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Anotace 

Účelem této bakalářské práce je vyhodnocení ekonomické výkonnosti zvoleného podniku pomocí 

metody ekonomické přidané hodnoty – EVA / finanční analýzy. Dalším krokem je poukázat na 

rozdíly mezi hodnocením výkonnosti prostřednictvím tradičních ukazatelů ve srovnání s moderní 

metodou ekonomické přidané hodnoty. V této práci jsou využity zejména metody analýzy, 

srovnávání, syntézy a matematicko-statistické metody. 

Annotation 

The purpose of this thesis is to evaluate the economic performance of the enterprise, using the 

method of economic value added-EVA/financial analysis. The next step is to point out the 

differences between the evaluation of performance through the traditional indicators, in comparison 

with the modern method of economic value added. In this work are used, in particular, the methods 

of analysis, comparison, synthesis and mathematical-statistical methods. 

Klíčová slova 

Výkonnost podniku; poměrové ukazatele; ekonomická přidaná hodnota (EVA); zisk z operační 

činnosti podniku (NOPAT); operační aktiva (NOA); provozní zisk před úroky a daněmi; 

průměrné vážené náklady kapitálu (WACC); relativní ukazatele EVA. 

Keywords 

Productivity of company; financial ratio; Economic Value  Added; net operating profit after taxes; 

net operating assets; Earnings Before Iterest and Taxes; Weighted Average Cost of Capital; the 

relative indicator EVA. 
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1. Úvod 

Do této doby se měření finanční výkonnosti společnosti opíralo z větší části o ukazatele klasické 

finanční analýzy, která se určovala z maximalizace účetního zisku. Nyní se ale tyto metody 

ukázaly být neefektivní a nehospodárné. Jde především o neakceptování možného rizika, 

neuvědomění si časové hodnoty peněz a nedostatečného důrazů tykajícího se výnosových 

požadavky investorů.  

Problémem bylo také to, že tímto způsobem používané ukazatele rentability nebyli dostatečně 

v souladu s akcionářskými představami. Tyto problémy vedli k inovacím starých metod a v běhu 

času k postupnému nalézání metod nových. 

 

Jedna z metod, která v dnešní době dokáže uspokojit širší spektrum požadavků, je metoda EVA. 

Jedná se o metodu, jež vychází z ekonomické přidané hodnoty. 

Daným cílem je prostřednictvím této práce analyzovat a zhodnotit ekonomickou výkonnost 

podniku KŠ a to s pomocí nových, flexibilnějších metod finanční analýzy. Z důvodů výše 

jmenovaných byl vybrán koncept EVA. Konečným výsledkem má být zjištění, zda podnik KŠ 

tvoří ekonomickou přidanou hodnotu nebo ji nevytváří. 

Hlavní metody použité v této práci jsou hlavně metody literárních článků, knih, analýz, syntéz a 

srovnávání. Metoda EVA byla zvolena takovým způsobem, aby co nejvěrněji odrážela reálnou 

ekonomickou situaci podniku a umožňovala tak co možná nejpřesnější výsledky. 

 

V první části teorie je jednoduchý přehled o aktuálních přístupech k měření výkonnosti podniku a 

jejich společného srovnávání. Dalším krokem je také popis třech klasických poměrových 

ukazatelů, jež byly využity na samém počátku  praktické části. V následujícím bloku jsou 

shrnuty, dlouhými výzkumy tvořené, informace z několika pramenů, které určují základ pro 

výpočet EVA např. výpočet ukazatele EVA, relativní ukazatele EVA atd. Tento blok je zakončen 

představením akciové společnosti KŠ. 
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V praktické části práce se začíná s výpočtem třech poměrových ukazatelů. Následně dochází k 

zavádění metody “ekonomické přidané hodnoty“ do praxe prostřednictvím sledované společnosti 

KŠ, a to od přeměny účetních dat na ekonomický model, až po určující propočet relevantních dat 

tohoto ekonomického ukazatele. 

Společnost, která bude popisována, si nepřála být uveřejněna a z tohoto důvodu je v textu 

uváděná pod pseudonymem  KŠ 
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A. Teoretická část 

2. Určení základního cíle a měření výkonnosti podniku 

2.1  Vývoj základního cíle podniku 

Základním principem podniku je uspokojovat potřeby a zájmy spotřebitelů/trhu a všech, kteří 

jsou se společnosti obchodně spjati. Velmi často byl základní cíl podniku definován jako 

schopnost dosažení maximálního zisku. Který byl vyjadřován v absolutní výši a v pozdější době 

ve většině poměrových ukazatelů, jako je ROE, ROI aj. U těchto ukazatelů se vycházelo 

z historických hodnot zisku, často z účetního, nepočítali s rizikem a stávali se statickými 

veličinami. 

Důraz kladený na maximalizaci zisku, jako primárního cíle podnikání se neztotožňuje s různým 

stupněm rizika s nimž je bohužel zisku dosahováno. Očekává, že vyšší cíle/zisky budou 

dosahovány při totožném stupni rizika.  

Tento přístup se zdá být velmi nereálný, protože praxe nám ukazuje, že principielně ziskovější 

způsob podnikání přináší i s tím spojené vyšší riziko, které zákonitě musí snižovat tržní cenu 

akcii podniku. Zvyšování zisku může cenu posouvat vzhůru, ale pokud se bude riziko zvětšovat 

rychlejším tempem, může cena akcie na trhu i při zvyšování zisku klesat. 

Dosahování prosté maximalizace zisku, aniž by jsme brali v úvahu roli rizika a času, je 

využitelná pro rozhodování v prostředí jistoty, a také krátké časové linie. Toto jsou podmínky, 

které se v praxi jen zřídka kdy vyskytují. Zisk společnosti, jež je vykazován v účetnictví, je velmi 

ovlivňován způsobem pojetí metody odepisování, výnosů a nákladů, nákladů příštích období a 

např. rozpuštěním a tvorbou rezerv. 

Na přelomu osmdesátých let byl základní cíl podnikatelské činnosti ustanoven jako schopnost 

dosáhnout nejvyšší možné hranice hodnoty společnosti a to prostřednictvím sumy 

diskontovaných zisků. Tímto přístupem se do cíle dostala i časová dimenze a dopad 

pravděpodobného rizika. 
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Takto chápaný směr podnikání působí v teorii i ekonomické praxi i v této době a stává se 

základní strukturou u nových modelů, jež berou za cíl podnikání dosáhnout nejvyšší možné 

hranice hodnoty pro vlastníky, tzv. shareholder value.  

Tyto nové aspekty jednoznačně směřovali ke vzniku inovativnějších ukazatelů, které by po všech 

stránkách lépe vyhovovali novým požadavkům trhu. Pro tento případ rozhodující vývoj vedl ke 

vzniku metody ekonomická přidané hodnoty (Economic Value Added - EVA), která při vhodném 

způsobu využití nejlépe zajišťuje cíle nejen akcionářům, ale i ostatním zájmovým skupinám 

(stakeholderům). 

2.2  Podnik a zájmové uskupení 

„Pojem výkonnost je vymezena jako schopnost podniku (podnikatelského subjektu) co nejlépe 

zhodnotit investice vložené do jeho podnikatelských aktivit. Tato definice vede k názoru, že 

podnikatelsky výkonná je pouze ta firma, která vykazuje dobré hospodářské výsledky. Toto pojetí 

se ukazuje být vzhledem k uvedené definici neúplné. Navíc podnikatelskou výkonnost hodnotí  

různí aktéři vystupující na trhu s odlišných hledisek.“ 
1
 

Do zájmových skupin patří: dodavatelé, zaměstnanci, odběratelé, zákazníci, akcionáři, 

management a stát. 

Tito účastníci sledují své osobní cíle, které mohou být v rozporu, především s plány manažerů a 

vlastníků.  

2.3  Postupy k měření výkonnosti podniku  

„Jeden z hlavních cílů finančního řízení podniku lze obecně formulovat jako neustálé zvyšování 

výkonnosti firem. 

V současné době ovlivňují podnikovou sféru a jeho chování globalizační trendy, zostřování 

konkurence, otevírání nových trhů, fůze a akvizice. Do popředí zájmu manažerů se dostává 

nutnost dlouhodobé orientace podniků na výkonnost. Zejména v procesu hodnocení úspěšnosti 

                                                 

1
Vochozka, M.: Metody komplexního hodnocení podniku. 1. Vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN  978-80-247-3647-1.  
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podniků se stávají klíčovými pojmy výkonnost podniků, měření výkonnosti a řízení hodnoty 

firmy.“ 
2 

„V průběhu posledních desítek let došlo k výraznému myšlenkovému odklonu v otázkách 

hodnocení efektivnosti podnikových aktivit od tradičních ukazatelů výkonnosti směrem 

k preferování tržní hodnoty podniku. 

Rostoucí informační efektivnost kapitálových trhů zvyšuje efektivní alokaci kapitálu. Nová 

koncepce finančního řízení je založena na řízení hodnoty pro vlastníka ( Shareholder Value ). Ta 

je postavena na modifikovaných finančních ukazatelích, které umožňují úspěšně a lépe 

identifikovat procesy a činnosti, které reálně a dlouhodobě zvyšují hodnotu pro akcionáře a 

rovněž celkovou hodnotu firmy.“ 
3
 

„Přístupy k měření výkonnosti se neustále vyvíjejí, vývoj používaných ukazatelů v závislosti na 

čase je zobrazen na obr. 1. Je zřejmé, že se přechází od tradičních účetních ukazatelů 

k ukazatelům, u nichž je výkonnost měřená pomocí změny hodnoty určené pomocí cen 

generovaných na trzích.“
4
  

Z dokumentováno prostřednictvím obr. 2 

                                                 

2
 Dluhošová, D.a kol.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. Vydání. Praha: Ekopress, 2010. ISBN  978-80-

86929-68-2, str. 15-16 
3
 Dluhošová, D.a kol.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. Vydání. Praha: Ekopress, 2010. ISBN  978-80-

86929-68-2, str.18 
4
 Dluhošová, D.a kol.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. Vydání. Praha: Ekopress, 2010. ISBN  978-80-

86929-68-2, str.18 
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Obrázek 1 Vývoj používaných ukazatelů v závislosti na čase
 

Zdroj: Dluhošová D. a kol., Finanční řízení a rozhodování podniku. 2010 , str.17 

 

Obrázek 2 Způsoby měření výkonnosti společností 

Zdroj: Šulák, M. - Vacík, E., Měření výkonnosti firem. 2005. Upraveno autorem.  
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2.4  Srovnávání tradičních a progresivních metod měření výkonnosti. 

V hodnocení společnosti může nastat problém ve vyhodnocení její výkonnosti prostřednictvím 

finančních ukazatelů. Tady je kladena otázka, zda má hodnocení určující vypovídající schopnost. 

Podniky, které jsou řízené „historickým“ způsobem jsou vytvořeny na základě mixu finančních  

cílů a strategických cílů. Jde o zvyšování výkonové velikosti podniku, navyšování podílu na trhu, 

vývoje inovačních výrobků a technologií a v neposlední řadě jde také o finanční ukazatelé 

odvozené z účetních výkazů.  

Z mnoha konkrétních částí hospodářského výsledku jsou pak určovány rozdílné ukazatele 

rentability např. ROA, ROI .  

Velmi špatně řešitelným problémem je, že účetní hospodářský výsledek nemůže dostatečně 

postihovat vznik akcionářské hodnoty. Není zkrátka zaručeno, že vyšší hodnota hospodářského 

výsledek bude mít dopad na vyšší hodnotu akcií na kapitálovém trhu. 

 Za nedostatečné účetní ukazatelé jsou vnímány především tyto skutečnosti: 

ukazatelé obsažené v účetnictví, neberou v úvahu časovou hodnotu peněz a možné riziko 

mají snahu ovlivňovat hodnotu vykázaného zisků i za přispění legálních účetních postupů 

Tyto zmíněné nedostatky vedou k používání modernějších přístupu měření finanční výkonnosti, 

jež by měli vést k přiblížení vstupních údajů z účetnictví k reálným hodnotám. Můžeme také 

využít i neúčetní úpravy, které mohou být překážkou pro univerzálnost použití dané metodiky. 

Další nelehké situace u těchto nových metod můžou nastat při propočítávání konkrétních 

komponentů. Mezi inovativní ukazatele, které berou v úvahu výše uvedené nedostatky, můžou 

být metody  CFROI, EVA. 

Jsou známy samozřejmě i obecnější postupy u měření výkonnosti firem a to metody EFQM, 

BSC, které nemají podporu pouze v ekonomických kritériích, ale snaží se také v systému řízení 

výkonnosti podniku implementovat kvalitativní a časové aspekty podnikání. Smyslem těchto 

metod je především to aby dali společnosti nástroj kvantifikující i to, co by mělo být ještě stále 

před nimi, místo otáčení se do minulostí.  
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3. Tradiční způsoby měření výkonnosti podniku (poměrové 

ukazatele) 

Pro tuto práci byla vybrána skupina ukazatelů likvidity: platební disponibilitu (hotové peněžní 

prostředky, splatné závazky, platební schopnost), ze skupiny ukazatelů zadluženosti: míru 

zadluženosti (dluhy, aktiva a míru zadluženosti k celkovým aktivům) a to především pro 

univerzálnost a praktické využití a posledním ukazatelem je rentabilita: rentabilita vlastního 

kapitálu, rentabilita tržeb. 

Vznik poměrových ukazatelů, začíná ve chvíli, když jsou dány jednotlivé absolutní hodnoty 

z účetních výkazů do vzájemných poměrů. 

Z poměrových ukazatelů jsou utvářeny soustavy, které mají uskupení paralelní, nebo pyramidové.  

3.1  Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele vyjasňují zadluženost vlastního kapitálu a zároveň také primární proporce 

vlastního a cizího kapitálu. Ukazatele pracují jako spolehlivé signály upozornění na výši rizika, 

kterými je společnost vystavena při dané struktuře vlastních a cizích zdrojů a zároveň i jako míra 

schopnosti organizace zvýšit zisky využitím cizího kapitálu. 

„míra zadluženosti je poměrně významným ukazatelem pro banku z hlediska poskytnutí úvěru. 

Cizí zdroje by neměli překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění. 

celková zadluženost nám charakterizuje finanční úroveň firmy. Ukazuje nám míru krytí firemního 

majetku cizími zdroji.  

úrokové krytí.“
5
 

3.2  Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele zobrazují míru schopnosti společnosti uhradit včas své závazky splatné v blízké 

budoucnosti.  

                                                 

5
 zdroj:

 
internetové stránky:financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-zadluzenosti/
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„- běžná likvidita nám říká kolika korunami z našich celkových oběžných aktiv je pokryta 1Kč 

 naších krátkodobých závazků. 

- pohotová likvidita je „očištěna“ o ne zrovna likvidní položku – zásoby 

- okamžitá likvidita je právem považována za nejpřísnější likvidní ukazatel.“
6 

3.3  Ukazatele rentability 

Ukazatelé poměřují cílový stav dosažený hospodářskou činností pro konkrétní vstup k sumě 

aktiv,tržeb a kapitálu. Úkolem těchto ukazatelů je zhodnotit míru úspěšnosti v plnění 

podnikových cílu a výnosnosti prostředků. 

- Rentabilita vlastního kapitálu - ROE  (return on equity)  

Měří výnosnost vlastního kapitálu. 

- Rentabilita tržeb -  ROS ( return on sales) 

Vyjadřuje podíl čistého zisku na tržbách. 

  

                                                 

6
 zdroj: internetové stránky:financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-zadluzenosti/ 
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4. Charakteristika ekonomického ukazatele EVA 

Pomocí tohoto ukazatele je získán nový pohled na měření ekonomické výkonnosti podniku. 

Který už není vázán pouze na rentabilitu vloženého kapitálu, ale může se také prostřednictvím 

tohoto ukazatele pro akcionáře a investory nabízet zajímavější budoucnost v podobě růstu 

hodnot. 

Jedna z mnoha definic ekonomické přidané hodnoty: „…je měřítkem výkonnosti firmy, které 

bylo vytvořeno s cílem motivovat manažery k orientaci na růst hodnoty pro akcionáře. Stern 

Stewart & comp, viz Stewart (1991), popularizoval  tento přístup v USA  kde se začal v 90. letech 

20. století implementovat do řízení řady firem“ 
7
 

4.1  Primární výpočet ukazatele Eva 

Obecná podoba výpočtu je tato: 

EVA = NOPAT – WACC x C (1) 

 „kde: NOPAT = net operating profit after taxes, zisk z operační činnosti podniku (zisk 

z provozních operací) po dani. Není možné jej vždy ztotožnit s provozním výsledkem 

hospodaření podle českých účetních předpisů. 

Capital = kapitál vázaný v aktivech která slouží operační činnosti podniku, tj. aktivech 

potřebných k hlavnímu provozu podniku. 

Vymezení operačních aktiv může být v konkrétních situacích různé, závisí na povaze 

podnikatelské činnosti podniku. Je však třeba věnovat pozornost zachováním vazby mezi 

operačními aktivy a výsledkem hospodaření z operační činnosti 

WACC = průměrné operační náklady kapitálu (weighted average cost ofcapital)“
8
 

V úvodu musíme upozornit na skutečnost, že  NOPAT je počítán pouze z operační činnosti. 

                                                 

7
 Dluhošová, D.a kol.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. Vydání. Praha: Ekopress, 2010. ISBN  978-80-

86929-68-2, str.19 
8
 Mařík, M.,Maříková, P.,: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. 

Vydání. Praha: Ekopress, 2005 ISBN  80-86119-61-0, str.13
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Za činnost, která není brána, jako operační můžeme pokládat např. investice do cenných papíru, 

ob, obchodování s pozemky u firmy.   

Aktiva NOA slouží k operační činnosti. 

„jeden z hlavních důvodů pro vydělování neprovozních činností je obvykle různá výše 

podnikatelského rizika v důsledku toho i potřeba použít rozdílné diskontní míry pro výnosy 

z provozní i neprovozní činnosti.“
9 

4.1.1 Převod účetních dat na ekonomický model v rámci konceptu EVA 

Koncept Eva je vybudován na „ekonomickém modelu“, jež samozřejmě vychází z modelu 

účetního. Informace, která jsou obsažená v účetním modelu jsou dále upravovaná s důrazem na 

konzistenci dat potřebných k měření výkonnosti a na potřeby akcionářů. 

Zmíněná data ukazují hospodářskou situaci v účetnictví. Pro reálný obraz skutečné ekonomické 

situace, která se blíží kapitálovému trhu, je třeba provést jejich konverzi. 

V tomto případě by měla konverze obsahovat tyto kroky: 

konverze financování 

konverze na operační aktiva 

akcionářská konverze  

daňová konverze 

4.1.2 Propočet operativních aktiv - NOA 

Identifikace NOA se primárně provádí z rozvahy. Důvodem je aby se vytvořil plynulý přechod na 

rozvahu ekonomickou, z níž není těžké vyhodnotit výši investovaného kapitálu. Ekonomická 

aktiva by měla obsahovat všechny položky, které pomáhají operativní činnosti podniku a je jsou 

také základem tvorby operativních výnosů: 

v tržním ocenění aktivovat položky, které „účetně“  v aktivech vykazovány nejsou 

                                                 

9
 Mařík, M.,Maříková, P.,: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. 

Vydání. Praha: Ekopress, 2005 ISBN  80-86119-61-0, str.1 
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snížit aktiva o cizí kapitál, který ještě nebyl úročený  

v aktivech vyčlenit neoperační aktiva 

Vyloučení neoperačních aktiv 

„Problém tohoto kroku je otázka, jak určit, která aktiva mají operační charakter a jsou nezbytná 

pro základní činnosti podniku a která nikoliv. Předem je třeba upozornit, že především v tomto 

bodě se názory různí a provedené úpravy budou do značné míry záviset na situaci konkrétního 

podniku a odborném posouzení analytika.“
10

 

Následují položky, které by měli být vypuštěny z aktiv
 

Krátkodobý finanční majetek – krátkodobé cenné papíry a podíly: jestliže by se obsahově 

dotýkali charakteristiky strategických rezerv, nejednalo by se o dlouhodobé uložení peněz. 

V případě prodeje by se to operační činnosti nedotklo. 

Finanční investice 

Nedokončená investice: vykazuje se odděleně 

Vlastní akcie: netvoří součást NOA 

Jiná aktiva nepotřebná k operační činnosti: jedná se o pronajaté budovy a pozemky nebo 

nadbytečné zásoby. 

Operační aktiva nevykázaná v účetnictví 

Tady budou aktiva, jejíž stopy jsou nedohledatelné v účetnictví, ale pro vyjádření skutečné 

ekonomické reality je zřejmé, že je zařadíme do operačních aktiv. 

Finanční leasing 

Jedná se o zapůjčený majetek prostřednictvím leasingu, z kterého nájemci vyplývají ekonomické 

profity i rizika. Tento majetek bývá započítán do rozvahy nájemce, i když ten k němu   

nedisponuje vlastnickým právem. Požadavek na tuto úpravy zohledňuje fakt, že se 

prostřednictvím leasingu financuje určitá část investic společnosti. 

                                                 

10
 Mařík, M.,Maříková, P.,: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. Vydání. Praha: Ekopress, 

2005 ISBN  80-86119-61-0, str.26 
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Majetek, který se aktivuje pomocí leasing, je využit pro aktiva určená na finanční i operativní 

leasing. 

 „jako nejvhodnější pro konkrétní provedení se jeví vyjít z principů obsažených v Mezinárodním 

účetním standartu 17. Vlastní postup účtování je pak založen na tom, že simulujeme koupi 

předmětu na úvěr, který by odpovídal podmínkám leasingové smlouvy. Výchozími parametry 

tedy jsou: 

hodnota předmětu leasingu, která by měla odpovídat jeho tržní hodnotě (označíme ji Hpl)  

doba pronájmu n vyjádřená v časových intervalech t, kdy dochází ke splátkám. 

výše leasingových plateb na začátku nebo na konci intervalu LPt 

- úroková míra, která je implicitně obsažená leasingových splátkách(il), absolutní úroveň   úroku 

vyplívající z této míry označíme Ut 

implicitní splátky úvěru odpovídajícího leasingu (SUt), předpokládáme, že LPt =SUt + Ut. 

Jádrem celého postupu je pak určit implicitní úrokovou míru iL, která odpovídá vnitřní úrokové 

míře leasingové operace.
“11 

            n                                     (2) 

HPL =  ∑ (1+iL)
-t 

x LPt 

 t=1 

kde: 

HPL -  tato hodnota by měla odpovídat tržní hodnotě předmětu leasingu, 

iL – jedná se o úrokovou míru, která je implicitně obsažená v leasingových splátkách, 

n - doba pronájmu, charakterizovaná časovým intervalem t, 

LPt  - míra navýšení leasingových plateb na začátku i konci intervalu. 

Zásoby 

                                                 

11
 Mařík, M.,Maříková, P.,: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2.   

Vydání. Praha: Ekopress, 2005 ISBN  80-86119-61-0, str.30 
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Z pohledu vlastníka se zásoby oceňují tržní cenou. Druhým krokem vedoucím ke vzniku 

ekvivalentů vlastního kapitálu u zásob vychází z užití metody LIFO.  Jestliže by se podcenila 

tvorba zásob vzniklá díky metodě LIFO, a tím se umožnil vznik tiché rezervy, je povinností tuto 

rezervu, v podobě vlastního kapitálu připočítat k NOA.        

Opravné položky pohledávek 

Tato položka je účtována jako ekvivalent vlastního kapitálu, za předpokladu, že jsou tyto 

„opravné položky pohledávek“ určující součástí podniku a stoupají s růstem objemu všeobecných 

podnikatelských aktivit. 

Náklady s dlouhodobými účinky 

Jestliže se tyto náklady stanou investicí do budoucna, měli by se taková to aktiva vykazovat jako 

investici do nehmotného majetku s tím, že je budeme odepisovat po dobu jejich očekávané 

životnosti. Toto aktivum se objeví jako ekvivalent zvýšeného vlastního kapitálu v pasivech. 

Jsou to náklady ovlivňující vývoj, výzkum, vzdělání a výchovu pracovníků.  

Goodwill 

„V českém účetnictví položka goodwill vykázána v rozvaze představuje kladný nebo záporný 

rozdíl mezi tržní (kupní) cenou podniku nebo jeho částí a cenou jeho individuálně přeceněných 

složek majetku snížených o převzaté závazky. Tento rozdíl může vznikat např. z potenciálu 

podniku v podobě dobrého jména podniku daného např. vybudovanými dodavatelsko – 

odběratelskými sítěmi, kvalifikovanou pracovní sílou a výkonným managementem, 

perspektivním výrobním programem.“
12

 

Závazky krátkodobé, explicitně neúročené  

U krátkodobých závazků, které se neúročí nelze zjistit jejich náklady na financování a tudíž se 

vyčleňují z investovaného kapitálu. Do závazků krátkodobých, s jejíž pomocí se by se měla 

aktiva snížit, se implementují tyto, nejdůležitější položky: 

 závazky krátkodobého charakteru 

 položky pasivního časového určení  

                                                 

12
 Pavelková, D.,Knapková, A.,: Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 1. Vydání. LINDE 

nakladatelství s. r. o., 2005 ISBN  80-86131-63-7, str.54/55 
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Veškeré důležité úpravy/změny na straně aktiv a také pasiv jsou obsaženy v  tab. 1 

Tabulka 1 Shrnutí dopadů provedených úprav do rozvahy 

Změny v aktivech 

-  neoperační dlouhodobý majetek 

+ goodwill ( v brutto hodnotě) 

+ dlouhodobý nehmotný majetek z aktivovaných nákladů 

+ zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku z přecenění (tichá rezerva)  

+ hodnota pronajatého majetku (leasing) 

+  kumulované neobvyklé ztráty 

+ kumulované neobvyklé zisky 

-  neoperační  oběžná aktiva 

+ tiché rezervy z přecenění oběžných aktiv 

 - neúročené krátkodobé závazky 

Změny v pasivech – vlastní kapitál 

Změny vyvolané úpravou aktiv 

- neoperační aktiva 

+ goodwill ( v brutto hodnotě) 

+ aktivované náklady (nehmotná aktiva) 

+ tiché rezervy 

+/-  případná úprava HV o náklady spojené s leasingem (kumulované) 

+ kumulované neobvyklé ztráty 

- kumulované neobvyklé zisky 

Změny ostatní 

+ nákladové rezervy, které nemají charakter skutečných závazků 

  Překontrolovat, zda vlastní kapitál nezahrnuje vlastní akcie 

Změny v pasivech – cizí kapitál 
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Změny vyvolané úpravou aktiv  

-  krátkodobé neúročené závazky ( včetně časového rozlišení ) 

+ závazky z leasingu 

Změny ostatní 

-  nákladové rezervy, které nemají charakter skutečných závazků 

Zdroj : Mařík M., Maříková P., Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku 

2005 

4.1.3 Změny vedoucí k NOPAT 

„První zásadou pro určení NOPAT ( net operating profit after taxes) je dosažení symetrie mezi 

NOA a NOPAT. Pokud jsou určité činnosti a jim odpovídající aktiva zařazeny do NOA, pak je 

zbytečně nutné aby jejich náklady a výnosy byly zařazeny do výpočtu NOPAT a samozřejmě 

naopak.“ 
13 

NOPAT určuje skutečnou výkonnost ze základní podnikatelské činnosti společnosti. Hovoří se 

zde  o výnosech z investovaného kapitálu, proto je také nutné při výpočtu operativního zisku 

počítat pouze s těmi náklady a výnosy které byly vytvořeny čistými operativními náklady (NOA). 

Úprava daní 

Zvláště důležitou úpravou vedoucí ke zjištění NOPAT  je identifikace teoretické daně, jež by byla 

finančně kryta z operačního výsledku hospodaření. Je známo několik možností jak tuto daň 

vyjádřit. Nejpoužívanějším způsobem je vynásobit NOPAT daňovou sazbou. Tímto způsobem se 

může bohužel změnit reálná podobu výsledku. Metoda, která odbourává již zmíněné 

nepřesnosti/odchylky a bude také využita v této práci je vydělení splatné daně účetním 

výsledkem hospodaření. Následně ukazatel NOPAT  touto skutečnou sazbou je vynásoben. 

Aby se mohl transformovat účetní výsledek hospodaření na NOPAT  musí se vycházet ze dvou 

hledisek, z výsledku hospodaření běžné činnosti nebo z výsledku provozního hospodaření. 

Veškeré důležité úpravy jsou obsaženy v  tab. 2 

                                                 

13
 Mařík, M.,Maříková, P.,: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. Vydání. Praha: Ekopress, 

2005 ISBN  80-86119-61-0, str.49 
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Tabulka 2 Shrnutí dopadů úprav do NOPAT 

 

Tabulka 3 Výpočet operativních aktiv (NOA) 

Provozní výsledek hospodaření 

 (−) provozní výnosy z neoperačního majetku 

    (+) finanční výnosy z finančního majetku zahrnutého do NOA 

    (+) provozní náklady na neoperační majetek 

3. (+) odpisy goodwillu 

4. (+) původní náklady s investičním charakterem 

    (−) odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů 

5. (+) leasingová platba (původní náklad na leasing) 

     (−) odpisy majetku pronajatého na leasing 

6. (−) neobvyklé zisky 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost(před daní) 

2. (+) nákladové úroky 

3. (−) výnosy z neoperačního majetku (zejména finanční výnosy) 

    (+) náklady na neoperační majetek 

4. (+) odpisy goodwillu 

5. (+) původní náklady s investičním charakterem 

6.  (−) odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů 

7. (−) neobvyklé zisky 

    (+) neobvyklé ztráty 

8. Eliminovat tvorbu a rozpouštění nákladových rezerv 

9. Úprava daní na úroveň NOPAT 
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    (+) neobvyklé ztráty 

8. Eliminovat tvorbu a rozpouštění nákladových rezerv 

9. Úprava daní na úroveň NOPAT 

Zdroj : Mařík M., Maříková P., Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku 

2005 

4.1.4 Náklady kapitálu 

Poslední fází propočtu EVA, je učení sazby nákladů kapitálu. 

 Průměrné náklady kapitálu se vypočítají podle vzorce: 

 WACC = rd  (1-t)  D/C + re  E/C (3) 

kde:  

WACC - jsou náklady na celkový investovaný dlouhodobý kapitál – výnos aktiv  

rd  - náklady na cizí kapitál - úrok 

C  - celkový dlouhodobě investovaný kapitál 

E  - Equity, vlastní kapitál 

re  - náklady na vlastní kapitál 

D - cizí kapitál - dluhy  

t   -  sazby daně z příjmu právnických osob. 

Základní požadavek je aby hodnota ukazatele EVA byla kladná. Jedině za těchto předpokladů 

vzniká „nová“ přidaná hodnota zvyšující původní hodnotu společnosti. 

Aby se mohl ustanovit WACC je zapotřebí znát tyto čtyři stupně: 

určit váhy jednotlivých složek kapitálu 

určit náklady na cizí kapitál 

určit náklady na vlastní kapitál 

vypočítat WACC 

provést případné další úpravy 

Náklady na cizí kapitál 
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Při určování tohoto nákladu, se vychází z propočtu váženého aritmetického průměru. Musí se brát 

v úvahu stávající strukturu cizích zdrojů. Potřebné informace jsou identifikovány především 

z účetního výkazu rozvahy. Hovoří se zde o těchto položkách: 

 finanční výpomoc, 

 dluhopisy, 

 běžné bankovní úvěry, 

 časově dlouhodobé bankovní úvěry. 

 Mimo bilanční položky: 

 další úročné závazky 

 finanční leasing 

 komplexní pronájem 

Jestliže budou sečteny všechny výše uvedené položky rozvahy a ostatních cizích zdrojů, dostane 

se výsledek v podobě cizích zdrojů podniku celkem. Dalším krokem se musí vyloučit z cizích 

zdrojů kapitálové složky, za které společnost nenese finanční odpovědnost.   

Náklady na vlastní kapitál 

„Náklady na vlastní kapitál jsou dány výnosovým očekáváním příslušných investorů. Výnosové 

očekávání je nutno odvozovat z možného alternativního výnosu kapitálu s přihlédnutím k riziku. 

Určit tyto náklady však v praxi patří ke složitějším úkolům finančního řízení. Přístupu k řešení 

uvedeného problému je celá řada. 

Na odhad nákladů vlastního kapitálu se ve vyspělých zemích používá: 

model oceňování kapitálových aktiv, 

model diskontovaných dividend, 

postup založený na připočtení rizikové přirážky (složené z rizikové přirážky za podnikatelské, 

finanční riziko, za sníženou likviditu), 
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k bezrizikové úrokové sazbě.“
14

 

Tyto náklady se také mohou zjistit pomocí průměrné rentability vlastního kapitálu 

V této kapitole se popisně uvádí stručná historie a charakteristika analyzované společnosti. 

Následuje praktická část a to propočet podle vybraných zástupců klasických ukazatelů a také 

podle moderních metod finanční analýzy z pohledu dosažených výsledků. Na konci praktické 

práce bude provedeno zhodnocení ekonomické výkonnosti společnosti. 

  

                                                 

14
 Pavelková, D.,Knapková, A.,: Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 1. Vydání. LINDE 

nakladatelství s. r. o., 2005 ISBN  80-86131-63-7, str.58 
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5. Charakteristika společnosti 

5.1  Základní informace 

Název a forma společnosti:  KŠ, a.s. 

se sídlem Brno, Trnkova 2222, okres Brno – město,  

PSČ 632 00, IČO 255 07 888 

Datum založení společnosti: 19. listopadu 1997 

Předmět podnikání: 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 kovoobráběčství 

 zámečnictví 

 výzkum a vývoj v oblasti technických a přírodních věd nebo společenských věd 

 obráběčství 

 zámečnictví, nástrojařství 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

5.1.1 Vlastnická struktura a vedení společnosti 

Statutární orgán:  představenstvo 

Předseda představenstva:  ing. Emil Fila, dat. nar. 6. srpna 1930, 

Brno, U Vodárny 10, PSČ 616 00, 

den vzniku funkce: 3. října 2011. 

Místopředseda představenstva: Antonín Slavíček, dat. nar. 29. října 1953, 

Podolí 10, PSČ 66403, 

den vzniku funkce: 3. října 2011. 

Člen představenstva:   František Kupka, dat. nar. 7. ledna 1943, 

Praha 8 – Kobylisy, Košťálková 1103/2, PSČ182 00, 

den vzniku funkce: 3. října 2011 

Člen představenstva:   Jan Zrzavý, dat. nar. 7. června 1948, 

Pardubice Na Okrouhlíku 1028, PSČ 530 03, 

den vzniku funkce: 3. října 2011 
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Způsob jednání: 

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu 

samostatně předseda nebo samostatně místopředseda představenstva. Ostatní členové 

představenstva jednají samostatně, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za 

společnost podepisují členové představenstva oprávnění jednat způsobem, že k obchodní firmě 

společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 

Dozorčí rada : 

Předseda dozorčí rady: František Drtikol, dat. nar. 2. Srpna 1954, 

Brno, Oderská 5, PSČ 625 00, 

den vzniku funkce: 6. října 2011 

Člen dozorčí rady:  Šárka Toyen, dat. nar. 23. října 1956, 

Brno, Elplova 10, PSČ 628 00, 

den vzniku funkce: 6. října 2011 

Akcie:  25 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 33 128 000 Kč v listinné podobě. 

Základní kapitál: 828 000 000 Kč 

4.1.3  Popis společnosti 

Výrobní podnik KŠ byl založen na základě dohody mezi třemi subjekty v roce 1997. Zabývá se 

výrobou, výzkumem, prodejem a opravou strojů určených pro železniční přepravu. 

Od svého zahájení podnik dodává drážním společnostem mechanizační stroje, díly, soupravy a 

veškeré prostředky s tímto odvětvím spojené. 

Společnost hájí své podnikatelské zájmy nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Svůj odbyt si 

našla v Rakousku a Maďarsku. 

V tuto chvíli může společnost zaměstnávat na hlavní pracovní poměr 258 zaměstnanců. 
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B. Praktická část 

6. Výpočet poměrových ukazatelů 

6.1  Ukazatel likvidity 

Krátkodobý finanční majetek (peněžní prostředky) měl klesající tendenci, která může být 

zapříčiněna investicemi, pohledávkami vůči odběratelům atd. Z pohledávek měli největší podíl na 

celkové sumě: odložené daňové pohledávky, pohledávky z obchodních vztahů a také krátkodobé 

poskytnuté zálohy.  

Naopak krátkodobé závazky (splatné závazky) se zvyšovali a to především u položky závazky 

z obchodních vztahů (dodavatelé) a ze závazku za zaměstnance (např. mzdy). Celková platební 

schopnost má v posledních 4 letech negativní bilanci. Jen v prvním roce jsme se pohybovali nad 

žádanou úrovní 1, a tudíž jsme byli  platebně solventní. Veškeré změny jsou zaznamenány v tab. 

4 

Tabulka 4 Platební disponibilita (ukazatel likvidity) 

hodnoty v tis. Kč 2012 2011 2010 2009 2008 

Peněžní prostředky 2 768 2 145 19 345 6 729 23 633 

Pohledávky 69 299 51 711 49 869 53 028 52 698 

Splatné závazky 45 483 34 869 34 138 72 326 15 125 

Platební schopnost 0,061 0,062 0,567 0,093 1,562 

Zdroj: vlastní výpočet autora 

6.2  Ukazatel zadluženosti 

Dluhy (cizí zdroje) mají stoupající tendenci, což je zapříčiněno, jako u splatných závazků, 

nárustem krátkodobých závazků a také krátkodobými i dlouhodobými bankovními úvěry. U aktiv 
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zaznamenáváme pokles hodnot a to především z důvodů snížení aktiv na bankovních účtech, 

dlouhodobých CP a DHM.  

Celková míra zadluženosti má negativní vývoj, její hodnota se nicméně pozvolna zvyšuje i když 

jen v řádech setin. Tyto změny jsou v tab. 5 

Tabulka 5 Míra zadluženosti (ukazatel zadluženosti) 

hodnoty v tis. Kč 2012 2011 2010 2009 2008 

Dluhy (závazky, úvěry) 128 695 105 213 34 138  72 326  15 125 

 Aktiva 575 623 579 138 526 820 549 599 879 385 

Míra zadluženosti k celkovým aktivům   0,224   0,182   0,065   0,132    0,017 

Zdroj: vlastní výpočet autora 

6.3  Ukazatel rentability 

Tyto ukazatelé dávají zprávy o míře efektu vloženého kapitálu. 

Z údajů obsažených v tab. 6 vyplívá, že rok 2008 byl nejméně úspěšným rokem. Rentabilita tržeb 

dosáhla v tomto roce nejnižší hodnoty za celé sledované období a to (1,02%). Tento stav byl 

zapříčiněn z velké míry díky nevhodnému poměru mezi růstem osobních nákladů a tržeb. 

Není možno si nevšimnout větších výnosů pro akcionáře – ROE, u něhož má hlavní roli finanční 

„detektor“, který upozorňuje, že větší zadluženost podniku míří k vyšší ROE. 

Tabulka 6 Ukazatel rentability (výnosnosti) 

 2012 2011 2010 2009 2008 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 28,29% 22,22% 6,94% 15,24% 1,76% 

ROS – rentabilita tržeb 1,91% 1,64% 5,60% 3,03% 1,02% 
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7. Výpočty základních položek EVA 

Tato část se bude věnovat jednotlivým výpočtům náležící metodě EVA. 

Operativní aktiva (NOA) 

Zisk z provozních operací (NOPAT) 

Průměrné operační náklady kapitálu (WACC) 

7.1  Výpočet operativních aktiv (NOA) 

U propočtu NOA  se vychází z rozvahy, umístěné v příloze mé práce. 

Jako první byl do NOA začleněn finanční leasing, který z účetního hlediska v aktivech nefiguruje 

a to z důvodů reálnějšího vyobrazení finanční situace společnosti. Určení pronajatého aktiva je 

uskutečněno implementací hodnoty na trhu, sníženou o odpisy. 

Zbylá část závazku byla vykázána na stranu pasiv.  

Pokračuje se v odstranění mimořádných položek, jež jsou vzkazovány v nákladových a 

výnosových složkách. V tomto případě jde především o zisky a ztráty z prodeje DM.  

Tabulka č. 7 obsahuje výše zmíněné úpravy 

Dále se snižuje strana aktiv prostřednictvím neúročeného cizího kapitálu a to hlavně o úvěry  

dodavatelů. Totožný postup se uplatňuje také v pasivech z důvodů uchování bilanční  rovnosti a 

to tím, že se odečtou krátkodobé neúročné závazky od cizího kapitálu. 

Tabulka 7 Výpočet operativních aktiv (NOA) 

Dopady do aktiv 

 hodnoty v tis. Kč 2012 2011 2010 2009 2008 

 Stálá aktiva 231 359 244 386 253 3533 273 833 649 895 

 _ Neoperativní investiční majetek 0 0 0 0 0 

 + Goodwill 0 0 0 0 0 



26 

 

 + 
Nehmotný investiční majetek 

z aktivovaných nákladu 
0 0 0 0 0 

 + 
Zvýšení hodnoty investičního  

majetku z přecenění 
0 0 0 0 0 

 + 
Hodnota pronajatého majetku 

(leasing) 
2 542 4 626 2 707 0 0 

 + Kumulované neobvyklé ztráty 0 0 0 0 0 

- Kumulované neobvyklé zisky 0 0 0 0 0 

 Mezisoučet 233 901 249 012 256 060 273 833 649 895 

 Oběžná aktiva 338 783 329 249 268 419 273 631 226 608 

- Neoperativní oběžná aktiva 0 0 0 0 0 

+ 
Tiché rezervy z přecenění 

oběžných aktiv 
0 0 0 0 0 

- Neúročené krátkodobé závazky - 34 025 - 18 128 - 17 314 - 19 873 - 4 874 

 Mezisoučet 304 758 311 121 251 105 253 758 221 734 

 Celkem 580 659 560 133 507 165 527 591 871 629 

Dopady do pasiv 

 Vlastní kapitál 445 461 473 487 491 513 474 301 859 799 

+ Neoperativní aktiva 0 0 0 0 0 

+  0 0 0 0 0 

+ Aktivované náklady (nehmotná 0 0 0 0 0 
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aktiva 

+ Tiché rezervy 0 0 0 0 0 

+ Případná úprava HV o náklady 

spojené s leasingem 
0 0 0 0 0 

+ Kumulované neobvyklé ztráty 0 0 0 0 0 

- Kumulované neobvyklé zisky 0 0 0 0 0 

+ Nákladové rezervy, které nemají 

charakter skutečných závazku. 

Vlastní kapitál je snížen  o 

vlastní   akcie 

0 0 0 0 0 

 Mezisoučet 445 461 473 487 491 513 474 301 860 773 

 Cizí kapitál 128 695 105 213 34 138 72 326 15 125 

- Neúročené krátkodobé závazky - 34 025 - 18 128 - 17 314 - 19 873 - 4 874 

+ Závazky z leasingu 0 0 0 2 254 1 139 

- Nákladové rezervy, které nemají 

charakter skutečných závazků 
- 1 472 - 439 - 1 172 - 1 417 - 534 

 Mezisoučet 93 198 86 646 15 652 53 290 10 856 

 celkem 580 659 560 133 507 165 527 591 871 629 

Zdroj: vlastní výpočet autora    

7.2  Určení zisku z provozních operací (NOPAT) 

Primární zdroj po určení zisku z provozních operací – NOPAT, byl pomocí účetních výkazů 

určen hospodářský výsledek z provozní činnosti. 
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Na začátku se připočítala platba z leasingu, následně byl hospodářský výsledek z provozní 

činnosti snížen o odpisy z tohoto konkrétního pronajatého aktiva. 

Dále se vyčistil základ od kumulovaných zisků a ztrát, jež měli návaznost na odprodej 

dlouhodobého majetku. Důvod je ten, že nejde o operační činnost přispívající k primárnímu 

podnikatelskému účelu 

Z tab. 8 vyplívá nelichotivý fakt o tom, že ukazatel NOPAT se stále pohybuje v minusových 

ukazatelích a má tedy hlubokou nestabilitu v dosahování zisku. 

Tabulka 8 Propočet zisku z provozních operací (NOPAT) 

hodnoty v tis. Kč 2012 2011 2010 2009 2008 

HV z provozní činnosti - 28 143 - 21 441 17 862 -26 743 -21 066 

Placené úroky 6 523 888 1 159 24 0 

Úroky obsažené v leasingových splátkách 196 164 163 150 273 

Výnosy z neoperativního majetku) zejména 

finanční výnosy 
- 13 104 - 3 318 - 800 - 569 - 5 165 

Náklady na neoperativní majetek 2 768 8 276 25 192 6 773 23 634 

Odpisy goodwill 0 0 0 0 0 

Původní náklady s investičním charakterem 0 0 0 0 0 

Odpisy nehmotného majetku vytvořeného 

aktivací těchto nákladu 
0 0 0 0 0 

Leasingová platba (původní náklad na 

leasing) 
1 304 1 096 1 087 994 1 819 

Odpisy majetku pronajatého na leasing - 108 - 98 - 96 - 89 - 161 

Neobvyklé zisky 0 0 0 0 0 

Neobvyklé ztráty 0 0 0 0 0 

NOPAT - 30 564 - 14 433 44 567 - 19 460 - 665 

Zdroj: vlastní výpočet autora 
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7.3  Určení nákladů kapitálu 

7.3.1 Propočet průměrných operačních nákladu kapitálu (WACC) 

Z tab. 9 se dá vyčíst, že od roku 2010 se hodnota WACC nepatrně zvýšila oproti minulému 

období a to o 0,07%. Je to především z toho důvodů, že zanedbatelně, ale přece jen se zvýšil 

podíl VK a náklady VK  v totožném období znatelně stoupali a to z důvodů velmi nízkých výplat 

dividend. 

Tabulka 9 Propočet průměrných operačních nákladu kapitálu (WACC) 

 re E/C rd D/C 1-T WACC 

2012 15% 0,30 5% 0,70 0,76 0,07 

2011 15% 0,39 5% 0,61 0,76 0,08 

2010 15% 1,00 5% 0,00 0,76 0,15 

2009 15% 1,00 5% 0,00 0,76 0,15 

2008 15% 1,00 5% 0,00 0,76 0,15 

Zdroj: vlastní výpočet autora 

Hodnota volného Cash Flow má stoupající tendenci, což je pozitivní signál směrem k akcionářům 

a přínos čistého zisku majitelům podniku. V tab. 10 je dále popsána situace, kdy v posledních 

dvou letech společnost investovala do výroby, což se projevilo v roce 2011 kdy hodnota 

krátkodobých i dlouhodobých úvěrů narost z 0 na 70 344 tis Kč.   

Tabulka 10 Propočet konkrétních složek kapitálu 

 2012 2011 2010 2009 2008 

Volné cash flow, FCF v tis. Kč 24 592 23 806 18 813 6 344 23 189 

Náklady vlastního kapitálu, re 15% 15% 15% 15% 15% 

Náklady cizího kapitálu po daních, rd 5% 5% 5% 5% 5% 

Cílová struktura kapitálu, D:E 50%:50% 50%:50% 50%:50% 50%:50% 50%:50% 
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Absolutní hodnota úročených dluhů D 

v tis. Kč 
83 212 70 344 0 0 0 

WACC = re × 0,5 +  rd  × 0,5 10% 10% 10% 10% 10% 

VA = FCF/WACC : hodnota aktiv v tis. 

Kč 
242 920 238 060 188 130 63 440 231 890 

E = VA  - D: hodnota vlastního kapitálu 

v tis. Kč 
162 708 167 716 188 130 63 440 231 890 

Vypočtená struktura  D/E 51% 42% 0% 0% 0% 

WACC přepočet 21% 21% 21% 21% 21% 

VA  - přepočet v tis. Kč 118 514 114 729 90 666 30 572 111 755 

E – přepočet v tis. Kč 35 302 44 389 90 666 30 572 111 755 

D/E 236% 158% 0% 0% 0% 

Zdroj: vlastní výpočet autora 

7.4  Výpočet ekonomické přidané hodnoty EVA 

Posledním krokem je výpočet ekonomické přidané hodnoty EVA. K tomuto bodu vedli veškeré 

předcházející operace. Ekonomický profit, spadající do rámcové koncepce ukazatele EVA, bude 

určen rozdílovým výpočtem a to mezi průměrnými operačními náklady kapitálu – WACC x 

NOA, včetně nákladů na vlastní a cizí kapitál a mezi výnosy z operační činnosti - NOPAT. 

Primární údaje tohoto ukazatele jsou obsaženy i s následným propočtem v tab. 11. 

Z údajů obsažených v tabulce je zřejmé, že za celé pětileté období nenabyla hodnota EVA 

kladných hodnot. Nejvyšší zápornou hodnotu společnost dosáhla v roce 2008  kdy hodnota klesla 

na hranici -131 410 tis Kč.  

Tím nejvýraznějším důvodem této záporné hodnoty byly větší výplaty dividend v návaznosti na 

velkou část vlastního kapitálu s jeho vyšší mírou ohodnocení. V následujícím roce nastal totožný 
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stav poklesu hodnoty EVA jako v roce předcházejícím. Ale z důvodu malé zaangažovanosti 

vlastního kapitálu na výplatě dividend, nebyl propad tohoto ukazatele tak markantní. 

Za celé sledované období kapitál na počátku prudce klesl, ale poté průběžně stoupal a to tak, že v 

roce 2012 vzrostla jeho hodnota oproti roku 2010 o 3,1%. Rostoucí kapitál ovšem nebyl v relaci 

s NOPAT, který měl kolísavou tendenci, a jež by měl upozorňovat na tu skutečnost, že vzrůstající 

zdroje nebyli efektivně využívány. 

Skutečnost, že se nepodařila udržet rentabilita větších hodnot kapitálu, mohla zapříčinit růst 

záporných hodnot EVA a to především v roce 2008. Celkové náklady kapitálu dosáhli svého 

minimálního nákladu v roce 2012, jelikož v tomto roce byl také propočten nejnižší čistý HV, 

nacházela se EVA opět v záporných číslech. 

Tabulka 11 ukazatel EVA 

 
Rok 

EVA 

v tis. Kč 

NOPAT 

v tis. Kč 

NOA 

v tis. Kč 
WACC r 

EVA = NOPAT – NOA × WACC 

2012 -68 270 -30 564 580 659 7% - 5,18% 

2011 -59 244 -14 433 560 133 8% -2,84% 

2010 -31 508 44 567 507 165 15% - 9,67% 

2009 -98 599 - 19 460 527 591 15% - 4,06% 

2008 -131 410 -666 871 629 15% - 0,09% 

Zdroj: vlastní výpočet autora 

Velmi nešťastná je situace z pohledu možné komparace firemních výsledků s výsledky ostatních 

společností. A to z důvodů monopolního působení společnosti  KŠ na tuzemském trhu. 

Srovnatelné informace zahraničních podniků ze stejného segmentu trhu nám nejsou k dispozici. 

Jediné možné srovnání je možno vidět s odvětvovým průměrem, jež je zveřejněno 

prostřednictvím webového rozhraní Ministerstva průmyslu a obchodu. V obecné průmyslové 

kategorii – „v období (2009 – 2012) se meziročně hodnota EVA zvýšila o více než 59 mld. Kč, 

což je vysoce pozitivní. To bylo způsobeno především zlepšením spreadu, tj. zlepšením 

efektivnosti průmyslu (vliv na zlepšení hodnoty EVA o necelých 58 mld. Kč). Na zlepšení 
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hodnoty spreadu se podílela jak zlepšení ROE (vliv na EVA 48 mld. Kč), tak snížení rizika (vliv 

na EVA 10 mld. Kč).“
15

 

Bohužel u společnosti KŠ nedochází za toto období k požadovanému nárůstu a taktéž ani k žádné 

tvorbě přidané hodnoty. Během celého sledovaného období nezaznamenali finančně-hospodářské 

výkazy žádné kladné hodnoty.  

  

                                                 

15
 http://www.businessinfo.cz/app/content/files/zpravodajstvi-pro-export/Financni-analyza-2012.pdf 
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8.  Závěr 

Smyslem této bakalářské práce bylo posoudit finanční a hospodářskou situaci společnosti KŠ, 

prostřednictvím progresivní metody EVA. V praktické části byli využiti primární ukazatelé 

poměrových analýz, jež posloužili ke komparaci možných přístupů hodnocení společnosti KŠ 

s progresivním ukazatelem EVA. 

Porovnávání těchto dvou vývojově odlišných metod, je považováno jako důležitý úkol této práce. 

Z uskutečněné analýzy poměrových ukazatelů vychází, že podnik je silný ve vyšší míře 

schopnosti zvýšit zisky prostřednictvím většího objemu výhodnějšího cizího kapitálu pro 

zabezpečení hospodaření společnosti. 

Vyšších ukazatelů rentability vlastního kapitálu podnik dosáhl prostřednictvím větší zadluženosti 

a nižší likvidity. Tento způsob financování se ukázal pro společnost velmi výhodný.  

Negativním ukazatelem se pro společnost ukázal výsledek hospodaření (VH). Z hlediska účetní 

bilance se jedná o neprosperující a nestabilní firmu. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2012 

a to -28 028 tis Kč, na tomto stavu měl největší podíl „provozní výsledek hospodaření  - 26 766 

tis Kč “ konkrétně mzdové náklady, nižší výkony 207 214 tis Kč, nulová obchodní marže, 

výkonová spotřeba největší za sledované období 163 050 tis Kč,-. 

Oproti tomu v roce 2010 HV dosáhl růstu o 224%  oproti roku 2008 a to především z důvodu 

největšího výkonu, nižší výkonové spotřebě.    

Pozitivní kompenzace, vzhledem k HV, je spatřována v relativně rostoucí tendenci tržeb za 

prodej vlastních výrobků a služeb, který se v roce 2012 zvýšil oproti minulému období o 39,6% ( 

a to o 55 389 tis Kč.) 

Jako negativní element se jeví nízká ROS (rentabilita tržeb), ale naopak kladné hodnoty má ROE 

(rentabilita vlastního kapitálu). Musí být zmíněno, že ač účetně pozitivní výsledky ROE dokládají 

úspěch společnosti, ze stránky ekonomické nebyly až tak uspokojivé a to především z důvodu 

nedostačujícího pokrytí nákladu vlastního kapitálu.   

Nejdůležitější část této práce se věnovala výpočtům ekonomické přidané hodnoty. 

Po nezbytných převodech z účetních dat na ekonomický model, jež jsou vyžadovány z důvodů 

realističtějšího sbližování skutečným podmínkám společnosti, se hodnota EVA vypočítala.  Musí 
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se také zmínit i to, že více než o zcela přesný propočet „ekonomické přidané hodnoty“ jde o 

určitou predikci EVA, jejíž vypovídající hodnota má jistou omezenou míru pravděpodobnosti. A 

to i přesto, že se budou striktně dodržovat všechny pravidla, může u výpočtů dojít ke zkreslení.  

Podle dosažených výsledků, společnost KŠ nevytvořila kladnou EVA – ekonomickou přidanou 

hodnotu a to po dobu pěti let. 

Záporná ekonomická přidaná hodnota znamená, že nebyly bohužel uhrazeny ani běžné náklady, 

náklady kapitálu a kapitál vlastní. 

Další negativní dopad má tento fakt na pokrytí, respektive nepokrytí odměny věřitelů a vlastníků. 

Nebyla zkrátka vytvořena nová hodnota 

Od roku 2009 měl kapitál stoupající tendenci, ale zároveň jeho nízká rentabilita signalizuje jeho 

neúplné využití, jež hrálo výraznou roli u záporných hodnot ekonomické přidané hodnoty. Také 

hodnoty tradičních ukazatelů nám potvrzují tuto hypotézu. 

V roce 2008 klesl ekonomický zisk na nejnižší hodnotu za sledované období a to na – 131 410 tis 

Kč. Příčina je spatřována ve vyšší výplatě dividend v návaznosti na velkou část vlastního kapitálu 

s jeho vyšší mírou ohodnocení. 

Výsledky ekonomické přidané hodnoty ukazují, že za celé zkoumané období se ekonomická 

hodnota společnosti nezvyšovala. 

Ve vztahu k hodnocení podniku se tady nehovoří v žádném případě v negativním slova smyslu. 

Jde především o progresivnější pohled na vnímání hodnocení výkonnosti společnosti a to tak, že 

za vypočtenou „ekonomickou přidanou hodnotu“ je brán hospodářský zisk oproti účetnímu.  

Na základě dosažených výsledků vyplívá, že sledovaný podnik upřednostňuje rozdělování 

dosažených zisků a to hlavně prostřednictvím transferu dividend akcionářům místo jejich 

opětovného investování. 
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14. Přílohy 

Výkaz zisků a ztrát 

Hodnoty uvedená v tis. Kč. 

KŠ, a. s. Účty 2012 2011 2010 2009 2008 

V-01 Tržby za prodej zboži 604 0 0 0 202 495 

V-02 Naklady vynaložene na prodane zboži 504 0 0 0 163 248 

V-03 Obchodní marže  Výpočet 0 0 0 39 247 

V-04 Výkony  Výpočet 207 214 206 000 277 561 190 701 262 405 

V-05 Tržby za prodej vlastnich vyrobků a 

služeb 
601,602 198 260 142 871 294 388 124 644 196 034 

V-06 Změna stavu zasob vlastni činnosti  skup.61 89 954 63 129 -16 827 66 057 65 852 

V-07 Aktivace skup.61 0 0 0 0 519 

V-08 Výkonová spotřeba  Výpočet 163 050 127 843 144 462 119 913 158 977 

V-09 Spotřeba materialu a energie 501,503 110 899 84 470 83 810 75 599 88 067 

V-10 Služby skup. skup.51 52 151 43 373 60 652 44 314 70 910 

V-11 Přidaná hodnota  Výpočet 44 164 78 157 133 099 70 827 103 675 

V-12 Osobni naklady  Výpočet 79 315 84 033 87 648 76 720 79 668 

V-13 Mzdove naklady 521 57 614 60 788 63 665 55 487 57 653 

V-14 Odměny členům organů společnosti a 

družstva 
523 422 422 422 422 422 

V-15 Naklady na socialni zabezpečeni a 

zdravotni pojištěni 
524-526 20 083 21 196 22 088 19 336 20 170 

V-16 Socialni naklady 527, 528 1 196 1 627 1 473 1 475 1 423 

V-17 Daně a poplatky skup. skup.53 1 731 1 466 773 850 1 173 

V-18 Odpisy dloudodobeho nehmotneho a 

hmotneho majetku  
551 13 996 14 100 15 004 18 838 17 925 

V-19 Tržby z prodeje DM a materialu 641,642 24 124 7 821 10 342 556 531 

V-20 Tržby z prodeje DM 641 9 257 198 9 857 46 238 
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V-21 Tržby z prodeje materialu 642 14 867 7623 485 510 293 

V-22 Zůstatkova cena prod. DM a mat. 541,542 9 408 5 155 12 976 696 79 

V-23 Prodany dlouhodoby majetek 541 689 0 12 670 0 0 

V-24 Prodany material 542 8 719 5 155 306 969 79 

V-25 Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období 

525,554

-5,557-9 
-6 174 -1 126 -10 110 -2699 11 020 

V-26 Ostatni provozni vynosy  Výpočet 3 949 11 748 5 259 30 195 9 428 

V-27 Ostatni provozni naklady  Výpočet 727 1 500 12 409 25 996 1 225 

V-30 Provozní výsledek hospodaření Výpočet -26 766 -7 372 29 000 -18 823 2 580 

V-32 Prodane CP a podily 561 0 6 0 0 0 

V-33 Vynosy z DFM  Výpočet 0 0 0 0 0 

V-41 Změna stavu rezerv a opravnych 

položek ve finančni oblasti 
574,579 0 0 0 0 -1 260 

V-42 Vynosove uroky 662 177 83 360 95 1 067 

V-43 Nakladove uroky 562 6 523 888 1 159 24 0 

V-44 Ostatni finančni vynosy 663,667,

8 
13 104 3 318 800 569 5 165 

V-45 Ostatni finančni naklady 563,567

-9 
8 135 8 463 11 954 7 817 31 282 

V-48 Finanční výsledek hospodaření  Výpočet -1 377 - 5 956 - 11 953 -7 177 -23 690 

V-49 Daň z příjmů za běžnou činnost 591,2,59

5 
0 8 113 -815 743 -44 

V-50 - splatna 591,595 0 8 113 -815 743 -44 

V-52 Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 
 -28 143 -21 441 17 862 -26 743 -21 066 

V-53 Mimořadne vynosy  skup.68 195 4 010 597 683 657 

V-54 Mimořadne naklady  skup.58 80 645 1 185 184 501 

V-58 Mimořádný výsledek hospodaření  Výpočet 115 3 365 -588 499 156 

V-60 Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-) 
Výpočet -28 028 -18 076 17 274 -26 244 -20 910 
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Rozvaha 

Hodnoty uvedená v tis. Kč. 

KŠ, a. s. 2012 2011 2010 2009 2008 

R-001 AKTIVA CELKEM 575 623 579 138 526 820 549 599 879 385 

R-003 Dlouhodobý majetek  231 359 244 386 253 353 273 833 649 895 

R-004 Dlouhodobý nehmotný majetek  6636 6 443 7 321 2 639 3 913 

R-007 Software 6 636 312 1 475 2 595 3 913 

R-011 Nedokončeny DNM 0 6 131 5 846 44 0 

R-013 Dlouhodobý hmotný majetek 145 483 157 383 168 959 195 056 210 982 

R-014 Pozemky 42 456 42 732 42 732 42 732 42 732 

R-015 Stavby 71 647 77 290 82 596 87 639 85 744 

R-016 Sam. movite věci a soubory mov. 

věci 
30 820 36 807 44 075 64 082 74 613 

R-020 Nedokončeny DHM 560 554 556 603 7 893 

R-023 Dlohodobý finanční majetek 79 240 80 560 76 073 76 138 435 000 

R-024 Podily v ovladanych a řizenych 

osobach 
76 270 76 270 76 067 76 132 542 

R-025 Podily v učetnich jednotkach pod 

podst.vlivem 
0 0 6 6 0 

R-026 Ostatni dlouhodobe CP a podily 0 0 0 0 434 458 

R-027 Půjčky a uvěry - ovladajici a řidici 

osoba, podstatny vliv 
2 970 4 290 0 0 0 

R-031 Oběžná aktiva 338 783 329 249 268 419 273 631 226 608 

R-032 Zásoby 266 716 275 393 199 205 213 874 150 347 

R-033 Material 51 768 41 115 28 875 26 717 29 302 

R-034 Nedokončena vyroba a polotovary 124 747 153 481 94 625 85 560 86 870 

R-035 Vyrobky 90 201 80 797 75 705 101 597 34 175 

R-039 Dlouhodobé pohledávky 11 139 11 139 19 251 21 176 22 399 

R-040 Pohledavky z obchodnich vztahů 0 0 0 2 740 3 220 
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R-047 Odložena daňova pohledavka 11 139 11 139 19 251 18 436 19 179 

R-048 Krátkodobé pohledávky 58 160 40 572 30 618 31 852 30 229 

R-049 Pohledavky z obchodnich vztahů 38 750 17 796 25 291 21 893 24 602 

R-054 Stat - daňove pohledavky 822 3 073 1 584 2 926 952 

R-055 Kratkodobe poskytnute zalohy 17 896 19 084 2 749 6 773 4 554 

R-057 Jine pohledavky 692 619 994 260 121 

R-058 Krátkodobý finanční majetek 2 768 2 145 19 345 6 729 23 633 

R-059 Penize 179 339 532 385 444 

R-060 Učty v bankach 2 592 1 806 18 813 6 344 23 189 

R-063 Časové rozlišení 5 481 5 503 5 048 2 135 2 882 

R-064 Naklady přištich obdobi 5 481 5 503 5 040 2 125 2 861 

R-066 Přijmy přištich obdobi 0 0 8 10 21 

R-067 PASIVA CELKEM 575 628 579 139 526 823 549 595 879 385 

R-068 Vlastní kapitál 445 461 473 487 491 513 474 301 859 799 

R-069 Základní kapitál 574 649 574 649 574 649 574 649 602 299 

R-070 Zakladni kapital 574 649 574 649 574 649 574 649 603 273 

R-071 Vlastni akcie a vlastni obchodni 

podily 
0 0 0 0 -974 

R-073 Kapitálové fondy 28 976 28 976 28 927 28 992 360 593 

R-075 Ostatni kapitalove fondy 29 013 29 013 29 013 29 013 1 362 

R-076 Oceň. rozdily z přeceněni majetku a 

zavazků 
-37 -37 -86 -21 359 231 

R-078 Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
30 039 30 039 29 175 29 175 29 175 

R-079 Zakonny rezervni fond/Nedělitelny 

fond 
30 039 30 039 29 175 29 175 29 175 

R-081 Výsledek hospodaření minulých let -160 175 -142 101 -158 512 -132 271 -11 358 

R-083 Neuhrazena ztrata minulych let -160 175 -142 101 -158 512 -132 271 -111 358 

R-084 Výsledek hospodaření běžného 

účetního období +/- - 
-28 028 -18 076 17 274 -26 244 -20 910 
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R-085 Cizí zdroje 128 695 105 213 34 138 72 326 15 125 

R-086 Rezervy 0 0 0 0 0 

R-091 Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

R-102 Krátkodobé závazky 45 483 34 869 34 138 72 326 15 125 

R-103 Zavazky z obchodnich vztahů 34 025 18 128 17 314 19 873 4 874 

R-107 Zavazky k zaměstnancům 2 754 4 704 3 485 3 532 3 411 

R-108 Zavazky ze socialniho zabezpečeni a 

zdravotniho pojištěni 
1 856 2 104 2 219 2 239 1 694 

R-109 Stat - daňove zavazky a dotace 480 619 657 616 481 

R-110 Kratkodobe přijate zalohy 3 989 4 563 2 321 43 775 3 058 

R-112 Dohadne učty pasivni 1 027 3 154 7 773 1 540 1231 

R-113 Jine zavazky 1 352 1 597 369 751 376 

R-114 Bankovní úvěry a výpomoci 83 212 70 344 0 0 0 

R-115 Bankovni uvěry dlouhodobe 29 017 59 360 0 0 0 

R-116 Kratkodobe bankovni uvěry 43 237 0 0 0 0 

R-117 Kratkodobe finančni vypomoci 10 958 10 984 0 0 0 

R-118 Časové rozlišení 1 472 439 1 172 2 968 4 461 

R-119 Vydaje přištich obdobi 1 172 439 1 172 1 417 534 

R-120 Vynosy přištich obdobi 0 0 0 1 551 3 927 

 


