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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti ACTHERM servis, a.s. Chomutov 

v období let 2008 – 2012. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení finančního stavu 

společnosti se zaměřením na moderní trendy finanční analýzy. Na základě dostupných údajů byla 

vypracována horizontální a vertikální analýza, analýza vybraných poměrových ukazatelů a 

ukazatelů na bázi cash flow.  Hlavním ukazatelem, na který je práce zaměřena, je ukazatel tvorby 

hodnoty podniku - ekonomické přidaná hodnota (EVA), jeho sestavení, metodika výpočtu a rozbor. 

Na základě dosažených výsledků jsou v závěrečné části této práce navržena doporučení, která by 

měla přispět ke zlepšení hospodaření společnosti. 
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Annotation of thesis 

 

This thesis deals with the financial analysis of the company ACTHERM service, a.s. 

Chomutov, during the years 2008 - 2012. The main goal of this thesis is to evaluate the 

financial condition of the company with a focus on modern trends in financial analysis. 

The horizontal and vertical analysis, analysis of selected financial ratios and indicators on 

cash flow was created based on the available information. The main indicator for which the 

work is focused on is a creation of company value - economic value added (EVA), 

calculation, methodics and analysis. Based on the results in the final section of this thesis 

proposed recommendations, which should contribute to the improvement of the company. 

 

Keywords: 

Key words: Financial analysis, horizontal and vertical analysis,financial ratios, economic 

value added (EVA) 

 

 



 

  

 

OBSAH 

SEZNAM ZKRATEK 

1. ÚVOD ......................................................................................................................................... 1 

2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ................................................................... 2 

2.1. PŘEDMĚT ČINNOSTI .............................................................................................................. 2 

2.2. VÝVOJ SPOLEČNOSTI VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ LET 2008 - 2012 ............................................. 3 

2.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA .................................................................................................... 4 

3. TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZY .................................................................... 5 

3.1. ZDROJE INFORMACÍ PRO FINANČNÍ ANALÝZU ........................................................................... 5 

3.1.1. Rozvaha ..................................................................................................................... 6 

3.1.2. Výkaz zisku a ztráty .................................................................................................... 7 

3.1.3. Výkaz cash flow – přehled o peněžních tocích .......................................................... 8 

3.2. ROZBOROVÉ TECHNIKY A FINANČNÍ UKAZATELÉ ...................................................................... 8 

3.3. ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ ....................................................................................... 9 

3.3.1. Horizontální analýza ................................................................................................... 9 

3.3.2. Vertikální analýza ..................................................................................................... 10 

3.4. ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ .................................................................................... 10 

3.5. ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH POMĚROVÝCH UKAZATELŮ ............................................................. 10 

3.5.1. Ukazatelé rentability ................................................................................................. 11 

3.5.2. Analýza likvidity a platební schopnosti podniku ....................................................... 13 

3.5.3. Analýza ukazatelů aktivity ........................................................................................ 14 

3.5.4. Analýza finanční stability (zadluženosti) podniku ..................................................... 16 

3.6. HODNOTOVÝ UKAZATEL VÝKONNOSTI - EVA ......................................................................... 17 

3.6.1. Úprava rozvahy – vymezení čistých operativních aktiv (NOA) ................................ 20 

3.6.2. Úprava výkazu zisku a ztráty – určení NOPAT ........................................................ 21 

3.6.3. Určení průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) ......................................... 22 

3.6.4. Výpočet EVA ............................................................................................................ 23 

3.6.5. Pyramidový rozklad ekonomického modelu EVA metodou indexů logaritmů .......... 23 

4. APLIKACE TEORETICKÝCH POZNATKŮ NA PODMÍNKY VYBRANÉ SPOLEČNOSTI .... 26 

4.1. VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY .................................................................. 26 

4.2. VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VZZ ......................................................................... 29 

4.3. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU CASH FLOW ....................................................................... 30 

4.4. ANALÝZA ČISTÉHO PRACOVNÍHO KAPITÁLU ........................................................................... 31 

4.5. VYHODNOCENÍ POMĚROVÝCH UKAZATELŮ ............................................................................ 31 

4.5.1. Ukazatelé rentability ................................................................................................. 32 

4.5.2. Ukazatelé likvidity ..................................................................................................... 33 

4.5.3. Ukazatelé aktivity ..................................................................................................... 34 



 

  

 

4.5.4. Ukazatele zadluženosti, majetkové a finanční struktury .......................................... 36 

4.6. EKONOMICKÁ PŘIDANÁ HODNOTA ........................................................................................ 37 

4.6.1. Úprava rozvahy – vymezení čistých operativních aktiv (NOA) ................................ 38 

4.6.2. Úprava výkazu zisku a ztráty – určení NOPAT ........................................................ 40 

4.6.3. Určení vážených průměrných nákladů kapitálu (WACC) ......................................... 41 

4.6.4. Výpočet EVA ............................................................................................................ 42 

4.6.5. Vyhodnocení ukazatele EVA a jeho pyramidový rozklad ......................................... 44 

5. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FINANČNÍ ANALÝZY A PŘÍPADNÉ NÁVRHY OPATŘENÍ ..... 49 

6. ZÁVĚR ..................................................................................................................................... 53 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: ................................................................................................ 54 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................................... 56 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................ 57 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................ 58 

 

 

 

 

 



 

  

 

Seznam zkratek 
a.s.    akciová společnost 

CF    cash flow – peněžní tok 

CZ-NACE  klasifikace ekonomických činností dle Českého statistického úřadu 
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EAT    earning after tax – zisk po zdanění (čistý zisk) 

EBIT   earning before interests and tax – zisk před úroky a zdaněním 

EBT    earning before tax – zisk před zdaněním 

EVA    economic value added – ekonomická přidaná hodnota 

FA    finanční analýza 

fin.    finanční 

FVE    fotovoltaická elektrárna 

investič.   investiční 

kap.    kapitola  

KFM   krátkodobý finanční majetek 

kr.    krátkodobý 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NOA   Net Operating Assets – čistá operativní ativa 

NN    nízké napětí 
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OZ    obchodní zákoník 

pen.    peněžní 

PP    peněžní prostředky 
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SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – silné, slabé stránky, 

příležitosti, hrozby 

VH  výsledek hospodaření 

VK vlastní kapitál 

VZZ    výkaz zisku a ztráty 

ZK    základní kapitál 
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1. Úvod 

Finanční a ekonomická krize v uplynulých letech ukázala, že i vynikající obchodní plán a 

strategie mohou zásadním způsobem ovlivnit nečekané vazby mezi zdánlivě 

nesouvisejícími oblastmi obchodu. Mnoho firem se v poslední době začalo více zajímat o 

dříve opomíjený nástroj k řízení podniku – finanční analýzu. Tento nástroj jim umožňuje 

realizovat výkonná a strategická rozhodnutí na základě souboru finančních ukazatelů, které 

objektivně vyhodnocují situaci firmy a mohou ji směrovat k vyšší efektivitě. Správným 

využitím finanční analýzy lze získat nespornou výhodu i v méně příznivých obdobích. 

Tato diplomová práce zpracovává a vyhodnocuje finanční analýzu společnosti ACTHERM 

servis, a.s. Chomutov poskytující zejména servisní práce pro výrobu a distribuci tepla a 

elektrické energie. 

Cílem diplomové práce je zobrazit vývoj společnosti během pěti let od roku 2008 do konce 

roku 2012 a zhodnotit její finanční zdraví s ohledem na moderní trendy směřující ke 

zvyšování tržní hodnoty firmy. Ke zpracování finanční analýzy jsou využity její klasické 

nástroje, jako jsou stavové a poměrové ukazatele (likvidita, rentabilita, aktivita, stabilita). 

Protože firmy se soustřeďují nejen na dosažení zisku, ale také na tvorbu peněžního toku, 

tzv. cash flow, jehož význam v dnešní době narůstá, jsou do analýzy zařazeny analýzy 

výkazu cash flow a některé poměrové ukazatele na bázi cash flow. Vlivem změn 

ekonomického prostředí posledních let začínají firmy směřovat k novým tzv. hodnotovým 

metodám hodnocení výkonnosti podniku. Nejznámější z nich je ekonomická přidaná 

hodnota (EVA), jejíž sestavení, metodika výpočtu a rozbor tvoří stěžejní část diplomové 

práce. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována profilu vybrané 

společnosti, následná kapitola zahrnuje teoretické vymezení finanční analýzy, tzn. uvedení 

vstupních údajů, popis jednotlivých ukazatelů a teoretické postupy zpracování analýzy. 

Třetí kapitola je praktickou částí, ve které jsou převedeny poznatky z teoretické části. 

Poslední kapitola je vyhodnocením celé analýzy, shrnuje získané poznatky, ze kterých 

vyplynou případná doporučení, jež by mohly vést ke zlepšení výkonnosti společnosti. 
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2. Charakteristika vybrané společnosti  

Společnost ACTHERM servis, a.s. vznikla v květnu roku 2002. Sídlo společnosti je na 

adrese Dukelská 5779, Chomutov. Je dceřinou společností firmy ACTHERM, spol. s r. o. 

Chomutov, jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba a distribuce tepla, výroba 

elektrické energie, rozvod plynu a obchod s elektřinou a plynem, a to na základě udělených 

licencí. V roce 2002 byla veškerá údržba teplárny Chomutov převedena do společnosti 

ACTHERM servis, a.s.  

2.1. Předmět činnosti 

Společnost ACTHERM servis, a.s. poskytuje rozsáhlé portfolio služeb, které lze rozdělit 

do několika oblastí: 

MĚŘENÍ A REGULACE se zabývá realizací řídicích systémů, metrologickou činností 

(oprava, údržba a instalace měřidel pro energetiku, kalibrace měřidel), servisem 

regulačních stanic, plynovodů, domovních přípojek plynu a také opravami výměníkových 

stanic, horkovodů a parovodů. 

VYTÁPĚNÍ se zabývá rekonstrukcemi tlakových výměníkových stanic větších výkonů, 

rekonstrukcemi a výstavbou topných kanálů, výstavbami plynovodů a poradenstvím v 

oblasti vytápění, montážemi, záručním a pozáručním servisem a údržbou. 

PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRAŇOVÁNÍ řeší celkové 

rekonstrukce budov a domů, sanace obvodového zdiva, rekonstrukce interiérů, 

revitalizacemi panelových domů vč. poradenství, energetickými audity atd. 

ELEKTRO se zabývá energetickými přenosovými soustavami, elektrorozvaděči a 

elektrozařízeními nízkého napětí, veřejným a interiérovým osvětlením. 

TECHNICI jsou zaměřeni na realizace investičních celků, provádí návrhy a vývoje v 

oblasti energetiky, poradenskou činnost a zajišťování dotací a zabezpečují výstavby a 

provoz fotovoltaických
1
 elektráren. 

  

                                                      

1
 Fotovoltaika – metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu 
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2.2. Vývoj společnosti ve sledovaném období let 2008 - 2012 

Společnost ACTHERM servis, a.s. prošla od svého vzniku v roce 2002 velmi příznivým 

ekonomickým vývojem. Vedle základního poslání, tj. zajišťovat služby pro sesterské 

organizace, začala firma poskytovat služby i dalším organizacím. Rozšiřování činnosti 

společnosti vedlo i ke zvyšování počtu realizačních středisek na celkem čtyři – středisko 

teplárna, středisko měření a regulace, strojní středisko a středisko bytové údržby. Podařilo 

se dále diverzifikovat okruh zákazníků a zajišťovat tak lepší stabilitu mezi odběrateli. 

Zejména se rozšířily dvě činnosti - strojní výroba a stavební činnost. V průběhu roku 2007 

se společnosti podařilo získat významnou zakázku v hodnotě cca 100 mil. Kč při výstavbě 

parní turbíny, která zajistila společnosti práci až do roku 2009. Zároveň bylo přistoupeno k 

postupnému oddělení strojní činnosti do samostatného právního subjektu.  

Rok 2008 byl rokem začínající dlouhodobé hospodářské krize. Společnosti ACTHERM 

servis, a.s. se i přes prudký nepříznivý obrat trhu v druhé polovině roku podařilo celkem 

bez větších problému vyrovnat se s touto situací a rok uzavřela se ziskem. V roce 2008 

bylo dokončeno oddělení strojní výroby do samostatné společnosti ACTHERM 

strojírenství, s.r.o. 

Společnost se i přes prudký propad trhu v roce 2009 vyrovnala s krizí velmi dobře, a to 

zejména díky dlouhodobým zakázkám a zakázkám pro mateřskou společnost. To bylo 

dáno zejména díky dokončení zakázky na obnovu kondenzační turbíny a neustálou 

kontrolou všech nákladů. V uvedeném roce se společnosti podařilo úspěšně zavést a 

certifikovat environmentální management ČSN EN ISO 14001:2005. 

V roce 2010 se společnosti podařilo zdvojnásobit svůj zisk oproti roku 2009 díky 

zakázkám týkajících se výstavby fotovoltaických elektráren (dále jen FVE), kdy tyto akce 

dokázaly zaměstnat i dceřinou společnost ACTHERM strojírenství, s.r.o. 

Na začátku roku 2011 dokončila společnost předání zakázky související s výstavbou FVE a 

stavebními pracemi na těchto zakázkách. V průběhu roku 2011 se stabilizovala činnost na 

správě a údržbě jednotlivých FVE, řešilo se zejména sledování výroby a optimalizace.  

Byla navázána spolupráce se zemědělskými družstvy, kde byly realizovány stavební práce 

v rozsahu cca 20 mil. Kč. 
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V roce 2012 úspěšně pokračovala spolupráce se zemědělskými družstvy. Objem zakázek 

se vyšplhal na 16 mil. Kč. Společnost ACTHERM servis se zapojila spolu se svou 

mateřskou společností a dalšími partnery do velkého a dlouhodobého projektu 

„Ekologizace kombinované výroby na zdroji Teplárny Chomutov“, který by měl zajistit 

provozuschopnost teplárny i po roce 2015, kdy vstoupí v platnost přísnější limity na 

vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší. [16]. 

2.3. Organizační struktura 

Vybraná společnost je dceřinou společností ACTHERM, spol. s r.o., Chomutov. Její 

organizační struktura je uvedena na Obrázku 1. Ve sledovaném období 2008 – 2012 

společnost zaměstnávala průměrně 80 až 90 pracovníků. 

 

 

Obrázek 1 Přehled organizační struktury společnosti (Zdroj:[16]) 
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3. Teoretické vymezení finanční analýzy 

Finanční analýza (dále jen FA) patří k významným nástrojům finančního řízení, hodnotí 

minulý a současný vývoj hospodaření z různých pohledů a dává tím podklady pro budoucí 

rozhodnutí. Ukazatele FA je možné využít při identifikaci klíčových faktorů ovlivňujících 

výkonost podniku [5].   

FA je úzce spojena s účetnictvím, které poskytuje data a informace pro finanční 

rozhodování prostřednictvím základních finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztráty 

a přehledu o finančních tocích (cash flow). Nedostatkem účetních informací z hlediska 

finančního řízení je však to, že zobrazují minulost a neobsahují výhledy do budoucnosti. 

K překonání těchto nedostatků se proto využívá FA jako metoda, která poměřuje získané 

údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět 

k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo 

možné přijmout různá rozhodnutí. Porovnáním jednotlivých ukazatelů v čase a prostoru 

vzniká hlavní přínos FA. Někdy se hovoří o FA jako metodě rozboru, ve které hrají 

dominantní úlohu finanční částky a čas. 

Účelem a smyslem FA je provést diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit 

všechny jeho složky, případně zhodnotit blíže některou ze složek finančního hospodaření 

[14]. 

Finanční analýzu jako zdroj pro další rozhodování a posuzování potřebují nejen manažeři 

podniku, ale i investoři, obchodní partneři, státní instituce, zahraniční instituce, 

zaměstnanci, auditoři, konkurenti, burzovní makléři a v neposlední řadě i odborná 

veřejnost. Manažeři potřebují FA zejména pro dlouhodobé řízení podniku. Průběžná 

znalost finanční situace jejich podniku jim umožňuje se správně rozhodovat při získávání 

finančních zdrojů, stanovení optimální finanční struktury, rozdělování zisku, alokaci 

volných peněžních prostředků, poskytování obchodních úvěrů apod. [5]. 

3.1. Zdroje informací pro finanční analýzu 

Hlavním zdrojem informací pro vypracování FA je účetní závěrka. Tuto oblast upravuje 

především zákon o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále od roku 

2003 soubor opatření, kterými se stanoví účetní osnova a postupy účtování. 
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Základní typy účetní závěrky jsou: 

 Řádná účetní závěrka – podniky ji zpracovávají k poslednímu dni běžného účetního 

období.  Uzavírají se účetní knihy a výstupy slouží pro výpočet daně z příjmu. 

Někdy je také nazývána jako „konečná účetní závěrka“. 

 Mimořádná účetní závěrka -  sestavuje se v ostatních případech, je závislá na 

mimořádných okolnostech, např. vstup společnosti do insolvenčního řízení. 

 Mezitímní účetní závěrka – sestavuje se v průběhu běžného účetního období. Na 

rozdíl od řádné závěrky v ní nedochází k uzavírání účetních knih a inventarizace se 

provádí jen za účelem vyjádření ocenění majetku, např. při přeměněn společnosti. 

Dalším významným zdrojem při zpracování FA může být výroční zpráva. Ta je 

zpracovávána účetními jednotkami, které dle zákona o účetnictví podléhají auditu. Musí 

obsahovat zveřejňované údaje účetní závěrky, výrok auditora k účetní závěrce, údaje o 

důležitých skutečnostech vztahujících se účetní závěrce a výklad o uplynulém a 

předpokládaném vývoji podnikání firmy a její finanční situaci [9] 

Účetní závěrka je tvořena následujícími účetními výkazy: 

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Příloha k účetní závěrce [15]. 

3.1.1. Rozvaha 

Z pohledu FA je rozvaha nejdůležitějším zdrojem informací. Jedná se o písemný přehled 

majetku a zdrojů podniku k určitému datu. Názvy jednotlivých položek a jejich hodnoty 

vycházejí z jednotlivých účtů účetní osnovy a postupů účtování. Údaje jsou statické, 

vázané na časový okamžik, kterým je den účetní závěrky, nejčastěji 31. prosinec daného 

roku. Základními složkami rozvahy jsou aktiva (majetek) a pasiva (kapitál), pro které platí 

princip bilanční rovnosti, tzn. celková hodnota aktiv je rovna celkové hodnotě pasiv. 

Rozvaha poskytuje přehled o majetkové situaci podniku, ukazuje ve kterých položkách je 

vázáno nejvíce financí a z čeho je tento majetek financován, zda se jedná o vlastní či cizí 

zdroje. 
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Aktiva jsou majetkem, kterým podnik disponuje.  Jsou to vložené prostředky, které mají 

podniku přinést určitý ekonomický efekt a vznikly na základě minulých rozhodnutí. První 

položkou jsou pohledávky za upsané vlastní jmění, dále se majetek dělí na dvě základní 

skupiny, a to na dlouhodobý majetek a na krátkodobý oběžný majetek. 

Pasiva představují zdroje financování firmy. Jsou tvořena třemi základními složkami: 

vlastním kapitálem, cizími zdroji a časovým rozlišením [2, 3, 6, 13, 15]. 

3.1.2. Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (VZZ) informuje o dosaženém hospodářském výsledku, tj. rozdílu 

výnosů a nákladů. Zaznamenává kumulativně hodnoty položek nákladů a výnosů, které 

v daném období ovlivnily hospodářský výsledek.   

Výnosy jsou peníze, které podnik získal z veškerých činností za dané účetní období bez 

ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu. Náklady představují peněžní částky, které podnik 

v daném účetním období vynaložil na získání výnosů. 

Účetní výkaz je sestavován pravidelně v ročních nebo kratších intervalech. Na rozdíl od 

rozvahy, která zachycuje aktiva a pasiva k určitému časovému okamžiku, VZZ se vždy 

vztahuje k určitému časovému intervalu, obsahuje tokové veličiny. Je nutno zdůraznit, že 

nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné peněžní toky (příjmy a výdaje) a 

tedy výsledný čistý zisk neobsahuje skutečnou dosaženou hotovost získanou hospodařením 

v daném období.  Při analýze výkazu zisku a ztráty zjišťujeme, které jednotlivé položky 

měly největší vliv na výsledek hospodaření. Získané informace slouží jako podklad pro 

hodnocení ziskovosti firmy. VZZ je členěn stupňovitě. Rozlišujeme část provozní, finanční 

a mimořádnou, přičemž všechny součásti tvoří výsledný výsledek hospodaření. Jeho 

členění je následující: 

1. Provozní hospodářský výsledek 

2. Hospodářský výsledek z finančních operací 

3. Hospodářský výsledek za běžnou činnost 

4. Mimořádný hospodářský výsledek 

5. Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 
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6. Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) [2, 3, 13, 15]. 

V samotné finanční analýze se můžeme setkat s různými podobami zisku, např. zisk před 

úroky a zdaněním (EBIT) nebo zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) [5].  

3.1.3. Výkaz cash flow – přehled o peněžních tocích 

Výkaz cash flow je svou náplní doplňkem rozvahy a výkazu zisky a ztráty. Jedná se o 

přehled příjmů a výdajů za dané období, zachycuje vznik a použití peněžních prostředků, 

popisuje vývoj finanční situace podniku a identifikuje příčiny změn této situace. Stejně 

jako u výkazu zisku a ztráty jsou vykazované veličiny tokové. Výkaz je využíván jako 

nástroj k posouzení likvidity podniku.  Základem výkazu je krátkodobý likvidní majetek – 

peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty. 

K sestavení výkazu jsou používány dvě metody – přímá a nepřímá. U přímé metody jsou 

sledovány příjmy a výdaje za dané období. V praxi je nejvíce využívána nepřímá metoda, 

pro kterou jsou základem změny v rozvaze, nepeněžní transakce a další operace prováděné 

podnikem. 

Výkaz cash flow je stejně jako u výkazu zisku a ztráty členěn na tři části: provozní, 

investiční a finanční. Suma peněžních toků v jednotlivých částech dává přehled o 

celkovém pohybu peněžních prostředků a o stavu na konci daného období [2, 3, 9, 13, 15]. 

3.2. Rozborové techniky a finanční ukazatelé 

K hodnocení ekonomických procesů jsou zpravidla uplatňovány dva odlišné přístupy. 

Prvním z nich je fundamentální analýza, která se opírá o znalosti vzájemných souvislostí 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými procesy. Pracuje zejména s  kvantitativními 

informacemi a vytváří závěry bez využití algoritmů. Analýza vychází z identifikace 

prostředí, ve kterém se podnik nachází a zkoumá vlivy vnitřního a vnějšího ekonomického 

prostředí, právě probíhající fáze života podniku a charakterizuje podnikové cíle. Metodou 

této analýzy je komparativní analýza založená zejména na slovním hodnocení. Patří zde 

např. SWOT analýza nebo metoda Balanced Scorecard
2
. Naproti tomu technická analýza 

                                                      

2
 Balanced Scorecard – koncept řízení výkonnosti podniku ze 4 perspektiv: finanční, zákaznické, interních 

procesů, učení se a růstu [5] 
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je založena na matematických a statistických metodách sloužících ke kvantitativnímu 

zpracování dat a následného ekonomického vyhodnocení výsledků. 

FA můžeme zařadit do kategorie technických analýz, protože zpracovává vstupní účetní 

data a zjištěné výsledky následně slovně prezentuje. 

Podle účelu analýzy a podle vstupních dat je rozlišována: 

 Analýza absolutních dat (stavových a tokových); 

 Analýza rozdílových ukazatelů (čistý pracovní kapitál); 

 Analýza poměrových ukazatelů (rentability, likvidity, aktivity a finanční stability) 

 Analýza soustav ukazatelů (Du Pontův pyramidální rozklad, ekonomická přidaná 

hodnota - EVA) [3, 11].  

3.3. Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutními ukazateli nazýváme údaje, které jsou obsaženy v účetních výkazech jako 

vstupní informace. Rozlišujeme stavové veličiny, které vyjadřují stav k určitému datu, 

např. k 31. 12. daného roku. Jedná se o údaje z rozvahy. Zatímco tokové veličiny ukazují 

hodnotu za určitý časový interval, např. velikost tržeb za dané období. Tokové veličiny 

jsou obsaženy ve výkazu zisku a ztráty a přehledu cash flow. 

Absolutní ukazatelé jsou podkladem pro vypracování horizontální a vertikální analýzy, 

k analýze vývojových trendů a analýze struktury položek účetních výkazů [2, 3, 5, 9, 12, 

13]. 

3.3.1. Horizontální analýza 

Při provádění horizontální analýzy neboli analýzy trendů jsou v čase porovnávány 

jednotlivé položky účetních výkazů. Postupuje se po řádcích, proto uvedenou analýzu 

nazýváme horizontální. Provádí se meziroční srovnání. Jednak se zjišťuje, o kolik se 

konkrétní položka změnila absolutně a dále kolik tato změna činí v procentech. K dosažení 

dostatečné vypovídací schopnosti je zapotřebí mít dostatečně dlouhou časovou řadu údajů. 

[2, 3, 4, 9, 11, 12, 13]. 
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3.3.2. Vertikální analýza 

Vertikální analýzou je zjišťován procentní podíl jednotlivých položek účetního výkazu ke 

zvolenému základu. Nazývá se analýzou vertikální, jelikož pracuje s údaji ve výkazech 

shora dolů, jedná se o rozbor struktury vyjádřené v procentech. Na rozdíl od horizontální 

analýzy se zabývá vždy jen jedním obdobím. Při analýze rozvahy bývají základem celková 

aktiva, resp. pasiva. V případě výkazu zisku a ztráty je základem objem celkových výnosů, 

resp. čistých tržeb (zejména u obchodních organizací). Výhodou této analýzy je, že 

nezávisí na meziroční inflaci a výsledky analýzy lze porovnávat z různých let a to 

porovnáním časových vývojových trendů v podniku za více let a dále ke srovnávání 

různých firem navzájem [1, 3, 9]. 

3.4. Analýza rozdílových ukazatelů  

Rozdílové ukazatele, označované také jako finanční fondy, vyjadřují rozdíl určité skupiny 

aktiv a pasiv k určitému okamžiku a jsou určitým vyjádřením likvidity podniku. 

Čistý pracovní kapitál (ČPK, Net Working Capital) je typickým představitelem 

rozdílových ukazatelů s vlivem na platební schopnost podniku. Jedná se o rozdíl OA a 

krátkodobých závazků neboli část OA financovaných z dlouhodobých zdrojů. Žádoucí je 

kladný výsledek, který reprezentuje dobrou finanční pozici firmy a zajišťuje nezbytnou 

míru likvidity. V případě záporného výsledku vzniká nežádoucí stav tzv. nekrytý dluh [11, 

13, 15]. 

                                              (1) 

nebo 

                                                          (2) 

 

3.5. Analýza jednotlivých poměrových ukazatelů 

Analýza pomocí poměrových ukazatelů má univerzální použitelnost a je patrně 

nejrozšířenější metodou FA umožňující získat nenákladný obraz o základních finančních 

ukazatelích podniku. Umožňují získávat analýzu časového finanční situace podniku, 

porovnání více podobných firem navzájem nebo mohou být užity jako vstupy do 
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matematických modelů. Horizontální a vertikální analýzy finančních výkazů se zabývají 

hodnocením pozorovaných jevů, tedy položek v absolutních a relativních číslech v čase. 

Poměrové ukazatele dávají tyto jevy do vzájemných souvislostí. 

Z účetních výkazů se získávají absolutní hodnoty jednotlivých položek. Jsou-li dány 

jednotlivé absolutní hodnoty do vzájemných poměrů, získají se poměrové ukazatele. 

Mohou být sestaveny jako podílové, kdy dávají do poměru část celku a celek (např. podíl 

cizího kapitálu k celkovému kapitálu) nebo jako vztahové, které dávají do poměru 

samostatné veličiny (např. poměr zisku k celkovým aktivům). 

Mezi nejčastější ukazatele patří: 

Ukazatelé rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, tržní hodnoty, provozní (výrobní) 

ukazatelé a ukazatelé na bázi finančních fondů a cash flow [3, 4, 9, 11, 12, 13].  

3.5.1. Ukazatelé rentability 

Rentabilita neboli výnosnost, vyjadřuje poměr konečného hospodářského výsledku 

k určitému vstupu. V čitateli zlomku může být použitý čistý zisk (EAT), zisk před 

zdaněním (EBT), příp. jiná forma zisku. Ve jmenovateli zlomku může být vlastní kapitál, 

celkový vložený kapitál, tržby, náklady aj. Všechny ukazatele rentability se dají vykládat 

obdobně. Udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. Rentabilita by měla mít 

v čase rostoucí tendenci. Lze ji vyjádřit v procentech nebo desetinným číslem, což je 

vhodnější pro pyramidální rozklady [5, 15]. 

Mezi nejčastěji uváděné ukazatele rentability patří: 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) vyjadřuje, kolik čistého zisku 

připadá na 1 Kč kapitálu vloženého akcionářem. V čitateli se obvykle uvádí zisk po 

zdanění. Pro investora je zásadní, aby ROE byl vyšší než úroky, které by obdržel při jiné 

formě investování (např. státní dluhopisy). V opačném případě bude investor patrně 

investovat jinde, což může vést až k zániku firmy [4, 11, 15]. 

    
                

               
  (3) 

Rentabilita celkových aktiv (ROA –Return on Assets) je považována za klíčové měřítko 

rentability. Poměřuje různé formy zisku s celkovými aktivy, které byly do podnikání 
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vloženy bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly financovány (vlastní, cizí). V čitateli je 

převážně uváděn EBIT. Takovýto ukazatel je užitečný při porovnávání podniků 

s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu ve finančních zdrojích [11, 

12, 13, 15]. 

    
    

      
    (4) 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI – Return on Investment) je ukazatelem míry 

zisku, kterým je hodnocena podnikatelská činnost firem. Vyjadřuje účinnost celkového 

kapitálu vloženého do podniku nezávisle na zdroji financování [2, 11].  

    
                                  

               
    (5) 

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) je ukazatel významný z hlediska efektivnosti 

podniku. V praxi jsou používány většinou dvě obměny rentability tržeb, které se liší 

v čitateli. Zde je uváděn EAT, anebo spíše EBIT, který je používán pro srovnání různých 

podniků, protože dojde k vyloučení zkreslujících vlivů rozdílné skladby kapitálu [4, 11, 

15].  

    
   

                                                        
   (6) 

 

    
    

                                                        
    (7) 

 

V dnešní době jsou ve FA využívány také ukazatele na bázi cash flow: 

Rentabilita tržeb vyjadřuje finanční výkonnost podniku. Jeho pokles představuje buď 

zvýšený objem výnosů (nikoliv příjmů) nebo snížení vnitřního finančního potenciálu 

podniku. Je méně ovlivněn investičními cykly nebo odepsanosti fixních aktiv. Je doplňkem 

ziskové rentability [10, 11]. 

                  
                      

           
    (8) 

Rentabilita celkového kapitálu poměřuje CF před uplatněním finančních nákladů 

k celkovému kapitálu (aktivům) podniku.  Je-li rentabilita z CF nižší, než je průměrná 

úroková míra placená bankám z úvěrů, pak to znamená, že aktiva podniku nejsou schopna 

vyprodukovat tolik, kolik vyžadují splátky úvěrů, a bankovní úvěry se pak stanou pro 
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podnik nebezpečnými. Dosahuje-li však podnik vyššího procenta rentability, je pro něj 

výhodné mít úvěrů co nejvíce, protože působí jako nástroj růstu podniku [10, 11]. 

                               
                      

       
    (9) 

Rentabilita vlastního kapitálu z CF je ukazatel, který hodnotí vnitřní finanční potenciál 

vlastního kapitálu a je doplňkem rentability vlastního kapitálu [10, 11]. 

                               
                      

               
    (10) 

3.5.2. Analýza likvidity a platební schopnosti podniku 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky a je nezbytnou podmínkou pro 

dlouhodobou existenci firmy. Ukazatelé likvidity dávají do poměru to, čím je možné platit 

(čitatel) s tím, co je nutné zaplatit (jmenovatel). Do čitatele dosazujeme majetkové složky 

z rozvahy s různou dobou likvidnosti, tj. přeměnitelností na peníze. Nejlikvidnější jsou 

peníze v hotovosti a na běžných účtech, nejméně likvidní je dlouhodobý majetek, proto se 

v ukazatelích nepoužívá. Pokud je v podniku mnoho prostředků vázáno v zásobách, 

krátkodobém finančním majetku a pohledávkách, dochází ke snižování rentability podniku. 

Z toho vyplývá, že vysoká likvidita a velký čistý pracovní kapitál mohou snižovat 

výnosnost podnikání. Základní ukazatele likvidity jsou odvozeny od oběžných aktiv. 

Hodnotí však likviditu staticky. Z hlediska budoucí likvidity je účinné ji plánovat pomocí 

prognózy cash flow, který je využíván jako nástroj analýzy likvidity za daný časový 

interval, protože odpovídá na otázku, kolik peněžních prostředků podnik vytvořil a jakým 

účelům je použil. K ukazatelům likvidity může být také zařazen podíl čistého pracovního 

kapitálu na aktivech, který vyjadřuje krátkodobou finanční stabilitu podniku. Tento podíl 

by měl dosahovat 30 – 50 % a slouží k porovnání podniků stejného oboru [2, 3, 5, 9, 10, 

11, 15]. 

Likviditu podniku lze hodnotit pomocí následujících ukazatelů: 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně, cash ratio) ukazuje schopnost podniku uhradit 

právě splatné dluhy. Je to nejpřesnější ukazatel, kde do čitatele vstupuje pouze „finanční 

majetek“ z rozvahy. Okamžitě splatné závazky jsou spojeny s úvěry, dodavateli, splatnou 

finanční výpomocí. Tento údaj je pro DP konkrétně získán z výroční zprávy společnosti. 
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Jeho doporučená hodnota je mezi 0,9 – 1,1. Dle metodiky MPO může být dolní hranice 

nižší, až 0,2 [1, 9]. 

                   
                             

                        
   (11) 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně, rychlá likvidita, acid test, quick ratio) zahrnuje 

v čitateli opět pohotové platební prostředky a krátkodobé pohledávky (se splatností do 1 

roku), které jsou vztaženy ke krátkodobým závazkům. Jedná se o přesnější zobrazení 

schopnosti podniku splatit své krátkodobé závazky. Doporučená hodnota ukazatele je 

uváděna v rozmezí 1,1 – 1,5 [1, 4, 9].  

                   
                                                  

                  
   (12) 

Běžná likvidita (likvidita III. stupně, celková likvidita, current ratio) vypovídá o tom, 

jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby v daném okamžiku proměnil 

veškerá svá OA na hotovost. Vyšší hodnota nám signalizuje vyšší platební schopnost 

podniku. Ukazatel má však i svá omezení. Nepřihlíží ke struktuře OA z hlediska 

likvidnosti, nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti a 

lze ho zkreslit odložením některých nákupů ke dni sestavení rozvahy. Doporučená hodnota 

ukazatele je uváděna v intervalu 1,5 – 2,5 [1, 3, 4, 11]. 

                
             

                  
    (13) 

Podíl čistého pracovního kapitálu (ČPK) na oběžných aktivech (OA) – charakteristika viz 

kap. 3.5.2 [5]. 

                
                                    

             
   (14) 

Likvidita z cash flow vyjadřuje poměr mezi hotovostními toky, které byly vyprodukovány 

provozem a závazky, které musí podnik v krátké době uhradit [5, 10, 11]. 

                      
                      

                  
   (15) 

3.5.3. Analýza ukazatelů aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují efektivnost hospodaření společnosti se svými aktivy. Jedná se 

o kombinované ukazatele z rozvahy a VZZ. V závislosti na členění aktiv je aktivita 
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kalkulována na různých úrovních (celková aktiva, zásoby atd.). Vzorce obecně jsou 

vyjadřovány ve dvou parametrech a to rychlost obratu (počet obrátek aktiv za sledované 

období) a dobou obratu (časový interval, po který trvá jedna obrátka aktiv). Cílem je 

zkracování doby obratu a zvyšování počtu obrátek. Má-li podnik více aktiv než je účelné, 

vznikají mu zbytečné náklady a dosahuje nižšího zisku. Naopak má-li aktiv méně, přichází 

o tržby, které by mohl získat [2, 3, 4, 5, 11, 15].  

Mezi ukazatele aktivity řadíme např.: 

Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) nás informuje, kolikrát za rok se 

celková aktiva obrátí. Ukazatel by měl dosahovat co nejvyšších hodnot, minimálně by měl 

být roven hodnotě 1. Pokud je hodnota ukazatele nízká, může to znamenat neúměrnou 

majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivního využití nebo investování podniku do 

budoucna, přičemž tyto investice zatím nepřinášejí efekt [11, 2, 3, 4, 5, 11]. 

                      
           

      
    (16) 

Obrat zásob (inventory turnover ratio) je nazýván ukazatelem intenzity využití zásob a 

udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a znovu 

uskladněna. Snahou podniku je mít obrat zásob vyšší než jsou oborové průměry, což 

vypovídá o tom, že firma nemá zbytečné nelikvidní zásoby vyžadující nadbytečné 

financování [2, 3, 11, 15]. 

             
           

      
    (17) 

Doba obratu zásob (inventory turnover) udává počet dnů, nutných k tomu, aby peněžní 

fondy prošly do výrobní a zbožní formy a zpět do formy peněžní. Pro posouzení tohoto 

ukazatele je zapotřebí ukázat jeho vývoj v časové řadě. [4, 5, 11, 13, 15]. 

                  
                   

     
                  (18) 

Doba obratu pohledávek (průměrná doba splatnosti pohledávek, average collection 

period) vyjadřuje období od okamžiku prodeje na fakturu, po které musí podnik v průměru 

čekat, než inkasuje platby od odběratelů. Po tuto dobu podnik poskytuje svým obchodním 

partnerům bezplatný obchodní úvěr. Pokud je tato doba delší než běžná doba splatnosti, 

znamená to, že obchodní partneři neplatí své účty včas [3, 5, 11]. 
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                  (19) 

Doba obratu závazků (průměrná doba odkladu plateb, doba provozního úvěru, 

payables turnover ratio) udává, jak dlouho podnik odkládá úhradu faktur svým 

dodavatelům. Vypovídá o platební morálce firmy vůči svým dodavatelům. Lze porovnat 

dobu čerpání z provozního úvěru od dodavatelů a dobu poskytnutí obchodního úvěru 

odběratelům [3, 4, 5, 11]. 

                    
                        

                      
                  (20) 

3.5.4. Analýza finanční stability (zadluženosti) podniku 

Ukazatelé zadluženosti charakterizují vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování 

podniku a ukazují, do jaké míry podnik používá k financování dluhy. Zadluženost 

(finanční stabilita) znamená, že podnik používá k financování svých aktiv cizí zdroje, čímž 

ovlivňuje výnosnost kapitálu akcionářů a riziko podnikání. Vlastní kapitál představuje 

nejdražší zdroj financování podniku. Proto je snahou firmy financovat činnost podniku 

cizími zdroji, kde je uplatněn tzv. daňový štít, který vzniká v důsledku možnosti započítání 

úrokových nákladů do daňově uznatelných nákladů [4, 5, 11]. 

Mezi ukazatele zadluženosti řadíme zejména: 

Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika, debt ratio) nám charakterizuje 

finanční úroveň firmy. Ukazuje nám míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Vyšší 

hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro banku. Doporučená hodnota se pohybuje 

mezi 30 a 60 %, závisí však na odvětví podnikání [4, 5, 11]. 

                    
            

              
   (21) 

Koeficient zadluženosti (finanční riziko, míra zadluženosti, debt to ekvity ratio) má 

vypovídací schopnost jako celková zadluženost, protože oba narůstají spolu se zvyšujícím 

se množství dluhů ve finanční struktuře firmy. Pokud ovšem podnik výrazně využívá 

leasingového financování, je nutné zjistit objem těchto závazků a přičíst je k objemu cizího 

kapitálu [11]. 
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  (22) 

Úrokové krytí (interest coverage) charakterizuje výši zadluženosti pomocí schopnosti 

podniku splácet úroky, neboli kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Část zisku, která byla 

vytvořena cizím kapitálem, by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. Pokud 

je výsledek roven pouze 1, pak podnik je schopen platit úroky, ale čistý zisk je nulový. 

Čím vyšší je jeho hodnota, tím větší je schopnost podniku splácet úvěry nebo možnost 

čerpat nový úvěr. Doporučená hodnota ukazatele je 3x a více, jelikož neschopnost platit 

úrokové platby ze zisku může znamenat blížící se úpadek firmy [4, 5, 11]. 

              
    

               
   (23) 

Úrokové krytí z hlediska cash flow je obdobou úrokového krytí zjišťovaného ze zisku, 

avšak vyjadřuje přesněji schopnost uhradit závazky z nákladových úroků peněžními 

prostředky, které byly vytvořeny hlavní činností [10, 11].  

                          
                      

               
   (24) 

Působení finanční páky (multiplikátor jmění vlastníků, Equity Multiplier) vyjadřuje 

společný vliv úrokové redukce zisku (EBT/EBIT) a finanční páky (A/VK) a udává, 

kolikrát je vlastní kapitál zvýšen použitím cizích zdrojů k financování. Pokud je výsledek > 

1, pak zvyšování podílu cizího kapitálu v podniku má pozitivní vliv a ROE a použití cizího 

kapitálu přispívá ke zhodnocení vlastního kapitálu [4, 5]. 

                       
   

    
  

      

               
       (25) 

3.6. Hodnotový ukazatel výkonnosti - EVA3 

Současné trendy vývoje v oblasti přístupů k řízení a měření výkonnosti jsou orientovány na 

analýzu podniku přes tvorbu hodnoty, tj. k řízení orientovanému na hodnotu (Value Based 

Management). V ekonomické praxi se v posledních letech stále více prosazuje ekonomická 

přidaná hodnota (economic value added – EVA) jako nástroj měření finanční výkonnosti 

                                                      

3
 EVA je registrovanou známkou firmy Stern Stewart & Co. 
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podniku. Autory metody jsou Američané Stewart a Stern, kteří metodu rozpracovali a 

uvedli do světového ekonomického povědomí na začátku 90. let 20. století. 

Ukazatel EVA měří, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke zvýšení 

nebo snížení hodnoty pro své vlastníky. Je chápán jako rozdíl mezi tzv. operativním 

ziskem po zdanění a náklady kapitálu (cizího a vlastního). Hodnota ukazatele by měla 

být kladná, protože jedině takto vzniká nová, tzv. přidaná hodnota zvyšující původní 

hodnotu podniku. 

Podstatou ukazatele je, že výše ekonomického zisku se značně liší od zisku účetního. V účetním 

zisku jsou uvedeny pouze náklady na cizí kapitál, nikoliv na kapitál vlastní. Ukazatel EVA 

v podstatě považuje ekonomický zisk za nově vytvořenou hodnotu. 

Schematicky to lze zobrazit takto: 

Účetní zisk = výnosy – účetní náklady [Kč] (26) 

Ekonomický zisk = celkový výnos kapitálu – náklady na kapitál [Kč] (27) 

Základem pro výpočet EVA je nutnost úpravy vstupních účetních dat, aby co nejvíce 

odpovídala ekonomické situaci podniku. Jedná se o úpravu položek rozvahy, vymezení tzv. 

čistých operativních (provozně potřebných) aktiv, a úpravu výsledku hospodaření ve 

výkazu zisku a ztráty na tzv. operativní zisk, který se vztahuje k hlavní činnosti podniku. 

Použité úpravy se mohou v každém podniku odlišovat. Pro sledování a porovnání 

vývoje výkonnosti podniku je však důležité, aby výběr úprav byl po určitou dobu stabilní 

[4, 5, 8, 10, 15]. 

V porovnání s ukazateli výkonnosti založených na rentabilitě kapitálu, přichází ukazatel 

EVA se zásadními odlišnostmi: 

- vychází z ekonomického zisku, tzn. zahrnuje také alternativní náklady investovaného 

vlastního kapitálu; 

- zahrnuje pouze výnosy a náklady přímo spojené s hlavní podnikatelskou činností; 
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- při výpočtu nákladů kapitálu kalkuluje pouze s kapitálem vázaným v aktivech, která jsou 

využívána v hlavní podnikatelské činnosti, a to jen s kapitálem investorů, kteří očekávají 

výnos; 

- je absolutním ukazatelem, nepotřebuje srovnávací standard. 

Nejčastějším vyjádřením ukazatele EVA je tzv. ekonomický model: 

                                (28) 

NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – zisk z hlavní (operativní) činnosti po 

zdanění) na konci období (t); 

WACC (Weighted Average Costs of Capital) – průměrné vážené náklady na kapitál na 

konci období (t); 

C – kapitál vázaný v aktivech, která jsou využívána v hlavní (operativní) činnosti = NOA 

(Net Operating Assets) – čistá operativní aktiva k začátku hodnoceného období (t-1). 

Alternativním vyjádření EVA je: 

                             (29) 

RONA – rentabilita čistých operativních aktiv – RONA = NOPATt/Ct-1. Pokud platí, že 

RONA > WACC, pak je EVA kladná a podnik zvyšuje hodnotu vlastnických vkladů. 

(RONA – WACC) = „SPREAD“ neboli hodnotové rozpětí, které se využívá pro srovnání 

výkonnosti v jednotlivých obdobích nebo pro srovnání mezi podniky. Lze ho označit také 

jako vyjádření EVA v procentech. 

Zjednodušené vyjádření EVA – tzv. účetní model: 

                                     (30) 

ČZ – čistý zisk, re – náklady na vlastní kapitál, VK – vlastní kapitál, ROE – rentabilita 

vlastního kapitálu. (ROE - re) = „SPREAD“ neboli hodnotové rozpětí využívané opět 

k porovnání výkonnosti v jednotlivých obdobích nebo pro porovnání mezi podniky. 

Tento model výpočtu EVA využívá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, kdy čerpá údaje 

z účetních dat podniků a sleduje každoroční vývoj ukazatele za jednotlivá odvětví 
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průmyslu a služeb. Je nutné zdůraznit, že uvedený způsob výpočtu vychází z neupravených 

účetních veličin a výsledky je třeba brát jako orientační. 

Výše uvedené modely výpočtu EVA jsou v české odborné literatuře uváděny nejčastěji. Ve světě 

však existují další modifikované verze tohoto ukazatele [4, 5, 8]. 

3.6.1. Úprava rozvahy – vymezení čistých operativních aktiv (NOA) 

Na úvod je třeba vymezit pojem „operativní činnost“. Zahrnuje tu část podnikatelské 

činnosti, která slouží základnímu podnikatelskému účelu. Blíží se, ale neshoduje s pojmem 

„provozní“ v našem účetnictví. 

Základním krokem k sestavení ukazatele EVA je určení aktiv, která produkují operativní 

zisk. Jedná se o aktiva krytá vlastním a cizím úročeným kapitálem. Pro jejich vymezení je 

nutné provést několik úprav: 

- od OA odečíst neúročené krátkodobé závazky a nahradit tak OA upraveným 

pracovním kapitálem; 

- doplnit do rozvahy aktiva, která v ní nejsou uváděna, ale mají význam kapitálu 

potřebného k vytvoření operativního zisku. Jedná se zejména o aktivaci nákladů 

s povahou investice, např. na marketing, vzdělávání pracovníků, výzkum a vývoj, příp. 

další položky, které budou přinášet efekt do budoucna. Do NOA je nutné započítat také 

majetek, který má podnik pronajatý formou leasingu. Dle EVA je nutné takové náklady 

aktivovat, vykázat v rozvaze po dobu jejich působení jako „aktivum“ a do nákladů toto 

„aktivum“ pouze odepisovat. Dle druhu a zaměření podniku mohou být uváženy další 

úpravy rozvahy, např. goodwill, oceňování rozdílů u dlouhodobého a oběžného majetku, 

tvorba tichých rezerv; 

- snížení o hodnotu aktiv uvedených v rozvaze, ale nepodílejících se na hlavní činnosti 

podniku. Provedení takových úprav závisí na konkrétní činnosti podniku a mohou se 

v jednotlivých společnostech lišit. Jedná se zejména o vyloučení dlouhodobého finančního 

majetku, část peněžních prostředků z krátkodobého finančního majetku, pokud přesahuje 

hodnotu okamžité likvidity, krátkodobé cenné papíry nebo nemovitosti, které neslouží 

základnímu účelu podniku. 
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Uvedené úpravy se musí promítnout do strany pasiv. Navýšení „nehmotných aktiv
4
“ 

(marketing, školení) znamenají pouze navýšení vlastního kapitálu. V odborné literatuře je 

uvedené navýšení nazýváno jako ekvivalenty vlastního kapitálu (equity equivalents). Jeho 

výše je získána přenesením hodnoty z aktiv do pasiv. Leasing se promítne v cizích 

pasivech jako leasingový závazek a je považován za úročený cizí kapitál. Leasing má také 

vliv na výsledek hospodaření (náklady ve formě odpisů a úroků). Tyto úpravy jsou 

kumulovaně zaneseny do VK. 

Po výše uvedených úpravách je zachována bilanční rovnost. Poslední úpravou je vyloučení 

neprovozních aktiv, u kterých už není řešen dopad do aktiv nebo pasiv, ale jsou odečtena 

od bilanční sumy. Mezi neprovozní aktiva jsou zařazeny nadbytečná výše peněžních 

prostředků, dlouhodobý finanční majetek a krátkodobé cenné papíry [4, 5, 7, 8]. 

3.6.2. Úprava výkazu zisku a ztráty – určení NOPAT 

Cílem úpravy výkazu VZZ je vymezit tzv. čistý operativní zisk (NOPAT), který je tvořen 

zapojením čistých operativních aktiv (NOA) do činnosti podniku. Je nutné dodržet zásadu, 

že pokud jsou určité činnosti a jim odpovídající aktiva zařazeny do NOA, pak jejich 

výnosy a náklady musí být zařazeny do výpočtu NOPAT (a naopak). 

Pro určení výše NOPAT se považuje a nejvhodnější začít výpočet od provozního výsledku 

hospodaření, jelikož vyžaduje nejméně úprav. Navíc nezahrnuje položky týkající se 

finanční činnosti, jejíž výsledky bývají považovány za neoperativní. Lze samozřejmě 

vycházet i z výsledku hospodaření z běžné činnosti, ve kterém však musí dojít k určitým 

úpravám. 

Od provozního výsledku hospodaření jsou odečteny výnosy z nepotřebných aktiv, dále 

přičteny finanční výnosy z finančního majetku zahrnutého do NOA spolu s provozními 

náklady na neoperativní majetek. Dalším krokem je přičtení původních nákladů 

s investičním charakterem (např. školení zaměstnanců, marketing) a odečtení odpisů 

nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů. Následuje přičtení původních 

nákladů na leasing (leasingové platby) a odečtení odpisů majetků pronajatého na leasing. 

Další nutnou úpravou je zpětné přičtení (eliminace) nákladových rezerv, které nejsou 

                                                      

4
 Nehmotná aktiva – identifikovatelná nepeněžní aktiva, která jsou výsledkem minulých transakcí, od nichž 

se očekává, že podniku přinesou v budoucnu hospodářský užitek [4]. 
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považovány za reálný závazek, ale jsou brána jako součást oceňovaného vlastního kapitálu. 

Posledním krokem je úprava daní na úroveň NOPAT [4, 5, 7, 8]. 

3.6.3. Určení průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) 

Pro stanovení EVA je nutné určit vážené průměrné náklady na kapitál (WACC), které 

jsou stanoveny jako vážený průměr nákladů vlastního kapitálu a nákladů cizího úplatného 

kapitálu dle vzorce: 

           
  

 
     

  

 
                (31) 

kde: WACC = vážené průměrná hodnota kapitálu, CK = úročený cizí kapitál, VK = 

hodnota vlastního kapitálu, C = hodnota celkového kapitál (CK+VK), NCK = náklady na 

cizí kapitál = i x (1-T), kde i = úroková sazba cizích zdrojů, T = daňová sazba, NVK = 

náklady na vlastní kapitál (re – časté označení v odborné literatuře). 

Náklady na cizí kapitál jsou dány výší úroků, které podnik platí věřiteli (např. úroky 

z bankovních úvěrů, dluhopisů, leasingu), snížené o tzv. daňový štít (úroky jsou daňově 

uznatelným nákladem). 

Určení nákladů na vlastní kapitál re bývá v praxi velmi složité. K odhadu výše VK může 

být použito několik modelů, z nichž každý naráží na konkrétní problémy. V diplomové 

práci jsou náklady VK stanoveny stavebnicovou metodou, kterou využívá MPO při svých 

analýzách, a která patrně nejvíce vystihuje ekonomickou realitu na našem území: 

                                                     (32) 

kde: 

rf je bezrizikovou mírou výnosu stanovená každoročně Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR – odvětvové průměry. Pro zpracování DP se jedná konkrétně o CZ–NACE: D 

– Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla. 

rLA je přirážkou za velikost podniku. Pokud je kapitál společnosti menší než 100 mil. Kč 

činí přirážka 5 %. 

rpodnikatelské je přirážkou za produkční sílu, vyjádřenou ukazatelem EBIT/Aktiva. 

Výpočet je založen na rovnici:  
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                            (33) 

rfinstab je přirážkou za finanční stabilitu, která je odvozena od celkové likvidity podniku 

a vyjádřena rovnicí:  

                                                  (34) 

rfinstr je přirážkou za riziko dělení produkční síly, vyjádřená ukazatelem úrokového krytí 

EBIT/úroky. Pokud je tento ukazatel větší než 3, pak je přirážka 0 % [2, 4, 5, 17]. 

3.6.4. Výpočet EVA 

Jestliže jsou stanoveny výše jednotlivých dílčích ukazatelů (NOAt-1=Ct-1, NOPATt, 

WACCt, ROE, re, VK), pak dosazením do vzorců pro výpočet EVA (kap. 3.6) je získána 

výše ekonomické přidané hodnoty podniku, a to buď dle „ekonomického modelu“ nebo, 

pro porovnání, dle „účetního modelu“ MPO ČR [4, 5, 8, 17]. 

3.6.5. Pyramidový rozklad ekonomického modelu EVA metodou indexů 

logaritmů 

K řízení podniku je nutné znát souvislosti toho, co v podniku probíhá. K určení faktorů, 

které mají vliv na výkonnost podniku měřenou určitým hodnotovým měřítkem, je velmi 

efektivní využít pyramidové soustavy ukazatelů, ve které je vrcholový syntetický ukazatel 

postupně rozkládán na jednotlivé vzájemně provázané analytické ukazatele. Tyto dílčí 

ukazatele umožňují proniknout do operací podniku, ukazují míru vlivu na hlavního 

ukazatele a generují hodnotu, kterou je možné takto postupně kvantifikovat.  

Vybraná společnost dosahovala ve sledovaném období kladných hodnot výsledku 

hospodaření, což umožňuje využít k rozkladu ukazatele EVA metodu rozkladu 

vrcholového ukazatele podle logaritmů indexů při kombinaci součtových a součinových 

vazeb jednotlivých ukazatelů. Jedná se o porovnání hodnot vrcholového (syntetického) 

ukazatele dosažených v období (1) a v předchozím období (0). Cílem analýzy je zjistit, jak 

se absolutní a relativní (procentuální) změna jednotlivých dílčích ukazatelů projevila 

pozitivně nebo negativně na celkové diferenci syntetického ukazatele EVA. Ke stanovení 

relativní diference je doporučeno porovnávat změny analytických ukazatelů s hodnotou 

syntetického ukazatele v období (0).  Detailní postup výpočtu rozkladu celkové diference 
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EVA při kombinaci součinových a součtových vazeb dílčích ukazatelů je uveden v Příloze 

č. 11 [1]. 

Z Obrázku 2 lze identifikovat hlavní ukazatele ovlivňující výkonnost podniku tzn., které 

jsou základními kameny tvorby hodnoty: 

RONA - výnosnost úplatného podnikového kapitálu, tzn. jak je podnik schopen zhodnotit 

úplatný kapitál:  

       
      

    
 

      

      
 

      

    
   (35) 

kde NOPATt/Tržby reprezentuje ziskovou marži a Tržby/Ct-1 představují obratovost 

investovaného kapitálu - obě pozitivně působící na RONA (snaha o jejich nárůst). 

WACC - vážené průměrné náklady na kapitál představující velikost podstoupeného rizika. 

Nárůst těchto nákladů působí na EVA velmi negativně. Platí, že čím větší RONA a nižší 

WACC, tím větší hodnotu získá vlastník. 

C – výše úplatného kapitálu, tzn. množství investovaného kapitálu vlastníky a věřiteli do 

podniku a zároveň je i zapojen do činnosti podniku. Snahou je jeho výši minimalizovat. 
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4. Aplikace teoretických poznatků na podmínky vybrané 

společnosti 

Praktická část finanční analýzy vybrané společnosti zahrnuje horizontální a vertikální 

analýzu účetních výkazů, analýzu poměrových ukazatelů a zejména sestavení, výpočet a 

rozklad moderního ukazatele ekonomické přidané hodnoty EVA. 

Zjištěné hodnoty jsou uvedeny ve zkrácených tabulkách a pro lepší orientaci převedeny do 

grafické podoby. Veškeré vstupní údaje, dílčí výpočty a analýzy tvoří přílohy DP č. 1-17. 

4.1. Vertikální a horizontální analýza rozvahy  

Z hlediska celkového majetku společnosti ATHERM servis, a.s. lze sledovat střídavě 

klesající a následně výrazně rostoucí hodnotu bilanční sumy aktiv (Tabulka 1, Příloha č. 1, 

5, 6). Skokový nárůst aktiv v roce 2010 (meziročně o 321,78 % na hodnotu 287 625 tis. 

Kč) byl dán realizací několika zakázek na výstavbu fotovoltaických elektráren. V roce 

2011 došlo k výraznému nárůstu dlouhodobého majetku vyvolaným zejména 

dlouhodobou investicí svého finančního majetku, čímž se významně změnila majetková 

struktura (Graf 1). Ta byla v období 2008-2010 tvořena zejména oběžnými aktivy (mezi 

76 a 91 %), zatímco v roce 2011 a 2012 došlo k jejich poklesu a stabilizaci na úrovni 43 a 

45 % podílu na aktivech, což mělo vliv na ukazatel celkové likvidity podniku. Důvodem 

změny bylo výraznější zapojení DHM a DFM do podnikání. Na aktivech společnosti 

v období 2008-2010 se nejvíce podílely DHM a krátkodobé pohledávky, zatímco mezi lety 

2011 a 2012 byla aktiva tvořena z největší části krátkodobými pohledávkami a DFM. 

Z hlediska zásob došlo od roku 2008 k jejich silnému poklesu podílu na aktivech z 32,14 

% (29 907 tis. Kč) až na úroveň 3,97 % (6 540 tis. Kč.) v roce 2012, což působilo pozitivně 

z hlediska provozních nákladů. Největší podíl na zásobách po celou sledovanou dobu nesla 

nedokončená výroba. Podíl dlouhodobých pohledávek se podařilo výrazně snížit ze 7,51 

% (6 987 tis. Kč.) v roce 2008 na 2,09 % podílu na celkovém majetku v roce 2012 (3 450 

tis. Kč). Krátkodobé pohledávky prošly silným nárůstem a pak výrazným poklesem. 

Zatímco v roce 2008 tvořily 45,25 % (absolutně 42 100 tis. Kč) podílu na aktivech, v roce 

2010 to bylo až 85,63 % (absolutně 246 292 tis. Kč) a na konci období v roce 2012 se 

propadly na podíl 37,37 % (61 570 Kč). Důležitou položkou je podíl  KFM na aktivech, 
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který je ve sledovaném období velmi nízký a negativně se projevuje v ukazateli okamžité 

likvidity (viz kap. 4.5.2). V horizontální analýze vykazují největší procentuální změnu, ale 

v absolutním vyjádření jsou zcela zanedbatelné.         

Tabulka 1 Vertikální a horizontální analýza majetkové struktury společnosti (Zdroj:[16]+ vlastní zpracování)  

  Vertikální analýza [%] Horizontální analýza [%] 

  2008 2009 2010 2011 2012 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -26,71 321,78 -41,06 -2,80 

Dlouh. majetek 11,67 23,76 8,81 56,80 54,75 49,24 56,34 280,01 -6,30 

DNM 0,11 0,08 0,03 0,01 0,03 -44,66 54,39 -86,36 350,00 

DHM 10,18 22,24 8,44 16,20 14,78 60,08 59,99 13,15 -11,31 

DFM 1,38 1,44 0,34 40,59 39,94 -23,44 0,00 6 921,43 -4,36 

Oběžná aktiva 88,31 76,18 91,16 43,12 45,04 -36,77 404,69 -72,12 1,53 

Zásoby 32,14 4,54 1,67 2,51 3,97 -89,66 54,93 -11,06 53,45 

Dlouh. pohledávky 7,51 7,32 1,17 2,57 2,09 -28,54 -32,79 29,62 -20,69 

Kr. pohledávky 45,25 63,83 85,63 36,73 37,37 3,39 465,84 -74,72 -1,13 

KFM 3,41 0,49 2,69 1,31 1,61 -89,37 2 198,52 -71,39 20,04 

Časové rozlišení 0,02 0,05 0,04 0,08 0,20 68,18 175,68 36,27 138,13 

 

 

Graf 1 Podíl stálých a oběžných aktiv na celkových aktivech společnosti (Zdroj:[16]+vlastní zpracování) 

Z hlediska kapitálové struktury společnosti (Tabulka 2, Příloha č. 2, 5, 6) je zásadní ta 

skutečnost, že položka VK od roku 2008 v absolutní hodnotě roste, což znamená, že při 

neměnné výši ZK, je společnost trvale zisková. U ukazatele VH za běžné období došlo 

meziročně k významnému nárůstu (v letech 2008 – 2010) a následně poklesu (v letech 

2011 a 2012), což není úplně ideální vývoj. Zajímavý je podíl rezervních fondů a 

ostatních podílů ze zisku, který vzrostl z podílu 18,41 % na pasivech v roce 2008 až na 

36,91 % v roce 2012. Podíl v zastoupení cizích a vlastních zdrojů byl kolísavý. Společnost 

na začátku sledovaného období upřednostňovala použití vlastních zdrojů před cizími, 

v závěru období preferovala spíše cizí kapitál. U cizích zdrojů činil podíl v roce 2008 

74,10 % a na konci sledovaného období v roce 2012 poklesl na 58,83 % (Graf 2). 
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Nejvýraznějším rokem byl rok 2010, kdy došlo k meziročnímu nárůstu o 518,15 % 

v celkové výši 241 173 tis. Kč vyvolané vlivem výše uvedených zakázek na výstavbu 

fotovoltaických elektráren. Největší podíl na cizích zdrojích tvořily v letech 2008-2010 

krátkodobé závazky (46,13 % v roce 2008), které postupně klesly až na 25,52 % v roce 

2012. Opačným vývojem prošly bankovní úvěry, zejména krátkodobé, které v roce 2008 

tvořily pouze 1,24 % podílu na pasivech, zatímco na konci období v roce 2012 už dosáhly 

27,04 %. Tento trend lze označit za příznivý, protože krátkodobé úvěry jsou zpravidla 

méně rizikové a tudíž levnější. Z hlediska vlastních zdrojů se nejvíce podílely na 

financování rezervní fondy (a jiné fondy ze zisku) a VH za běžené účetní období, z cizích 

zdrojů byly upřednostňovány krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry. 

K největšímu meziročnímu nárůstu (relativně i absolutně) došlo v roce 2011 u položky 

krátkodobých bankovních úvěrů (o 1311,93 %, na 42 019 tis. Kč). 

Tabulka 2 Vertikální a horizontální analýza kapitálové struktury společnosti (Zdroj:[16]+vlastní zpracování) 

  Vertikální analýza [%] Horizontální analýza [%] 

  2008 2009 2010 2011 2012 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -26,71 321,78 -41,06 -2,80 

Vlastní kapitál 25,90 42,77 16,15 36,49 41,17 21,02 59,25 33,18 9,66 

Základní kapitál 1,07 1,47 0,35 0,59 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy a… 18,41 29,46 9,75 26,79 36,91 17,31 39,58 61,93 33,93 

VH minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VH běžného úč. období 6,42 11,85 6,05 9,12 3,65 35,16 115,48 -11,23 -61,04 

Cizí zdroje 74,10 57,21 83,85 63,51 58,83 -43,41 518,15 -55,36 -9,96 

Rezervy 0,57 5,25 3,26 8,06 6,11 576,18 162,34 45,64 -26,31 

Dlouhodobé závazky 26,15 0,34 0,08 0,15 0,15 -99,04 0,00 8,55 0,00 

Krátkodobé závazky 46,13 47,47 79,47 30,51 25,52 -24,59 606,19 -77,37 -18,69 

Bank. úvěry a výpom. 1,24 4,16 1,03 24,79 27,04 146,18 4,94 1 311,93 6,04 

Časové rozlišení 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00   -100,00 0,00 0,00 
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Graf 2 Podíl vlastního a cizího kapitálu na celkových pasivech (Zdroj:[16]+vlastní zpracování) 

4.2. Vertikální a horizontální analýza VZZ 

V analýze VZZ je nejdůležitější sledovat položky, které nejvíce ovlivnily výsledek 

hospodaření: tržby, výkonovou spotřebu, přidanou hodnotu a provozní VH (Přílohy č. 3, 7, 

8). 

Pro vertikální analýzu byl jako vztažná veličina použit součet tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb a tržby z prodeje DM a materiálu (100 %). Protože ve sledovaném 

období docházelo pravidelně i k odprodeji části DM a tyto tržby tvořily nezanedbatelnou 

část výnosů, byly do analýzy zařazeny. V uvedené analýze je možné sledovat procentní 

podíl jednotlivých položek na celkových tržbách (Příloha č. 8). 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb meziročně rostly až do roku 2010 (prudký 

nárůst o 411,64 % až na hodnotu 1 048 476 tis. Kč). Důvodem nárůstu bylo v roce 2009 

provedení významné zakázky na opravu turbíny a v roce 2010 došlo k realizaci finančně 

velmi zajímavých zakázek na výstavbu fotovoltaických elektráren, což vedlo až ke 

zdvojnásobení výše zisku V roce 2011 a 2012 došlo k poklesu tržeb na hodnoty 

odpovídající tržbám v roce 2008 a 2009 (Graf 3). 

Od roku 2008 výkonová spotřeba meziročně klesala, s výjimkou roku 2010, a dostala se 

z podílu na tržbách 87,26 % na 72,70 % v roce 2012. Tento pokles lze hodnotit velmi 

pozitivně, jelikož klesá nákladovost tržeb, což ovlivňuje „rentabilitu tržeb“, která je 

vyjádřena přidanou hodnotou. Její podíl na tržbách tvořil v roce 2008 17,48 % a postupně 

vzrostl na 23,96 % v roce 2012. Meziročně došlo k výrazným nárůstům a poklesům u 
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spotřeby materiálu a energie, ale v absolutním vyjádření v poměru k tržbám dosahovaly 

nejvyšších hodnot služby (Příloha č. 8). 

Provozní výsledek hospodaření měl ve sledovaném období kolísavou tendenci. V roce 

2008 jeho podíl na tržbách činil 3,81 %, maxima dosáhl v roce 2011 (9,66 %) a v roce 

2012 klesl na podíl 4,17 %. Největšího provozního VH v absolutním vyjádření bylo 

dosaženo v letech 2010 (21 921 tis. Kč) a 2011 (21 627 tis. Kč). Za pozitivní lze označit 

fakt, že i přes výkyvy VH se společnosti podařilo udržet podíl provozního VH na tržbách 

vyšší než v roce 2008 (Příloha č. 3, 8). 

 

Graf 3 Poměr tržeb a výkonové spotřeby společnosti ve sledovaném období (Zdroj:[15]+vlastní zpracování) 

4.3. Horizontální analýza výkazu cash flow 

V Tabulce 3 je zkráceně uveden výkaz CF včetně horizontální analýzy. CF z provozní 

činnosti je až na roky 2008 a 2012 kladný, tzn., že příjmy z provozní činnosti převýšily 

výdaje, které s touto činností souvisí. Záporné hodnoty byly nejvíce ovlivněny 

vyplacenými zálohami na materiál. CF z investiční činnosti byl převážně záporný, zvláště 

v roce 2011, což svědčí o investiční aktivitě společnosti. CF z finanční činnosti nevykazuje 

žádné podstatné hodnoty a změny. Výsledné CF je kromě roku 2010 a 2012 záporné, což 

není pro společnost příznivý ukazatel. Je-li však hodnocen končený stav peněžních 

prostředků a ekvivalentů na konci účetního období, pak společnost dosahovala kladných 

čísel a byla schopna plnit své závazky (Příloha č. 4, 9). 
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Tabulka 3 Vývoj CF společnosti (Zdroj:[16]+vlastní zpracování) 

  [tis. Kč] Horizontální analýza [%] 

  2008 2009 2010 2011 2012 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11 

Stav PP (a ekvivalentů) na poč. období 16 901 3 169 337 7 746 2 216 -81 -89 2 199 -71 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti -17 929 6 553 15 624 66 539 -6 012 137 138 326 -109 

Čistý peněžní tok vztahující se k invest. činnosti 720 -6 485 -8 305 -72 045 6 503 -1 001 -28 -767 109 

Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti 3 477 -2 900 0 -24 0 -183 100   100 

Čisté zvýšení, respektive snížení PP -13 732 -2 832 7 319 -5 530 491 79 358 -176 109 

Stav PP a pen. ekvivalentů na konci úč. období 3 169 337 7 746 2 216 2 660 -89 2 199 -71 20 

4.4. Analýza čistého pracovního kapitálu 

ČPK neboli provozní kapitál je nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelem, který je určen 

jako rozdíl mezi OA a krátkodobými cizími zdroji a má významný vliv na platební 

schopnost podniku. Pokud má podnik určitou výši relativně volného kapitálu, tzn. přebytek 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji, pak lze usuzovat, že je podnik 

likvidní. ČPK je tvořen tou částí OA, která je financována dlouhodobým kapitálem
5
. 

Tabulka 4 Vývoj ČPK společnosti (Zdroj:[16]+vlastní zpracování) 

[tis. Kč] 2008 2009 2010 2011 2012 

ČPK 39 238 19 582 33 607 -18 532 -5 555 

 

Z Tabulky 4 je zřejmé, že v letech 2008-2010 společnost dokázala vytvořit kladný ČPK a 

měla finanční zázemí k realizaci svých aktivit. Zlom nastal v roce 2011. Došlo 

k výraznému snížení OA z 262 186 tis. Kč v roce 2010 na 73 101 Kč v roce 2011, což 

mělo nepříznivý vliv na ČPK. I když současně nastal pokles krátkodobých závazků, 

výsledkem byl záporný ČPK, který se negativně projevil v ukazatelích likvidity. V roce 

2012 došlo meziročně k dalšímu poklesu krátkodobých závazků, což přispělo k růstu ČPK. 

Výsledek byl opět ještě záporný, ale již ne tak výrazně jako v roce 2011. 

4.5. Vyhodnocení poměrových ukazatelů 

V následující podkapitole jsou zpracovány následující vybrané poměrové ukazatele: 

rentability, likvidity, aktivity a finanční stability. 

                                                      

5
 Dlouhodobý kapitál = vlastní kapitál + část cizího kapitálu, která má splatnost delší než 1 rok [11] 
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4.5.1. Ukazatelé rentability 

Ukazatelé dávají do poměru zisk dosažený podnikáním a výší zdrojů společnosti, kterých 

bylo k jejich dosažení využito. Vyšší hodnota procent znamená pro firmu pozitivnější 

výsledek analýzy. 

Tabulka 5 Ukazatele rentability (Zdroj:[16]+vlastní zpracování)  

RENTABILITA [%] 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

aktiv ROA 8,10 15,02 7,74 13,40 6,25 

vlastního kapitálu ROE 24,80 27,70 37,48 24,98 8,88 

tržeb ROS 3,94 5,00 2,12 10,43 6,92 

vloženého kapitálu ROI 8,10 15,02 7,74 13,40 6,25 

tržeb z CF -8,88 3,13 1,48 29,72 -3,83 

celkového kapitálu z CF -19,27 9,61 5,43 39,25 -3,65 

vlastního kapitálu z CF -74,38 22,47 33,63 107,56 -8,86 

 

Tabulka 6 Hodnoty rentability dle odvětví průmyslu (Zdroj:[17]+vlastní zpracování) 

RENTABILITA [%] 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

aktiv ROA 9,98 9,10 5,79 5,41 3,97 

vlastního kapitálu ROE 15,32 15,84 12,01 12,43 19,30 

 

Hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability jsou ve sledovaném období rozkolísané 

(Tabulka 5, Graf 4). Nejpoužívanější ukazatel ROE dosáhl svého maxima v roce 2010, 

kdy 1 Kč vloženého kapitálu vydělala 0,37 Kč zisku. V následujících letech došlo 

k prudkému snížení hodnoty ukazatele, což bylo zapříčiněno tím, že společnost výrazně 

navýšila VK a zároveň došlo k poklesu čistého zisku. Pro vlastníky je však podstatné, že 

hodnota ukazatele je vyšší než úročení dlouhodobých vkladů a přináší prémii za riziko [9]. 

Je-li hodnota ROE společnosti porovnána s hodnotou odvětví (energetiky) dle MPO ČR, 

pak společnost dosahuje výrazně nadprůměrných výsledků, kromě roku 2012 (Tabulka 6). 

Dalším sledovaným ukazatelem je ROA neboli produkční síla podniku hodnotí schopnost 

reprodukce kapitálu, bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti 

financovány. Vývoj ukazatele byl kolísavý. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2009 (15,02 

%). Ukazatel je často využíván k mezipodnikovému porovnání výkonnosti, protože díky 

ukazateli EBIT  v čitateli, je ROA bez vlivu zadlužení a daňového zatížení. Porovnáním 

hodnot ROA společnosti a statistiky MPO ČR (Tabulka 5 a 6), je zřejmé, že společnost 
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ACTHERM servis, a.s. dosahovala nadprůměrných hodnot (kromě roku 2008) a 

v porovnání s jinými podniky v oblasti energetiky prošla příznivým vývojem. 

Ukazatel ROS vyjadřuje ziskovou marži, která je důležitá pro hodnocení úspěšnosti 

podnikání.  Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2011, kdy na 1 Kč tržeb bylo dosaženo 

0,10 Kč zisku (EBITu). Přestože byla hodnota ukazatele v jednotlivých letech nízká, bylo 

na konci sledovaného období v roce 2012 dosaženo téměř o 100 % vyšší marže než na 

začátku sledovaného období v roce 2008. 

Ukazatelé na bázi CF (z provozní činnosti) jsou doplňkem výše uvedených ukazatelů. 

Kromě roku 2008 a 2012, kdy CF z provozní činnosti bylo záporné, dosahovala společnost 

kladných, příznivých hodnot jednotlivých ukazatelů.   

 

Graf 4 Vývoj vybraných druhů rentability (Zdroj:[16]+vlastní zpracování) 

4.5.2. Ukazatelé likvidity 

Z hlediska celkové a pohotové likvidity dosahovala společnost ACTHERM servis, a.s. 

v letech 2008 – 2010 uspokojivých hodnot, které se blížily jak doporučeným hodnotám, 

tak průměru odvětví dle statistiky MPO (Tabulka 7 a 8). Ke zhoršení situace došlo v roce 

2011, kdy se oba druhy likvidit se dostaly pod kritickou hranici 1, krátkodobé závazky 

převyšovaly hodnotu OA a společnost by nebyla schopna dostát svým závazkům. Mírné 

zlepšení přinesl rok 2012, kdy hodnoty likvidit nepatrně vzrostly, ale stále byly pod 

požadovanou hranící. Hodnoty okamžité likvidity se v celém sledovaném období (kromě 

roku 2008) nacházely pod doporučenými hodnotami i pod hodnotami odvětví (Graf 5). 

Likvidita z CF měla značně kolísavý charakter. Z hlediska tohoto ukazatele byl příznivý 

pouze rok 2011, kdy výše CF by dokázala pokrýt krátkodobé závazky společnosti. 
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Ukazatel krátkodobé finanční stability podniku (ČPK/OA) dosahoval příznivých 

doporučených hodnot mezi 30 – 50 % pouze v letech 2008 a 2009. Jak již bylo výše 

uvedeno u analýzy ČPK, propad do záporných hodnot nastal v roce 2011. K mírnému 

zlepšení došlo v roce 2012, přesto hodnota ukazatele zůstala mírně záporná. 

Tabulka 7 Ukazatele likvidity společnosti ACTHERM servis, a.s.  (Zdroj:[16]+vlastní zpracování) 

LIKVIDITA 
Rok Doporučené 

2008 2009 2010 2011 2012 hodnoty 

celková 1,91 1,60 1,15 0,80 0,93 1,5 -2,5 

pohotová 1,05 1,36 1,11 0,70 0,81 1,1 -1,5 

okamžitá 0,99 0,01 0,04 0,21 0,16 0,2 -1,1 

z CF -0,42 0,20 0,07 1,29 -0,14   

ČPK/OA 0,48 0,38 0,13 -0,25 -0,07 0,3 - 0,5 

 

Tabulka 8  Odvětvové hodnoty likvidity dle MPO (Zdroj:[17]+vlastní zpracování) 

LIKVIDITA 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

celková 1,19 1,35 1,36 1,34 1,36 

pohotová 1,08 1,22 1,26 1,20 1,23 

okamžitá 0,11 0,30 0,29 0,24 0,30 

 

 

Graf 5 Vývoj likvidity společnosti ACTHERM servis, a.s. (Zdroj:[16]+vlastní zpracování) 

4.5.3. Ukazatelé aktivity 

Základním ukazatelem aktivity (řízení aktiv) je obrat aktiv, kde platí přímá úměrnost mezi 

vysokým obratem a rentabilitou podnikání. Obrat aktiv měl do roku 2010 vzrůstající 
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tendenci (Tabulka 9). Vlivem snížení aktiv a propadu tržeb v letech 2011 a 2012 došlo 

k jeho snížení. Je-li ukazatel porovnán s odvětvovým údajem MPO ČR, pak lze 

konstatovat, že společnost dosahovala nadprůměrného obratu aktiv (Tabulka 10). 

Tabulka 9  Ukazatele aktivity společnosti ACTHERM servis, a.s.  (Zdroj:[16]+vlastní zpracování) 

Obrat a doba obratu 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat aktiv  2,17 3,07 3,68 1,32 0,95 

Obrat zásob 6,75 67,74 221,03 52,53 24,03 

Doba obratu zásob [dny] 53 5 2 7 15 

Doba obratu (úhrady) závazků [dny] 81 56 78 83 96 

Doba obratu (inkasa) pohledávek [dny] 88 83 85 107 149 

 

Tabulka 10 Odvětvové hodnoty aktivity MPO (Zdroj:[17]+vlastní zpracování) 

  
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat aktiv  0,68 0,77 0,78 0,77 0,82 

 

 

Graf 6 Doba obratu pohledávek a závazků (Zdroj:[15]+vlastní zpracování) 

Ukazatel doby obratu pohledávek dosahoval v období 2008 a 2010 přibližně stejných 

hodnot (85 dní). Doba inkasa se začala prodlužovat od roku 2011 až na dobu 149 dní 

v roce 2012. Doba inkasa je delší než běžná doba splatnosti, která činí 30 dnů, a obchodní 

partneři neplatí své účty včas.  

Ukazatel doby obratu závazků naopak v období 2008 – 2010 mírně klesal. Na konci 

sledovaného období byla jeho výše jen mírně nad úrovní roku 2008 (96 dní). 
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Oba ukazatele je vhodné vzájemně porovnat (Graf 6), protože jejich nesoulad měl velmi 

negativní vliv na likviditu podniku. Společnost čerpala provozní úvěr od svých dodavatelů 

pouze mezi 81 a 96 dny, zatímco sama poskytovala svým odběratelům obchodní úvěr mezi 

88 dny (v roce 2008) a až 149 dny (v roce 2012), což znamená, že dostala své pohledávky 

zaplaceny mnohem později, než sama uhradila své závazky. Tato situace byla pro 

společnost velmi výhodná, až riziková. 

4.5.4. Ukazatele zadluženosti, majetkové a finanční struktury 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o výši rizika, které podnik nese při daném poměru na 

složení vlastního a cizího kapitálu. Podnik musí být schopen splácet své závazky bez 

ohledu na to, jak se mu daří. 

Tabulka 11 ukazatele zadluženosti, majetkové a finanční struktury (Zdroj:[16]+vlastní zpracování) 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI  
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost [%] 74,10 57,21 83,85 63,51 58,83 

Koeficient zadluženosti [%] 294,78 138,32 520,26 174,23 143,03 

Úrokové krytí (krát) 75,39 85,37 49,33 10,24 5,19 

Úrokové krytí z CF (krát) -179,29 54,61 34,64 29,99 -3,03 

Účinek finanční páky 3,81 2,31 6,07 2,47 1,96 

 

Tabulka 12 Celková zadluženost dle MPO (Zdroj:[17]+vlastní zpracování) 

  
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost [%] 49,79 46,76 49,92 48,57 48,17 

Jak vyplývá z údajů v Tabulce 11, celková zadluženost ve sledovaném období kolísala od 

74,10 % v roce 2008 až na úroveň 58,83 % v roce 2012 a postupně se přibližovala 

zadluženosti dle odvětví (Tabulka 12, Graf 7). Obdobným ukazatelem je koeficient 

zadluženosti, který opět roste podle proporce dluhů ve společnosti a má stejnou 

vypovídací schopnost jako ukazatel celkové zadluženosti. V čitateli ukazatele v sobě 

zahrnuje i leasingové závazky (Příloha č. 10), které v rozvaze zachyceny nejsou, ale jedná 

se principiálně o stejný dluh, jako u splátek úvěru. Ukazuje kolik korun cizích zdrojů je 

využíváno jednou korunou vlastního kapitálu. Z hlediska úrokového krytí si společnosti 

vedla výborně, protože výší vyprodukovaného EBITu dokázala mnohonásobně pokrýt 

náklady na vypůjčený kapitál. Přestože v roce 2012 došlo k určitému poklesu úrokového 

krytí, společnosti byla stále schopná plnit své závazky vůči věřitelům. Je-li úrokové krytí 
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vyjádřeno z hlediska CF, pak byla společnosti schopná krýt nákladové úroky v letech 

2009-2011. Výjimku tvoří počátek a závěr sledovaného období, kdy CF z provozní 

činnosti bylo záporné a nepříznivě ovlivnilo uvedeného ukazatele. Účinek finanční páky 

měl kolísavou tendenci, ale vždy dosahoval hodnot větších jak 1, čímž jednoznačně 

pozitivně působil na velikost rentability vlastního kapitálu a společnosti se vyplatilo 

použití cizího kapitálu jako zdroj financování. 

 

Graf 7 Porovnání zadluženosti společnosti ACTHERM servis, a.s. a zadluženosti dle odvětví (Zdroj:[16,17]+vlastní 

zpracování) 

4.6. Ekonomická přidaná hodnota 

Stěžejním ukazatelem této finanční analýzy je ekonomická přidaná hodnota (EVA). V 

dnešním proměnlivém světě si trh žádá maximální výkon a aktuálním tématem se stává 

výkonnost podniku. Současné vývojové tendence opouští tradiční pojímání výkonnosti 

měřením „výnosnosti kapitálu“ (ROE, ROA) a přechází ke konceptům založeným na 

tvorbě hodnoty pro vlastníky a hodnotovém řízení. Jsou to právě vlastníci firem, kteří 

vnesli do podnikání své myšlenky, peníze a nesou největší riziko případného neúspěchu. 

Pokud jsou jejich vložené prostředky adekvátně zhodnoceny, pak zůstávají a budou dále 

podnikat. Cílem podnikání se stává zvyšování hodnoty vložených prostředků vlastníky 

podniku. Jedním z ukazatelů, kterým můžeme vyjádřit, jak podnik za určité období přispěl 

svou činností ke zvýšení (snížení) hodnoty pro své vlastníky, je právě EVA. 

Základem výpočtu EVA je úprava účetních dat v rozvaze a VZZ a přechod na tzv. 

ekonomický model, který více vystihuje skutečnou situaci podniku [5]. Ekonomického 

zisku je dosaženo tehdy, pokud jsou uhrazeny nejen běžné náklady, ale i náklad na kapitál, 

zejména na kapitál vlastní [8]. 
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4.6.1. Úprava rozvahy – vymezení čistých operativních aktiv (NOA) 

Prvním krokem je úprava aktiv na tzv. čistá operativní aktiva (NOA, NOA=C), což 

znamená zanést do rozvahy položky, které v ní chybí. Mají povahu investice, která je 

zanesena v nákladech VZZ, ale nejsou součástí rozvahy, i když se jedná o majetek. 

V případě společnosti ACTHERM servis, a.s., zahrnují úpravy rozvahy aktivaci leasingu a 

nákladů na školení zaměstnanců. Na základě úpravy aktiv jsou upraveny položky pasiv, 

aby byla zachována bilanční rovnost. 

Dále je nutné identifikovat aktiva, která nejsou nezbytná pro hlavní činnost podniku, 

kterými u vybrané společnosti konkrétně jsou DFM a krátkodobé cenné papíry. Jejich výše 

je odečtena od zjištěných aktiv v upravené rozvaze a následně stanovena výše čistých 

operativních aktiv (NOA nebo také C). 

Nejprve byly zjištěny výše leasingových splátek z výročních zpráv, sestaven umořovací 

plán pro leasingový závazek
6
 a sestavena výše „odpisů“ pro úpravu rozvahy a VZZ 

(Tabulka 13). 

Tabulka 13  Finanční leasing – podklady pro úpravy účetních výkazů (Zdroj:[16]+vlastní zpracování) 

Podklady pro úpravu rozvahy a výsledovky: 2008 2009 2010 2011 2012 

Peněžní tok spojený s leasingem 2 111 025 1 330 585 498 240 126 524 95 742 

Peněžní tok spojený s leasingem - (2008 - 2012) 4 162 117 

Splátkový kalendář (umořovací plán)   

   

  

Leasingový závazek na začátku roku 4 162 117  2 425 683  1 313 409  933 376  890 855  

Úrok (9 % z výše závazku na poč. roku) 374 591  218 311  118 207  84 004  80 177 

Snížení závazku 1 736 434  1 112 274  380 034  42 520  15 565 

Leasingový závazek na konci roku 2 425 683  1 313 409  933 376  890 855  875 290 

Podklady pro úpravu aktiv a VZZ   

   

  

Odpisy 2 111 025  1 330 585  498 240  126 524  95 742  

Zůstat. hodnota pronajatého majetku k 31. 12. 2 051 092  720 507  222 267  95 742  0  

Podklady pro úpravu VH ve VZZ a v pasivech   

   

  

Nové náklady leasingu: odpisy a úroky (úprava VH) -2 485 615  -1 548 897  -616 447  -210 528  -175 919  

Úprava VH v pasivech - kumulovaně -2 485 615  -4 034 512  -4 650 959  -4 861 487  -5 037 407  

 

                                                      

6
 Dle informace společnosti ACTHERM servis, a.s. činí výše úrokové sazby, která byla použita při sestavení 

splátkového kalendáře leasingu, 9 %. 
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Dále dle údajů z výročních zpráv společnosti byly vyčísleny výdaje na školení 

zaměstnanců. Lze předpokládat, že tento výdaj jako nehmotné investiční aktivum přinesl 

efekt v daném roce a ve dvou následujících. Lineární odpis byl stanoven ve výši 1/3 

každoročního výdaje, určen celkový odpis a z VZZ byl následně odstraněn původní 

celkový náklad, který byl nahrazen odpisem (Tabulka 14). 

Po vyčíslení leasingových odpisů a školení zaměstnanců byla sestavena upravená 

rozvaha ke stanovení NOA (Tabulka 15).  

Tabulka 14  Náklady na školení zaměstnanců – podklady pro úpravu rozvahy a VZZ  (Zdroj:[16]+vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Roční výdaje na školení (náklady) 183 422  61 248  0  153 046  160 341  

Lineární odpis výdaje z roku 2008 61 141 61 141 61 141 0 0 

Lineární odpis výdaje z roku 2009 0 20 416 20 416 20 416 0 

Lineární odpis výdaje z roku 2010 0 0 0 0 0 

Lineární odpis výdaje z roku 2011 0 0 0 51 015 51 015 

Lineární odpis výdaje z roku 2012 0 0 0 0 53 447 

Roční odpis celkem 61 141 81 557 81 557 71 431 104 462 

Kumulované výdaje 183 422 244 670 244 670 397 716 558 057 

Kumulované odpisy 61 141 142 697 224 254 295 685 400 148 

Zůstatková hodnota výdajů na školení k 31. 12. 

(kumulované výdaje - odpis) 
122 281 101 973 20 416 102 031 157 909 

 

Tabulka 15  Úprava rozvahy o účetně nevykazované položky (Zdroj:[8, 15]+vlastní zpracování) 

AKTIVA [Kč] 2008 2009 2010 2011 2012 

Dlouhodobý majetek účetní 10 859 000 16 206 000 25 337 000 96 283 000 90 220 000 

Aktivované školení 122 281 101 973 20 416 102 031 157 909 

Leasing - auta 2 051 092 720 507 222 267 95 742 0 

Pracovní kapitál 37 126 975 16 140 390 29 667 150 17 315 625 28 005 883 

z toho peníze (snížené o 

platby na leasing) 
1 057 975 -3 104 610 3 806 150 -1 850 375 -1 502 117 

Časové rozlišení 22 000 37 000 102 000 139 000 331 000 

Celkem 50 181 349 33 205 870 55 348 832 113 935 399 118 714 792 

PASIVA [Kč] 2008 2009 2010 2011 2012 

Vlastní kapitál účetní 24 103 000 29 169 000 46 452 000 61 864 000 67 838 000 

Rezervy 529 000 3 577 000 9 384 000 13 667 000 10 071 000 

Ekvivalenty VK 122 281 101 973 20 416 102 031 157 909 

HV z leasingu kumul. -2 485 615 -4 034 512 -4 650 959 -4 861 487 -5 037 407 

Leasingový závazek 2 425 683 1 313 409 933 376 890 855 875 290 

Úročený cizí kapitál z 

účetní rozvahy 
25 487 000 3 070 000 3 210 000 42 273 000 44 810 000 

Časové rozlišení 0 9 000 0 0 0 

Celkem 50 181 349 33 205 870 55 348 832 113 935 399 118 714 792 
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V  aktivech byly aktivovány náklady na školení a leasing, oběžná aktiva byla převedena 

na pracovní kapitál (OA – krátkodobé závazky), který je vypočítán z původní účetní 

rozvahy, ale PP jsou sníženy o platby spojené s leasingem. Pro zachování bilanční rovnosti 

byly nutné následující úpravy pasiv. Náklady na školení sebou nenesly žádný závazek, 

byly začleněny do VK pouze jako jeho navýšení, což je v odborné literatuře nazýváno 

ekvivalenty vlastního kapitálu. Leasing musel být uveden v cizích pasivech, protože je 

považován za úročený cizí kapitál a nese s sebou závazek. Výsledek hospodaření musel být 

upraven o náklady spojené s leasingem, tj. odpisy a úroky. 

Posledním krokem ke stanovení NOA bylo vyčíslení neprovozních aktiv. Nejprve byla 

stanovena provozně potřebná výše PP jako součin krátkodobých závazků z rozvahy a 

provozně potřebnou likviditou (tj. 0,3 – koeficient dle [8]). Následně byla vypočtena 

nadbytečná výše PP jako rozdíl skutečné a provozně potřebné výše PP. K neprovoznímu 

majetku byl dále zařazen DFM (Tabulka 16). 

Tabulka 16  Výpočet kapitálu investovaného do provozně nenutného majetku (neoperativní aktiva (Zdroj: :[8]+vlastní 

zpracování))  

[Kč] 2008 2009 2010 2011 2012 

Provozně potřebná výše PP  12 877 500 9 710 400 68 573 700 15 515 700 12 615 600 

Nadbytečná výše PP -11 819 525 -12 815 010 -64 767 550 -17 366 075 -14 117 717 

Ost.  majetek, který není nutný k 

provozu 1 280 000 980 000 980 000 68 810 000 65 810 000 

Provozně nenutný majetek celkem -10 539 525 -11 835 010 -63 787 550 51 443 925 51 692 283 

 

Na závěr byla určena NOA jako rozdíl výše aktiv upravené rozvahy a provozně nenutného 

majetku (neoperativních aktiv), čímž byl získán první důležitý údaj k sestavení 

ekonomického modelu EVA (Tabulka 17) [8]. 

Tabulka 17  Výpočet čistých operativních aktiv NOA (Zdroj: vlastní zpracování) 

[Kč] 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva 50 181 349 33 205 870 55 348 832 113 935 399 118 714 792 

Provozně nenutný majetek -10 539 525 -11 835 010 -63 787 550 51 443 925 51 692 283 

NOA (čistá operativní aktiva) 60 720 874 45 040 880 119 136 383 62 491 473 67 022 509 

4.6.2. Úprava výkazu zisku a ztráty – určení NOPAT 

K určení čistého operativního zisku po dani (NOPAT) bylo nutné provést několik úprav 

VZZ. Základ výpočtu NOPAT tvořil provozní VH z účetní VZZ. Jednotlivé kroky jsou 

uvedeny v Tabulce 18. Z leasingových nákladů byly odečteny pouze odpisy, úrok je 
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nákladem na cizí kapitál a musí zůstat neodečten. Náklady na školení byly přičteny zpět a 

odečteny byly pouze odpisy. Nákladové rezervy nejsou považovány za reálný závazek a 

byly přičteny zpět. Následně byl vypočten čistý operativní zisk před zdaněním, od kterého 

je odečtena výše daně ze zisku dle aktuální sazby daně v jednotlivých letech. Výsledkem 

úprav VZZ byla dosažena hodnota čistého operativního zisku po zdanění NOPAT [4, 5, 8]. 

Tabulka 18  Výpočet čistého operativního zisku po zdanění (NOPAT) (Zdroj:[15]+vlastní zpracování) 

[Kč] 2008 2009 2010 2011 2012 

Provozní výsledek hospodaření z účetní 

VZZ 7 692 000  10 054 000  21 921 000  21 627 000  6 558 000  

Školení  zaměstnanců- výdaje vrátit 183 422  61 248  0  153 046  160 341  

Školení zaměstnanců - odpisy započítat -61 141  -81 557  -81 557  -71 431  -104 462  

Leasing - výdaje vrátit 2 111 025  1 330 585  498 240  126 524  95 742  

Leasing - odpisy započítat -2 111 025  -1 330 585  -498 240  -126 524  -95 742  

Eliminace změny nákl. rezerv (náklad 

zpět) -902 000  3 511 000  6 713 000  9 679 000  -1 835 000  

NOPBT (čistý operativní zisk před daní) 6 912 281  13 544 691  28 552 443  31 387 615  4 778 879  

Sazba daně ze zisku (v příslušném roce) 21% 20% 19% 19% 19% 

Daň 1 615 320  2 010 800  4 164 990  4 109 130  1 246 020  

NOPAT (čistý operativní zisk po dani) 5 296 961  11 533 891  24 387 453  27 278 485  3 532 859  

 

4.6.3. Určení vážených průměrných nákladů kapitálu (WACC) 

K určení průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) bylo třeba určit náklady na 

vlastní kapitál a na kapitál cizí.  Náklady na cizí kapitál byly počítány z bankovních 

úvěrů a leasingu (Tabulka 19).  

Tabulka 19  Výpočet průměrných nákladů cizího kapitálu po dani (Zdroj:[15]+vlastní zpracování) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Bankovní úvěry          1 152 000 2 836 000 2 976 000 42 019 000 44 556 000 

Závazky z leasingu           2 425 683 1 313 409 933 376 890 855 875 290 

Cizí kapitál celkem  [Kč] 3 577 683 4 149 409 3 909 376 42 909 855 45 431 290 

Podíl složek cizího kapitálu - bank. úvěry 32,2% 68,3% 76,1% 97,9% 98,1% 

                                              - leasing 67,8% 31,7% 23,9% 2,1% 1,9% 

Nominální výše úroků - bank. úvěry 5,0% 8,9% 9,0% 2,8% 2,7% 

                                     - leasing 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9% 

Sazba daně 21,0% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 

Úroky po dani - bank. úvěry 4,0% 7,1% 7,3% 2,3% 2,2% 

                        - leasing 7,1% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3% 

Průměr. náklady cizího kapitálu po dani 6,1% 7,1% 7,3% 2,4% 2,3% 
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Nejprve byly vyčísleny výše bankovních úvěrů a leasingových závazků a jejich vzájemný 

podíl na cizím kapitálu. Na základě informace společnosti ACTHERM servis, a.s. o výši 

jednotlivých úvěrů a jejich úrokových sazeb, byla stanovena váženým aritmetickým 

průměrem výše úroku z bankovních úvěrů v jednotlivých letech. Leasingové procento činí 

po celé sledované období 9 % (viz kapitola 4.6.1). Následně byly úroky upraveny dle 

sazby daně ze zisku v příslušném roce a vypočteny průměrné náklady cizího kapitálu po 

dani pro jednotlivé roky. 

Jelikož společnost ACTHERM servis, a.s. nemá stanoveny náklady na vlastní kapitál, 

byl jeho výpočet proveden stavebnicovou metodou, kterou při svých analýzách uplatňuje 

MPO ČR. Výpočet zahrnuje součet pěti přirážek, jejichž postupy výpočtů jsou rozepsány 

v teoretické části DP (Tabulka 20). 

Tabulka 20  Výpočet nákladů vlastního kapitálu stavebnicovou metodou (Zdroj:[5, 17]+vlastní zpracování) 

[%] 2008 2009 2010 2011 2012 

rf - bezriziková sazba   4,550 4,670 3,710 3,510 2,310 

rLA - přirážka za velikost podniku 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

rpodnikatelské - přirážka za produkční sílu - EBIT/A  0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

rfinstab - přirážka za finanční stabilitu  0,052 0,007 0,005 0,001 0,016 

rfinstr - ukazatel úrokového krytí - EBIT/úroky  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

re – náklady vlastního kapitálu 9,612 9,686 8,724 8,520 7,336 

 

Potom, co byly vypočítány náklady na cizí a vlastní kapitál, následovalo procentuální 

rozdělení kapitálu na vlastní a cizí. Závěrečný krok zahrnuje sestavení průměrných 

vážených nákladů na kapitál (WACC) (Tabulka 21) [4, 5, 8]. 

Tabulka 21  Výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) (Zdroj: vlastní zpracování) 

[%] 2008 2009 2010 2011 2012 

Náklady vlastního kapitálu 9,6 9,7 8,7 8,5 7,3 

Průměrné náklady cizího kapitálu  6,1 7,1 7,3 2,4 2,3 

Podíl vlastního kapitálu 25,9 42,8 16,2 36,5 41,2 

Podíl cizího kapitálu 74,1 57,2 83,8 63,5 58,8 

Vážené průměrné náklady na kapitál (WACC) 7,0 8,2 7,5 4,6 4,4 

4.6.4. Výpočet EVA 

Na základě postupně vypočítaných hodnot NOA (=C), NOPAT a výše WACC, mohla být 

sestavena hodnota ukazatele EVA, který je stěžejním ukazatele této diplomové práce.  
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Ekonomická přidaná hodnota je zde stanovena pro období 2009-2012, nikoliv pro rok 

2008, jelikož dílčí ukazatel výpočtu NOA(=C) je při výpočtu použit k začátku 

hodnoceného období (t), což v praxi znamená k 31. 12. předešlého roku (t-1) Nejprve byla 

stanovena výše EVA podle ekonomického modelu (vztah 28, Tabulka 22). 

Jako alternativa může být EVA vyjádřena pomocí rentability operativních aktiv (RONA) 

podle vztahu 29 (Tabulka 23). Toto vyjádření ukazatele EVA bylo následně využito 

k pyramidovému rozkladu. Graficky je vývoj EVA, WACC a RONA zachycen v Grafu 8. 

Tabulka 22  Výpočet ekonomického modelu EVA (Zdroj:[8]+vlastní zpracování) 

Ekonomický model EVA 2008 2009 2010 2011 2012 

NOPATt   [Kč] 5 296 961  11 533 891  24 387 453  27 278 485  3 532 859  

WACCt     [%] 7,0% 8,2% 7,5% 4,6% 4,4% 

NOA(C )t-1 [Kč] 60 720 874  45 040 880  119 136 383  62 491 473  67 022 509  

Náklady invest. kapitálu 

(WACCt*NOAt-1) [Kč] --- 4 991 337 3 387 812 5 514 444 2 724 612 

EVAt  [Kč] --- 6 542 555  20 999 642  21 764 040  808 247  

 

Tabulka 23  Výpočet EVA s vyjádřením rentability operativních aktiv (RONA)(Zdroj:[10]+vlastní zpracování) 

Modifikace EVA dle RONA 2008 2009 2010 2011 2012 

NOPATt   [Kč] 5 296 961  11 533 891  24 387 453  27 278 485  3 532 859  

WACCt      7,0% 8,2% 7,5% 4,6% 4,4% 

NOA(C )t-1 [Kč] 60 720 874  45 040 880  119 136 383  62 491 473  67 022 509  

RONA = NOPATt/Ct-1    --- 18,99% 54,15% 22,90% 5,65% 

EVAt  [Kč] --- 6 542 555 20 999 642 21 764 040 808 247 

 

 

Graf 8 Vývoj EVA a dílčích veličin – ekonomický model (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Hodnotu EVA lze také stanovit na základě účetního modelu, který je využíván 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Pro výpočet jsou použita data z účetních výkazů, 

které spíše než na zájmy vlastníků jsou zaměřeny na věřitele a daňové zákony. Tento 

model výpočtu je analytiky používám v případě, že nemají dostatečný přístup 

k informacím uvnitř podniku (vztah 30, Tabulka 24, Graf 9). 

Tabulka 24  Výpočet EVA dle účetního modelu MPO ČR (Zdroj: vlastní zpracování) 

  2009 2010 2011 2012 

ROE 27,7% 37,5% 25,0% 8,9% 

re 9,7% 8,7% 8,5% 7,3% 

VK [ Kč] 29 169 000 46 452 000 61 864 000 67 838 000 

EVAúč. [ Kč] 5 254 640 13 358 402 10 185 156 1 044 345 

 

 

Graf 9 Vývoj EVA a dílčích veličin – účetní model (Zdroj: vlastní zpracování) 

4.6.5. Vyhodnocení ukazatele EVA a jeho pyramidový rozklad 

Závěrečným krokem analýzy ukazatele EVA je jeho vyhodnocení. Jedná se o absolutního 

ukazatele, tzn., že v odborné literatuře nejsou dány žádné doporučené hodnoty. Základním 

kritériem je jeho kladná hodnota.  

Na základě výpočtů ekonomického modelu (Tabulka 22) v předchozí kapitole bylo 

zjištěno, že společnost ACTHERM servis, a.s. ve sledovaném období let 2009-2012 

dosáhla kladných výsledků EVA, došlo k tvorbě hodnoty pro vlastníky a společnost si 

držela konkurenční výhodu. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v letech 2010 a 2011, kdy 

podnik získal velké obchodní zakázky, které se projevily ve všech ukazatelích. V letech 

2009 a 2012 byla hodnota EVA výrazně nižší, ale stále může být pozitivně hodnocena, 

protože dosahovala kladných hodnot.  
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Pokud jsou porovnány hodnoty EVA na základě ekonomického a účetního modelu dle 

metodiky MPO ČR, je zřejmé, že výsledky obou přístupů jsou rozdílné. Zatímco např. 

v roce 2008 dle účetního modelu je EVA mnohem vyšší než hodnota zjištěná 

ekonomickým modelem, pak v letech 2010 a 2011 je naopak účetní hodnota EVA mnohem 

nižší než ekonomická. Lze říci, že hodnocení jen na základě účetních dat může být 

zkreslující. 

Z hlediska odvětví nelze výši hodnoty EVA přímo porovnat s hodnotami vykazovanými 

ve finančních analýzách MPO ČR, protože EVA je absolutní ukazatel a údaje na MPO jsou 

u tohoto ukazatele silně agregovány. Nelze tedy porovnávat výsledek EVA u firmy s 80 

zaměstnanci a energetického gigantu jakým je např. ČEZ. Z údajů však lze stanovit trend 

růstu nebo poklesu EVA v odvětví energetiky ve sledovaném období (Graf 10). 

Ze zjištěných údajů je patrné, že v období, kdy se odvětví energetiky dostávalo z hlediska 

hodnoty EVA do záporných čísel (roky 2010 a 2011), se naopak společnosti ACTHERM 

servis, a.s. podařilo hodnotu pro vlastníky vytvořit, navíc velmi výrazně. 

 

Graf 10 Vývoj účetní hodnoty EVA v odvětví energetiky dle MPO ČR (Zdroj:[17]+vlastní zpracování) 
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uvedeny v Přílohách č. 12, 13, 14. Agregované výsledky porovnání procentuálních 

meziročních změn jednotlivých ukazatelů jsou prezentovány v Tabulce 25. 

V období 2009/2010 vzrostla výše EVA o hodnotu 14 457 087 Kč, což představovalo 

meziroční nárůst o 220,97 %. Na tomto nárůstu měl absolutní vliv „spread“ (rozdíl 

výnosnosti úplatného kapitálu a vážených nákladů na kapitál) ve výši 277,57 %, zatímco 

investovaný kapitál hodnotu EVA snižoval o -56,60 %. Čím vyšší je hodnota „spread“ tím 

více se zvyšuje hodnota EVA [4].  Na spread (RONA – WACC) působila velmi kladně 

rentabilita investovaného kapitálu (RONA) relativním nárůstem o 272,16 %. Čím větší 

je RONA a čím nižší WACC, tím větší hodnota pro vlastníka je vytvořena. Základními 

ukazateli ovlivňující RONA je zisková marže (NOPAT/Tržby) a obratovost 

investovaného kapitálu (Tržby/C(=NOA). Ke tvorbě hodnoty naprosto výrazně přispěla 

obratovost vloženého kapitálu (498,65 %), zatímco zisková marže tvorbu hodnoty 

znehodnocovala o 226,49 %). Druhou částí spreadu jsou vážené průměrné náklady na 

kapitál (WACC), které meziročně reálně poklesly, což přispělo ke výšení hodnoty EVA, 

ale pouze o 5,41 %. Na tvorbě hodnoty se výrazně podílely náklady vlastního kapitálu, u 

nichž došlo k relativnímu poklesu o 21,17 %, zatímco náklady na cizí kapitál vzrostly a 

negativně působily na EVA o 15,76 %. Graficky jsou meziroční relativní změny zachyceny 

na Obrázku 3 a Příloze č. 15, pyramidové rozklady pro další období jsou uvedeny 

v Přílohách č. 16 a 17.  

Tabulka 25 Pyramidový rozklad EVA – ekonomický model – meziroční relativní změny (Zdroj:[5]+vlastní zpracování) 

Porovnání relativních změn Δ [%] 

Ukazatel Vztah 

období 

2010/2009 

období 

2011/2010 

období 

2012/2011 

EVAt 

(RONA-

WACC)*C(=NOA) 220,97 3,64 -96,29 

Spread RONA-WACC 277,57 -95,39 -77,42 

RONA NOPATt/C(=NOA)t-1 272,16 -105,12 -78,65 

C(=NOA)t-1 invest. Kapitál v čase t-1 -56,60 99,03 -18,87 

WACCt náklady VK + náklady CK 5,41 9,73 1,23 

VK/C   19,12 -5,89 -1,69 

re průměrné náklady VK 2,05 0,17 2,09 

Náklady na VK VK/C*re 21,17 -5,72 0,41 

CK/C   -14,88 3,08 0,50 

NCK průměrné náklady CK -0,89 12,37 0,32 

Náklady na CK CK/C*NCK -15,76 15,45 0,82 

Zisková marže NOPATt/Tržbyt -226,49 203,51 -95,02 

Obratovost invest. kapitálu Tržbyt/C(NOA)t-1 498,65 -308,64 16,38 
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V období 2010/2011 společnost stále dosahovala vysokých hodnot EVA (20 999 642 Kč 

a 21 764 040 Kč), takže k meziročnímu nárůstu došlo pouze o 3,64 %. Na tvorbě hodnoty 

se velmi pozitivně podílel investovaný kapitál (99,03 %), který meziročně výrazně 

vzrostl. Naopak u hodnoty spreadu došlo k prudkému propadu o – 95,39 %. Na poklesu 

hodnoty se nejvíce podílela rentabilita investovaného kapitálu (RONA), u níž došlo 

k relativnímu snížení o 105,12 %. Zisková marže meziročně vzrostla a výrazně přispěla 

k tvorbě hodnoty o 203,51 %. Naopak negativně se projevil snížení obratovosti vloženého 

kapitálu a v relativním vyjádření ničila hodnotu o 308,64 %. Druhá část spreadu, náklady 

na investovaný kapitál WACC, působily na hodnotu EVA pozitivně, protože u nich došlo 

k dalšímu meziročnímu poklesu a přispěly tak k tvorbě hodnoty 9,73 %. Kladný vliv 

zejména vyvolalo snížení nákladů na cizí kapitál (levnější bankovní úvěry) a přispělo 

k růstu EVA o 12,37 %. 

V závěrečném období 2011/2012 došlo k prudkému snížení hodnoty EVA o 20 955 794 

Kč, což znamená pokles o 96,29 %. I přes tento nepříznivý jev, je zásadní ta skutečnost, že 

výše EVA je stále kladná a přináší hodnotu pro vlastníky. Spread (RONA-WACC) 

poklesl o 77,42 % a také meziroční snížení objemu investovaného kapitálu se projevilo 

negativním vlivem na EVA o 18,87 %. Došlo k dalšímu poklesu rentability 

investovaného kapitálu (RONA), což vedlo k negativnímu vlivu na EVA o 78,65 %. 

Příznivě působila obratovost investovaného kapitálu (16,38 %), avšak pokles ziskové 

marže tento příznivý vliv ničil o 95,02 %. Náklady na investovaný kapitál WACC se 

mírně snížily, což kladně ovlivnilo hodnotu, ale pouze minimálně jen o 1,23 %. Z toho 

nejvíce pozitivně působilo snížení nákladů na vlastní kapitál a zvyšovalo hodnotu o 2,09 

%). 
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EVA 
 

EVA 
         

6 542 555 20 999 642 
 

rok 2009 rok 2010 
         

14 457 087 
 

absolutní změna [Kč] 
         

220,97 
 

relativní změna [%] 
         

              

              
RONA - WACC 

 
C (NOA) 

         
10,77% 46,62% x 60 720 874 45 040 880 

         
18 160 277 

 
-3 703 190 

         
277,57 

 
-56,60 

         

              

              
RONA 

 
WACC 

         
18,99% 54,15% - 8,22% 7,52% 

         
17 806 433 

 
353 845 

         
272,16 

 
5,41 

         

              

              

   
VK/C 

 
re  

CK/C 
 

NCK 

   
0,4277 0,1615 x 9,69% 8,72% + 0,5721 0,8385 x 0,0713 0,0729 

   
1 250 780 

 
134 312 

 
-973 299 

 
-57 948 

   
19,12 

 
2,05 

 
-14,88 

 
-0,89 

              

              
NOPAT/Tržby 

 
Tržby/C(NOA) 

         
5,51% 2,30% x 3,4504 23,5159 

         
-14 818 130 

 
32 624 562 

         
-226,49 

 
498,65 

         

Obrázek 3 Pyramidový rozklad EVA – ekonomický model (Zdroj:[5]+vlastní zpracování) 
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5. Zhodnocení výsledků finanční analýzy a případné návrhy 

opatření 

V rámci finanční analýzy společnosti ACTHERM servis, a.s. bylo v přechozí kapitole 

vyhodnoceno, co se společnosti ve sledovaném pětiletém období podařilo a kde se vyskytla 

určitá úskalí. Pro firmu byly velmi výrazné a výjimečné roky 2010 a 2011, kdy společnost 

získala velký objem zakázek na výstavbu fotovoltaických elektráren. Tyto zakázky měly 

zásadní vliv na výsledek hospodaření, což se projevilo na položkách a ukazatelích s ním 

souvisejících. 

Z hlediska majetkové struktury došlo ve sledovaném období k poklesu podílu oběžných 

aktiv na celkových aktivech o polovinu, což mělo nepříznivý vliv výši čistého pracovního 

kapitálu a na celkovou likviditu podniku. Dále položka vlastní kapitál v absolutní hodnotě 

rostla, což znamenalo, že společnost byla trvale zisková. Podíl cizího kapitálu naopak 

klesal ze 74 % na 58 %, ale zároveň došlo k přechodu od financování dlouhodobými úvěry 

na úvěry krátkodobé, které jsou obecně považovány za méně rizikové a levnější. 

Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty vyplývá, že společnost po celé období 

vykazovala kladné hodnoty čistého zisku a kromě mimořádně příznivých let 2010 a 2011 

udržovala výsledek hospodaření za účetní období (EAT) ve vztahu k tržbám stále mezi 3 a 

4 %, přičemž výkonová spotřeba postupně kolísala mezi 87 a 64 %, přidaná hodnota se 

pohybovala mezi 17 a 23 % a došlo k nárůstu osobních nákladů ze 14 na 20 %. Společnost 

se snažila v lepších časech snížit výsledek hospodaření vlivem tvorby rezerv a opravných 

položek a v méně příznivém období byly rezervy čerpány, čímž došlo opticky k vyššímu 

zisku. 

Z analýzy cash flow je zřejmé, že společnost v letech 2008 a 2012 vykazovala záporné 

cash flow z provozní činnosti, což bylo způsobeno zálohovými výdaji na materiál a mělo 

negativní vliv na likviditu podniku. Je však nutné připomenout, že výkaz cash flow, který 

je zpracován pouze jednou v roce, nedává příliš reálný obraz o hospodaření s penězi. Pro 

zjištění skutečného stavu a vývoje toku peněz v čase je nutné sestavit výkaz v kratších 

časových intervalech než pouze jedenkrát ročně. 

Postupný přechod z kladné hodnoty čistého pracovního kapitálu až do záporných čísel 

ukázal, že společnost byla nejprve schopná zajistit plynulost hospodářské činnosti a dostát 
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svým závazkům vůči dodavatelům. Následně však došlo k prudkému poklesu oběžných 

aktiv, jejichž hodnota nedokázala pokrýt výši krátkodobých závazků. Tento výsledek byl 

pro společnost velmi negativní. Z hlediska vlivu na celkovou likviditu podniku až rizikový. 

Ukazatele rentability neboli kombinovaný vliv zadluženosti a likvidity na výsledek 

hospodaření, signalizují ve sledovaném období trvalou ziskovost společnosti. Výnosnost 

vlastního kapitálu i kapitálu cizího vykazovala vyšší hodnoty než odvětvové průměry 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Výnosnosti bylo dosaženo díky vyšší zadluženosti a 

naopak velmi nízké likviditě. 

Z hlediska celkové a pohotové likvidity vykazovala společnost nejprve uspokojivé 

hodnoty, které se blížily odvětvovým průměrům i doporučeným hodnotám. Následně došlo 

o poklesu oběžných aktiv a nárůstu krátkodobých závazků, což znamenalo pokles celkové 

a pohotové likvidity pod kritický poměr těchto položek 1:1. Okamžitá likvidita dosahovala 

velmi nízkých hodnot v celém sledovaném období, čímž by mohlo dojít k ohrožení výrobní 

činnosti. Společnost měla však možnost pro provozní financování využívat výhodný 

kontokorentní bankovní úvěr, který ji zajistil plynulý chod. Z hlediska nepříznivého stavu 

likvidity a závěru sledovaného období je nutné doporučit pravidelné sledování a 

vyhodnocování toků peněz pomocí krátkodobých platebních kalendářů, aby nedošlo 

k ohrožení likvidnosti a tím i fungování společnosti. 

Po zhodnocení hospodaření s aktivy lze konstatovat, že využití majetku měřené obratem 

celkových aktiv bylo vyšší než požadovaná hodnota 1 a bylo také vyšší než obrat 

celkových aktiv zjištěných v daném odvětví, což signalizovalo schopnost podniku 

efektivně využívat svůj majetek a příznivě se odráželo v hodnotách dosažené rentability. 

Problémovou oblastí byla doba úhrady závazků a inkasa pohledávek. Jelikož společnost 

platila své závazky mnohem dříve, než inkasovala pohledávky, dostávala se do situace, 

kdy úvěrovala své dodavatele a velmi negativně ovlivňovala svou likviditu. Společnost má 

možnost tyto případné finanční problémy řešit kontokorentním úvěrem, přesto je nutné 

vyslovit doporučení, aby se společnost na tuto problematiku více zaměřila, např. formou 

zálohových plateb. Určitou pomocí je novela Občanského zákoníku č. 179/2013 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, která značně omezuje maximální dobu splatnosti faktur. 

Z hlediska celkové zadluženosti vykazovala společnost vyšší hodnoty než v daném 

odvětví, ale docházelo k jejich přibližování. Důležitým ukazatelem je úrokové krytí, 
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z jehož hodnot je zřejmé, že společnost neměla problémy s krytím úroků z půjček a 

ukazovalo na možnost přijetí dalších úvěrů. Toto zjištění potvrzuje i ziskový účinek 

finanční páky neboli multiplikátor vlastního kapitálu, kdy vyšší podíl cizích zdrojů by měl 

pozitivní vliv na vývoj rentability vlastního kapitálu v celém sledovaném období. 

Stěžejní částí finanční analýzy byla metodika výpočtu moderního hodnotového ukazatele 

EVA, jeho samotný výpočet a pyramidový rozklad. Sestavení ukazatele zahrnovalo 

takové úpravy rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které odrážely ekonomickou realitu 

společnosti. Konkrétně zejména úprava rozvahy o položky s povahou investice (leasing, 

školení zaměstnanců) a odečtení položek, které se nepodílejí na hlavní činnosti podniku 

(dlouhodobý finanční majetek). Ve výkazu zisku a ztráty se jednalo o úpravu provozního 

výsledku hospodaření o hodnotu leasingu a školení zaměstnanců. Posledním krokem bylo 

sestavení vážených průměrných nákladů na kapitál, hlavně jeho dílčí část, náklady na 

vlastní kapitál, pomocí stavebnicové metody Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Následným výpočtem EVA bylo zjištěno, že společnost ve sledovaném období dosahovala 

kladných hodnot, což je základní kritérium tohoto ukazatele, a došlo ke tvorbě hodnoty pro 

vlastníky. Výpočet byl proveden pomocí ekonomického modelu, zahrnujícího výše 

uvedené úpravy rozvahy a výkazu zisku a ztráty, a modelu účetního dle metodiky 

Ministerstva průmyslu a obchodu, který čerpá pouze z dostupných účetních dat. Oba 

výpočty se díky odlišné metodice výpočtu liší, ale dosahují kladných hodnot, což potvrzuje 

dobrou hospodářskou situaci společnosti. Z hlediska daného odvětví došlo v letech 2010 a 

2011 k značnému poklesu hodnoty EVA až do záporných čísel. Naopak ACTHERM 

servis, a.s. dosáhl výrazně kladných hodnot. 

Z pyramidového rozkladu EVA, provedeného metodou indexů logaritmů, byl 

v jednotlivých letech identifikován kladný či záporný vliv dílčích ukazatelů na ukazatel 

vrcholový. Nejlepších výsledků bylo dosaženo opět v letech 2010 a 2011, kdy 

nejpříznivější vliv na EVA měla vysoká výnosnost investovaného kapitálu (RONA) a  

nízké náklady na kapitál (WACC). Naopak v roce 2012 se společnost vrátila přibližně na 

úroveň roku 2008. V důsledku propadu tržeb došlo k poklesu RONA, zejména ziskové 

marže. Z hlediska tvorby ukazatele EVA lze vyslovit doporučení zaměřit pozornost 

zejména na ziskovou marži, tzn. na řízení nákladů a tím získat konkurenční výhodu, a dále 
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na obrat aktiv, což souvisí s efektivním investičním rozhodováním a řízení čistého 

pracovního kapitálu. 
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo ukázat finanční vývoj vybrané společnosti jak z hlediska 

klasických ukazatelů finanční analýzy, tak i z pohledu nových moderních ukazatelů, 

konkrétně ekonomické přidané hodnoty EVA. 

V teoretické části byly popsány postupy výpočtů klasických stavových, rozdílových a 

poměrových ukazatelů finanční analýzy. Největší prostor byl však věnován metodice 

výpočtu EVA, zahrnující úpravy účetních výkazů, tak aby odpovídaly ekonomické realitě 

podniku a stanovení vážených průměrných nákladů na kapitál. Dále byl popsán výpočet 

EVA a následně proveden pyramidový rozklad za účelem zjištění vlivu jednotlivých 

dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel. 

V kapitole věnované aplikaci teoretických poznatků byla provedena horizontální a 

vertikální analýza a vypočteny jednotlivé ukazatele. Na základě zjištěných hodnot lze 

konstatovat, že společnost ve sledovaném období dosáhla vyšší rentability než v daném 

odvětví. Z hlediska zadluženosti byla společnost schopna splácet úroky věřitelům a 

případný zvýšený podíl cizího kapitálu by měl pozitivní vliv na rentabilitu vlastního 

kapitálu. Dále z finanční analýzy vyplynulo, že nejproblematičtější oblastí, na kterou by se 

společnost měla zaměřit, byla velmi nízká okamžitá, pohotová i celková likvidita a výrazný 

rozdíl mezi dobou úhrady závazků a inkasem pohledávek v neprospěch společnosti. 

Aplikací teoretických poznatků byl sestaven model výpočtu hodnotového ukazatele EVA, 

proveden rozklad vrcholového ukazatele a stanoveny nejvýznamnější finanční faktory 

ovlivňující ukazatel EVA. Společnost dosahovala vždy kladného výsledku, čímž došlo ke 

tvorbě hodnoty pro vlastníky. 

V diplomové práci byly vyhodnoceny jak klasické ukazatele finanční analýzy, které čerpají 

pouze z účetních dat, tak i hodnotový ukazatel EVA, který v sobě nese potenciál ukázat 

skutečnou ekonomickou realitu firmy. Pokud by společnost dosahovala podle klasických 

ukazatelů finanční analýzy příznivých hodnot, ale hodnota EVA by byla záporná, 

znamenalo by to, že v hospodaření společnosti jsou možné nedostatky, které by bylo 

zapotřebí podrobit další analýze. V případě ACTHERM servis, a.s., však z výše popsané 

analýzy vyplynulo, že vývoj společnosti ve sledovaném období lze z hlediska tvorby 

hodnoty označit za úspěšný. 
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Příloha č. 1: Rozvaha – AKTIVA                    Zdroj: [16] 

  AKTIVA                                                                                   2008 2009 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM     93 044 68 193 287 625 169 523 164 771 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0       

B. Dlouhodobý majetek   10 859 16 206 25 337 96 283 90 220 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek         103 57 88 12 54 

B. I.       1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0   0 0 0 

3. Software 103 29 37 0 54 

4. Ocenitelná práva 0   0 0 0 

5. Goodwil 0   0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 28 51 12 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek     9 476 15 169 24 269 27 461 24 356 

B. II.      1. Pozemky 1 871 2 301 1 870 1 870 1 870 

2. Stavby 6 176 6 301 8 512 19 432 17 554 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 429 5 046 6 128 6 159 4 932 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 1 521 7 659 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 100 0 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek     1 280 980 980 68 810 65 810 

B. III.    1. Podíl v ovlád. a řízených osobách pod rozhod. vlivem 0 0 0 130 130 



 

 

   

  AKTIVA                                                                                   2008 2009 2010 2011 2012 

2. Podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 80 880 880 880 880 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 1 000 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 200 100 100 67 800 64 800 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva       82 163 51 950 262 186 73 101 74 220 

C. I. Zásoby         29 907 3 093 4 792 4 262 6 540 

C. I.       1.  Materiál 1 990 1 483 1 127 2 413 1 557 

2. Nedokončená výroba a polotovary 27 917 1 610 1 668 1 849 4 983 

3. Výrobky 0 0 0 0 0 

4. Zvířata 0 0 0 0 0 

5. Zboží 0 0 0 0 0 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 1 997 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky     6 987 4 993 3 356 4 350 3 450 

C. II.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 6 722 2 017 2 132 2 704 2 561 

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky za úč. jednotky pod podstatným vlivem 0 2 429 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 

5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

6. Jiné pohledávky 265 0 0 0 0 

7. Odložená daňová pohledávka 0 547 1 224 1 646 889 

C. III. Krátkodobé pohledávky     42 100 43 527 246 292 62 273 61 570 

C. III.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 36 698 12 617 196 936 25 529 33 435 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 22 685 35 996 34 782 25 523 

3. Pohledávky za úč. jednotky pod podstatným vlivem 0 5 900 54 179 1 446 

4. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 



 

 

   

  AKTIVA                                                                                   2008 2009 2010 2011 2012 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

6. Stát-daňové pohledávky 1 311 2 081 13 219 1 667 791 

7. Ostatní poskytnuté zálohy 50 84 87 103 367 

8. Dohadné účty aktivní 0 14 0 0 6 

9. Jiné pohledávky 4 041 146 0 13 2 

C. VI. Krátkodobý finanční majetek     3 169 337 7 746 2 216 2 660 

C. IV.    1. Peníze 249 140 29 42 67 

2. Účty v bankách 2 920 197 7 717 2 174 2 593 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení       22 37 102 139 331 

D. I.      1. Náklady příštích období 22 37 102 139 331 

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

  



 

 

   

Příloha č. 2: Rozvaha – PASIVA                    Zdroj: [16] 

  PASIVA                                                                                                                     2008 2009 2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM       93 044 68 193 287 625 169 523 164 771 

A. Vlastní kapitál         24 103 29 169 46 452 61 864 67 838 

A. I.     Základní kapitál         1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

A. I.    1. Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu       0 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy         0 0 0 0 0 

A. II.  1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 17 125 20 089 28 041 45 408 60 817 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

2. Statutární a ostatní fondy 16 125 19 089 27 041 44 408 59 817 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let     0 0 0 0 0 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 0 0 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období   5 978 8 080 17 411 15 456 6 021 

B. Cizí zdroje         68 941 39 015 241 173 107 659 96 933 

B. I. Rezervy           529 3 577 9 384 13 667 10 071 

B. I.    1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 1 698 3 395 1 754 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z přijmu 0 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy         529 3 577 7 686 10 272 8 317 



 

 

   

  PASIVA                                                                                                                     2008 2009 2010 2011 2012 

B. II. Dlouhodobé závazky       24 335 234 234 254 254 

B. II.   1. Závazky z obchodních vztahů 0 234 234 254 254 

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 

3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast. sdružení 0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 24 296 0 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 

10. Odložený daňový závazek 39 0 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky       42 925 32 368 228 579 51 719 42 052 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 38 590 25 437 199 426 25 559 26 158 

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 519 477 480 1 500 

3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 1 538 19 444 4 867 6 963 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast. sdružení 0 986 0 8 258 3 508 

5. Závazky k zaměstnancům 1 286 1 342 1 619 1 298 1 432 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 760 803 985 773 849 

7. Stát - daňové závazky a dotace 1 222 1 661 3 900 4 512 1 530 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 0 0 2 691 938 86 

11. Jiné závazky 1 067 82 37 5 034 26 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci       1 152 2 836 2 976 42 019 44 556 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 1 152 2 836 2 976 2 105 6 833 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 39 914 37 723 



 

 

   

  PASIVA                                                                                                                     2008 2009 2010 2011 2012 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C. I. Časové rozlišení         0 9 0 0 0 

C. I.    1. Výdaje příštích období 0 9 0 0 0 

2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

  



 

 

   

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty                   Zdroj: [16] 

  Výkaz zisku a ztráty 2008 2009 2010 2011 2012 

  I.   Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 

  +   Obchodní marže                                                        0 0 0 0 0 

  II.   Výkony                                                               211 444 178 865 1 048 746 218 399 151 884 

  II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 191 167 204 924 1 048 476 217 899 148 682 

    2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 20 161 -26 306 58 181 3 133 

    3. Aktivace 116 247 212 319 69 

B.     Výkonová spotřeba                                                   176 149 135 787 989 001 153 775 114 238 

B. 
 

1. Spotřeba materiálu a energie 51 731 32 215 528 412 29 036 29 208 

    2. Služby 124 418 103 572 460 589 124 739 85 030 

  +   Přidaná hodnota                                                 35 295 43 078 59 745 64 624 37 646 

C.     Osobní náklady         29 477 29 165 33 747 31 380 32 723 

C. 
 

1. Mzdové náklady 21 109 21 167 24 619 22 805 23 743 

  
 

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 72 72 72 72 72 

  
 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 7 443 7 061 8 160 7 618 8 026 

    4. Sociální náklady 853 865 896 885 882 

D.     Daně a poplatky 197 157 163 875 598 

E.     Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 048 1 038 1 415 1 883 1 993 

  III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 703 4 585 10 703 5 965 8 451 

  III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 807 0 4 816 1 142 4 098 

    2. Tržby z prodeje materiálu 7 896 4 585 5 887 4 823 4 353 

F.     Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 8 495 3 695 7 083 4 312 4 907 

F. 
 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 1 330 0 2 475 358 1 665 

    2. Prodaný materiál 7 165 3 695 4 608 3 954 3 242 



 

 

   

  Výkaz zisku a ztráty 2008 2009 2010 2011 2012 

G.     Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  -902 3 511 6 713 9 679 -1 835 

  IV.   Ostatní provozní výnosy 58 1 549 1 181 75 823 13 786 

H.     Ostatní provozní náklady 49 1 592 587 76 656 14 939 

  V.   Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

  I.   Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

  *   Provozní výsledek hospodaření                                                                                                                        7 692 10 054 21 921 21 627 6 558 

  VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

J.     Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   0 0 0 0 0 

  VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách  0 0 0 0 0 

    2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

    3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 11 0 0 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 

  X.   Výnosové úroky 374 213 385 2 577 3 906 

N.     Nákladové úroky 100 120 451 2 219 1 984 

  XI.   Ostatní finanční výnosy 317 178 15 29 31 

O.     Ostatní finanční náklady 855 201 69 1 513 199 

  XII.   Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P.     Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

  *   Finanční výsledek hospodaření  -253 70 -120 -1 126 1 754 

Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost       1 461 2 044 4 386 5 045 2 291 

Q. 
 

1. - splatná 1 490 2 631 5 062 5 467 1 535 



 

 

   

  Výkaz zisku a ztráty 2008 2009 2010 2011 2012 

    2. - odložená -29 -587 -676 -422 756 

  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost             5 978 8 080 17 415 15 456 6 021 

  XIII.   Mimořádné výnosy 0 0 12 0 0 

R.     Mimořádné náklady 0 0 16 0 0 

S.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti                         0 0 0 0 0 

S. 
 

1. - splatná 0 0 0 0 0 

    2. - odložená 0 0 0 0 0 

  *   Mimořádný výsledek hospodaření                         0 0 -4 0 0 

T.     Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 

  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)         5 978 8 080 17 411 15 456 6 021 

  ****   Výsledek hospodaření před zdaněním         7 439 10 124 21 797 20 501 8 312 

  

  



 

 

   

Příloha č. 4: Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)            Zdroj: [16] 

  
Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) 2008 2009 2010 2011 2012 

  

P. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku období 16 901 3 169 337 7 746 2 216 

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 7 439 10 124 21 801 20 501 8 312 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace -1 600 4 086 4 881 5 024 -5 958 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku 1 048 1 038 1 415 1 883 1 993 

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -897 3 048 5 807 4 283 -3 596 

A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv -1 477 0 -2 341 -784 -2 433 

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 0 0 0 

A.1.5. 

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované 

výnosové úroky 
-274 0 0 -358 -1 922 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0 0 0 

A.* 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. 

kapitálu a mim. položkami 
5 839 14 210 26 682 25 525 2 354 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -22 581 -5 706 -6 602 45 701 -7 997 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodových účtů aktiv -15 322 445 -201 193 182 988 1 411 

A.2.2. 

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů 

pasiv 
9 756 -32 965 196 290 -137817 -7 130 

A.2.3. Změna stavu zásob -17 015 26 814 -1 699 530 -2 278 

A.2.4. 

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 

prostředků a ekvivalentů 
0 0 0 0 0 

A.** 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 

položkami 
-16 742 8 504 20 080 71 226 -5 643 

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných -100 -120 -451 -2 219 -1 984 

A.4. Přijaté úroky 374 213 385 2 577 3 906 

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -1 461 -2 044 -4 386 -5 045 -2 291 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně 0 0 -4 0 0 



 

 

   

  
Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) 2008 2009 2010 2011 2012 

  

z příjmů 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -17 929 6 553 15 624 66 539 -6 012 

  Peněžní toky z investiční činnosti 
     

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -757 -6 385 -10 546 -72 829 4 070 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 477 0 2 341 784 2 433 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 -100 -100 0 0 

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 720 -6 485 -8 305 -72 045 6 503 

  Peněžní toky z finanční činnosti 
     

C.1. Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků 8 150 0 0 20 0 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -4 673 -2 900 0 -44 0 

C.2.1. 

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního 

ažia atd. 
0 0 0 0 0 

C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0 0 0 0 

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 0 0 0 

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0 

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -191 0 0 -44 0 

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně -4 482 -2 900 
 

0 0 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 3 477 -2 900 0 -24 0 

F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků -13 732 -2 832 7 319 -5 530 491 

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 3 169 337 7 656 2 216 2 707 

  

  



 

 

   

Příloha č. 5: Horizontální analýza rozvahy                   Zdroj: [vlastní zpracování] 

Horizontální 

analýza 

Δ 2009/2008 Δ 2010/2009 Δ 2011/2010 Δ 2012/2011 

abs. [tis. Kč] % abs. [tis. Kč] % abs. [tis. Kč] % abs. [tis. Kč] % 

AKTIVA CELKEM -24 851,0 -26,71 219 432 321,78 -118 102 -41,06 -4 752 -2,80 

Dlouhodobý majetek 5 347,0 49,24 9 131 56,34 70 946 280,01 -6 063 -6,30 

Dlouhodobý nehmotný majetek -46,0 -44,66 31 54,39 -76 -86,36 42 350,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 5 693,0 60,08 9 100 59,99 3 192 13,15 -3 105 -11,31 

Dlouhodobý finanční majetek -300,0 -23,44 0 0,00 67 830 6 921,43 -3 000 -4,36 

Oběžná aktiva -30 213,0 -36,77 210 236 404,69 -189 085 -72,12 1 119 1,53 

Zásoby -26 814,0 -89,66 1 699 54,93 -530 -11,06 2 278 53,45 

Dlouhodobé pohledávky -1 994,0 -28,54 -1 637 -32,79 994 29,62 -900 -20,69 

Krátkodobé pohledávky 1 427,0 3,39 202 765 465,84 -184 019 -74,72 -703 -1,13 

Krátkodobý finanční majetek -2 832,0 -89,37 7 409 2 198,52 -5 530 -71,39 444 20,04 

Časové rozlišení 15,0 68,18 65 175,68 37 36,27 192 138,13 

PASIVA CELKEM -24 851 -26,71 219 432 321,78 -118 102 -41,06 -4 752 -2,80 

Vlastní kapitál 5 066 21,02 17 283 59,25 15 412 33,18 5 974 9,66 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
2 964 17,31 7 952 39,58 17 367 61,93 15 409 33,93 

Výsledek hospodaření minulých let 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH běžného účetního období 2 102 35,16 9 331 115,48 -1 955 -11,23 -9 435 -61,04 

Cizí zdroje -29 926 -43,41 202 158 518,15 -133 514 -55,36 -10 726 -9,96 

Rezervy 3 048 576,18 5 807 162,34 4 283 45,64 -3 596 -26,31 

Dlouhodobé závazky -24 101 -99,04 0 0,00 20 8,55 0 0,00 

Krátkodobé závazky -10 557 -24,59 196 211 606,19 -176 860 -77,37 -9 667 -18,69 



 

 

   

Horizontální 

analýza 

Δ 2009/2008 Δ 2010/2009 Δ 2011/2010 Δ 2012/2011 

abs. [tis. Kč] % abs. [tis. Kč] % abs. [tis. Kč] % abs. [tis. Kč] % 

Bankovní úvěry a výpomoci 1 684 146,18 140 4,94 39 043 1 311,93 2 537 6,04 

Časové rozlišení 9   -9 -100,00 0 0,00 0 0,00 

 

  



 

 

   

Příloha č. 6: Vertikální analýza rozvahy                   Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vertikální  2008 2009 2010 2011 2012 

analýza [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl 

AKTIVA CELKEM 93 044 100,00 68 193 100,00 287 625 100,00 169 523 100,00 164 771 100,00 

Dlouhodobý majetek 10 859 11,67 16 206 23,76 25 337 8,81 96 283 56,80 90 220 54,75 

Dlouhodobý nehmotný majetek 103 0,11 57 0,08 88 0,03 12 0,01 54 0,03 

Dlouhodobý hmotný majetek 9 476 10,18 15 169 22,24 24 269 8,44 27 461 16,20 24 356 14,78 

Dlouhodobý finanční majetek 1 280 1,38 980 1,44 980 0,34 68 810 40,59 65 810 39,94 

Oběžná aktiva 82 163 88,31 51 950 76,18 262 186 91,16 73 101 43,12 74 220 45,04 

Zásoby 29 907 32,14 3 093 4,54 4 792 1,67 4 262 2,51 6 540 3,97 

Dlouhodobé pohledávky 6 987 7,51 4 993 7,32 3 356 1,17 4 350 2,57 3 450 2,09 

Krátkodobé pohledávky 42 100 45,25 43 527 63,83 246 292 85,63 62 273 36,73 61 570 37,37 

Krátkodobý finanční majetek 3 169 3,41 337 0,49 7 746 2,69 2 216 1,31 2 660 1,61 

Časové rozlišení 22 0,02 37 0,05 102 0,04 139 0,08 331 0,20 

PASIVA CELKEM 93 044 100,00 68 193 100,00 287 625 100,00 169 523 100,00 164 771 100,00 

Vlastní kapitál 24 103 25,90 29 169 42,77 46 452 16,15 61 864 36,49 67 838 41,17 

Základní kapitál 1 000 1,07 1 000 1,47 1 000 0,35 1 000 0,59 1 000 0,61 

Kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond  17 125 18,41 20 089 29,46 28 041 9,75 45 408 26,79 60 817 36,91 

Výsledek hospodaření minulých let 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH běžného účetního období 5 978 6,42 8 080 11,85 17 411 6,05 15 456 9,12 6 021 3,65 

Cizí zdroje 68 941 74,10 39 015 57,21 241 173 83,85 107 659 63,51 96 933 58,83 

Rezervy 529 0,57 3 577 5,25 9 384 3,26 13 667 8,06 10 071 6,11 

Dlouhodobé závazky 24 335 26,15 234 0,34 234 0,08 254 0,15 254 0,15 

Krátkodobé závazky 42 925 46,13 32 368 47,47 228 579 79,47 51 719 30,51 42 052 25,52 

Bankovní úvěry a výpomoci 1 152 1,24 2 836 4,16 2 976 1,03 42 019 24,79 44 556 27,04 

Časové rozlišení 0 0,00 9 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 



 

 

   

Příloha č. 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty               Zdroj: [vlastní zpracování] 

Horizontální 

analýza 

Δ 2009/2008 Δ 2010/2009 Δ 2011/2010 Δ 2012/2011 

abs. [tis. Kč] % abs. [tis. Kč] % abs. [tis. Kč] % abs. [tis. Kč] % 

Výkony                                                             -32 579 -15,41 869 881 486,33 -830 347 -79,18 -66 515 -30,46 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 13 757 7,20 843 552 411,64 -830 577 -79,22 -69 217 -31,77 

Změna stavu vnitropod. zásob vl. výr. -46 467 -230,48 26 364 100,22 123 212,07 2 952 1 630,94 

Aktivace 131 112,93 -35 -14,17 107 50,47 -250 -78,37 

Výkon. spotřeba                                                   -40 362 -22,91 853 214 628,35 -835 226 -84,45 -39 537 -25,71 

Spotřeba materiálu a energie -19 516 -37,73 496 197 1 540,27 -499 376 -94,51 172 0,59 

Služby -20 846 -16,75 357 017 344,70 -335 850 -72,92 -39 709 -31,83 

Přidaná hodnota                                               7 783 22,05 16 667 38,69 4 879 8,17 -26 978 -41,75 

Osobní náklady -312 -1,06 4 582 15,71 -2 367 -7,01 1 343 4,28 

Mzdové náklady 58 0,27 3 452 16,31 -1 814 -7,37 938 4,11 

Daně a poplatky -40 -20,30 6 3,82 712 436,81 -277 -31,66 

Odpisy DNM a DHM -10 -0,95 377 36,32 468 33,07 110 5,84 

Tržby z prodeje DM a materiálu -6 118 -57,16 6 118 133,44 -4 738 -44,27 2 486 41,68 

Zůstat. cena prodaného DM a mat. -4 800 -56,50 3 388 91,69 -2 771 -39,12 595 13,80 

Změna stavu rezerv … 4 413 489,25 3 202 91,20 2 966 44,18 -11 514 -118,96 

Ostatní provozní výnosy 1 491 2 570,69 -368 -23,76 74 642 6 320,24 -62 037 -81,82 

Ostatní provozní náklady 1 543 3 148,98 -1 005 -63,13 76 069 12 958,94 -61 717 -80,51 

Provozní výsledek hospodaření                                                                                                                        2 362 30,71 11 867 118,03 -294 -1,34 -15 069 -69,68 

Výnosové úroky -161 -43,05 172 80,75 2 192 569,35 1 329 51,57 

Nákladové úroky 20 20,00 331 275,83 1 768 392,02 -235 -10,59 

Ostatní finanční výnosy -139 -43,85 -163 -91,57 14 93,33 2 6,90 

Ostatní finanční náklady -654 -76,49 -132 -65,67 1 444 2 092,75 -1 314 -86,85 



 

 

   

Horizontální 

analýza 

Δ 2009/2008 Δ 2010/2009 Δ 2011/2010 Δ 2012/2011 

abs. [tis. Kč] % abs. [tis. Kč] % abs. [tis. Kč] % abs. [tis. Kč] % 

Finanční VH  323 127,67 -190 -271,43 -1 006 -838,33 2 880 255,77 

Daň z příjmů za běžnou činnost 583 39,90 2 342 114,58 659 15,03 -2 754 -54,59 

VH za běžnou činnost           2 102 35,16 9 335 115,53 -1 959 -11,25 -9 435 -61,04 

Mimořádné výnosy 0 0,00 12 0,00 -12 -100,00 0 0,00 

Mimořádné náklady 0 0,00 16 0,00 -16 -100,00 0 0,00 

Mimořádný VH                   0 0,00 -4 0,00 4 100,00 0 0,00 

VH za účetní období (+/-) (EAT)      2 102 35,16 9 331 115,48 -1 955 -11,23 -9 435 -61,04 

VH před zdaněním (EBT)    2 685 36,09 11 673 115,30 -1 296 -5,95 -12 189 -59,46 

Zisk před zdaněním a úroky EBIT 2 705 35,88 12 004 117,18 472 2,12 -12 424 -54,68 

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy 

EBITDA 2 695 31,38 12 381 109,74 940 3,97 -12 314 -50,05 

 

  



 

 

   

Příloha č. 8: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty                Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vertikální 

analýza 

2008 2009 2010 2011 2012 

[tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl 

Výkony                                                             211 444 104,74 178 865 85,37 1 048 746 99,01 218 399 97,56 151 884 96,66 

Tržby za prodej vl. výrobků a… 191 167 94,70 204 924 97,81 1 048 476 98,99 217 899 97,34 148 682 94,62 

Změna stavu vnitropod. zásob…  20 161 9,99 -26 306 -12,56 58 0,01 181 0,08 3 133 1,99 

Aktivace 116 0,06 116 0,12 212 0,02 319 0,14 69 0,04 

Výkon. spotřeba                                                   176 149 87,26 135 787 64,81 989 001 93,37 153 775 68,69 114 238 72,70 

Spotřeba materiálu a energie 51 731 25,63 32 215 15,38 528 412 49,89 29 036 12,97 29 208 18,59 

Služby 124 418 61,63 103 572 49,44 460 589 43,49 124 739 55,72 85 030 54,11 

Přidaná hodnota                                               35 295 17,48 43 078 20,56 59 745 5,64 64 624 28,87 37 646 23,96 

Osobní náklady 29 477 14,60 29 165 13,92 33 747 3,19 31 380 14,02 32 723 20,83 

Mzdové náklady 21 109 10,46 21 167 10,10 24 619 2,32 22 805 10,19 23 743 15,11 

Daně a poplatky 197 0,10 157 0,07 163 0,02 875 0,39 598 0,38 

Odpisy DNM a DHM 1 048 0,52 1 038 0,50 1 415 0,13 1 883 0,84 1 993 1,27 

Tržby z prodeje DM a materiálu 10 703 5,30 4 585 2,19 10 703 1,01 5 965 2,66 8 451 5,38 

Zůstat. cena prod. DM a mat. 8 495 4,21 3 695 1,76 7 083 0,67 4 312 1,93 4 907 3,12 

Změna stavu rezerv … -902 -0,45 3 511 1,68 6 713 0,63 9 679 4,32 -1 835 -1,17 

Ostatní provozní výnosy 58 0,03 1 549 0,74 1 181 0,11 75 823 33,87 13 786 8,77 

Ostatní provozní náklady 49 0,02 1 592 0,76 587 0,06 76 656 34,24 14 939 9,51 

Provozní výsledek hospodaření                                                                                                                        7 692 3,81 10 054 4,80 21 921 2,07 21 627 9,66 6 558 4,17 

Výnosové úroky 374 0,19 213 0,10 385 0,04 2 577 1,15 3 906 2,49 

Nákladové úroky 100 0,05 120 0,06 451 0,04 2 219 0,99 1 984 1,26 

Ostatní finanční výnosy 317 0,16 178 0,08 15 0,00 29 0,01 31 0,02 

Ostatní finanční náklady 855 0,42 201 0,10 69 0,01 1 513 0,68 199 0,13 



 

 

   

Vertikální 

analýza 

2008 2009 2010 2011 2012 

[tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl 

Finanční VH  -253 -0,13 70 0,03 -120 -0,01 -1 126 -0,50 1 754 1,12 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1 461 0,72 2 044 0,98 4 386 0,41 5 045 2,25 2 291 1,46 

VH za běžnou činnost           5 978 2,96 8 080 3,86 17 415 1,64 15 456 6,90 6 021 3,83 

Mimořádné výnosy 0 0,00 0 0,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mimořádné náklady 0 0,00 0 0,00 16 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mimořádný VH                   0 0,00 0 0,00 -4 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH za účetní období (+/-) (EAT)      5 978 2,96 8 080 3,86 17 411 1,64 15 456 6,90 6 021 3,83 

VH před zdaněním (EBT)    7 439 3,69 10 124 4,83 21 797 2,06 20 501 9,16 8 312 5,29 

Zisk před zdaněním a úroky 

EBIT 7 539 3,73 10 244 4,89 22 248 2,10 22 720 10,15 10 296 6,55 

Zisk před zdaněním, úroky a 

odpisy EBITDA 8 587 4,25 11 282 5,38 23 663 2,23 24 603 10,99 12 289 7,82 

 

 

  



 

 

   

Příloha č. 9: Horizontální analýza přehledu o peněžních tocích        Zdroj: [vlastní zpracování]  

Horizontální 

analýza 

Δ 2009/2008 Δ 2010/2009 Δ 2011/2010 Δ 2012/2011 

[tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] 
% 

podíl 

Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku 

období 
-13 732 -81,25 -2 832 -89,37 7 409 2 198,52 -5 530 -71,40 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 

zdaněním 
2 685 36,09 11 677 115,34 -1 300 -5,96 -12 189 -59,46 

Úpravy o nepeněžní operace 5 686 355,38 795 19,46 143 2,93 -10 982 -218,59 

Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky 

k nabytému majetku 
-10 -0,95 377 36,32 468 33,07 110 5,84 

Změna stavu opravných položek a rezerv 3 945 439,80 2 759 90,52 -1 524 -26,24 -7 879 -183,96 

Zisk z prodeje stálých aktiv 1 477 100,00 -2 341 -100,00 1 557 66,51 -1 649 -210,33 

Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Vyúčtované nákladové úroky...  274 100,00 0 0,00 -358 -100,00 -1 564 -436,87 

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním… 
8 371 143,36 12 472 87,77 -1 157 -4,34 -23 171 -90,78 

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 16 875 74,73 -896 -15,70 52 303 792,23 -53 698 -117,50 

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, 

přechodových účtů aktiv 
15 767 102,90 -201 638 

-45 

311,91 
384 181 190,95 

-181 

577 
-99,23 

Změna stavu krátkodob. závazků z prov. činnosti… -42 721 -437,89 229 255 695,45 -334 107 -170,21 130 687 94,83 

Změna stavu zásob 43 829 257,59 -28 513 -106,34 2 229 131,19 -2 808 -529,81 

Změna stavu KFM nespadajícího do peněžních 

prostředků a ekvivalentů 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním… 
25 246 150,79 11 576 136,12 51 146 254,71 -76 869 -107,92 

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných -20 -20,00 -331 -275,83 -1 768 -392,02 235 10,59 



 

 

   

Horizontální 

analýza 

Δ 2009/2008 Δ 2010/2009 Δ 2011/2010 Δ 2012/2011 

[tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] 
% 

podíl 

Přijaté úroky -161 -43,05 172 80,75 2 192 569,35 1 329 51,57 

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky 

daně… 
-583 -39,90 -2 342 -114,58 -659 -15,03 2 754 54,59 

Příjmy a výdaje spojené s mimořádným 

hospodářským výsledkem… 
0 0,00 -4 -100,00 4 100,00 0 0,00 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 24 482 136,55 9 071 138,43 50 915 325,88 -72 551 -109,04 

Peněžní toky z investiční činnosti 
       

  

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -5 628 -743,46 -4 161 -65,17 -62 283 -590,58 76 899 105,59 

Příjmy z prodeje stálých aktiv -1 477 -100,00 2 341 100,00 -1 557 -66,51 1 649 210,33 

Půjčky a úvěry spřízněným osobám -100 -100,00 0 0,00 100 100,00 0 0,00 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční 

činnosti 
-7 205 -1 000,69 -1 820 -28,06 -63 740 -767,49 78 548 109,03 

Peněžní toky z finanční činnosti 
       

  

Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých 

závazků 
-8 150 -100,00 0 0,00 20 100,00 -20 -100,00 

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní 

prostředky a ekvivalenty 
1 773 37,94 2 900 100,00 -44 -100,00 44 100,00 

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení 

základního kapitálu… 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Další vklady peněžních prostředků společníků a 

akcionářů 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Úhrada ztráty společníky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Přímé platby na vrub fondů 191 100,00 0 0,00 -44 -100,00 44 100,00 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku… 1 582 35,30 2 900 100,00 0 0,00 0 0,00 



 

 

   

Horizontální 

analýza 

Δ 2009/2008 Δ 2010/2009 Δ 2011/2010 Δ 2012/2011 

[tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] % podíl [tis. Kč] 
% 

podíl 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -6 377 -183,41 2 900 100,00 -24   24 100,00 

Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních 

prostředků 
10 900 79,38 10 151 358,44 -12 849 -175,56 6 021 108,88 

Stav peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů na konci účetního období 
-2 832 -89,37 7 409 2 198,52 -5 530 -71,40 444 20,04 

 

 

  



 

 

   

Příloha č. 10: Výpočet ukazatelů zadluženosti                  Zdroj: [vlastní zpracování] 

Výpočet ukazatelů 

zadluženosti 

[tis. Kč] 

2008 2009 2010 2011 2012 

vlastní kapitál 24 103 29 169 46 452 61 864 67 838 

cizí kapitál 68 941 39 015 241 173 107 659 96 933 

celková aktiva 93 044 68 193 287 625 169 523 164 771 

leasing (z VZ) 2 111 1 331 498 127 96 

EBIT 7 539 10 244 22 248 22 720 10 296 

EBT 7 439 10 124 21 797 20 501 8 312 

nákladové úroky 100 120 451 2 219 1 984 

CF z provozní činnosti -17 929 6 553 15 624 66 539 -6 012 

CELKOVÁ ZADLUŽENOST [%] 74,10 57,21 83,85 63,51 58,83 

KOEFICIENT ZADLUŽENOSTI [%] 294,78 138,32 520,26 174,23 143,03 

ÚROKOVÉ KRYTÍ [krát] 75,39 85,37 49,33 10,24 5,19 

ÚROKOVÉ KRYTÍ z hlediska CF [krát] -179,29 54,61 34,64 29,99 -3,03 

Účinek finanční páky [krát] 3,81 2,31 6,07 2,47 1,96 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Příloha č. 11: Rozklad celkové diference syntetického ukazatele EVA při kombinaci součtových a součinových 

vazeb analytických ukazatelů                Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

                       

       
      

    

 
      

      

 
      

    

 

           
  

 
    

  

 
   

 

1. Celková změna syntetického ukazatele 

                         

 

2. Vliv změny (RONA – WACC) = SPREAD na změnu syntetického ukazatele  

                

     〖          〗  

            
     〖          〗  

            
 

     〖  〗  

 〖  〗 

           

 

3. Vliv změny C(=NOA) (čistých operativních aktiv) na změnu syntetického ukazatele 

        
   

    
    

   
            
            

    
    
    

         

 

4. Vliv změny RONA (rentability čistých operativních aktiv) na změnu syntetického ukazatele 

           
            

                          
                     



 

 

   

 

5. Vliv změny WACC (vážených průměrných nákladů na kapitál) na změnu syntetického ukazatele  

           
            

                          

                   

 

6.  Vliv změny Náklady na CK  na změnu syntetického ukazatele  

                   
                            

                                                  
                

 

7.  Vliv změny Náklady na VK na změnu syntetického ukazatele  

                   
                            

                                                  

              

 

8. Vliv změny NCK (nákladů na cizí kapitál) na změnu syntetického ukazatele 

           
   

      
      

   
      
      

    
 
  
 

  

 
  
 

  

                    

 

9. Vliv změny CK/C(podílu cizího kapitálu na celkovém kapitálu) na změnu syntetického ukazatele 

    
(
  
 

)
 

   
 
  
 

  

(
  
 

)
 

   
      

      
    

 
  
   

 
  
 

  

                    



 

 

   

10. Vliv změny VK/C (podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu) na změnu syntetického ukazatele 

    
(
  
 

)
 

   
 
  
 

  

(
  
 

)
 

   
 
  
 

  

(
  
 

)
 

    
     
     

                    

 

11. Vliv změny re (nákladů na vlastní kapitál) na změnu syntetického ukazatele 

       
   

     

     

   
 
  
 

  

(
  
 

)
 

    
     

     

                    

 

12. Vliv změny ziskové marže (NOPAT/Tržby) na syntetického ukazatele 
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13. Vliv změny obratovosti investovaného kapitálu (Tržby/CNOA) na syntetického ukazatele 
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Příloha č. 12: Rozklad EVA metodou logaritmů indexů – období 2010/2009             Zdroj: [vlastní zpracování] 

2010/2009 
2009 2010 

Δ = (1)-(0) (1)/(0) 
log 

(1)/(0) 

abs.  změna 

[Kč] 

relativní 

změna  

[%] období (0) období (1) 

Tržby [Kč] 209 509 000 

1 059 179 

000 

    

  

Vl. kapitál (VK) [Kč] 29 169 000 46 452 000 

     Cizí kapitál (CK) [Kč] 39 015 000 241 173 000 

     Celkový kapitál (C) [Kč] 68 193 000 287 625 000 

     
NOPATt [Kč] 11 533 891 24 387 453 

     

EVAt 

(RONA-

WACCt)*C(NOA)t-1 6 542 555 20 999 642 14 457 087 3,2097 0,5065 14 457 087 220,97 

RONA NOPATt/C(NOA)t-1 0,1899 0,5415 0,3515 2,8505 0,4549 17 806 433 272,16 

C(NOA)t-1   60 720 874 45 040 880 -15 679 994 0,7418 -0,1297 -3 703 190 -56,60 

WACCt Náklady VK + CK 0,0822 0,0752 -0,0070 0,9150 -0,0386 353 845 5,41 

Spread = RONA-

WACC   0,1077 0,4662 0,3585 4,3271 0,6362 18 160 277 277,57 

VK/C   0,4277 0,1615 -0,2662 0,3776 -0,4230 1 250 780 19,12 

re = NVK   0,0969 0,0872 -0,0096 0,9007 -0,0454 134 312 2,05 

Náklady na VK   0,0414 0,0141 -0,0273 0,3401 -0,4684 1 385 091 21,17 

CK/C   0,5721 0,8385 0,2664 1,4656 0,1660 -973 299 -14,88 

NCK   0,0713 0,0729 0,0016 1,0230 0,0099 -57 948 -0,89 

Náklady na CK   0,0408 0,0611 0,0204 1,4993 0,1759 -1 031 247 -15,76 

Zisková marže NOPATt/Tržby 0,0551 0,0230 -0,0320 0,4182 -0,3786 -14 818 130 -226,49 

Obratovost invest. 

kapitálu Tržby/C(NOA)t-1 3,4504 23,5159 20,0656 6,8155 0,8335 32 624 562 498,65 



 

 

   

Příloha č. 13: Rozklad EVA metodou logaritmů indexů – období 2011/2010                   Zdroj: [vlastní zpracování] 

2011/2010 
2010 2011 

Δ = (1)-(0) (1)/(0) 
log 

(1)/(0) 

abs.  změna 

[Kč] 

relativní 

změna  

[%] období (0) období (1) 

Tržby [Kč] 1 059 179 000 223 864 000 

    

  

Vl. kapitál (VK) [Kč] 46 452 000 61 864 000 

     Cizí kapitál (CK) [Kč] 241 173 000 107 659 000 

     Celkový kapitál (C) [Kč] 287 625 000 169 523 000 

     
NOPATt [Kč] 24 387 453 27 278 485 

     

EVAt 

(RONA-

WACCt)*C(NOA)t-1 20 999 642 21 764 040 764 399 1,0364 0,0155 764 399 3,64 

RONA NOPATt/C(NOA)t-1 0,5415 0,2290 -0,3125 0,4229 -0,3738 -22 075 180 -105,12 

C(NOA)t-1   45 040 880 119 136 383 74 095 503 2,6451 0,4224 20 795 867 99,03 

WACCt Náklady VK +  CK 0,0752 0,0463 -0,0289 0,6154 -0,2109 2 043 712 9,73 

Spread = RONA-

WACC   0,4662 0,1827 -0,2836 0,3918 -0,4069 -20 031 468 -95,39 

VK/C   0,1615 0,3649 0,2034 2,2596 0,3540 -1 237 065 -5,89 

re = NVK   0,0872 0,0852 -0,0020 0,9766 -0,0103 35 945 0,17 

Náklady na VK   0,0141 0,0311 0,0170 2,2067 0,3437 -1 201 120 -5,72 

CK/C   0,8385 0,6351 -0,2034 0,7574 -0,1207 647 745 3,08 

NCK   0,0729 0,0239 -0,0490 0,3282 -0,4839 2 597 087 12,37 

Náklady na CK   0,0611 0,0152 -0,0459 0,2486 -0,6045 3 244 832 15,45 

Zisková marže NOPATt/Tržby 0,0230 0,1219 0,0988 5,2922 0,7236 42 737 167 203,51 

Obratovost invest. 

kapitálu Tržby/C(NOA)t-1 23,5159 1,8791 -21,6369 0,0799 -1,0974 -64 812 347 -308,64 

  



 

 

   

Příloha č. 14: Rozklad EVA metodou logaritmů indexů – období 2012/2011                         Zdroj: [vlastní zpracování] 

2012/2011 
2011 2012 

Δ = (1)-(0) (1)/(0) 
log 

(1)/(0) 

abs.  změna 

[Kč] 

relativní 

změna  

[%] období (0) období (1) 

Tržby [Kč] 223 864 000 157 133 000 

    

  

Vl. kapitál (VK) [Kč] 61 864 000 67 838 000 

    

  

Cizí kapitál (CK) [Kč] 107 659 000 96 933 000 

    

  

Celkový kapitál (C) [Kč] 169 523 000 164 771 000 

    

  

NOPAT [Kč] 27 278 485 3 532 859 

    

  

EVAt 

(RONA-

WACCt)*C(NOA)t-1 21 764 040 808 247 -20 955 794 0,0371 -1,4302 -20 955 794 -96,29 

RONA NOPATt/C(NOA)t-1 0,2290 0,0565 -0,1724 0,2469 -0,6075 -17 116 576 -78,65 

C(NOA)t-1   119 136 383 62 491 473 -56 644 910 0,5245 -0,2802 -4 105 948 -18,87 

WACCt Náklady VK + CK 0,0463 0,0436 -0,0027 0,9419 -0,0260 266 730 1,23 

Spread = RONA-

WACC   0,1827 0,0129 -0,1697 0,0708 -1,1500 -16 849 846 -77,42 

VK/C   0,3649 0,4117 0,0468 1,1282 0,0524 -366 915 -1,69 

re   0,0852 0,0734 -0,0118 0,8610 -0,0650 455 135 2,09 

Náklady na VK   0,0311 0,0302 -0,0009 0,9714 -0,0126 88 220 0,41 

CK/C   0,6351 0,5883 -0,0468 0,9263 -0,0332 108 436 0,50 

NCK   0,0239 0,0228 -0,0012 0,9518 -0,0215 70 074 0,32 

Náklady na CK   0,0152 0,0134 -0,0018 0,8816 -0,0547 178 510 0,82 

Zisková marže NOPATt/Tržby 0,1219 0,0225 -0,0994 0,1845 -0,7340 -20 681 133 -95,02 

Obratovost invest. 

kapitálu Tržby/C(NOA)t-1 1,8791 2,5145 0,6354 1,3382 0,1265 3 564 558 16,38 

  



 

 

   

Příloha č. 15: Pyramidový rozklad EVA – ekonomický model -  období 2009/2010 

EVA 
 

EVA 
         

6 542 555 20 999 642 
 

rok 2009 rok 2010 
         

14 457 087 
 

absolutní změna [Kč] 
         

220,97 
 

relativní změna [%] 
         

              

              
RONA - WACC 

 
C (NOA) 

         
10,77% 46,62% x 60 720 874 45 040 880 

         
18 160 277 

 
-3 703 190 

         
277,57 

 
-56,60 

         

              

              
RONA 

 
WACC 

         
18,99% 54,15% - 8,22% 7,52% 

         
17 806 433 

 
353 845 

         
272,16 

 
5,41 

         

              

              

   
VK/C 

 
re  

CK/C 
 

NCK 

   
0,4277 0,1615 x 9,69% 8,72% + 0,5721 0,8385 x 0,0713 0,0729 

   
1 250 780 

 
134 312 

 
-973 299 

 
-57 948 

   
19,12 

 
2,05 

 
-14,88 

 
-0,89 

              

              
NOPAT/Tržby 

 
Tržby/C(NOA) 

         
5,51% 2,30% x 3,4504 23,5159 

         
-14 818 130 

 
32 624 562 

         
-226,49 

 
498,65 

         
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

  



 

 

   

Příloha č. 16: Pyramidový rozklad EVA – ekonomický model -  období 2010/2011 

EVA 
 

EVA 
         

20 999 642 21 764 040 
 

rok 2010 rok 2011 
         

764 399 
 

absolutní změna [Kč] 
         

3,64 
 

relativní změna [%] 
         

              

              
RONA - WACC 

 
C (NOA) 

         
46,62% 18,27% x 45 040 880 119 136 383 

         
-20 031 468 

 
20 795 867 

         
-95,39 

 
99,03 

         

              

              
RONA 

 
WACC 

         
54,15% 22,90% - 7,52% 4,63% 

         
-22 075 180 

 
2 043 712 

         
-105,12 

 
9,73 

         

              

              

   
VK/C 

 
re  

CK/C 
 

NCK 

   
0,1615 0,3649 x 8,72% 8,52% + 0,8385 0,6351 x 7,29% 2,39% 

   
-1 237 065 

 
35 945 

 
647 745 

 
2 597 087 

   
-5,89 

 
0,17 

 
3,08 

 
12,37 

              

              
NOPAT/Tržby 

 
Tržby/C(NOA) 

         
2,30% 12,19% x 23,5159 1,8791 

         
42 737 167 

 
-64 812 347 

         
203,51 

 
-308,64 

         
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

  



 

 

   

Příloha č. 17: Pyramidový rozklad EVA – ekonomický model -  období 2011/2012 

EVA 

 
EVA 

         21 764 040 808 247 
 

rok 2011 rok 2012 

         -20 955 794 

 
absolutní změna[Kč] 

         -96,29 

 
relativní změna [%] 

                 

            

  

  

          RONA - WACC 

 

C (NOA) 

         18,27% 1,29% x 119 136 383 62 491 473 

         -16 849 846 

 

-4 105 948 

         -77,42 

 

-18,87 

                 

            

  

  

          RONA 

 

WACC 

         22,90% 5,65% - 4,63% 4,36% 

         -17 116 576 

 

266 730 

         -78,65 

 

1,23 

           

  

                    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

VK/C 

 

re 

 

CK/C 

 

NCK 

  

  

0,3649 0,4117 x 8,52% 7,34% + 0,6351 0,5883 x 2,39% 2,28% 

  

  

-366 915 

 

455 135 

 

108 436 

 

70 074 

  

  

-1,69 

 

2,09 

 

0,50 

 

0,32 

  

                     

          NOPAT/Tržby 

 

Tržby/C(NOA) 

         12,19% 2,25% x 1,8791 2,5145 

         -20 681 133 

 

3 564 558 

         -95,02 

 

16,38 

         Zdroj: [vlastní zpracování] 

 


