 19,27% 27,73% 

Osobní náklady -17,16% 10,94% 14,88% 6,78% 6,16% 

Mzdové náklady -17,18% 12,13% 14,69% 6,87% 6,09% 

Náklady na sociální zabezpeční a zdravotní pojištění -16,74% 7,51% 16,00% 6,57% 6,24% 

Sociální náklady -20,16% 11,14% 10,41% 6,44% 7,02% 

Daně a poplatky -55,26% -27,78% -14,93% -23,94% 32,17% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -1,38% 27,46% 41,31% 84,80% -11,51% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -88,68% -26,13% 7,24% 1442,91% -89,13% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -99,13% -100,00% - - -95,62% 

Tržby z prodeje materiálu -31,66% -21,00% 7,24% 288,04% -69,81% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a mat. -100,00% - - - -79,02% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -100,00% - - - -74,04% 

Prodaný materiál - - - - -80,73% 

Změna stavu rezerv a OP v prov. oblasti a kompl. nákl. PO 919,16% -20,92% 4,64% 21,94% 2,82% 

Ostatní provozní výnosy -43,19% -65,20% 731,09% 5,97% 28,53% 

Ostatní provozní náklady -46,99% -34,95% 46,27% 16,23% -20,78% 

Provozní výsledek hospodaření -24,91% -5,02% 4,44% 22,82% 77,45% 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -100,00% - -100,00% - -100,00% 

Prodané cenné papíry a podíly -100,00% - -100,00% - -100,00% 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - - - - - 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách.... - - - - - 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti - - - - - 

Výnosové úroky 257,41% -18,13% -43,04% -76,67% 47,62% 

Nákladové úroky -59,64% 103,80% -16,09% 76,61% 18,08% 

Ostatní finanční výnosy 500,00% 33,33% 37,50% -45,45% 14300,00% 

Ostatní finanční náklady -64,16% -10,50% 74,86% -9,11% -2,99% 

Finanční výsledek hospodaření -66,62% 72,75% 13,96% 58,12% -34,01% 

Daň z příjmů za běžnou činnost -24,20% -14,30% 5,46% 24,90% 79,66% 

- splatná -47,09% -4,96% -13,57% 3,60% 129,43% 

- odložená -84,20% 67,68% -89,23% -825,35% -204,08% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -18,86% -7,32% 3,09% 17,81% 95,87% 

Mimořádné výnosy -14,74% 142,64% -92,87% -25,74% 168,00% 

Mimořádné náklady 151,95% -39,18% -100,00% - - 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti - - - - - 

- splatná - - - - - 

Mimořádný výsledek hospodaření -51,15% 337,37% -92,22% -25,74% 168,00% 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)    (EAT) -20,20% 1,46% -7,38% 17,41% 96,29% 

Výsledek hodpodaření před zdaněním (EBT) -20,57% -2,43% -5,05% 18,92% 92,77% 
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Příloha č. 7 Vertikální analýza aktiv 

ROZVAHA V TIS. KČ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 78,89% 77,73% 82,54% 86,28% 90,95% 91,65% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,12% 0,03% 0,62% 1,33% 2,00% 0,58% 

Software 0,12% 0,03% 0,01% 0,08% 0,04% 0,01% 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,61% 1,25% 1,96% 0,57% 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 78,77% 75,03% 81,51% 84,63% 88,70% 60,15% 

Pozemky 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 

Stavby 21,91% 33,67% 43,93% 52,50% 57,22% 42,64% 

Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

7,04% 8,72% 9,19% 11,33% 16,87% 8,47% 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,60% 0,11% 0,10% 0,39% 0,17% 0,12% 

Oceňovací rozdíly k nabytému majetku 49,19% 32,52% 28,27% 20,39% 14,42% 8,91% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 2,67% 0,41% 0,32% 0,26% 30,92% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,00% 2,67% 0,00% 0,00% 0,26% 30,92% 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 0,41% 0,32% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 19,65% 21,43% 16,98% 12,64% 8,88% 8,17% 

Zásoby 0,41% 3,04% 5,02% 7,25% 4,06% 4,49% 

Materiál 0,41% 3,04% 5,02% 7,25% 4,06% 3,51% 

Nedokončená výroba a polotovary 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,98% 

Výrobky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé pohledávky 4,55% 1,12% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 

Pohledávky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiné pohledávky 4,55% 1,12% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 

Krátkodobé pohledávky 6,98% 2,29% 5,13% 4,40% 3,63% 2,17% 

Pohledávky z obchodních vztahů 4,26% 1,09% 1,29% 0,92% 2,66% 1,48% 

Pohledávky-ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Stát-daňové pohledávky 0,01% 0,03% 0,53% 1,20% 0,08% 0,00% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1,26% 0,44% 1,15% 1,30% 0,58% 0,35% 

Dohadné účty aktivní 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

Jiné pohledávky 1,41% 0,74% 2,17% 0,97% 0,31% 0,32% 

Krátkodobý finanční majetek 7,71% 14,98% 6,77% 0,96% 1,17% 1,49% 

Peníze 0,31% 0,13% 0,23% 0,53% 0,14% 0,23% 

Účty v bankách 7,39% 14,85% 6,54% 0,43% 1,03% 1,27% 

Časové rozlišení 1,46% 0,84% 0,48% 1,08% 0,16% 0,18% 

Náklady příštích období 1,46% 0,77% 0,48% 0,92% 0,16% 0,16% 

Příjmy příštích období 0,00% 0,07% 0,01% 0,15% 0,00% 0,02% 
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Příloha č. 8 Vertikální analýza pasiv 

ROZVAHA V TIS. KČ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 54,23% 49,69% 51,53% 48,09% 44,78% 40,89% 

Základní kapitál 27,69% 38,52% 36,35% 28,58% 22,31% 15,38% 

Základní kapitál 27,69% 38,52% 36,35% 28,58% 22,31% 15,38% 

Kapitálové fondy 0,00% 0,00% -5,87% -4,62% -3,35% -1,97% 

Ostatní kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00% 0,00% -5,87% -4,62% -3,35% -1,97% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 
ze zisku 

2,55% -0,34% 2,91% 2,76% 2,50% 2,01% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitený fond 2,50% 2,51% 2,90% 2,71% 2,43% 1,93% 

Statutární a ostatní fondy 0,05% -2,84% 0,02% 0,05% 0,07% 0,08% 

Výsledek hospodaření minulých let 3,76% 0,00% 7,11% 13,33% 15,96% 15,52% 

Nerozdělený zisk minulých let 3,76% 0,00% 7,11% 13,33% 15,96% 15,52% 

Neuhrazená ztráta minulých let 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období  20,23% 11,51% 11,03% 8,03% 7,36% 9,96% 

Cizí zdroje 45,14% 49,22% 47,64% 51,15% 54,64% 58,81% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 13,20% 9,03% 7,32% 5,32% 7,48% 5,65% 

Závazky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazkyy ke společníkům, čl. družstva a k úč. 
Sdružení 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dohadné účty pasivní 0,00% 0,00% 1,37% 0,69% 3,11% 2,93% 

Jiné závazky 2,90% 2,07% 0,00% 0,00% 0,47% 0,24% 

Odložený daňový závazek 10,30% 6,96% 5,95% 4,63% 3,91% 2,48% 

Krátkodobé závazky 25,47% 20,44% 24,52% 29,31% 27,58% 22,07% 

Závazky z obchodních vztahů 12,59% 11,60% 15,25% 17,63% 17,51% 9,95% 

Závazky-ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky ke společníkům, čl. družstva a k 
účastníkům sdružení 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,12% 

Závazky k zaměstnancům 1,39% 1,21% 1,30% 1,14% 0,87% 0,80% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

0,72% 0,72% 0,72% 0,64% 0,49% 0,47% 

Stát-daňové závazky a dotace 5,58% 1,29% 0,74% 0,15% 2,24% 2,01% 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,24% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dohadné účty pasivní 4,82% 5,46% 5,92% 8,71% 4,51% 1,85% 

Jiné závazky 0,14% 0,15% 0,59% 1,04% 1,78% 6,88% 

Bankovní úvěry a výpomoci 6,46% 19,75% 15,79% 16,52% 19,58% 31,09% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 6,46% 19,75% 15,79% 16,52% 19,58% 31,09% 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 0,64% 1,09% 0,83% 0,76% 0,58% 0,31% 

Výdaje příštích období 0,64% 1,09% 0,83% 0,76% 0,58% 0,31% 

Výnosy příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Příloha č. 9 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 0,75% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Obchodní marže -0,01% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 

Výkony 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,00% 98,23% 97,70% 97,11% 93,83% 95,18% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% 

Aktivace 0,00% 1,77% 2,30% 2,89% 6,17% 3,36% 

Výkonová spotřeba 49,96% 41,92% 43,27% 44,06% 48,73% 39,75% 

Spotřeba materiálu a energie 25,12% 15,92% 16,35% 18,83% 22,12% 15,26% 

Služby 24,84% 26,01% 26,92% 25,23% 26,61% 24,50% 

Přidaná hodnota 50,03% 58,08% 56,76% 55,95% 51,27% 60,25% 

Osobní náklady 25,82% 25,41% 25,48% 24,57% 20,15% 19,68% 

Mzdové náklady 18,54% 18,24% 18,49% 17,80% 14,61% 14,26% 

Náklady na sociální zabezpeční a zdravotní pojištění 6,46% 6,39% 6,21% 6,05% 4,95% 4,84% 

Sociální náklady 0,82% 0,78% 0,78% 0,72% 0,59% 0,58% 

Daně a poplatky 0,63% 0,34% 0,22% 0,16% 0,09% 0,11% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 10,74% 12,59% 14,51% 17,20% 24,42% 19,88% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10,66% 1,43% 0,96% 0,86% 10,21% 1,02% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 9,00% 0,09% 0,00% 0,00% 7,64% 0,31% 

Tržby z prodeje materiálu 1,65% 1,34% 0,96% 0,86% 2,57% 0,71% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 3,18% 0,00% 0,00% 0,00% 2,72% 0,53% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 3,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 0,17% 

Prodaný materiál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,02% 0,36% 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů PO 

0,31% 3,73% 2,67% 2,34% 2,19% 2,07% 

Ostatní provozní výnosy 0,55% 0,37% 0,12% 0,82% 0,67% 0,79% 

Ostatní provozní náklady 2,00% 1,26% 0,74% 0,91% 0,81% 0,59% 

Provozní výsledek hospodaření 18,56% 16,56% 14,22% 12,46% 11,76% 19,19% 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 4,79% 0,00% 1,65% 0,00% 0,20% 0,00% 

Prodané cenné papíry a podíly 4,61% 0,00% 1,65% 0,00% 0,28% 0,00% 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podst. vlivem 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výnosové úroky 0,05% 0,21% 0,16% 0,07% 0,01% 0,02% 

Nákladové úroky 1,14% 0,55% 1,01% 0,71% 0,96% 1,05% 

Ostatní finanční výnosy 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,51% 

Ostatní finanční náklady 1,03% 0,44% 0,35% 0,52% 0,36% 0,32% 

Finanční výsledek hospodaření -1,94% -0,77% -1,20% -1,15% -1,39% -0,85% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 3,72% 3,35% 2,59% 2,30% 2,20% 3,64% 

- splatná 6,01% 3,78% 3,25% 2,35% 1,87% 3,96% 

- odložená -2,29% -0,43% -0,65% -0,06% 0,33% -0,31% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 12,91% 12,44% 10,42% 9,02% 8,16% 14,71% 

Mimořádné výnosy 0,63% 0,64% 1,40% 0,08% 0,05% 0,12% 

Mimořádné náklady 0,07% 0,21% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

- splatná 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mimořádný výsledek hospodaření 0,56% 0,33% 1,29% 0,08% 0,05% 0,12% 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)    (EAT) 13,47% 12,77% 11,71% 9,10% 8,21% 14,82% 

Výsledek hodpodaření před zdaněním (EBT) 17,18% 16,22% 14,30% 11,40% 10,41% 18,46% 
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Příloha č. 10 Výpočet provozního cash flow 

Výpočet provozního cash flow nepřímo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Provozní zisk před úroky a zdaněním 20 134    15 119    14 360    14 997    18 420    32 686    

Odpisy 11 656    11 495    14 652    20 705    38 262    33 858    

Výnosy z účasti 0 0 0 0 0 0 

Provozní zisk před investováním do pracovního 

kapitálu 
31 790    26 614    29 012    35 702    56 682    66 544    

Změna stavu pohledávek (zvýšení -, SNÍŽENÍ +) 3 880 4 871 -2 106 -492 -347 844 

Změna stavu zásob (zvýšení -, SNÍŽENÍ +) 1 264 -2 777 -2 315 -4 501 2 800 -4 294 

Změna stavu nákladů příštích období (zvýšení -, 

SNÍŽENÍ +) 
3 622 279 267 -751 975 -123 

Změna stavu krátkodobých závazků (snížení -, 

ZVÝŠENÍ +) 
4 264 2 303 5 611 13 687 8 214 7 767 

Změna kr. BÚ (snížení -, ZVÝŠENÍ +) -981 0 0 0 0 0 

cashflow z provozní činnosti 43 839    31 290    30 469    43 645    68 324    70 738    
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Příloha č. 11 Schéma pyramidového rozkladu EVA 
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Příloha č. 12 Pyramidový rozklad EVA PODA, a. s. 2007/2008 

9294,329 1813,921 Hodnota T0 Hodnota T1

-7480,41 -0,80484 rozdíl (změna) index (A)

39162 50318 23,73% 3,60%
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Příloha č. 13 Pyramidový rozklad EVA PODA, a. s. 2008/2009 

1813,921 -272,526 Hodnota T0 Hodnota T1
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Příloha č. 14 Pyramidový rozklad EVA PODA, a. s. 2009/2010 

-272,526 -6884,63 Hodnota T0 Hodnota T1
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-0,0027 -0,27892 -0,00233 -0,0937 -0,0229 -0,20403 0,094751 0,093062 0 ######## 0,102182 0,165345019 0,037135 0,121158

0,888 0,911 0,000 0,000 0,840 0,960 0,173 0,141 0,005 0,012

0,022903 0,025799 0 ######## 0,119833 0,142593 -0,03217 -0,186089812 0,007083 1,443548

0,025 0,023 0,833 0,876 0,029 0,012 0,001 0,000 0,052 0,049 0,001 0,000 0,051 0,081 0,069 0,011

-0,00233 -0,0937 0,043172 0,051836 -0,01682 -0,58201 -0,00112 -1 -0,00334 -0,06384 -7,1E-05 -0,1406 0,02952 0,577183258 -0,05828 -0,84547

0,000 0,000 0,157 0,185 0,258 0,248 0,244 0,241 0,139 0,169 0,002 0,002 0,000 0,000 0,026 0,023 0,007 0,009

0 ######## 0,028201 0,179973 -0,01043 -0,04042 -0,00311 -0,01272 0,029817 0,21443 -0,00056 -0,26893 0 #DĚLENÍ_NULOU! -0,00257 -0,1007 0,001829 0,257012

0,002 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,030463 13,06769 0 ######## 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 ######## 0 ########

0

-158,4732455

Materiál/V Ned.výroba/V Výrobky/V Zboží/V Jiné zásoby/V

+ + + +

0 -2442,996659 903,6178611 269,2295268 -2582,992556 48,86197938 0 222,8613269

-318,7694846 0 0 0

Nost.provoz./V

+ + + + + + + +

-318,7694846 629,3142221201,8208924 -3739,891766 1457,008237 97,01152698 36,03485264 0,763702061

N.na.prod.zb./V Sp.mat.a.en/V Nslužby/V Nosobní/V Odpisy/V NDaně a popl./V NZC pr.. DM+M/V NZm. stavu R+OP

Zásoby/V FM/V

+ + + + + +

DzP/V Nprovozní/V Nfinanční/V Nmimořádné/V Kr.pohl/V Dl.pohl/V

1

NvčDZP/V Pohl.za.ups.ZK/V DA/V OA/V Ost.A/V

- + + +

-1984,051109 0 -1294,03296 347,3432921 -76,48504894

Bank.úvěry/VK

+ + / + +

801,6169137

Nákl. úroky/V DzP/V EAT/V

1

A/V Rezervy/VK Závazky/VK

-233,6622911 -201,8208924 -1984,051109 -1023,174717 0 587,9464032 213,6705105

. . + +

-286,5270049 88,76813431 -2419,534293 -1023,174717 0 -1,79847717

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/V V/A VK/VK Ost.P/VK CZ/VK

-197,7588706 -3442,70901 799,8184365 54,40275 126,93975

Rfinstr Rla

. . + + + +

-1329,324803 0-2055,998143

-

-2840,649444 -3203,980446

EAT/EBIT EBIT/A A/VK Rf Rpodnikatelské Rfinstab

.
-567,4689563 -6044,62989

ROE Re

EVA Označení ukazatele

-6612,098846 vliv abs.

VK ROE-Re



1 

 

Příloha č. 15 Pyramidový rozklad EVA PODA, a. s. 2010/2011 

-6884,63 -9495,03 Hodnota T0 Hodnota T1

-2610,4 0,379164 rozdíl (změna) index (A)

65613 78290 -10,49% -12,13%

12677 0,193209 -0,01635 0,155845

16,70% 16,43% 27,19% 28,56%

-0,00268 -0,01603 0,013675 0,050297

0,75 0,72 10,68% 10,20% 2,080 2,233 3,89% 3,70% 2,12% 2,27% 10,00% 10,00% 6,18% 7,63% 5,00% 4,96%

-0,03008 -0,04002 -0,00485 -0,04542 0,153362 0,073745 -0,0019 -0,04884 0,0015 0,070754717 0 0 0,014506 0,234758 -0,00043 -0,00862

0,80 0,79 0,94 0,92 0,12 0,10 0,90 1,00 1,000 1,000 0,016 0,013 1,064 1,220

-0,01013 -0,01269 -0,02605 -0,02768 -0,01651 -0,13888 0,097525 0,108536 0 0 -0,0029 -0,18374 0,156266 0,146891921

0,007 0,009 0,023 0,020 0,089 0,074 1,11 1,00 0,000 0,000 0,720 0,783 0,344 0,437

0,001698 0,243494 -0,00272 -0,12058 -0,01549 -0,17334 -0,10896 -0,09791 0 ######## 0,062643 0,086982568 0,093623 0,272447

0,911 0,926 0,000 0,000 0,960 0,913 0,141 0,089 0,012 0,002

0,015488 0,017007 0 ######## -0,0471 -0,04905 -0,05151 -0,366153147 -0,01035 -0,86301

0,023 0,020 0,876 0,892 0,012 0,014 0,000 0,000 0,049 0,036 0,000 0,000 0,081 0,041 0,011 0,012

-0,00272 -0,12058 0,015818 0,018057 0,002387 0,197584 0 ######## -0,01249 -0,2553 -0,00012 -0,28262 -0,03995 -0,495242615 0,001052 0,098737

0,000 0,000 0,185 0,199 0,248 0,239 0,241 0,181 0,169 0,220 0,002 0,001 0,000 0,024 0,023 0,020 0,009 0,007

0 ######## 0,014126 0,076396 -0,00822 -0,03319 -0,05985 -0,24816 0,050855 0,301143 -0,00071 -0,46444 0,024492 #DĚLENÍ_NULOU! -0,00325 -0,14144 -0,00163 -0,18166

0,002 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,030463 13,06769 0 ######## 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 ######## 0 ########

0

175,938898

Materiál/V Ned.výroba/V Výrobky/V Zboží/V Jiné zásoby/V

+ + + +

0 -1529,082567 889,7526321 6478,505594 -5504,981675 77,0888392 -2651,300996 351,7663794

451,8980916 0 0 0

Nost.provoz./V

+ + + + + + + +

451,8980916 -11,8973219294,1439825 -1712,312895 -258,3528495 0 141,3278281 1,381979205

N.na.prod.zb./V Sp.mat.a.en/V Nslužby/V Nosobní/V Odpisy/V NDaně a popl./V NZC pr.. DM+M/V NZm. stavu R+OP

Zásoby/V FM/V

+ + + + + +

DzP/V Nprovozní/V Nfinanční/V Nmimořádné/V Kr.pohl/V Dl.pohl/V

1

NvčDZP/V Pohl.za.ups.ZK/V DA/V OA/V Ost.A/V

- + + +

-1676,521762 0 532,8438609 582,710577 117,0470708

Bank.úvěry/VK

+ + / + +

864,6848907

Nákl. úroky/V DzP/V EAT/V

1

A/V Rezervy/VK Závazky/VK

183,8065609 -294,1439825 -1676,521762 1232,601509 0 346,6299999 518,0548907

. . + +

-152,3131753 -334,6759656 -1786,859184 1232,601509 0 -16,06930902

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/V V/A VK/VK Ost.P/VK CZ/VK

-486,9891409 -554,2576749 848,6155817 136,70785 -107,92725

Rfinstr Rla

. . + + + +

-1043,735223 31,003556770

-

-192,6312341 -983,9510665

EAT/EBIT EBIT/A A/VK Rf Rpodnikatelské Rfinstab

.
-1433,819134 -1176,582301

ROE Re

EVA Označení ukazatele

-2610,401435 vliv abs.

VK ROE-Re



1 

 

Příloha č. 16 Pyramidový rozklad EVA PODA, a. s. 2011/2012 

-9495,03 -7636,01 Hodnota T0 Hodnota T1

1859,017 -0,19579 rozdíl (změna) index (A)

78290 103694 -12,13% -7,36%

25404 0,324486 0,04764 -0,39281

16,43% 24,35% 28,56% 31,71%

0,079189 0,48202 0,031549 0,110479

0,72 0,76 10,20% 13,10% 2,233 2,446 3,70% 1,92% 2,27% 2,16% 10,00% 10,00% 7,63% 12,91% 4,96% 4,72%

0,038113 0,052814 0,029085 0,285281 0,212639 0,095227 -0,0178 -0,48108 -0,0011 -0,04845815 0 0 0,052823 0,692333 -0,00237 -0,0479

0,79 0,80 0,92 0,95 0,10 0,19 1,00 0,69 1,000 1,000 0,013 0,007 1,220 1,438

0,014392 0,018253 0,031066 0,033941 0,08809 0,860662 -0,30802 -0,30923 0 0 -0,00544 -0,42141 0,218075 0,178738707

0,009 0,010 0,020 0,036 0,074 0,145 1,00 1,45 0,000 0,000 0,783 0,678 0,437 0,760

0,001547 0,178399 0,015714 0,792936 0,070829 0,958932 0,44943 0,447669 0 ######## -0,10493 -0,134042893 0,323007 0,738708

0,926 0,855 0,000 0,000 0,913 1,332 0,089 0,119 0,002 0,003

-0,07083 -0,07648 0 ######## 0,418839 0,45869 0,029632 0,332299289 0,000959 0,584192

0,020 0,036 0,892 0,806 0,014 0,013 0,000 0,000 0,036 0,032 0,000 0,000 0,041 0,065 0,012 0,022

0,015714 0,792936 -0,08546 -0,09582 -0,00108 -0,07493 0 ######## -0,00491 -0,1346 -6,4E-06 -0,02051 0,024526 0,602384253 0,010017 0,855893

0,000 0,000 0,199 0,149 0,239 0,239 0,181 0,192 0,220 0,194 0,001 0,001 0,024 0,005 0,020 0,020 0,007 0,006

0 ######## -0,05011 -0,2518 -0,00031 -0,00131 0,010773 0,059416 -0,02569 -0,1169 0,000262 0,318997 -0,01936 -0,790578138 0,000516 0,026153 -0,00153 -0,20945

0,002 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,030463 13,06769 0 ######## 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 ######## 0 ########

0

203,6849632

Materiál/V Ned.výroba/V Výrobky/V Zboží/V Jiné zásoby/V

+ + + +

0 6656,081558 41,67895383 -1430,871309 3411,432205 -34,79288451 2571,767695 -68,51888791

-388,1426109 0 0 0

Nost.provoz./V

+ + + + + + + +

-388,1426109 -158,5241293-2087,136743 11350,46229 143,9545571 0 77,62702372 0,100652641

N.na.prod.zb./V Sp.mat.a.en/V Nslužby/V Nosobní/V Odpisy/V NDaně a popl./V NZC pr.. DM+M/V NZm. stavu R+OP

Zásoby/V FM/V

+ + + + + +

DzP/V Nprovozní/V Nfinanční/V Nmimořádné/V Kr.pohl/V Dl.pohl/V

1

NvčDZP/V Pohl.za.ups.ZK/V DA/V OA/V Ost.A/V

- + + +

9407,280109 0 -6628,33438 -468,9390638 -15,1842439

Bank.úvěry/VK

+ + / + +

1714,041299

Nákl. úroky/V DzP/V EAT/V

1

A/V Rezervy/VK Závazky/VK

205,4648687 2087,136743 9407,280109 -7112,457688 0 -824,7465568 2538,787856

. . + +

332,8051576 614,0586543 11699,88172 -7112,457688 0 -42,72998518

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/V V/A VK/VK Ost.P/VK CZ/VK

946,8638119 4587,424033 1671,311314 1619,6576 100,0912

Rfinstr Rla

. . + + + +

-4806,511562 216,05492640

-

7205,599158 -2870,707836

EAT/EBIT EBIT/A A/VK Rf Rpodnikatelské Rfinstab

.
-2475,8743 4334,891322

ROE Re

EVA Označení ukazatele

1859,017022 vliv abs.

VK ROE-Re



1 

 

Příloha č. 17 Pyramidový rozklad EVA CZ-NACE 61 2007/2008 

 

19289886,69 24987063,91 Hodnota T0 Hodnota T1

5697177,22 0,2953 rozdíl (změna) index (A)

144063060,00 143362169,00 13,39% 17,43%

-700891,00 -0,0049 0,040394379 0,301678175

21,40% 24,48% 8,01% 7,05%

0,030788619 0,14386891 -0,00961 -0,11991

0,74 0,77 19,90% 22,85% 1,460 1,388 0,05    0,04    0,02    0,02                0,01    0,00    0,00    0,01    0,00    0,00    

0,034653 0,04702 0,029546192 0,148506353 -0,071172156 -0,048764469 -0,0038 -0,0812 0,001299 0,072811509 -0,00962 -0,78202 0,0025 0,806346 1,94E-05 0,346201

0,76 0,79 0,98 0,98 0,33 0,33 0,61 0,69 1,000 1,000 0,000 0,000 0,460 0,388

0,033937 0,044905 0,001973 0,002024 0,004955 0,015134 0,079844665 0,131383982 0 0 0 ######## -0,07117 -0,154887583

0,008 0,008 0,078 0,068 0,241 0,256 1,65 1,45 0,031 0,069 0,284 0,174 0,144 0,145

-0,00053 -0,06552 -0,00968 -0,12415 0,015168 0,062865 -0,191086018 -0,116126783 0,037899 1,225401 -0,10989 -0,38649805 0,000822 0,005697

VK ROE-Re

EVA Označení ukazatele

5697177,22 vliv abs.

.
-108004,57 5805181,79

ROE Re

EAT/EBIT EBIT/A A/VK Rf Rpodnikatelské

-

4424712,882 1380468,908

Rfinstab Rfinstr Rla

. . + + + +

-359234,6994 -2793,078415

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/V V/A VK/VK Ost.P/VK CZ/VK

1514721,55 4559862,622 -1649871,29 546107,9351 -186707,162 1383095,913

. . + +

1448063,319 66658,23071 495213,3152 4064649,307 0 0 -1649871,29

Nákl. úroky/V DzP/V EAT/V

1

A/V Rezervy/VK Závazky/VK

-53253,09067 -967566,1411 1516032,547 4064649,307 878559,7896 -2547482,563 19051,48355

Bank.úvěry/VK

+ + / + +



1 

 

Příloha č. 18 Pyramidový rozklad EVA CZ-NACE 61 2008/2009 

 

24987063,91 10352346,96 Hodnota T0 Hodnota T1

-14634716,95 -0,5857 rozdíl (změna) index (A)

143362169,00 141803495,60 17,43% 7,30%

-1558673,40 -0,0109 -0,10128841 -0,581137753

24,48% 16,23% 7,05% 8,93%

-0,08248841 -0,336971698 0,0188 0,266667

0,77 0,75 22,85% 15,52% 1,388 1,391 0,04    0,04    0,02    0,02                0,00    0,02    0,01    0,01    0,00    0,00    

-0,02005 -0,02599 -0,073265708 -0,320634957 0,002768748 0,001994292 -0,0032 -0,07442 0,002447 0,127858286 0,01409 5,252276 0,00482 0,860805 0,000642 8,498281

0,79 0,79 0,98 0,95 0,33 0,24 0,69 0,64 1,000 1,000 0,000 0,037 0,388 0,354

0,000722 0,000914 -0,02626 -0,02688 -0,08914 -0,26824 -0,049232325 -0,071603926 0 0 0,036623 ######## -0,03385 -0,087177488

0,008 0,012 0,068 0,048 0,256 0,183 1,45 1,57 0,069 0,049 0,174 0,146 0,145 0,160

0,004349 0,572337 -0,01983 -0,29035 -0,07366 -0,28726 0,112173439 0,077126486 -0,02023 -0,29388 -0,02832 -0,162326783 0,014689 0,101253

VK ROE-Re

EVA Označení ukazatele

-14634716,95 vliv abs.

.
-192728,54 -14441988,41

ROE Re

EAT/EBIT EBIT/A A/VK Rf Rpodnikatelské

-

-11761431,16 -2680557,247

Rfinstab Rfinstr Rla

. . + + + +

-687281,4395 -91573,23228

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/V V/A VK/VK Ost.P/VK CZ/VK

-762404,8726 -11056763,23 57736,9424 456265,0634 -348967,9913 -2008999,648

. . + +

26463,40065 -788868,2733 -8918741,045 -2138022,187 0 763701,2192 -705964,2768

Nákl. úroky/V DzP/V EAT/V

1

A/V Rezervy/VK Závazky/VK

435113,0079 -1983853,064 -7370000,989 -2138022,187 -421799,8925 -590473,584 306309,1997

Bank.úvěry/VK

+ + / + +



1 

 

Příloha č. 19 Pyramidový rozklad EVA CZ-NACE 61 2009/2010 

 

10352346,96 9805456,08 Hodnota T0 Hodnota T1

-546890,88 -0,0528 rozdíl (změna) index (A)

141803495,60 123401599,65 7,30% 7,95%

-18401895,95 -0,1298 0,006454838 0,088416525

16,23% 15,77% 8,93% 7,82%

-0,004645162 -0,02861998 -0,0111 -0,1243

0,75 0,75 15,52% 14,43% 1,391 1,457 0,04    0,04    0,02    0,02                0,02    0,02    0,01    0,00    0,00    0,00    

-0,0017 -0,00226 -0,010912012 -0,070292948 0,065639983 0,047185497 -0,0009 -0,02261 -0,00119 -0,054892461 0,001409 0,08403 -0,01037 -0,99541 -5,2E-05 -0,07279

0,79 0,80 0,95 0,93 0,24 0,22 0,64 0,65 1,000 1,000 0,037 0,047 0,354 0,410

0,01424 0,018016 -0,01893 -0,01991 -0,0225 -0,09251 0,015625544 0,024478699 0 0 0,010267 0,280337 0,055373 0,156208818

0,012 0,015 0,048 0,040 0,183 0,165 1,57 1,53 0,049 0,036 0,146 0,253 0,160 0,121

0,003073 0,257228 -0,00829 -0,17101 -0,01728 -0,09455 -0,037431617 -0,023893809 -0,01288 -0,26504 0,106864 0,731333912 -0,03861 -0,24167

VK ROE-Re

EVA Označení ukazatele

-546890,88 vliv abs.

.
-1402818,80 855927,9197

ROE Re

EAT/EBIT EBIT/A A/VK Rf Rpodnikatelské

-

-615960,3589 1471888,279

Rfinstab Rfinstr Rla

. . + + + +

1375360,129 6928,712124

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/V V/A VK/VK Ost.P/VK CZ/VK

-47924,53587 -1546780,254 978744,4306 119342,2929 157147,9014 -186890,7567

. . + +

379011,1209 -426935,6568 -2060514,013 513733,7591 0 153085,4089 825659,0217

Nákl. úroky/V DzP/V EAT/V

1

A/V Rezervy/VK Závazky/VK

281488,6833 -759086,3224 -1582916,374 513733,7591 -192067,6831 1593423,069 -575696,364

Bank.úvěry/VK

+ + / + +



1 

 

Příloha č. 20 Pyramidový rozklad EVA CZ-NACE 61 2010/2011 

 

9805456,08 5687380,47 Hodnota T0 Hodnota T1

-4118075,61 -0,4200 rozdíl (změna) index (A)

123401599,65 117106021,16 7,95% 4,86%

-6295578,49 -0,0510 -0,030893635 -0,388796198

15,77% 13,24% 7,82% 8,38%

-0,025293635 -0,160431822 0,0056 0,071611

0,75 0,69 14,43% 11,76% 1,457 1,634 0,04    0,04    0,02    0,02               0,02    0,02    0,00    0,00    0,00    0,00    

-0,06107 -0,08144 -0,026723605 -0,185163694 0,177284658 0,121699167 -0,0019 -0,04884 0,002268 0,111147277 0,00509 0,279962 4,69E-05 0,980819 9,49E-05 0,142527

0,80 0,79 0,93 0,88 0,22 0,20 0,65 0,58 1,000 1,000 0,047 0,074 0,410 0,560

-0,01893 -0,02352 -0,05527 -0,05931 -0,01647 -0,07465 -0,078102517 -0,119430512 0 0 0,027534 0,587204 0,149751 0,365374894

0,015 0,025 0,040 0,038 0,165 0,141 1,53 1,74 0,036 0,036 0,253 0,318 0,121 0,206

0,010166 0,676774 -0,00181 -0,04518 -0,02483 -0,15001 0,207396739 0,135628719 3,75E-05 0,001049 0,064608 0,255382199 0,085105 0,702475

VK ROE-Re

EVA Označení ukazatele

-4118075,61 vliv abs.

.
-402998,23 -3715077,386

ROE Re

EAT/EBIT EBIT/A A/VK Rf Rpodnikatelské

-

-3041656,048 -673421,3383

Rfinstab Rfinstr Rla

. . + + + +

-5643,868343 -11407,44838

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/V V/A VK/VK Ost.P/VK CZ/VK

-1483377,721 -3569626,851 2011348,525 228482,2398 -272723,7201 -612128,5412

. . + +

-415801,0563 -1067576,665 -1353154,534 -2216472,317 0 312379,3476 1698969,177

Nákl. úroky/V DzP/V EAT/V

1

A/V Rezervy/VK Závazky/VK

834994,9429 -149077,5507 -2039071,926 -2216472,317 425,059487 732996,9736 965547,1439

Bank.úvěry/VK

+ + / + +



1 

 

Příloha č. 21 Pyramidový rozklad EVA CZ-NACE 61 2011/2012 

 

5687380,47 5174653,09 Hodnota T0 Hodnota T1

-512727,37 -0,0902 rozdíl (změna) index (A)

117106021,16 99825537,00 4,86% 5,18%

-17280484,16 -0,1476 0,003270887 0,067349199

13,24% 13,36% 8,38% 8,18%

0,001270887 0,009601301 -0,002 -0,02387

0,69 0,68 11,76% 11,77% 1,634 1,673 0,04    0,02    0,02    0,02                0,02    0,03    0,00    0,01    0,00    0,00    

-0,01042 -0,01512 0,000148206 0,001260246 0,038913485 0,023814429 -0,0178 -0,48108 -0,00103 -0,045576699 0,002263 0,097237 0,014446 152,4077 0,000125 0,163879

0,79 0,79 0,88 0,86 0,20 0,19 0,58 0,63 1,000 1,000 0,074 0,043 0,560 0,630

0,003079 0,003919 -0,01663 -0,01897 -0,01613 -0,07899 0,050174314 0,087130073 0 0 -0,03163 -0,42503 0,070546 0,12606302

0,025 0,026 0,038 0,034 0,141 0,128 1,74 1,60 0,036 0,031 0,318 0,344 0,206 0,255

0,001138 0,045192 -0,0042 -0,10944 -0,01307 -0,09292 -0,139178835 -0,08014687 -0,00464 -0,12965 0,026251 0,082656744 0,04893 0,23723

VK ROE-Re

EVA Označení ukazatele

-512727,37 vliv abs.

.
-867506,64 354779,2649

ROE Re

EAT/EBIT EBIT/A A/VK Rf Rpodnikatelské

-

137847,7068 216931,5582

Rfinstab Rfinstr Rla

. . + + + +

-1566872,057 -13516,79644

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/V V/A VK/VK Ost.P/VK CZ/VK

-219858,4327 18170,03853 339536,1009 1930690,868 112081,1215 -245451,5779

. . + +

56433,72305 -276292,1557 -1188445,331 1206615,37 0 -276003,6021 615539,703

Nákl. úroky/V DzP/V EAT/V

1

A/V Rezervy/VK Závazky/VK

83862,42718 -309318,7209 -962989,0373 1206615,37 -40449,60367 229052,7286 426936,5781

Bank.úvěry/VK

+ + / + +
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Příloha č. 22 Vliv dílčích faktorů na EVA PODA, a. s. při rozkladu do páté úrovně 

PODA, a. s. 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí 

EVA -7 480 - -2 086 - -6 612 - -2 610 - 1 859 - 

VK 1 525 2 77 2 -567 2 -1 434 1 -2 476 2 

ROE-Re -9 005 1 -2 164 1 -6 045 1 -1 177 2 4 335 1 

VK 1 525 4 77 13 -567 6 -1 434 2 -2 476 5 

Rf 170 10 169 11 54 13 137 11 1 620 7 

Rpod -58 13 -222 10 127 11 -108 12 100 13 

Rfinstab -554 7 -1 716 1 -2 056 1 0 - 0 - 

Rfinstruk -2 239 2 541,0 6 -1 329 3 -1 044 4 -4 807 3 

Rla 0 - 0 - 0 - 31 13 216 11 

EAT/EBT 63 14 460 8 -287 7 -152 10 333 10 

EBT/EBIT 511 8 -483 7 89 12 -335 7 614 9 

V/A -8 643 1 697 3 -1 023 4 1 233 3 -7 112 2 

VK/VK 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Ost.P/VK 72 12 -34 14 -2 14 -16 14 -43 14 

Nákl. Úroky/V -382 9 330 9 -234 8 184 9 205 12 

DzP/V 83 11 -590 4 -202 10 -294 8 2 087 6 

EAT/V 845 6 -923 2 -1 984 2 -1 677 1 9 407 1 

Rezervy/VK 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Závazky/VK -857 5 149 12 588 5 347 6 -825 8 

Bank.Úv./VK 1 984 3 -541,3 5 214 9 518 5 2 539 4 

Celkem -7 480 - -2 086 - -6 612 - -2 610 - 1 859 - 
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Příloha č. 23 Relativní změna EVA při změně parametru alfa 

relat. Δ EVA při změně parametru -10% -7,50% -5% -2,50% 0% 2,50% 5,00% 7,50% 10,00% 

Re 43,06% 32,30% 21,53% 10,77% 0,00% -10,77% -21,53% -32,30% -43,06% 

N odpisy 33,69% 25,27% 16,84% 8,42% 0,00% -8,42% -16,84% -25,27% -33,69% 

DA/V 33,36% 24,40% 15,88% 7,75% 0,00% -7,41% -14,49% -21,26% -27,76% 

Spotř. Mat a en/V 25,85% 19,39% 12,93% 6,46% 0,00% -6,46% -12,93% -19,39% -25,85% 

CZ/VK -19,44% -14,58% -9,72% -4,86% 0,00% 4,86% 9,72% 14,58% 19,44% 

VK 10,00% 7,50% 5,00% 2,50% 0,00% -2,50% -5,00% -7,50% -10,00% 

N fin 2,32% 1,74% 1,16% 0,58% 0,00% -0,58% -1,16% -1,74% -2,32% 
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Příloha č. 24 Vstupní data CZ-NACE 61 

 

CZ-NACE 61 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VZZ 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EAT 30 830 167,62       35 094 096,83       23 224 875,89       19 455 461,17       15 500 865,04       13 340 382,02       tržby za prodej zboží 3 931 393            3 652 991              3 561 136              3 827 789            3 883 835            3 931 534            

EBIT 41 832 684,53       45 479 861,02       30 901 163,89       25 944 394,71       22 503 431,50       19 664 341,00       náklady na prodané zboží 7 657 327            7 074 756              5 658 955              5 041 771            5 905 245            6 293 099            

A 210 261 256,00     199 034 905,00     199 058 972,63     179 764 668,64     191 354 716,84     167 002 452,00     výkony 123 651 648        128 162 557          122 747 957          113 368 094        105 665 201        100 401 945        

VK 144 063 060,00     143 362 169,00     143 094 133,12     123 401 599,65     117 106 021,16     99 825 537,00       výkonová spotřeba 52 832 488          54 824 230            54 756 614            50 748 769          47 181 130          46 678 097          

Rf 0,05                       0,04                       0,04                       0,04                       0,04                       0,02                       přidaná hodnota 67 093 226          69 916 562            65 893 524            61 405 343          56 462 661          51 362 283          

Rpod 0,02                       0,02                       0,02                       0,02                       0,02                       0,02                       osobní náklady 11 695 076          12 340 472            13 249 944            13 477 506          13 103 628          12 283 083          

Rfinstab 0,01                       0,00                       0,02                       0,02                       0,02                       0,03                       mzdy 8 411 701            8 907 102              9 603 016              9 441 798            9 103 264            8 768 507            

Rfinstruk -                          -                          -                          -                          -                          -                          provozní HV 41 832 685          45 479 861            30 901 164            25 944 395          22 503 431          19 664 341          

Rla 0,00                       0,00                       0,00                       0,00                       0,00                       0,00                       Finanční HV -1 039 051 -1 039 887 1 518 160              1 765 864            2 775 430            2 752 274            

EBT 40 793 633,13       44 439 973,72       29 383 003,65       24 178 531,18       19 728 001,87       16 912 067,00       tržby z prodeje DM 196 916               5 033 807              756 674                 362 628               643 592               215 002               

V 127 779 957,00     136 849 355,00     127 065 767,01     117 558 510,68     110 192 628,31     104 548 481,00     Výnosy celkem (V) 127 779 957        136 849 355          127 065 767          117 558 511        110 192 628        104 548 481        

Ost.P -                          -                          5 240 526,70         5 786 261,67         8 715 437,65         4 271 666,00         EAT 30 830 167,62     35 094 096,83       23 224 875,89       19 455 461,17     15 500 865,04     13 340 382,02     

CZ 66 198 196,00       55 672 736,00       50 724 312,81       50 576 807,31       65 533 258,03       62 905 249,00       Celkové náklady (total) 96 949 789,38     101 755 258,17     103 840 891,12     98 103 049,51     94 691 763,27     91 208 098,98     

Nákl. Úroky 1 039 051,40         1 039 887,30         1 518 160,24         1 765 863,54         2 775 429,63         2 752 274,00         náklady provozní 72 184 891          74 239 458            73 665 513            69 268 046          66 190 003          65 254 279          

DzP 9 963 465,51         9 345 876,89         6 158 127,77         4 723 070,00         4 227 136,82         3 571 684,98         náklady finanční+mimořádné 14 801 432,52     18 169 923,58       24 017 250,36       24 111 933,50     24 274 623,43     22 382 135,00     

Rezervy 4 455 597,00         9 867 248,00         6 954 403,98         4 407 792,66         4 187 307,79         3 106 642,00         DZP 9 963 465,51       9 345 876,89         6 158 127,77         4 723 070,00       4 227 136,82       3 571 684,98       

Závazky 40 961 571,00       25 007 742,00       20 909 149,84       31 218 797,61       37 192 089,18       34 324 466,00       

              kr 34 936 792,00       17 969 777,21       19 971 491,84       21 446 953,03       24 342 933,00       23 406 381,00       L3 1,159714693 2,68102912 2,783113104 2,014636032 1,756985532 1,610402351

              dl 6 024 779,00         7 037 964,79         937 658,00            9 771 844,58         12 849 156,18       10 918 085,00       L2 1,10                     2,57                       2,68                       1,91                     1,69                     1,55                     

Bank.úv 20 781 028,00       20 797 746,00       22 860 758,98       14 950 217,04       24 153 861,06       25 474 141,00       L1 0,41 0,48 0,24 0,46 0,86 0,75

CZ kontrola 66 198 196,00       55 672 736,00       50 724 312,81       50 576 807,31       65 533 258,03       62 905 249,00       

Pohl.za ups. ZK -                          -                          -                          -                          -                          -                          

DA 169 744 545,00     150 857 409,00     141 624 325,18     134 767 677,51     146 570 465,16     125 389 387,00     

OA 40 516 711,00       48 177 496,00       55 582 920,67       43 207 804,35       42 770 181,10       37 693 691,00       

Ost.A -                          -                          1 851 726,79         1 789 186,78         2 014 070,59         3 919 374,00         

Nprov

Nfin

Nmim

Pohl kr i dl 24 130 965,00       37 603 132,00       48 666 773,07       31 016 016,38       20 128 513,45       18 744 147,00       

Zásoby 2 124 519,00         1 957 149,00         2 100 627,78         2 260 651,00         1 717 114,00         1 403 162,00         

Fin.maj 14 261 227,00       8 617 215,00         4 815 519,81         9 931 136,97         20 924 553,65       17 546 382,00       

Nnaprod.zb.

Sp.mat a en.

Nslužby

Nosobní

odpisy

Nost.prov

Materiál 795 290,00            751 202,00            800 418,46            693 145,56            561 522,03            434 530,00            

Ned. Výr 24 125,00              24 613,00              47 544,21              174 676,68            160 103,93            41 692,00              

Výrobky -                          -                          4 285,34                6 187,86                1 282,68                -                          

Zboží 1 305 104,00         1 181 334,00         1 248 379,76         1 386 640,91         994 205,36            926 940,00            


