
 

 

  



 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA FINANCÍ 

 

 

 

 

Hodnocení eficience finanční výkonnosti podniků potravinářského průmyslu 

 pomocí metody DEA 

Evaluation of Financial Performance Efficiency of Company from Food Industry 

 using DEA Method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Veronika Hladišová 

Vedoucí diplomové práce: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal 

 

 

Ostrava 2015  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

„Děkuji vedoucímu práce prof. Dr. Ing. Zdeňkovi Zmeškalovi za cenné rady a čas, který mi 

věnoval při zpracování této práce.  

 



3 

 

Obsah 
1 Úvod ................................................................................................................................... 5 

2 Popis DEA modelů hodnocení efektivnosti produkčních jednotek ............................. 6 

2.1 Efektivnost ................................................................................................................... 6 

2.2 Modely analýzy obalu dat ............................................................................................ 7 

2.2.1 Základní principy metody DEA ........................................................................... 8 

2.2.2 Členění metod .................................................................................................... 11 

2.3 Základní modely analýzy obalu dat ........................................................................... 12 

2.3.1 CCR model ......................................................................................................... 12 

2.3.2 BCC model ......................................................................................................... 17 

2.3.3 Aditivní model .................................................................................................... 19 

2.4 Modely Super efektivnosti ......................................................................................... 20 

2.5 Alternativní modely analýzy obalu dat ...................................................................... 23 

2.6 Window analysis ........................................................................................................ 25 

3 Charakteristika vybraných podniků odvětví pivovarnictví ....................................... 27 

3.1 Odvětví pivovarnictví v České republice .................................................................. 27 

3.2 Výběr pivovarů pro DEA analýzu ............................................................................. 29 

3.3 Vstupní údaje pro DEA analýzu ................................................................................ 32 

3.3.1 Výstupy pivovarů ............................................................................................... 33 

3.3.2 Vstupy pivovarů ................................................................................................. 45 

4 Hodnocení eficience finanční výkonnosti pomocí metody DEA ................................. 48 

4.1 Software pro modely efektivnosti .............................................................................. 48 

4.2 Volba modelu ............................................................................................................ 49 

4.3 Aplikace modelu BCC ............................................................................................... 49 

4.3.1 Aplikace modelu BCC na všech jednotkách ...................................................... 49 

4.3.2 Aplikace modelu BCC dle velikostních skupin ................................................. 53 

4.4 Aplikace modelu Super efektivnosti .......................................................................... 56 



4 

 

4.4.1 Aplikace modelu Super efektivnosti na všech jednotkách ................................. 57 

4.4.2 Aplikace modelu Super efektivnosti dle velikostních skupin ............................ 59 

4.5 Aplikace modelu SBM .............................................................................................. 63 

4.5.1 Aplikace modelu SBM na všech jednotkách ...................................................... 63 

4.5.2 Aplikace modelu SBM dle velikostních skupin ................................................. 67 

4.6 Aplikace modelu Window Analysis .......................................................................... 68 

4.7 Zhodnocení výsledků ................................................................................................. 71 

5 Závěr ................................................................................................................................ 75 

Seznam použité literatury ...................................................................................................... 77 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 79 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 

 

  



5 

 

1 Úvod 

Modely analýzy obalu dat byly navrženy pro to, aby pomáhaly měřit a zlepšovat 

výkonnost produkčních jednotek. Hledání vyšší efektivnosti je jedním ze zásadních úkolů 

managementu společnosti, který se pod tlakem majitelů snaží zlepšit výkonnost jejich 

organizace. Odpovědnost dosáhnout lepších výsledků ze zdrojů jim dostupných je proto na 

managementu společností.  

Ve veřejném sektoru se vlády neustále snaží dosáhnout vyšší hodnoty za peníze 

daňových poplatníků, zatímco globalizace ekonomiky zesiluje konkurenční tlak na obchodní 

společnosti. Výhodou DEA modelů je, že managementu neodpovídají pouze na otázku „Jak 

dobře na tom jejich společnost je v porovnání s ostatními společnostmi?“, ale pomáhají 

odpovědět i na otázku „Co by mohly zlepšit?“ A právě modely DEA analýzy umožňují vzít 

v úvahu všechny důležité faktory, které ovlivňují výkonnost jednotek a poskytují kompletní 

a vyčerpávající ohodnocení efektivity.  

Cílem diplomové práce je hodnocení eficience finanční výkonnosti vybraných 

podniků odvětví pivovarnictví pomocí modelů DEA analýzy. 

Kromě úvodu a závěru je práce rozčleněna celkem do tří kapitol.  

První kapitola je zaměřena na popis terminologie a základních principů modelů DEA 

analýzy. Následně je provedena stručná klasifikace modelů a popis jednotlivých modelů 

zařazených do příslušné skupiny. Největší pozornost je věnována metodám, které budou 

následně využity pro analýzu efektivnosti vybraných podniků.  

Úvodem druhé kapitoly je popsán trh pivovarnictví v České republice. Dále je obsah 

kapitoly zaměřen na výběr jednotlivých podniků, které budou tvořit vstupní soubor jednotek 

pro analýzu efektivnosti. Pro potřeby analýzy efektivnosti je každý podnik reprezentován 

vstupy a výstupy. Právě charakteristice a analýze hodnot vstupů a výstupů jednotlivých 

pivovarů je věnována největší část této kapitoly. 

Poslední kapitola je zaměřena na aplikaci jednotlivých metod. Nejprve je aplikován 

model ze skupiny základních modelů, následně je provedena analýza super efektivnosti pro 

uspořádání efektivních jednotek. Pro ověření výsledků získaných základním modelem je zde 

aplikován i další model zastupující tuto skupinu. Posledním modelem využitým pro analýzu 

efektivnosti je model Window Analysis, který umožňuje sledovat měnící se výkonnost 

jednotek v čase.  V závěru kapitoly jsou všechny získané výsledky srovnány a zhodnoceny.  
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2 Popis DEA modelů hodnocení efektivnosti produkčních jednotek 

 Součástí kapitoly je nejprve úvod do problematiky hodnocení efektivnosti 

produkčních jednotek. Součástí kapitoly 2.2.1 jsou představeny základních principy a pojmy 

modelů analýzy obalu dat (DEA, Data Envelopment Analysis) a uvedeny některé výhody 

a nevýhody aplikace těchto metod.  

Dále je stručně popsáno členění jednotlivých metod DEA modelů. Největší pozornost 

je v rámci této kapitoly věnována popisu základních modelů DEA analýzy. Následuje 

charakteristika modelů Super efektivnosti. Součástí je taktéž uvedení výčtu a stručné 

charakteristiky alternativních DEA modelů. Poslední část kapitoly je věnována popisu metody 

umožňující hodnotit vývoj efektivnosti produkčních jednotek v čase.  

 Ke zpracování kapitoly byly použity informace z publikací Cook (2005), Cooper, 

Seiford a Zhu (2011), Cooper, Seiford a Tone (2006, 2007), Emrouznejad (2004). Z domácí 

odborné literatury byly využity publikace Brožová (2010) a Jablonský (2004). Další zdroj 

představovaly odborné články vztahující se k tématu DEA modelů.  

2.1 Efektivnost   

 Efektivnost je ukazatelem výkonnosti produkčního systému. Měření výkonnosti 

a efektivnosti podniků a identifikace zdrojů jejich neefektivnosti je důležitým předpokladem 

pro zlepšení chování těchto jednotek v konkurenčním prostředí. Jedná se o vztah mezi vstupy 

a výstupy. V případě jednoho vstupu a jednoho výstupu lze efektivnost vyjádřit poměrovým 

ukazatelem: 

 .
vstup

výstup
tefektivnos   (2.1) 

 V praxi je však důležité, pro hodnocení efektivnosti dané jednotky, vzít v úvahu nejen 

větší počet vstupů, ale i výstupů. Dalšími poměrovými ukazateli mohou být různé finanční 

charakteristiky, počet zaměstnanců, plocha, kterou má jednotka k dispozici, i různé 

kvalitativní ukazatele. Míru efektivnosti v případě r výstupů a m vstupů u Uq jednotky lze 

vyjádřit obecně jako: 

 ,










j

jqj

i

iqi

xv

yu

tefektivnos  (2.2) 

kde mjv j ...,,2,1,   jsou váhy přiřazené j-tému vstupu a rju j ...,,2,1,   jsou váhy přiřazené  
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i-tému výstupu. X= njmixij ...,,2,1,...,,2,1,   je matice vstupů a podobně 

Y=  njriyij ...,,2,1,...,,2,1,   matice výstupů.  

 Ekonomická teorie definuje efektivnost jako stav, kdy není možné při daných zdrojích 

vyrobit o jednotku statku více, aniž by bylo nutné omezit výrobu statku jiného. Tzn., že 

neexistuje žádné plýtvání.  

2.2 Modely analýzy obalu dat  

 Současná podoba modelů analýzy obalu dat (DEA) byla představena již v roce 1978. 

Od té doby bylo mnohými výzkumy prokázáno, že tyto modely jsou velmi dobrými 

a jednoduše aplikovatelnými nástroji pro hodnocení výkonnosti produkčních jednotek. Pro 

svou jednoduchou aplikaci se DEA modely velice brzy staly jedním ze zásadních metod pro 

hodnocení výkonnosti.  

Na rozdíl od statistických metod, které porovnávají efektivitu jednotek vzhledem 

k průměrné míře efektivity, DEA porovnává jednotky vzhledem k nejlepším jednotkám. 

Cílem této metody je rozdělení zkoumaných objektů na efektivní a neefektivní jednotky podle 

velikosti spotřebovaných zdrojů a množství vyráběné produkce nebo jiného druhu výstupu. 

Metody DEA jsou řazeny mezi metody vícekriteriálního rozhodování a jedná se o metody 

odhadu produkční funkce založené na teorii lineárního programování. DEA modely jsou 

využívány pro hodnocení efektivnosti, výkonnosti či produktivity homogenních produkčních 

jednotek, nazývaných také jako Decision Making Units (DMU). Tyto jednotky přeměňují 

různorodé vstupy na výstupy. 

 Výstupy jsou ve většině případů posuzovány jako žádoucí, tedy pozitivní efekty, tzn. 

takové, že jejich vyšší hodnota vede, za jinak nezměněných podmínek, k vyšší výkonnosti 

dané jednotky. Vstupy jsou naopak svou povahou minimalizační, tzn., nižší hodnota těchto 

vstupů vede k vyšší výkonnosti sledované jednotky.  

 DEA modely vycházejí z toho, že pro daný problém existují množiny přípustných 

možností, které jsou tvořeny všemi možnými kombinacemi vstupů a výstupů. Množina 

přípustných možností je tvořena tzv. efektivní hranicí. Produkční jednotky, jejichž kombinace 

vstupů a výstupů leží na efektivní hranici, jsou efektivními jednotkami, protože se 

nepředpokládá, že by mohla reálně existovat jednotka, která dosáhne stejných výstupů 

s nižšími vstupy, případně vyšších výstupů s nižšími vstupy.   
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2.2.1 Základní principy metody DEA  

 Homogenní produkční jednotky jsou definovány jako jednotky, které se zabývají 

produkcí identických nebo ekvivalentních efektů nazývaných výstupy. Pro vytváření efektů 

spotřebovává jednotka vstupy.  

 Jak již bylo zmíněno výše, DEA modely jsou metody odhadu produkční funkce 

založené na teorii lineárního programování. V případě spotřeby více vstupů na produkci více 

výstupů se používá relativní míra efektivnosti, vyjádřená vztahem: 

 .
ůvýstupsumavážená

ůvstupsumavážená
efektivita   (2.3) 

 Relativní míra efektivnosti proto, že její hodnota závisí na celém souboru jednotek. 

Změní-li se efektivní hranice v důsledku přidání nové jednotky, změní se i míry efektivnosti 

ostatních jednotek.  

 Modely DEA hledají individuální váhy pro jednotlivé hodnocené jednotky s tím, že 

tyto váhy jsou určovány tak, aby maximalizovaly efektivnost jednotky. Vzhledem k tomu, že 

tyto váhy nejsou odvozené od ceny, ale spíše od používané technologie v jednotlivých 

střediscích, používá se termín relativní technická efektivita, kterou lze vyjádřit následujícím 

vztahem: 

 ,...,,2,1,

1

1
pk

xv

yu

m

i

ikik

n

j

jkjk

k 













  (2.4) 

kde iku  a jkv  jsou individuální váhy vstupů a výstupů pro jednotlivé jednotky. Na základě 

míry efektivnosti k  jsou pak jednotky rozděleny na jednotky efektivní a jednotky 

neefektivní. Váhy musí být stanoveny tak, aby koeficient technické efektivity byl z intervalu 

1;0 . Relativní technická efektivita efektivní jednotky se pak rovná hodnotě 1.  

 Podle podoby efektivní hranice lze odvodit předpoklad o charakteru výnosů z rozsahu 

pro danou úlohu. Výnosy z rozsahu popisují vztah mezi proporcionální změnou výrobních 

faktorů a změnou produkce. Výnosy z rozsahu mohou být konstantní, variabilní, rostoucí 

nebo klesající.    

 První kombinace, konstantní výnosy z rozsahu, je charakterizovaná následovně: je-li 

kombinace vstupů a výstupů (x, y) prvkem množiny přípustných možností, potom je prvkem 
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této množiny i kombinace ( x,  y), kde 0 . Znamená to, že je-li nějaká produkční 

jednotka s kombinací vstupů a výstupů (x, y) jednotkou efektivní, potom bude efektivní 

i jednotka ( x,  y). 

 Následující Obr. 2.1 zachycuje efektivní hranici v případě jednoho vstupu a jednoho 

výstupu za předpokladu konstantních výnosů z rozsahu.  

Obr. 2.1 Množina produkčních možností – konstantní výnosy z rozsahu 

 

Zdroj: Jablonský (2004, s. 73). 

Z obrázku je patrné, že efektivní hranice zde tvoří obal dat, který je kónický a jedinou 

efektivní jednotkou je zde jednotka U6. 

 Předpoklad variabilních výnosů z rozsahu vede k modifikaci efektivní hranice. 

Efektivní hranice v tomto případě tvoří obal dat, který je konvexní. Jak je zobrazeno na Obr. 

2.2, na rozdíl od předchozího příkladu jsou zde efektivní jednotky čtyři, a to jednotky U1, U2, 

U6 a U8. Opět se však jedná o zobrazení efektivní hranice v případě jednoho vstupu a jednoho 

výstupu. Označení více jednotek jako efektivní je způsobeno tím, že zde neplatí požadavek, 

kdy pro zachování efektivnosti musí být  násobek vstupů doplněn stejným násobkem 

výstupů. V případě variabilních výnosů z rozsahu tedy bude efektivní i jednotka, u které 

poměrný nárůst výnosů bude nižší, případně vyšší než poměrný nárůst vstupů. 
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Obr. 2.2 Množina produkčních možností – variabilní výnos z rozsahu 

 

Zdroj: Jablonský (2004, s. 75). 

  Pro to, aby se některá z neefektivních jednotek stala efektivní, musí dojít k redukci 

jejích vstupů nebo k navýšení hodnoty výstupů. Zvýšením hodnoty produkovaného výstupu 

nebo redukcí vstupu tak, aby se nacházely na hranici produkčních možností, získáme tzv. 

virtuální jednotku. Virtuální jednotka je váženým součtem některých efektivních jednotek 

v systému, které se nazývají peer jednotky.  

 Modely, které se snaží najít virtuální jednotku maximalizující výstupy, se nazývají 

modely orientovanými na výstupy. Na Obr. 2.1 je tato virtuální jednotka označena U  . Aby se 

neefektivní jednotka U8 stala efektivní, došlo k navýšení hodnoty výstupu z y na y , při 

zachování současné úrovně vstupu x. Stejná situace nastala na Obr. 2.2 také v případě 

neefektivní jednotky U3 při variabilních výnosech z rozsahu. 

 Snížením hodnoty spotřebovaného vstupu na úroveň x při zachování současné úrovně 

výstupu y dojde k nalezení virtuální jednotky U  . V tomto případě se jedná o modely 

minimalizující vstupy při zachování současné úrovně výstupu, které se nazývají modely 

vstupně orientované, případně modely orientované na vstupy. Redukce vstupu je opět patrná 

na Obr. 2.1 u neefektivní jednotky U8 a na Obr. 2.2 u neefektivní jednotky U3. 

 Další možností, jak dosáhnout virtuální jednotky, je kombinace obou předešlých 

možností. Tento přístup se používá v modelech, které se označují jako aditivní nebo 

odchylkové modely. U těchto modelů není potřeba rozlišovat mezi orientací na vstupy 

a výstupy.  

Pomocí modelů DEA je určována efektivita jednotky na základě individuálně 

určených vah vstupů a výstupů každé jednotky souboru. To znamená, že vybraný model musí 

být sestaven a vyřešen pro každou jednotku zvlášť. Výsledkem aplikace metody pak je: 
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− koeficient technické efektivnosti jednotlivých jednotek; 

− míra snížení vstupů nebo zvýšení výstupů vedoucí k efektivitě jednotky; 

− určení peer jednotek pro každou neefektivní jednotku; 

− určení koeficientů kombinace peer jednotek tvořících virtuální efektivní jednotku 

pro neefektivní jednotku.  

Koeficient technické efektivnosti je však relativní, neboť vyjadřuje efektivní jednotku 

v rámci zkoumané skupiny jednotek.  

Výhodou i nevýhodou metody DEA je volba vah vstupů a výstupů, protože závisí na 

hodnocené jednotce. Jednotka se může zdát efektivní, i když ve skutečnosti efektivní není, jde 

totiž o efektivitu praktickou, nikoliv teoretickou a závisí na složení zkoumané skupiny.  

Problém nastává v okamžiku, kdy jednotka spotřebovává malé množství některého 

typu vstupů a naopak produkuje velké množství některého z výstupů. Váhy těchto relativně 

výhodných vstupů a výstupů pak budou vysoké, ostatní váhy nízké a jednotka bude efektivní. 

Proto je výhodné zavádět do modelu požadavek na omezení hodnot vah vstupů a výstupů tak, 

aby žádná váha nebyla nulová a často také, aby žádná váha nepřekročila vhodně stanovenou 

maximální hodnotu.  

Výhodou DEA modelů je možnost začlenění faktorů z okolního prostředí jednotek 

a sociálních faktorů buď jako vstupů nebo jako výstupů. Modely DEA jsou tedy aplikovány 

pro hodnocení a pozorování efektivnosti systémů jako jsou školy, nemocnice, banky, 

výzkumné organizace a různé oblasti veřejné správy. Jedná se o systémy s velmi špatně 

agregovatelnými vstupy a výstupy. U těchto organizací není tak dobře aplikovatelná metoda 

finanční analýzy, neboť cílem těchto společností není vytvářet zisk a přidanou hodnotu pro 

vlastníky, jako je tomu u běžných obchodních společností.  

2.2.2 Členění metod 

V následující části práce, kapitoly 2.3 až 2.5, jsou jednotlivé DEA metody rozděleny 

do kategorií podle jejich charakteru, tak jak je toto členění uvedeno v publikaci Jablonský 

(2004). Metody jsou zde rozděleny do tří hlavních skupin. Jedná se o skupiny metod 

základních modelů analýzy obalu dat, alternativních modelů analýzy obalu dat a modely 

Super efektivnosti. 

Autor se dále zmiňuje o možném rozšíření DEA modelů a to o modely diskrétní 

a Malmquistův index. Těm však v následující části práce není věnován větší prostor. Diskrétní 

modely sice vychází ze stejných principů jako modely analýzy obalu dat, ale svou 

matematickou formulací patří do třídy diskrétních úloh matematického programování. 
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Zástupcem této kategorie jsou FDH (Free Disposable Hull) a FRH (Free Replicability Hull) 

modely. Malmquistův index pak usiluje o modelové zachycení vlivu změn technologií a jejich 

oddělení od ostatních zdrojů zvyšování efektivnosti firem.  

V rámci kapitoly 2.6 je provedena charakteristika metody Window Analysis, která 

bude v aplikační části práce využita pro analýzu změny efektivnosti produkčních jednotek 

v čase.  

2.3 Základní modely analýzy obalu dat 

 Mezi základní modely analýzy obalu dat patří tři modely. První z nich, CCR, za 

předpokladu konstantních výnosů z rozsahu, druhý BCC, za předpokladu variabilních výnosů 

z rozsahu. Poslední je model Aditivní, označovaný také jako SBM model. Jednotlivé 

matematické formulace modelů byly převzaty z publikace Jablonský (2004, s. 80 – 86). 

2.3.1 CCR model 

 V rámci tohoto modelu, který byl navržen Charnesem, Cooperem a Rhodesem v roce 

1978, je relativní míra efektivity vypočtena jako podíl vážených vstupů a vážených výstupů 

hodnocené jednotky Uq.  

 Pro každou jednotku souboru je postupně vypočten pomocí vah pro vstupy vi, 

i =  1,2,…,m, virtuální vstup a pomocí vah pro výstupy ui, i = 1,2,…,r, virtuální výstup: 

virtuální vstup = ,...2211 mqmqq xvxvxv   

virtuální výstup = ,...2211 rqrqq yuyuyu   

kde qx1  v rovnici zastupuje hodnotu prvního vstupu q-té jednotky, qy1  hodnotu prvního 

výstupu q-té jednotky.  

 Váhy vstupů a výstupů jsou počítány optimalizačním způsobem tak, aby 

maximalizovaly efektivnost hodnocené jednotky při dodržení podmínek maximální 

jednotkové efektivnosti všech ostatních jednotek.  

 

Vstupově orientovaný CCR model 

 CCR model orientovaný na vstupy je zaměřen na změnu množství vstupů tak, aby se 

neefektivní jednotka stala efektivní. Změna množství vstupů se přímo úměrně promítá do 

změny množství výstupů, jedná se tedy o konstantní výnos z rozsahu.  
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 Koeficient technické efektivity k  je v tomto modelu definován jako poměr celkové 

vážené produkce a celkové vážené spotřeby vstupů a váhy musejí být stanoveny tak, aby 

hodnota tohoto koeficientu byla z intervalu (0,1>. Zároveň musí být splněna podmínka, že 

váhy nemohou být záporné. Jednotka s koeficientem technické efektivity rovna jedné je 

efektivní, koeficient nižší než jedna odráží neefektivitu jednotky a míru potřebného snížení 

množství vstupů k zajištění efektivity jednotky.  

 Je možné stanovit i takové váhy, při maximalizaci koeficientu technické efektivity, 

které jsou z hlediska praxe nereálné. Z toho plyne, že koeficient technické efektivity je 

optimistickým odhadem skutečné efektivity.  

 Protože váhy jsou pro každou jednotku Uq určovány individuálně, je potřeba vytvořit q 

modelů a řešit jej pro každou jednotku zvlášť.  

 Model lze pro jednotku Uq formulovat jako úlohu lineárního lomeného programování 

následovně: 

maximalizovat  ,










m

j

jqj

r

i

iqi

xv

yu

z  

za podmínek  ,1








m

j

jkj

r

i

iki

xv

yu

  k = 1,2, …, n, (2.5) 

 ,iu   ,,....,2,1 ri  

 jv   ,...,,2,1 mj  

kde z je míra efektivnosti jednotky Uq, ɛ je infinitezimální
1
 konstanta, pomocí které model 

zabezpečuje, že všechny váhy vstupů a výstupů budou kladné a budou tedy alespoň nějakou 

minimální měrou v modelu zahrnuty, xik, i = 1,2, …, m, k = 1,2, …, n je hodnota i-tého vstupu 

pro jednotku Uk a yik,  i = 1,2, …, r,  k = 1,2, …, n je hodnota i-tého výstupu pro jednotku Uk.  

 Při fixaci hodnoty jmenovatele a maximalizaci hodnoty čitatele je možné celý model, 

pro jednotku Uq, převést na úlohu standardního lineárního programování, která má následující 

podobu: 

                                                 
1
 Infinitezimální – nekonečně malý. 
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maximalizovat  , 
r

i

iqi yuz  

za podmínek  , 
m

j

jkj

r

i

iki xvyu k = 1,2, …, n, (2.6) 

 ,1
m

j

jqj xv  

 ,iu   ,,....,2,1 ri  

 ,jv   ....,,2,1 mj  

 Výsledkem výpočtu primárního modelu jsou váhy jednotlivých vstupů a výstupů 

a koeficient technické efektivity jednotky. Pokud tento koeficient dosahuje hodnoty nižší než 

jedna, určuje také, jak mají být změněny vstupy, aby se jednotka stala efektivní.  

 Pomocí duálního CCR modelu orientovaného na vstupy lze najít virtuální jednotku 

neefektivní jednotky Uq charakterizovanou vstupy X∙λ a výstupy Y∙λ, které jsou lineární 

kombinací vstupů a výstupů ostatních jednotek daného souboru a které jsou lepší než vstupy 

a výstupy hodnocené jednotky Uq. 

 Duální model k  primárnímu CCR modelu orientovanému na vstupy má tvar: 

minimalizovat q  

za podmínek ,
1





n

j

iqqjij xx   ,...,,2,1 mi  (2.7) 

 ,
1





n

j

iqjij yy   ,...,,2,1 ri  

 ,0j  ,...,,2,1 nj  

kde  n ...,,, 21 , ,0  je vektor vah, které jsou přiřazené jednotlivým jednotkám. q  

je mírou efektivnosti hodnocené jednotky Uq a může být interpretována jako potřebná míra 

redukce vstupů pro dosažení efektivní hranice a její hodnota bude menší nebo rovna jedné.  

 Pro vstupy a výstupy virtuální jednotky musí tedy platit qq xX    a qyY  , 

kde xq a yq jsou vektory vstupů a výstupů jednotky Uq. Jako efektivní je pak označena 

jednotka, u které virtuální jednotka neexistuje, resp. virtuální jednotka je totožná 

s hodnocenou jednotkou. Platí tedy vztah qxX   a qyY  . To nastává právě tehdy,   
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je-li proměnná q =1 a hodnoty všech přídavných proměnných musí být rovny nule. Po 

doplnění těchto proměnných do modelu (2.7) bude mít výpočetní tvar CCR modelu při 

orientaci na vstupy následující maticový zápis: 

minimalizovat   ,  sesez TT

q   

za podmínek  ,qq xsX     (2.8) 

 ,qysY    

 ,0,,  ss  

kde s a s jsou vektory přídavných proměnných v omezeních pro vstupy a výstupy, 

 1,...,1,1Te  a   je infinitezimální konstanta, zpravidla rovna 810 . 

 Při splnění následujících dvou podmínek je pak jednotka Uq  označena za efektivní: 

− optimální hodnota proměnné q  je rovna jedné;  

− optimální hodnota všech přídatných proměnných 
*

is , j =1,2,…,r, a 
*

is , i = 1,2,…,m je 

rovna nule.  

 

 Z optimálních výsledků modelu (2.8) lze získat cílové hodnoty vstupů qx  a výstupů 

qy  pro dosažení afektivní hranice následujícími dvěma způsoby: 

− 
** ,   YyXx qq , kde *  je vektor optimálních hodnot vah vypočtených 

modelem (2.8); 

− 
  *** , syysxx qqqqq  , kde symboly s hvězdičkou (*) jsou vektory 

optimálních hodnot proměnných modelu (2.8). 

 

Výstupově orientovaný CCR model 

 Analogicky k modelu orientovanému na vstupy lze zapsat model orientovaný na 

výstupy. Tentokrát je zjišťováno, jakým způsobem lze zlepšit výstupní charakteristiky 

hodnocených jednotek tak, aby se jednotky staly efektivními. 

 Primární CCR model orientovaný na výstupy je formulován následovně: 
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minimalizovat  
m

j

jqj xvg ,  

za podmínek   
r

i

m

j

jkjiki xvyu ,  ,,...,2,1 nk   (2.9) 

  
r

i

iqi yu ,1  

 ,iu  ,,...,2,1 ri   

 ,jv  .,...,2,1 mj   

 V maticové podobě je pak duální CCR model orientovaný na výstupy formulován 

následovně: 

maximalizovat  ,  seseg TT

q   

za podmínek ,qxsX     (2.10) 

 ,qq ysY     

 .0,,  ss  

 Stejně jako u modelu CCR orientovaného na vstupy je jednotka Uq efektivní, je-li 

optimální hodnota účelové funkce g
*
=1. Pokud je optimální hodnota větší než jedna, jednotka 

efektivní není a hodnota proměnné 
*

q  zde vyjadřuje potřebu proporcionálního navýšení 

výstupů pro dosažení efektivnosti. Cílové hodnoty vstupů qx  a výstupů qy  pro CCR model 

orientovaný na výstupy se získají analogicky předchozímu modelu: 

− 
** ,   YyXx qq , kde 

*  je vektor optimálních hodnot vah vypočtených 

modelem (2.10); 

− 
  *** , syysxx qqqqq  , kde symboly s hvězdičkou (*) jsou vektory 

optimálních hodnot proměnných modelu (2.10). 

 

 Pro optimální řešení CCR modelů při orientaci na vstupy a na výstupy platí, že jsou 

míry efektivnosti (hodnoty účelové funkcí obou modelů) převrácenými hodnotami, tj. 

** /1 gz  . 
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2.3.2 BCC model 

 BCC model, označovaný podle svých autorů Banker, Charnes a Cooper, vznikl v roce 

1984 jako modifikace modelu CCR. Na rozdíl od tohoto modelu BCC model uvažuje navíc ke 

konstantním výnosům v rozsahu také rostoucí a klesající. V tomto případě se kónický obal dat 

mění na konvexní. Jak bylo dokázáno na Obr. 2.1 a 2.2, v případě využití BCC modelu je více 

jednotek označeno jako efektivních.  

 

Vstupově orientovaný BCC model 

 Matematický model primárního modelu orientovaného na vstupy je následující: 

maximalizovat ,
r

i

iqi yuz  

za podmínek   
r

i

m

j

jkjiki xvyu ,  ,,...,2,1 nk   (2.11) 

 ,1
m

j

jqj xv  

 ,iu  ,,...,2,1 ri   

 ,jv  ,,...,2,1 mj   

  - libovolné, 

kde   je duální proměnná přiřazená podmínce konvexnosti 1 Te  modelu (2.12). 

Modely (2.5) a (2.11) jsou duálně sdružené a liší se pouze v tom, jakých hodnot může nabývat 

proměnná  . Jednotlivé modifikace jsou uvedeny v následující Tab. 2.1.  

Tab. 2.1 Modifikace podmínek pro různé výnosy z rozsahu 

Výnosy z rozsahu 
Primární model 

(2.11) 
Primární model 

(2.13) 
Duální model 

(2.12, 2.15) 

CRS – konstantní 0  0v  Te  - libovolné 

VRS – variabilní  libovolné v  - libovolné 1Te  

NIRS - nerostoucí 0  0v  1Te  

NDRS - neklesající 0  0v  1Te  

Zdroj: Jablonský (2004, s. 86). 

 V CCR modelu je hodnota této proměnné rovna nule  = 0, v BCC modelu může 

nabývat tato proměnná libovolné hodnoty (kladné, záporné, ale i rovny nule). V Tab. 2.1 jsou 
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dále uvedeny další dvě modifikace těchto modelů, kterých lze dosáhnout úpravou podmínek 

pro součet proměnných λ v duálních modelech a podmínek pro hodnotu   primárního 

modelu orientovaného na vstupy a v modelu orientovaného na výstupy. První modifikace pak 

předpokládá nerostoucí výnosy z rozsahu – NIRS (Non-increasing Return to Scale), druhá 

neklesající výnosy z rozsahu – NDRS (Non-decreasing Return to Scale).  

 Pro formulaci duálního BCC modelu orientovaného na vstupy je model (2.7) pouze 

rozšířen o podmínku konvexnosti 1 Te . 

 Duální model BCC orientovaný na vstupy má pak následující podobu: 

minimalizovat  ,  sesez TT

q   

za podmínek ,qq xsX      (2.12) 

 ,qysY    

 ,1Te  

 .0,,  ss  

 Všechny symboly v modelu (2.12) mají stejnou interpretaci jako symboly u duálního 

modelu CCR vstupově orientovaného. Naprosto stejným způsobem lze získat virtuální 

jednotky a přepočtené cílové hodnoty vstupů a výstupů pro neefektivní jednotky. Efektivní 

jednotky lze opět identifikovat shodně, tzn., že hodnota radiální proměnné q je rovna jedné 

a současně všechny přídavné proměnné 


is , 


is jsou rovny nule. V tomto případě pak platí, že 

z
*
=1. Jednotky, které nejsou efektivní, mají hodnotu z

*
<1.  

 

Výstupově orientovaný BCC model 

 Primární BCC model orientovaný na výstupy je formulován následovně: 

minimalizovat ,vxvg
m

i

jqj   

za podmínek   
r

i

m

j

jkjiki vxvyu ,, ,,...,2,1 nk   (2.13) 

 ,1
r

i

iqi yu  
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 ,iu  ,,...,2,1 ri   

 ,jv  ,,...,2,1 mj   

 v – libovolné,  

kde v je duální proměnná příslušející podmínce konvexnosti 1 Te , viz Tab. 2.1, 

duálního BCC modelu orientovaného na výstupy. Pro BCC efektivní jednotky je optimální 

hodnota účelové funkce g
*
 rovna jedné, pro neefektivní jednotky je větší než jedna a udává 

míru navýšení výstupů pro dosažení efektivní hranice.  

 Analogicky také duální BCC model orientovaný na výstupy je pouze doplněn, oproti 

modelu (2.10), o podmínku konvexnosti. Matematický zápis je následující: 

maximalizovat  ,  seseg TT

q   

za podmínek ,qxsX     (2.14) 

 ,qq ysY     

 ,1Te  

 .0,,  ss  

2.3.3 Aditivní model  

 Aditivní model, někdy také označovaný jako SBM (Slack Based Measure), měří 

efektivnost přímo pomocí hodnot přídavných proměnných 


is , 


is . Při jeho formulaci, na 

rozdíl od modelů CCR a BCC, není potřeba rozlišovat mezi orientací na vstupy a výstupy. 

Základní formulace tohoto modelu, jak uvádí Jablonský (2004, s. 86), je následující:  

maximalizovat ,  sesez TT
 

za podmínek ,qxsX    (2.15) 

 ,qysY    

 ,1Te  

 ,0,,  ss  

kde relační znaménka 1Te  jsou volena podle charakteru výnosů z rozsahu, 

viz  Tab. 2.1. 



20 

 

 Hodnocená jednotka je, při využití aditivního modelu, označena jako efektivní, jestliže 

platí, že optimální hodnoty všech přídavných proměnných jsou rovny nule, tzn. 

risi ,...,2,1,0
*


a .,...,2,10

*

misi 
 V opačném případě hodnocená jednotka efektivní 

není. Cílových hodnot pro vstupy a výstupy, tak aby se jednotka nacházela na efektivní 

hranici, lze dosáhnout jedním z následujících způsobů: 

− 
** ,   YyXx qq , kde 

*  je vektor optimálních hodnot vah vypočtených 

modelem (2.15); 

− 
  ** , syysxx qqqq , kde symboly s hvězdičkou (*) jsou vektory optimálních 

hodnot proměnných modelu (2.15). 

 

 Při srovnání výsledků výše zmíněných modelů je možné dokázat, že je jednotka Uq 

SBM-efektivní tehdy a jen tehdy, je-li CCR-efektivní při použití konstantních výnosů 

z rozsahu, případně BCC-efektivní při použití variabilních výnosů z rozsahu.  

 Výhodou DEA modelů není pouze to, že umožňují získat odhad míry efektivnosti pro 

jednotky daného souboru a na základě této míry jednotky uspořádat, ale především 

skutečnost, že poskytují rozhodovateli informace o tom, jakým způsobem by se mělo zlepšit 

chování hodnocené jednotky tak, aby se tato jednotka stala efektivní.  

2.4 Modely Super efektivnosti 

 Modely Super efektivnosti byly navrhnuty z důvodu potřeby klasifikovat efektivní 

jednotky. Po provedení analýzy některou z metod zmíněných v kapitole 2.3 může být určeno 

jako efektivních poměrně velké množství jednotek. Závisí to na typu zvoleného modelu, ale 

především na vztahu mezi počtem jednotek a počtem vstupů a výstupů. V DEA modelech 

Super efektivnosti tak získávají efektivní jednotky míru efektivnosti vyšší než jedna a to 

umožní klasifikaci efektivních jednotek.  

 Princip modelů super efektivnosti uvádí Jablonský (2004, s. 100): „Všechny modely 

super efektivnosti jsou založeny na tom, že se při výpočtu míry super efektivnosti váha 

původní efektivní jednotky položí rovna nule (hodnocená jednotka se takto v podstatě vyjme ze 

souboru jednotek), což má za následek změnu původní efektivní hranice. Model super 

efektivnosti potom měří vzdálenost mezi vstupy a výstupy hodnocené jednotky od nové 

efektivní hranice.“ 
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 Pro názornost je výpočet super efektivnosti pro jednotku U2 ilustrován na Obr. 2.3 při 

BCC efektivní hranici. Původní efektivní hranice je na obrázku vyznačena čárkovaně. Po 

vyjmutí efektivní jednotky U2 ze souboru se původní hranice modifikuje a prochází bodem 

U
*
. Míra super efektivnosti je potom vzdálenost mezi bodem U2 a novou efektivní hranicí. 

Modely super efektivnosti se liší tím, jak tuto vzdálenost měří. Matematické vyjádření modelů 

Super efektivnosti bylo opět převzato z publikace Jablonský (2004, s. 101, 102) 

Obr. 2.3 Množina produkčních možností – model Super efektivnosti 

 

Zdroj: Jablonský (2004, s. 101). 

 Prvním modelem této kategorie je model navržený Andersenem a Petersenem v roce 

1993. Pro konstantní výnosy z rozsahu je formulován následovně: 

minimalizovat q , 

za podmínek iqqi

n

qj

jij xsx  



 
,1

, ,,...,2,1 mi   (2.16) 

 iqi

n

qj

jij ysy  




,1

 , ,,...,2,1 ri   

 .0,0,0  

iij ss  

 Pro variabilní výnosy z rozsahu je pak model doplněn o podmínku 1 Te  s tím, 

že .0q  

 Další variantou je model super efektivnosti vycházející z SBM modelu. Cílem modelu 

je nalezení jednotky U
*
 se vstupy x

*
 a výstupy y

*
. Model odstraňuje ze souboru hodnocenou 

jednotku Uq a je patrné, že vstupy a výstupy jednotky U
*
 nebudou v porovnání s jednotkou Uq 
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lepší. Míra super efektivnosti je definována jako vzdálenost vstupů a výstupů obou jednotek. 

Celý model je formulován následovně: 

minimalizovat 

 

 
,

/
1

/
1

1

*

1

*














r

i

iqi

m

i

iqi

yy
r

xx
m

  

za podmínek 
*

,1

ii

n

qj

jij xsx  



  , ,,...,2,1 mi   (2.17) 

 ,*

,1

ii

n

qj

jij ysy  



   ,,...,2,1 ri   

 ,*

iqi xx   ,,...,2,1 mi   

 ,*

iqi yy   ,,...,2,1 ri   

 ,0,0,0,0 *  

iiij yss  

kde v metrice  lze čitatel interpretovat jako průměrnou míru navýšení vstupů jednotky U
*
 

v porovnání se vstupy jednotky Uq. Jmenovatel pak lze interpretovat jako průměrnou míru 

navýšení výstupů jednotky U
*
 v porovnání s výstupy jednotky Uq. 

 Je-li jmenovatel roven jedné, za podmínky iqi yy * , lze model (2.17) převést na 

běžnou úlohu lineárního programování. Výpočetní tvar vstupově orientovaného super SBM 

modelu má tvar:  

minimalizovat  ,/
1

1

*



m

i

iqiI xx
m

  

za podmínek 
*

,1

ii

n

qj

jij xsx  



  , ,,...,2,1 mi   (2.18) 

 ,*

,1

ii

n

qj

jij ysy  



   ,,...,2,1 ri   

 ,*

iqi xx   ,,...,2,1 mi   

 ,*

iqi yy   ,,...,2,1 ri   

 .0,0,0  

iij ss  
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 Pro optimální hodnoty účelových funkcí modelu (2.17) i (2.18) platí 1*  , 1* I . 

Pro jednotky, které nejsou SBM efektivní platí 1**  I , pro efektivní pak 1**   I . 

Vyšší hodnota odpovídá vyšší míře super efektivnosti. Super SBM model tedy musí být 

aplikován ve dvou krocích. Nejprve je aplikován model SBM (2.15) pro rozdělení jednotek na 

neefektivní a efektivní a klasifikaci neefektivních jednotek podle SBM míry efektivnosti. 

Následně je aplikován model super SBM (2.17) nebo vstupově orientovaný super SBM model   

(2.18) pro efektivní jednotky. I při této aplikaci dojde ke klasifikaci tentokrát však efektivních 

jednotek podle získané míry efektivnosti.  

 Srovnáním výsledků výše zmíněných modelů lze snadno dokázat, že míra super 

efektivnosti vypočtená modelem Andersena a Petersena (2.16) dosahuje vyšší nebo stejné 

hodnoty než míra super efektivnosti vypočtená super SBM modelem. U modelu (2.16) je míra 

super efektivnosti rovna maximálnímu poměru virtuálních a původních vstupů. V rámci super 

SBM modelu je pak míra efektivnosti rovna poměru dvou hodnot. V čitateli je obsažen 

ukazatel průměrného navýšení vstupů virtuální jednotky v porovnání s hodnocenou jednotkou 

a ve jmenovateli průměrná redukce výstupů. Virtuální jednotka je tak ve srovnání 

s předchozím modelem výrazně blíže původní jednotce.  

2.5 Alternativní modely analýzy obalu dat 

Kromě základních modelů, uvedených v kapitole 2.3, byla navržena celá řada 

alternativních modelů představujících jejich modifikaci. Zmíněny v této kapitole budou pouze 

ty, které mají nejširší uplatnění v praxi. Jedná se o DEA modely s nekontrolovatelnými vstupy 

a výstupy, DEA modely s nežádoucími výstupy a vstupy, DEA modely s omezenými váhami 

vstupů a výstupů a SBM model.  

DEA modely s nekontrolovatelnými vstupy a výstupy 

Vstupy a výstupy tvořící data potřebná pro analýzu efektivnosti pomocí DEA modelů 

je možné rozdělit na kontrolovatelné a nekontrolovatelné. Mezi kontrolovatelné 

charakteristiky lze například jako vstup zařadit počet pracovníků v podniku. Jedná se 

o hodnoty, které je rozhodovatel nějakým způsobem schopen ovlivnit nebo řídit. 

Nekontrolovatelné charakteristiky rozhodovatel není schopen ovlivňovat. Proto 

u nekontrolovatelných charakteristik nemá smysl počítat cílové hodnoty, protože jich reálně 

nelze dosáhnout. U vstupově orientovaných modelů se tedy proměnné příslušející 
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nekontrolovatelným vstupům položí rovny nule. Tím dojde k jejich vyčlenění z modelu. 

Analogicky lze předchozí formulaci použít pro modely výstupově orientované.  

DEA modely s nežádoucími vstupy a výstupy   

V reálných situacích může nastat, že výstupy produkované hodnocenou jednotkou jsou 

nežádoucí, tzn., že jejich nižší hodnota vede k vyšší míře efektivnosti. Jedná se tedy 

o minimalizační charakteristiky a příkladem nežádoucího výstupu může být objem emisí, 

počet vadných výrobků, počet nevyléčitelných pacientů, atd. Pro provedení analýzy 

efektivnosti je proto nezbytné hodnoty nežádoucích výstupů upravit na maximalizační. 

Obdobně je potřeba postupovat i v případě nežádoucích vstupů. Ty se však v praxi vyskytují 

méně často. Všechny hodnoty nežádoucích vstupů je tedy potřeba upravit tak, aby byly 

minimalizační.  

DEA modely s omezenými váhami vstupů a výstupů 

Váhy vstupů a výstupů jsou v rámci základních modelů určovány tak, aby to bylo co 

nejvýhodnější pro míru efektivnosti analyzované jednotky Uq. Nejsou zde stanoveny žádné 

dolní meze. Jedinou podmínkou je, že váha musí být větší než infinitezimální konstanta 810 , 

tzn. kladná hodnota. V tomto případě se může stát, že váhy vstupů jsou na minimální hodnotě 

a tedy nejsou při hodnocení brány v úvahu. Nejčastěji používaným způsobem, který umožnuje 

omezení charakteristik, je přímé stanovení dolních a horních mezí pro jednotlivé váhy. To 

znamená, že v modelech budou podmínky pro váhy vstupů a výstupů nahrazeny podmínkami: 

 ,iii hvd   (2.19) 

,jjj cub   

kde id a ih , mi ,...,2,1 , jsou dolní a horní meze pro i-tý vstup a jb a jc , 

rj ,...,2,1 , jsou dolní a horní meze pro j-tý výstup. 

SBM model – Tone  

 V roce 2002 byla navržena modifikace SBM modelu. Model měří efektivnosti pomocí 

přídavných proměnných 


is  a 


is , ale splňuje při tom dvě následující podmínky: 

− při vyjádření vstupů a výstupů je míra efektivnosti nezávislá na použitých jednotkách; 

− míra efektivnosti je monotónně klesající funkce všech přídavných proměnných 

přiřazených vstupům a výstupům, tzn. každé zhoršení (zlepšení) jakéhokoli výstupu 

i vstupu vede ke snížení (zvýšení) míry efektivnosti dané jednotky.  
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2.6 Window analysis 

 U všech DEA modelů, představených v předchozích kapitolách, dochází k observaci 

každé homogenní produkční jednotky pouze jednou, tzn., že modely jsou průřezovým 

hodnocením souboru homogenních produkčních jednotek.   

 Pro to, aby bylo možné zachytit vývoj efektivity v čase, byla v roce 1985 navržena 

technika nazývaná Window Analysis v DEA modelech. Při aplikaci Window Analysis jsou 

hodnoty vstupů a výstupů homogenních produkčních jednotek pro jednotlivá období (např.: 

rok, čtvrtletí, měsíc,…) rozděleny do period o různém počtu období. Pomocí Window 

Analysis je možné zhodnotit výkonnost homogenních produkčních jednotek v čase tím, že 

o nich uvažuje jako o rozdílných jednotkách v jednotlivých obdobích.  

Principem metody je pak ohodnocení výkonnosti homogenní produkční jednotky 

nejenom v porovnání s výkonností ostatních jednotek zařazených do souboru v příslušném 

období, ale i ke srovnání její vlastní výkonnosti ve zbylých obdobích periody a zároveň 

s výkonností všech ostatních jednotek v těchto obdobích. Např.: pokud je měřena efektivnost 

u n jednotek v k období, pak bude hodnocen celkový počet kn   jednotek pro zachycení 

vývoje jejich efektivity v průběhu času.  

 Názorný příklad metody Window Analysis je uveden v následující Tab. 2.2.  

Tab. 2.2 Window analysis, délka periody tři měsíce 

Jednotka M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

J – A 97,89 97,31 98,14     

  97,36 97,53 97,04    

   96,21 95,92 94,54   

    95,79 94,63 97,64  

     94,33 97,24 97,24 

J - B 93,90 95,67 96,14     

  96,72 96,42 94,63    

   95,75 94,14 93,26   

    94,54 93,46 96,02  

     93,02 96,02 94,49 

Zdroj: vlastní zpracování, dle Cooper, Seiford a Zhu (2011, s. 25). 

Data v Tab. 2.2 jsou výsledky metody Window Analysis získány pro dvě jednotky 

v sedmi obdobích (M1 – M7). Analýza efektivnosti pomocí modelu Window Analysis je 

provedena pro periodu o délce tří měsíců. O každé ze dvou jednotek je při analýze uvažováno 

jako o samostatné homogenní produkční jednotce v každém ze tří po sobě jdoucích měsíců 

v rámci všech pěti period.  
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Pro první periodu je tedy provedena analýza efektivnosti pro 2n a 3k , celkem 

tedy šest jednotek. Výsledná hodnota 97,89 je míra efektivnosti jednotky J – A v procentech 

pro období M1. Hodnoty vstupů a výstupů jednotky J – A pro období M1 byly porovnávány 

s hodnotami jejich vlastních vstupů a výstupů pro období M2 a M3 a zároveň s hodnotami 

vstupů a výstupů jednotky J – B pro období M1 – M3. Následně dochází k posunu periody 

o jedno období. Období M1 je nahrazeno obdobím M4 a je provedena analýza efektivnosti 

v rámci následujících tří měsíců (M2, M3, M4), opět pro šest jednotek. Tímto způsobem je 

provedena analýza efektivnosti pro všechny periody až k poslední z nich obsahující období 

M5, M6 a M7. 

 Tabulka pak může být rozšířena o další sloupce uvádějící statistické údaje jako je 

průměrná hodnota efektivnosti, medián, odchylka, pořadí, atd. pro jednotlivé jednotky 

vstupního souboru.  

 Jak uvádí Lewis (2000) v roce 1997 byla navržena obměna tohoto modelu, díky které 

je možné hodnotit zlepšující se výkonnost jednotek v průběhu času. Jde o modifikaci, kdy 

dochází při posunu periody k vypuštění ne nejdřívějšího období, ale období, ve kterém 

dosáhla hodnocená jednotka nejnižší míry efektivnosti. Tato modifikace umožňuje v rámci 

nové analýzy hodnotit jednotku vzhledem k jejím nejlepším dřívějším obdobím.   
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3 Charakteristika vybraných podniků odvětví pivovarnictví 

 Úvodem této kapitoly je charakterizováno odvětví pivovarnictví v České republice. Je 

zde uveden význam těchto společností pro českou ekonomiku a základní fakta o produkci 

a exportu piva na území České republiky.  

 Dále je učiněn výběr pivovarů, pro které bude v následující kapitole provedena 

analýza efektivnosti pomocí DEA modelů. Tyto pivovary jsou, pro další potřeby práce, 

rozděleny do tří skupin dle jejich velikosti.   

 Součástí kapitoly 3.3 je pak charakteristika vstupních údajů potřebných pro aplikaci 

modelů DEA analýzy. Jedná se o charakteristiku dvou vstupů a čtyř výstupů pivovarů, které 

lze převážně dopočítat z finančních výkazů společností. U každého vstupu a výstupu je 

nejprve uveden formální zápis výpočtu daného ukazatele pomocí vzorce. Dále jsou zde 

vytvořeny tabulky shrnující hodnoty vstupů a výstupů za příslušné časové období a stručně 

popsán vývoj ukazatelů v čase. 

 Informace ke zpracování kapitoly byly čerpány z publikací Dluhošová (2010), 

Kislingerová (2004), Marek (2009), z internetových stránek Českého svazu pivovarů 

a sladoven, z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. Finanční výkazy 

pivovarů byly získány z portálu Ministerstva spravedlnosti justice.cz. Další pramen informací 

tvořily výroční zprávy pivovarů a internetové stránky jednotlivých pivovarů.  

3.1 Odvětví pivovarnictví v České republice 

 Vzhledem k tomu, že modely DEA byly navrženy jako specifický modelový nástroj 

pro hodnocení efektivnosti homogenních produkčních jednotek, budou v aplikační části práce 

využita data pivovarů v ČR. Homogenní produkční jednotky se zabývají produkcí identických 

nebo ekvivalentních efektů (výstupů), v tomto případě produkcí piva. Pivovary lze považovat 

za homogenní produkční jednotky, jejichž výstupem je produkce piva v hl, pro kterou jsou 

jako vstupy využívány suroviny pro výrobu a lidská práce.  

 Produkce a následný prodej piva generuje pivovarům efekt v podobě tržeb z vlastních 

výrobků a služeb, na druhou stranu spotřebované suroviny a použitá lidská práce vytváří 

náklady v podobě výkonové spotřeby. Rozdíly mezi pivovary tedy plynou z rozdílného 

poměru vynaložených nákladů na produkci a jimi generovanými výnosy v podobě tržeb.  

 Pivovary mají na českém trhu tradici a výrazné zastoupení. Pivo je považováno za 

jeden ze symbolů ČR a od roku 2008 je název „české pivo“ chráněno jako zeměpisné 
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označení. Pod tímto označením je v současné době vyráběno 71 značek piv celkem ve 13 

pivovarech. Po propadu produkce piva v roce 2010, způsobené zvýšením spotřební daně 

a zhoršující se ekonomickou situací, jeho výroba v následujících letech opět roste. V roce 

2013 tak produkce piva dosáhla hodnoty 19,3 mil. hektolitrů. Objem produkce piva v letech 

2009 až 2013 je uveden v Grafu 3.1. 

Graf 3.1 Výstav piva v ČR v letech 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování, dle Český svaz pivovarů a sladoven. 

 Export piva v roce 2013 meziročně vzrostl o 9 %, celkový objem vyvezeného piva 

v roce 2013 tedy činí 3,54 mil. hl. I přes mírný pokles v roce 2013 se stále české pivo nejvíce 

vyváží do Německa, v posledních letech však stoupl export na Slovensko, do Velké Británie 

a především do Ruska. Mimo Evropskou unii je české pivo vyváženo celkem do 53 zemí 

světa. V Grafu 3.2 je uveden objem exportu českého piva (hl) do nejvýznamnějších teritorií 

v letech 2012 a 2013 a meziroční index jeho vývoje.  
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Graf. 3.2 Srovnání exportu českého piva mezi lety 2012 a 2013 

 

Zdroj: ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN. ČSPS: Zpráva o stavu českého pivovarnictví a sladařství za 

rok 2013 [online]. ČSPS [20. 2. 2015]. Dostupné z: http://www.ceske-pivo.cz/pro-media 

 Pivovary jsou také významnými zaměstnavateli. Přímo v pivovarech pracuje cca 7 000 

zaměstnanců. Prostřednictvím distribučního řetězce pak české pivovary vytváří pracovní 

pozice přibližně pro 24 000 lidí. Inkaso státního rozpočtu ČR ze spotřební daně z české 

produkce piva dosahuje v posledních letech vždy více než 4 miliardy korun. V roce 2013 

činila spotřební daň z piva 4,5 miliardy Kč.  

3.2 Výběr pivovarů pro DEA analýzu   

 Ze Zprávy o stavu českého pivovarnictví a sladařství za rok 2013, zveřejněné na 

internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven, byl získán seznam pivovarů 

činných v ČR v roce 2013. V roce 2013 se na českém trhu vyskytovalo celkem 6 velkých 

pivovarských společností, 29 samostatných pivovarů a více než 200 minipivovarů 

a restauračních pivovarů, jejichž počet každoročně významně roste. Seznam pivovarů je 

uveden v Tab. 3.1. 
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Tab. 3.1 Seznam pivovarů činných v ČR v roce 2013 

Pivovarské společnosti  

Plzeňský Prazdroj, a.s. Pivovary Staropramen a.s. Heineken Česká republika, a.s. 

Budějovický Budvar, n. p.  Pivovary Lobkowitz, a.s. Moravskoslezské Pivovary, a.s. 

Samostatné pivovary 

Pivovar Svijany, a.s. Rodinný pivovar Bernard, a. s. Pivovar Samson, a.s. 

Pivovar Primátor, a. s. Pivovar Nymburk spol. s r.o. Pivovar Konrád (Hols, a.s.) 

Krakonoš spol. s r.o. Městský pivovar Havlíčkův Brod, 

a.s. 

Pivovar Bohemia Regent, a.s. 

Pivovar Rohovec, a.s. Městský pivovar v Poličce, a.s. Městský pivovar Strakonice, a.s. 

Pardubický pivovar, a.s Chodovar spol. s r.o. Pivovar Nová Paka a.s. 

Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. Žatecký pivovar spol. s r.o. Pivovar Poutník – družstvo 

Pelhřimov 

Pivovar Ferdinand, s.r.o. Pivovar Hubertus, a.s. Pivovar Chotěboř s.r.o. 

Pivovar Broumov, s.r.o Pivovar Vyškov (Czech Beverage 

Industry company, a.s.)  

Pivovar Herold Březnice a.s.  

Pivovar Eggenberg, a.s. Podkováň s.r.o. Pivovar Kout na Šumavě 

Zámecký pivovar Břeclav, a.s. Unětický pivovar, a.s.  

Zdroj: ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN. ČSPS: Zpráva o stavu českého pivovarnictví a sladařství za 

rok 2013 [online]. ČSPS [20. 2. 2015]. Dostupné z: http://www.ceske-pivo.cz/pro-media 

 Při analýze efektivnosti v následující kapitole však nebudou posuzovány všechny výše 

zmíněné pivovary. Z pivovarských společností nebude u měření efektivnosti počítáno se 

společností Pivovary Staropramen vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat relevantní 

vstupní informace. Společnost v roce 2012 prošla fúzí a stala se součástí skupiny 

Molsoncoors. Dále nebude počítáno se společností Pivovary Lobkowitz. Pod tento pivovar 

patří značky piva Černá Hora, Platan, Ježek, Klášter, Rychtář, Uherský Brod a pivovar 

Vysoký Chlumec. Finanční výkazy všech pivovarů ve skupině nejsou zveřejňovány na portálu 

justice.cz. Ve finančních výkazech slupiny Lobkowitz tvoří největší podíl na tržbách Tržby 

z prodeje zboží. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb tvoří menší podíl na celkových 

tržbách, proto i výkonová spotřeba je nižší. Z tohoto důvodu výkazy nejsou porovnatelné 

s výkazy ostatních pivovarů. Společnost Moravskoslezské pivovary zastřešuje pivovary 

Holba, Zubr a Litovel. S těmito pivovary bude dále počítáno jako se samostatnými 

jednotkami.  

 Ze skupiny samostatných pivovarů byly k dalším výpočtům zařazeny taktéž pouze 

vybrané pivovary. Ty pivovary, které nebyly vybrány k měření efektivnosti, buď nezveřejňují 

své finanční výkazy na portálu justice.cz, v posledních letech prošly právními přeměnami, 

změnily vlastníky, anebo byly založeny až v průběhu roku 2013. Konečný seznam 21 

pivovarů, u kterých budou v následující kapitole provedeny analýzy efektivnosti pomocí 

modelů DEA je uveden v Tab. 3.2. 
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Tab. 3.2 Vybrané pivovary pro analýzu efektivnosti pomocí DEA modelů 

Název Označení  Název Označení 

Plzeňský Prazdroj, a.s.  LA  Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. MH 

Heineken Česká Republika, a.s. LB  Pivovar Nymburk spol. s r.o. MI 

Budějovický Budvar, n. p. LC  Pardubický pivovar, a.s. MJ 

Pivovar Svijany, a.s. LD  Městský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. MK 

Pivovar Zubr, a.s. MA  Pivovar Broumov, s.r.o. SA 

Pivovar Litovel, a.s. MB  Pivovar Ferdinand, s.r.o. SB 

Pivovar Holba, a. s MC  Pivovar Chotěboř s.r.o. SC 

Rodinný pivovar Bernard, a.s. MD  Pivovar Nová Paka a.s. SD 

Primátor, a.s. ME  Pivovar Rohozec, a.s. SE 

Krakonoš spol. s r.o. MF  Žatecký pivovar spol. s r.o. SF 

Městský pivovar v Poličce, a.s. MG    

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Jednotlivé pivovary byly, pro výpočty pomocí DEA modelů efektivnosti, rozděleny do 

tří skupin. Jedná se o rozdělení podle objemu tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb. Pro 

snazší orientaci ve výpočtech v následující kapitole je v Tab. 3.2 ve sloupci Označení uvedena 

zkratka pro daný pivovar. První písmeno vždy vyjadřuje zařazení do skupiny L (Lagre) – 

velké pivovary, M (Medium) – středně velké pivovary, S (Small) – malé pivovary a druhé 

písmeno pořadí pivovaru v rámci skupiny.  

a) Velké pivovary 

 Do této skupiny pivovarů jsou řazeny ty, jejichž tržby z prodeje vlastních výrobků 

a služeb za účetní období přesahují hodnotu jedné miliardy korun. Tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb vyšší než výše zmíněnou částku měly v roce 2013 celkem čtyři pivovary 

z jednotek vybraných pro analýzu efektivnosti pomocí DEA modelů. Jejich seznam je uveden 

v Tab. 3.3, poslední sloupec udává hodnotu tržeb za vlastní výrobky a služby v tis. Kč pro rok 

2013.  

Tab. 3.3 Tržby skupiny velkých pivovarů  

Označení 

pivovaru 
Název 

Tržby z prodeje vlastích výrobků a 

služeb 2013 (tis. Kč) 

LA Plzeňský Prazdroj, a.s.  12 924 000 

LB Heineken Česká Republika, a.s. 3 085 254 

LC Budějovický Budvar, n. p. 2 186 865 

LD Pivovar Svijany, a.s. 1 089 363 

Zdroj: vlastní zpracování. 

b) Středně velké pivovary 

 V Tab. 3.4 jsou zaznamenány jednotky skupiny středně velkých pivovarů. Do této 

skupiny jsou přiřazeny podniky, jejichž tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb převyšují 
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hodnotu 100 mil. Kč. Takovýchto pivovarů se v roce 2013 z vybraných pivovarů pro analýzu 

efektivnosti nacházelo celkem jedenáct.  

Tab. 3.4 Tržby skupiny středně velkých pivovarů 

Označení 

pivovaru 
Název 

Tržby z prodeje vlastích výrobků a 

služeb 2013 (tis. Kč) 

MA Pivovar Zubr, a.s. 346 153 

MB Pivovar Litovel, a.s. 296 338 

MC Pivovar Holba, a. s 407 848 

MD Rodinný pivovar Bernard, a.s. 446 645 

ME Primátor, a.s. 221 584 

MF Krakonoš spol. s r.o. 134 432 

MG Městský pivovar v Poličce, a.s. 133 829 

MH Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. 133 281 

MI Pivovar Nymburk spol. s r.o. 127 676 

MJ Pardubický pivovar, a.s. 117 883 

MK Městský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. 111 454 

Zdroj: vlastní zpracování. 

c) Malé pivovary 

 Seznam poslední skupiny malých pivovarů je zachycen v Tab. 3.5. Nachází se zde 

celkem šest pivovarů s hodnotou tržeb za vlastní výrobky a služby v roce 2013 do 100 mil. 

Kč.   

Tab. 3.5 Tržby skupiny malých pivovarů 

Označení 

pivovaru 
Název 

Tržby z prodeje vlastích výrobků a 

služeb 2013 (tis. Kč) 

SA Pivovar Broumov, s.r.o. 11 059 

SB Pivovar Ferdinand, s.r.o. 49 813 

SC Pivovar Chotěboř s.r.o. 33 944 

SD Pivovar Nová Paka a.s. 53 962 

SE Pivovar Rohozec, a.s. 95 945 

SF Žatecký pivovar spol. s r.o. 56 075 

Zdroj: vlastní zpracování.  

3.3 Vstupní údaje pro DEA analýzu 

 Každý z pivovarů bude pro potřeby této práce charakterizován vstupy a výstupy. 

U všech vybraných pivovarů uvedených v Tab. 3.2 byly z portálu justice.cz, provozovaného 

Ministerstvem spravedlnosti ČR, získány finanční výkazy za období let 2009 až 2013. Jedná 

se o Rozvahu, udávající stav a strukturu majetku a zdroje jeho krytí, a Výkaz zisku a ztráty 

(VZZ), podávající přehled o tvorbě a užití výsledku hospodaření. Z takto získaných dat byly 

následně vypočítány hodnoty vstupů a výstupů potřebných pro analýzu jejich efektivnosti 

pomocí modelů DEA analýzy. V následujících kapitolách 3.3.1 a 3.3.2 jsou tyto výstupy 

a vstupy postupně charakterizovány.  
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3.3.1 Výstupy pivovarů 

 Výstupy jsou stanoveny celkem čtyři. Tři výstupy reprezentují poměrové 

ukazatele finanční analýzy podniků. Smyslem finanční analýzy je mimo jiné komplexně 

posoudit úroveň současné finanční situace podniku, která je souhrnným vyjádřením úrovně 

všech podnikových aktivit. Pro lepší orientaci se systém poměrových ukazatelů dělí do 

několika základních oblastí, a to na ukazatele rentability, likvidity, finanční stability 

a zadluženosti, aktivity a ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu.  

 Pro potřeby této práce byly z oblasti finanční analýzy vybrány následující ukazatele: 

− rentabilita aktiv (ROA); 

− celková (běžná) likvidita; 

− majetkový koeficient, někdy také nazývaný jako finanční páka.  

Poslední čtvrtý výstup udává podíl pivovaru na trhu, vypočtený s využitím dat 

o objemu tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb.  

 Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) patří mezi ukazatele rentability, které 

obecně vyjadřují výnosnost nebo návratnost dosaženou podnikatelskou činností. Ukazatele 

rentability udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele, kterým může být hodnota 

investovaného kapitálu, aktiva, vlastní kapitál nebo tržby. Právě ROA je klíčovým měřítkem 

rentability. Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 

zda byla financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů. Vzorec pro výpočet 

rentability je možné zapsat v následujících tvarech: 

 ,
Aktiva

EBIT
ROA  (3.1) 

nebo 

 
 

,
1

Aktiva

tEBTI
ROA


  (3.2) 

nebo 

 ,
Aktiva

EAT
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túrokyEAT
ROA
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kde t je sazba daně z příjmu, EAT zisk po zdanění a EBIT zisk před úhradou úroků a daní.  

 Mění-li se sazba daně ze zisku, případně v okamžiku, kdy jsou porovnávány podniky 

s rozdílnou strukturou financování, je vhodné používat ukazatel ve tvaru (3.1). U čtvrté 

možnosti je zahrnut do čitatele čistý zisk zvýšený o zdaněné vyplacené úroky z kapitálu 

věřitelů a tím je respektována skutečnost, že efektem reprodukce je odměna nejen vlastníků, 

ale i věřitelů.  

 Doplněním hodnot aktiv, EAT, nákladových úroků jednotlivých pivovarů a sazba daně 

19 % do vzorce (3.4) byla vypočtena ROA jednotlivých pivovarů. Hodnoty prvního výstupu, 

ROA, za období 2009 až 2013, jsou uvedeny v Tab. 3.6. 

Tab. 3.6 ROA pivovarů v letech 2009 až 2013  

Pivovar 
ROA (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 

LA 17,196 20,441 21,367 17,826 20,238 

LB 5,088 3,308 2,636 4,899 0,870 

LC 2,857 3,429 3,556 3,217 5,275 

LD 38,387 51,487 46,806 30,717 27,268 

MA 2,484 2,044 0,567 2,780 3,066 

MB 0,721 -0,159 0,840 -0,206 0,347 

MC 1,037 1,913 4,419 7,211 4,728 

MD 7,095 8,887 8,447 9,103 10,308 

ME 4,035 12,079 11,906 11,396 9,926 

MF 0,798 7,064 12,389 7,382 9,439 

MG 12,591 6,028 5,023 5,830 9,156 

MH -27,476 -43,691 -22,014 -17,060 -6,044 

MI 1,326 1,400 1,081 1,162 3,528 

MJ 0,240 3,756 -3,997 -1,706 0,687 

MK 5,284 4,574 2,688 -0,089 0,728 

SA 3,274 1,711 0,839 -4,379 -2,451 

SB -0,246 -0,650 -2,653 6,561 0,744 

SC -6,949 -12,708 -6,568 2,868 6,645 

SD 0,717 1,115 0,451 -0,088 0,370 

SE 7,169 11,272 10,604 3,229 3,509 

SF -4,086 7,200 7,503 4,252 2,231 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 V následujících Grafech 3.3 – 3.5 jsou zobrazeny hodnoty ROA pro jednotlivé 

skupiny pivovarů. U skupiny Velké pivovary je patrné, že všechny čtyři pivovary ve všech 

sledovaných letech dosáhly kladné hodnoty rentability. Nejvyšších hodnot dosahuje pivovar 

LD, který měl nejvyšší ROA v roce 2010, více jako 50 %, a to díky dosaženému čistému 

zisku, EAT, více jak 260 mil. Kč. V následujících letech dochází k poklesu čistého zisku 

a zároveň k růstu celkových aktiv společnosti, proto dochází i k poklesu hodnoty ROA.  



35 

 

Graf. 3.3 ROA velkých pivovarů za období 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Ze skupiny středně velkých pivovarů již dosahují některé z nich záporné hodnoty 

ROA buď ve všech sledovaných letech, nebo pouze v některých. Jedná se o pivovary MB, 

MH, MJ a MK. Nejvýraznějších záporných hodnot ROA dosahoval v roce 2010 pivovar MH. 

Hospodářský výsledek pivovaru je ve všech sledovaných letech ztráta, zároveň však dochází 

k růstu celkových aktiv společnosti z hodnoty necelých 70 mil. Kč v roce 2009 k hodnotě více 

jak 280 mil. Kč v roce 2013. Příznivý je tedy vývoj ukazatele ROA u tohoto pivovaru, neboť 

směřuje ke kladným hodnotám. Na druhou stranu nejlepších výsledků dosáhly pivovary MD, 

ME, MF a MG s ROA blížící se 10 %. 

Graf. 3.4 ROA středně velkých pivovarů za období 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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 Graf 3.5 zobrazuje ROA jednotek zařazených do skupiny malých pivovarů. Zde, 

kromě pivovaru SE, dosáhly záporné hodnoty ROA, alespoň v jednom ze sledovaných 

období, všechny pivovary. Pivovaru SE se také jako jedinému podařilo překonat hranici 

rentability 10 %, a to v letech 2010 a 2011. Nejhorších výsledků dosáhl pivovar SC v letech 

2009 až 2011. V tomto období pivovaru postupně klesala celková aktiva z hodnoty 48 mil. Kč 

v roce 2009 až k hodnotě 40 mil. Kč v roce 2011 a zároveň byla společnost v tomto období 

ve ztrátě. V následujících letech se však tento nepříznivý vývoj podařilo zvrátit.  

Graf. 3.5 ROA malých pivovarů za období 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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(3.5): 

 .
KZ

OA
likviditaCelková    (3.5) 

 Pod pojmem krátkodobé závazky se zpravidla rozumí krátkodobé neúročené závazky 

z obchodního styku a krátkodobé bankovní úvěry. Stanovit optimální hodnotu tohoto 

-20%

-10%

0%

10%

20%

SA SB SC SD SE SF

2009 2010 2011 2012 2013



37 

 

ukazatele je však velice obtížné. Záleží spíše na rozhodnutí managementu společnosti, jakou 

strategii při řízení likvidity zvolí. Podle konzervativní strategie má být hodnota vyšší než 2,5. 

Při průměrné strategii v rozmezí 1,6 – 2,5 a podle agresivní nižší než 1,6. Příliš nízká likvidita 

však signalizuje buď již současné, nebo budoucí problémy s platební schopností, naopak příliš 

vysoká likvidita vede k nižším výnosům, nebo k vyšším nákladům.  

 Dosazením vstupních dat do vzorce (3.5) byla vypočtena celková likvidita pivovarů za 

sledované období. Její hodnoty jsou uvedeny v následující Tab. 3.7.  

Tab. 3.7 Celková likvidita pivovarů v letech 2009 až 2013 

Pivovar 
Celková likvidita 

2009 2010 2011 2012 2013 

LA 0,69773 0,62103 0,55799 0,31579 0,62214 

LB 1,19109 0,88215 0,37491 0,51637 0,39466 

LC 7,56137 9,65530 6,97636 7,86779 9,28959 

LD 1,64181 1,49056 3,16879 2,11316 1,28706 

MA 1,43049 1,17222 1,17029 1,49981 1,80526 

MB 0,53847 0,59259 0,78090 0,92313 1,27646 

MC 1,19110 1,17835 1,01086 1,27127 1,47691 

MD 1,36107 1,81443 2,32713 2,50091 1,59712 

ME 1,23438 1,72926 2,12409 2,37077 2,29755 

MF 2,78269 2,85275 3,04189 3,82642 2,75096 

MG 2,02475 1,84527 1,45268 1,01860 1,28401 

MH 0,39785 5,06052 8,03772 5,86109 4,43176 

MI 0,82318 0,77587 0,83262 0,87341 0,89922 

MJ 1,05042 1,87895 1,27728 1,34018 0,87760 

MK 2,60448 2,51117 3,04476 4,07393 4,22255 

SA 0,99841 1,20324 1,62948 2,89767 4,71366 

SB 1,00033 1,34759 1,16971 1,09344 1,43589 

SC 0,45780 0,33874 0,36710 0,52368 0,60900 

SD 1,79789 1,83225 1,80690 1,43396 1,41458 

SE 1,49061 1,25058 1,68360 1,73055 2,35569 

SF 1,25882 1,33813 1,20947 0,92387 0,80112 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 V následujícím Grafu 3.6 je zobrazena celková likvidita velkých pivovarů 

za sledované období. Je patrné, že mezi společnostmi jsou výrazné rozdíly ve výši likvidity. 

Pivovary LA a LB dosahují spíše nižších hodnot celkové likvidity. Řízení likvidity je u těchto 

dvou pivovarů agresivní, může také značit problémy s likviditou. Na druhou stranu celková 

likvidita pivovar LC dosahuje vysokých hodnot. Pivovar ve sledovaném období nečerpá 

žádné krátkodobé bankovní úvěry a výše jeho krátkodobých závazků je k celkovým oběžným 

aktivům také zanedbatelná. 
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Graf. 3.6 Celková likvidita velkých pivovarů za období 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Další skupina pivovarů, středně velkých pivovarů, a jejich hodnoty celkové likvidity 

jsou zobrazeny v Grafu 3.7. Zde je patrné, že téměř všechny pivovary dosahují celkové 

likvidity vyšší než 1 a více se tak blíží k optimálním hodnotám. Výrazně vyšších hodnot 

celkové likvidity dosahuje pouze pivovar MH. V roce 2011 dosahovala oběžná aktiva 

pivovaru nejvyšší hodnoty za sledované období, a to 97 mil Kč. V následujících letech pak 

dochází k jejich poklesu, proto i hodnota celkové likvidity se snižuje. Pivovar také nečerpá 

žádné krátkodobé bankovní úvěry. Na hodnotu více než 4 se ve sledovaném období dostala 

celková likvidita pivovaru MK. V této společnosti dochází ke stálému růstu oběžných aktiv 

ve sledovaném období a pivovar nečerpal krátkodobé bankovní úvěry. 

Graf. 3.7 Celková likvidita středně velkých pivovarů za období 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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 Ze skupiny malých pivovarů, jejichž hodnoty celkové likvidity jsou zobrazeny 

v Grafu 3.8, nedosahuje celková likvidita u dvou z nich v roce 2013 hodnoty vyšší než 1. 

To může značit problémy s likviditou u těchto jednotek. U pivovaru SC dochází 

k postupnému zlepšování tohoto ukazatele. Oběžná aktiva pivovaru SC dosahují většího růstu 

než krátkodobé závazky a zároveň stav krátkodobých bankovních úvěrů se ve sledovaném 

období výrazně nemění. Opačná situace nastává u pivovaru SF. Krátkodobé závazky pivovaru 

rostou rychleji než oběžná aktiva a zároveň roste i krátkodobé zadlužení u bankovních 

společností. Výrazně pak vzrostla celková likvidita pivovaru SA. Pivovar nečerpá krátkodobé 

bankovní úvěry a zároveň se společnosti za sledované období podařilo snížit objem 

krátkodobých závazků z hodnoty více než 5 mil. Kč v roce 2009 na hodnotu 1,4 mil. Kč 

v roce 2013. Pivovaru také mírně vzrostla oběžná aktiva.  

Graf. 3.8 Celková likvidita malých pivovarů za období 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Posledním výstupem z oblasti finanční analýzy je majetkový koeficient (finanční 
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 Poměr vlastních a cizích zdrojů souvisí s náklady spojenými se získáním určitého 

druhu kapitálu. Náklady na cizí kapitál jsou závislé na době do splatnosti půjčky a na stupni 

kreditního rizika. Proto jsou krátkodobé cizí zdroje a krátkodobé bankovní úvěry levnější než 

dlouhodobé. Dále také platí, že čím je půjčka kapitálu pro investora rizikovější, tím vyšší cenu 

požaduje. Náklady vlastního kapitálu jsou závislé na typu společnosti a jsou dražší než cizí 

zdroje. Vložení základního kapitálu je pro individuálního vkladatele vždy spojeno s vyšším 

rizikem než jeho uložení u peněžního ústavu nebo do státních obligací, a zároveň není 

oprávněn požadovat zpět vložený kapitál. Ve zdravé, finančně stabilní společnosti může 

přiměřený nárůst zadluženosti přispívat k celkové rentabilitě, a tím i k tržní hodnotě firmy.  

 Dosazením příslušných vstupních dat do vzorce (3.6) byla vypočtena hodnota finanční 

páky pivovarů za období 2009 až 2013. Výsledné hodnoty jsou zobrazeny v Tab. 3.8. 

Tab. 3.8 Majetkový koeficient pivovarů v letech 2009 až 2013 

Pivovar 
Majetkový koeficient (finanční páka) 

2009 2010 2011 2012 2013 

LA 1,48225 1,55832 1,65072 2,93274 2,65548 

LB 1,36931 1,55242 3,04941 2,88983 4,34884 

LC 1,15486 1,13978 1,16163 1,14930 1,10693 

LD 1,60996 1,62798 52,47097 3,30488 1,72349 

MA 1,31788 1,53405 1,49740 1,42281 1,36404 

MB 1,25969 1,25264 1,19593 1,18403 1,18409 

MC 1,59404 1,60484 1,64490 1,35340 1,31884 

MD 1,61443 1,48787 1,44129 1,38043 1,45423 

ME 1,97127 1,54862 1,41948 1,38648 1,40922 

MF 1,22871 1,22365 1,16315 1,14917 1,21871 

MG 1,20301 1,19587 1,19333 1,25909 1,39879 

MH 29,48754 1,47894 1,53226 1,07102 1,06362 

MI 4,30055 3,61836 3,45528 3,29582 3,09612 

MJ 2,05425 1,51652 1,58667 1,67494 2,10036 

MK 1,15895 1,16296 1,13929 1,12047 1,12890 

SA 2,75935 2,68633 2,93178 3,71780 4,81825 

SB 2,81198 2,85039 3,05997 3,60647 3,56422 

SC 16,19933 -11,60151 -13,41758 -20,15609 38,46214 

SD 1,85949 1,82802 1,72299 1,76706 1,75052 

SE 2,59169 1,94893 2,19891 3,21410 2,61338 

SF 8,50327 5,68139 4,38181 4,39206 4,29663 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 V následujících Grafech 3.9 až 3.11 jsou zobrazeny hodnoty majetkového koeficientu 

postupně všech pivovarů v rámci jednotlivých skupin. V prvním Grafu jsou zobrazeny 

hodnoty majetkového koeficientu u čtyř jednotek zařazených do skupiny velkých pivovarů. 

U pivovarů LA a LB dochází za sledované období k nepatrnému růstu hodnoty majetkového 



41 

 

koeficientu. To znamená, že společnosti přechází spíše k financování svých aktiv z cizích 

zdrojů. K výraznému navýšení hodnoty majetkového koeficientu v roce 2011 u pivovaru LD 

došlo z důvodu záporné hodnoty kapitálového fondu ve výši - 287 560 tis. Kč. Výše vlastního 

kapitálu se tedy snížila z hodnoty 313 031 tis. Kč v roce 2010 na hodnotu pouze 

10 886 tis. Kč v roce 2011. 

Graf. 3.9 Majetkový koeficient velkých pivovarů za období 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 V Grafu 3.10 je zobrazena hodnota majetkového koeficientu středně velkých pivovarů. 

Jeho hodnota se u většiny z nich pohybuje v rozmezí 1 – 2. Výjimkou je pivovar MI, jehož 

hodnoty majetkového koeficientu jsou vyšší, a to tedy znamená, že pivovar financuje svá 

aktiva více z cizích zdrojů než ostatní pivovary ze skupiny. K výraznému výkyvu u pivovaru 

MH v roce 2009 došlo z důvodu velmi nízkého stavu vlastního kapitálu společnosti, který byl 

způsoben kumulací neuhrazené ztráty minulých let. V následujících letech dochází 

k navyšování vlastního kapitálu akcionáři prostřednictvím kapitálových fondů. 
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Graf. 3.10 Majetkový koeficient středně velkých pivovarů za období 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Finanční páka pivovarů ze skupiny malých pivovarů, Graf 3.11, se vyvíjí stabilně. 

Výjimkou je pivovar SC. V letech 2010 až 2012 dosahovala hodnota finanční páky záporných 

hodnot, a to z důvodu záporného vlastního kapitálu společnosti. Záporného vlastního kapitálu 

bylo dosaženo kumulací neuhrazené ztráty minulých let. V roce 2013 již vlastní kapitál 

dosahuje kladné hodnoty. Společnosti se v tomto roce podařilo dosáhnout zisku ve výši 2 769 

tis. Kč a dále byl navýšen základní kapitál společnosti o 1 200 tis. Kč oproti roku 2012. 

Graf. 3.11 Majetkový koeficient malých pivovarů za období 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Poslední výstup, podíl na trhu, byl vypočítán jako tržby z prodeje vlastních výrobků 

a služeb za účetní období jednotlivých pivovarů na celkových ročních tržbách z prodeje 

vlastních výrobků a služeb odvětví výroby nápojů. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 
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za odvětví byly získány z dokumentu Finanční analýza podnikové sféry za příslušný 

kalendářní rok uveřejněných na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Tyto tržby 

v tis. Kč jsou uvedeny v Tab. 3.9 

Tab. 3.9 Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb odvětví výroba nápojů 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb (tis. Kč) 
48 462 365 46 800 486 42 037 787 42 593 072 50 125 316 

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. MPO. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2009 - 

2013 [online]. MPO [20.2.2015]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-

materialy/ 

 Tržní podíly pivovarů vypočtených z výše zmíněných dat jsou zachyceny v Tab. 3.10.  

Tab. 3.10 Tržní podíl pivovarů v letech 2009 až 2013 

Pivovar 
Tržní podíl (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 

LA 28,718 30,910 31,318 27,906 26,668 

LB 5,243 7,388 7,302 6,688 6,366 

LC 4,165 4,631 4,800 4,488 4,513 

LD 1,264 1,628 2,030 2,280 2,248 

MA 0,690 0,879 0,737 0,698 0,714 

MB 0,523 0,572 0,629 0,575 0,611 

MC 0,767 0,804 0,933 0,878 0,842 

MD 0,756 0,878 0,941 0,886 0,922 

ME 0,338 0,475 0,493 0,453 0,457 

MF 0,228 0,261 0,267 0,252 0,277 

MG 0,162 0,186 0,206 0,224 0,276 

MH 0,040 0,041 0,131 0,258 0,275 

MI 0,226 0,273 0,220 0,233 0,263 

MJ 0,165 0,198 0,211 0,224 0,243 

MK 0,238 0,285 0,284 0,243 0,230 

SA 0,027 0,026 0,022 0,019 0,023 

SB 0,087 0,110 0,121 0,106 0,088 

SC 0,012 0,042 0,059 0,063 0,070 

SD 0,094 0,105 0,111 0,104 0,111 

SE 0,153 0,202 0,222 0,204 0,198 

SF 0,088 0,106 0,113 0,112 0,116 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Jak je zobrazeno v Grafu 3.12, největšího podílu na tržbách odvětví prodeje nápojů 

dosahuje pivovar LA. Jeho podíl se však od roku 2011 snižuje. Ostatní pivovary dosahují 

výrazně nižšího tržního podílu, který kolísá okolo 5 %.  Pivovaru LD se ve sledovaném 

období daří zvyšovat svůj tržní podíl. 
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Graf. 3.12 Tržní podíl velkých pivovarů za období 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Tržní podíl jednotek zařazených do skupiny středně velkých pivovarů ani v jednom 

případě nepřesahuje hranici jednoho procenta. Zároveň jejich tržní podíl v roce 2013 neklesne 

pod hodnotu 0,2 %, kam jsou zařazeny jednotky ze skupiny malých pivovarů. U prvních pěti 

pivovarů zobrazených v Grafu 3.13 dosahují tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

hodnoty více než 200 mil. Kč. Jejich tržní podíl se tedy pohybuje nad hranicí 0,5 %.  Tržby 

ostatních jednotek jsou řádově nižší, ale za sledované období se jim daří mírně navyšovat svůj 

tržní podíl. 

Graf. 3.13 Tržní podíl středně velkých pivovarů za období 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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 Jednotky ze skupiny malých pivovarů pak dosahují tržního podílu max. okolo hranice 

0,2 %, jak je zobrazeno v Grafu. 3.14. Největší nárůst v objemu tržeb je, při srovnání hodnot 

pro rok 2009 až 2013, patrný u pivovarů SC a SE. 

Graf. 3.14 Tržní podíl malých pivovarů za období 2009 až 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

3.3.2 Vstupy pivovarů 

 Každý pivovar je pro potřeby této práce charakterizován dvěma vstupy. Těmi jsou 

počet zaměstnanců a výrobní spotřeba za období let 2009 až 2013. Data vstupů byla převzata 

z finančních výkazů a výročních zpráv společností zveřejněných na portálu justice.cz, 

informace o počtu zaměstnanců také z internetových stránek jednotlivých pivovarů.  

 Výrobní spotřeba tvoří u všech pivovarů nejvýznamnější nákladovou položku v jejich 

VZZ. Výrobní spotřeba zahrnuje Spotřebu materiálu a energie, řádek B.1. ve VZZ, a také 

řádek B.2. Služby VZZ. Základní suroviny pro výrobu piva, jako je obilný slad, voda, chmel 

a kvasnice, představují vstupní materiál a služby, které jsou účtovány do spotřeby právě na 

nákladové účty Spotřeba materiálu a Spotřeba energie a tyto účty se váží k výše zmíněným 

řádkům VZZ. Výkonová spotřeba obsahuje tedy podstatnou část vstupů, které jsou potřebné 

pro produkci piva. Hodnota řádku VZZ - Výrobní spotřeba tedy odráží objem produkce.  

 Objem výrobní spotřeby je podniky částečně ovlivnitelný. Při odběru velkého 

množství surovin potřebných pro výrobu je větší společnosti mohou od svých dodavatelů 

získat se slevou. Dále také objem výrobní spotřeby jednotlivých pivovarů ovlivňuje 

efektivnost nakládání se surovinami a úroveň technologie využitá při výrobě. Avšak obecně, 

při produkci většího objemu výstupu se bude i výrobní spotřeba zvyšovat, v případě poklesu 

produkce snižovat.  
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 V Tab. 3.11 jsou uvedeny hodnoty výrobní spotřeby v letech 2009 až 2013 vybraných 

pivovarů v tis. Kč. Ve sloupci % změna je uvedena procentuální změna v objemu výrobní 

spotřeby mezi lety 2009 a 2013. Při srovnání výrobní spotřeby roku 2009 s rokem 2013 je 

patrné, že v průměru docházelo spíše k růstu objemu výrobní spotřeby. Ze skupiny velkých 

pivovarů došlo k největšímu nárůstu výrobní spotřeby u pivovaru LD. Tomuto pivovaru se 

podařilo zvýšit celkový výstav z 387 tis. hl v roce 2009 na 601 tis. hl piva v roce 2013. 

Ze skupiny středně velkých pivovarů zaznamenal největší nárůst pivovar MH a u malých 

pivovarů jednotka SC. U pěti pivovarů došlo k poklesu výrobní spotřeby. A to u pivovarů LA, 

MA, MK, SA a SB.  

Tab. 3.11 Výrobní spotřeba pivovarů v letech 2009 až 2013 

Pivovar 
Výrobní spotřeba (tis. Kč)  

% změna 
2009 2010 2011 2012 2013  

LA 7 722 000 6 820 000 6 820 000 7 018 000 6 951 000  -11,09 

LB 1 909 638 2 052 731 2 125 816 2 286 376 2 282 191  16,32 

LC 1 380 933 1 346 293 1 436 480 1 510 011 1 568 769  11,97 

LD 404 090 439 638 552 166 712 037 752 269  46,28 

MA 264 323 263 753 234 518 247 626 249 571  -5,91 

MB 183 889 179 534 188 842 208 450 204 524  10,09 

MC 264 440 244 125 288 547 302 203 296 346  10,77 

MD 213 694 194 259 202 433 215 232 231 029  7,50 

ME 109 537 137 485 144 995 152 240 161 227  32,06 

MF 75 535 70 316 65 357 71 514 80 978  6,72 

MG 64 942 59 550 64 807 82 249 96 149  32,46 

MH 23 565 24 234 63 496 109 575 103 673  77,27 

MI 80 733 90 452 62 495 81 282 98 250  17,83 

MJ 48 532 48 444 62 588 72 409 79 547  38,99 

MK 64 642 57 781 57 469 60 063 56 113  -15,20 

SA 9 937 8 475 7 176 7 844 9 287  -7,00 

SB 34 227 33 498 39 023 39 825 32 429  -5,54 

SC 5 332 11 990 14 001 16 031 18 927  71,83 

SD 33 000 30 773 34 112 35 569 39 471  16,39 

SE 50 998 55 259 59 645 64 970 62 671  18,63 

SF 27 562 27 554 33 120 38 544 42 431  35,04 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Druhým významným faktorem, který ovlivňuje produkci pivovarů je počet 

zaměstnanců. Počet pracovníků, které jednotlivé pivovary zaměstnávají, se odvíjí od objemu 

produkce, od produktivity těchto pracovníků a od pracovní náročnosti výrobního procesu 

pivovaru. Dle zprávy Českého svazu pivovarů a sladoven v posledních letech roste 

produktivita zaměstnanců pivovarů nezávisle na výstavu piva v ČR.  
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 Následující Tab. 3.12 udává počet zaměstnanců jednotlivých pivovarů ve sledovaném 

období let 2009 až 2013. Sloupec % změna udává procentní změnu v počtu zaměstnanců 

za celé sledované období.  

Tab. 3.12 Počet zaměstnanců pivovarů v letech 2009 až 2013 

Pivovar 
Počet zaměstnanců  

% změna 
2009 2010 2011 2012 2013  

LA 2 352 2 170 2 170 2 170 1 984  -18,55 

LB 683 902 857 790 857  20,30 

LC 655 626 614 600 612  -7,03 

LD 79 90 104 113 126  37,30 

MA 172 168 168 145 139  -23,74 

MB 196 199 199 192 188  -4,26 

MC 156 158 160 158 160  2,50 

MD 132 136 137 140 151  12,58 

ME 85 75 73 73 75  -13,33 

MF 77 76 76 76 76  -1,32 

MG 16 15 14 14 15  -6,67 

MH 44 41 58 65 60  26,67 

MI 86 89 79 68 68  -26,47 

MJ 80 83 81 89 81  1,23 

MK 95 97 87 81 81  -17,28 

SA 14 13 11 12 13  -7,69 

SB 40 33 34 33 32  -25,00 

SC 9 13 13 16 19  52,63 

SD 49 49 51 58 56  12,50 

SE 42 44 46 47 47  10,64 

SF 50 48 48 48 50  0,00 

Zdroj: vlastní zpracování.  

Z Tab. 3.12 je patrné, že dochází spíše k poklesu počtu zaměstnanců ve sledovaném 

období. To potvrzuje již výše zmíněnou skutečnost o nárůstu produktivity pracovníků 

a zvyšující se technologickou vybavenost českých pivovarů. Výjimkou jsou tři pivovary. 

Výraznému nárůstu počtu zaměstnanců, a to o více než 37 %, došlo u pivovaru LD, kdy tento 

nárůst souvisí s rostoucí produkcí pivovaru. Dále došlo k nárůstu počtu zaměstnanců 

u jednotky MH, o 26,67 %, a SC, o 52,63 %, zmíněných výše v souvislosti s růstem výrobní 

spotřeby. I zde nárůst souvisí s výrazně rostoucí produkcí pivovarů.  
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4 Hodnocení eficience finanční výkonnosti pomocí metody DEA 

 Cílem kapitoly je zhodnotit efektivnost 21 vybraných pivovarů nacházejících se na 

českém trhu v roce 2013 charakterizovaných v kapitole 3. Jednotlivé pivovary se liší počtem 

zaměstnanců (vstup), objemem výrobní spotřeby (vstup), dosaženou rentabilitou aktiv, ROA, 

(výstup), hodnotou finanční páky (výstup), dosaženou celkovou likviditou (výstup) a podílem 

na trhu (výstup).  

V rámci kapitoly je nejprve představen software pro modely efektivnosti, pomocí 

něhož byly použity jednotlivé modely na souboru vstupních jednotek. Dále jsou postupně 

aplikovány jednotlivé modely pro hodnocení efektivnosti produkčních jednotek, v tomto 

případě pivovarů. Ze základních modelů analýzy obalu dat je nejprve aplikován model BCC 

a následně pro porovnání výsledků také model SBM. Oba jsou nejprve aplikovány na vstupní 

soubor obsahující data všech 21 pivovarů a posléze je provedena analýza pro jednotlivé 

velikostní skupiny zvlášť, tak jak do nich byly pivovary rozděleny v kapitole 3. Pro 

klasifikaci efektivních jednotek je v rámci kapitoly 4.4 využit model Super efektivnosti. Jako 

poslední je pak provedena analýza jednotek v čase pomocí modelu Window Analysis. 

Na úplný závěr kapitoly je vypracováno zhodnocení všech získaných výsledků.  

4.1 Software pro modely efektivnosti 

Pro zpracování analýzy byl využit veřejně dostupný software pro hodnocení 

efektivnosti pomocí DEA modelů. Jedná se o DEA-Solver LV 3.0 uveřejněný 

na internetových stránkách nakladatelství Springer v sekci, Extra Materials, přístupné po 

zadání ISBN příslušné publikace.  

V současné době existují dvě varianty tohoto programu. První, profesionální verze, je 

DEA-SolverPRO 10.0, který obsahuje celkem 45 DEA modelů a maximální počet jednotek 

možných zařadit do analýzy je omezen kapacitou tabulkového procesoru Excel. Druhou je 

právě DEA-Solver LV 3.0, kde označení LV znamená Learning Version -studijní verze. Tento 

model umožňuje analyzovat současně maximálně 50 jednotek a obsahuje pouze 27 DEA 

modelů.   

 V závěru publikace Cooper, Seiford aTone (2007) je uveřejněna uživatelská příručka 

pro tento software. Pracovním rozhraním programu je tabulkový procesor Microsoft Excel 97 

nebo novější verze. Jednotlivé modely, v programu zahrnuté, pracují na principu popsaném 

v kapitole č. 2.  Jejich matematický zápis je uveden vždy v rámci příslušné části druhé 

kapitoly této práce a v následující části bude vždy na příslušný model odkazováno.  
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Každá varianta modelu je v programu DEA-Solver označena příslušnou zkratkou 

(CCR, BCC, SBM, Super, atd.) a dalšími charakteristikami dle jednotlivých modifikací 

modelu. Označení I nebo O za názvem odpovídá označení (Input) vstupově a (Output) 

výstupově orientovaný model. Rovněž C a V odpovídá označení (Constant) konstantní 

a (Variable) variabilní výnosy z rozsahu.  

4.2 Volba modelu  

 Vzhledem k charakteru produkčních jednotek byl pro výpočet efektivnosti 

produkčních jednotek metodou analýzy obalu dat zvolen výstupově orientovaný model. Cílem 

výstupově orientovaného modelu je maximalizovat výstup jednotky při zachování současného 

stavu vstupů. Tento požadavek odpovídá charakteru produkčních jednotek, v tomto případě 

pivovarů. Cílem každého podniku je zvýšit objem a kvalitu své výroby, úroveň marketingové, 

obchodní a dalších podnikových činností. Všechny tyto údaje se následně promítají 

do finanční analýzy, která je souhrnným vyjádřením všech jeho podnikových aktivit.   

4.3 Aplikace modelu BCC  

 Jako první je provedena aplikace modelu BCC. Jedná se o výstupově orientovaný 

model s variabilními výnosy z rozsahu. Verze modelu s variabilními výnosy z rozsahu byla 

zvolena z toho důvodu, že je připuštěn poměrný nárůst výstupů nižší případně vyšší než 

odpovídající nárůst vstupů, tak aby u podniků s výrazně vyššími vstupy nedocházelo 

k projekci enormně vysokých hodnot výstupů. 

 V rámci softwaru DEA–Solver tomuto modelu odpovídá označení BCC – O, 

matematická formulace je pak stejná jako model (2.13).  Přestože v rámci kapitoly 2.3.2 bylo 

uvedeno, že jako neefektivní jsou u BCC modelu označeny ty jednotky, jejichž míra 

efektivnosti dosáhne hodnoty vyšší než jedna, při aplikaci modelu pomocí programu DEA 

Solver toto neplatí. Zde jsou jako neefektivní označeny ty jednotky, u nichž míra efektivnosti 

dosáhne hodnoty nižší jedné.  

4.3.1 Aplikace modelu BCC na všech jednotkách 

 Nejprve bude provedena aplikace BCC modelu pro všechny jednotky bez ohledu 

na jejich přiřazení do skupin dle velkosti. Z Tab. 3.6 – 3.8 a 3.10 pro hodnoty výstupů 

a Tab. 3.11, 3.12 pro hodnoty vstupů byla do programu DEA-Solver vložena data pro rok 

2013. Výsledné hodnoty efektivnosti pivovarů jsou uvedeny v následující Tab. 4.1. 
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Tab. 4.1 Výsledné hodnoty efektivnosti BCC výstupově orientovaný model  

Pořadí Pivovar Efektivnost 
Výnosy 

z rozsahu  

1 SC 1,00000 konstantní 

1 LA 1,00000 konstantní 

1 SA 1,00000 konstantní 

1 LC 1,00000 klesající 

1 LD 1,00000 konstantní 

1 MK 1,00000 konstantní 

1 MG 1,00000 konstantní 

1 MF 1,00000 klesající 

1 MD 1,00000 konstantní 

10 ME 0,89936 klesající 

11 MH 0,89615 klesající 

12 SE 0,85159 klesající 

13 MJ 0,75996 konstantní 

14 MB 0,74866 konstantní 

15 MA 0,72814 klesající 

16 LB 0,72543 konstantní 

17 MC 0,72188 klesající 

18 SB 0,71079 konstantní 

19 SD 0,70294 konstantní 

20 SF 0,68510 rostoucí 

21 MI 0,67968 konstantní 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 V posledním sloupci je vždy uvedena charakteristika výnosů z rozsahu, jakých je při 

aplikaci modelu pomocí programu DEA-Solver dosahováno u konkrétního pivovaru. 

U neefektivních jednotek pak charakteristika výnosů z rozsahu předpokládaných pro dosažení 

efektivní hranice. Grafické zobrazení je provedeno v Grafu 4.1.  

Graf. 4.1 Výsledné hodnoty efektivnosti BCC výstupově orientovaný model 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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 Při porovnání efektivnosti všech pivovarů je patrné, že jako efektivní, hodnota 1, bylo 

označeno 9 pivovarů. Jedná se o pivovary SC, LA, SA, LC, LD, MK, MG, MF a MD. Jako 

efektivní tedy byly označeny pivovary ze všech velikostních skupin. Zbylé byly označeny 

jako neefektivní a jejich pořadí je také patrné z výše zmíněného Grafu 4.1. Aby se neefektivní 

jednotky staly efektivními, je potřeba provést korekci jejich výstupů.  

 V Tab. 4.2 jsou uvedeny peer jednotky pro všech 12 neefektivních jednotek. Např.: 

pivovar LB je, dle modelu BBC – výstupově orientovaný, neefektivní. Jeho peer jednotkami 

jsou pivovary LA, MD a SC. Aby se tento pivovar stal efektivním, musí být hodnoty jeho 

výstupu z 30,88 % shodné s výstupy jednotky LA, z 57,85 % shodné s výstupy jednotky MD a 

z 11,27 % shodné s výstupy jednotky SC.  

Tab. 4.2 Hodnoty koeficientů peer jednotek 

Neefektivní 

jednotka 

Peer 

jednotka 

Koeficient 

(%) 
 

Neefektivní 

jednotka 

Peer 

jednotka 

Koeficient 

(%) 

LB 

LA 30,88   

MI 

LA 0,02 

MD 57,85   MD 37,27 

SC 11,27   SA 8,42 

MA 

LA 1,20   SC 54,29 

MD 68,22   

MJ 

MD 17,63 

MK 12,03   MK 62,47 

SA 18,55   SC 19,90 

MB 

MD 84,95   

SB 

MD 5,32 

MK 14,58  MK 11,83 

SC 0,47  SA 22,68 

MC 

LA 1,46  SC 60,16 

MD 82,40  
SD 

MK 55,25 

MK 6,68  SC 44,75 

SA 9,29  

SE 

LA 0,12 

SC 0,17  MD 12,54 

ME 

LA 0,01  MF 19,96 

LD 12,20  SA 39,12 

MF 75,92  SC 28,26 

MG 6,96  

SF 

MD 3,69 

SA 4,63  MK 42,13 

SC 0,29  SC 54,17 

MH 

LA 0,19   

LC 5,23  

SA 94,59  

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Tab. 4.2 uvádí u neefektivních jednotek přepočtené hodnoty výstupů a původních 

vstupů tak, aby se pivovary staly efektivními.  



52 

 

Tab. 4.3 Přepočtené hodnoty vstupů a výstupů  

Pivovar 

Vstupy Výstupy 

Počet 

zaměstnanců 

Výrobní 

spotřeba 

(Kč) 

ROA 

(%) 

Finanční 

páka 

Celková 

likvidita 

Podíl na 

trhu  

(%) 

LB 702 2 282 191 12,962 5,99488 1,18472 8,776 

MA 139 249 571 6,908 2,05341 2,47928 0,981 

MB 140 204 524 8,894 1,58162 1,97524 0,817 

MC 160 296 346 8,622 1,82694 2,04592 1,166 

ME 75 161 227 11,037 1,56692 2,55465 0,508 

MH 48 103 673 -2,005 4,62022 4,94531 0,307 

MI 68 98 250 7,246 21,82886 1,32300 0,388 

MJ 81 79 547 3,594 8,61630 3,04051 0,320 

SB 32 32 429 4,077 24,44399 2,02013 0,124 

SD 53 39 471 3,376 17,83622 2,60538 0,158 

SE 47 62 671 4,120 13,18217 2,76624 0,233 

SF 50 42 431 4,287 21,36426 2,16806 0,169 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Po dosazení přepočtených vstupních hodnot u neefektivních jednotek a původních 

hodnot vstupů a výstupů pro efektivní pivovary je patrné, že všechny jednotky jsou již 

efektivní, viz. Tab. 4.4 a Graf. 4.2. 

Tab. 4.4 Výsledné hodnoty efektivnosti po přepočtení výstupů 

Pořadí Pivovar Efektivnost 
Výnosy 

z rozsahu 

1 LA 1,00000 konstantní 

2 LB 1,00000 konstantní 

3 LC 1,00000 klesající 

4 LD 1,00000 konstantní 

5 MA 1,00000 klesající 

6 MB 1,00000 konstantní 

7 MC 1,00000 klesající 

8 MD 1,00000 konstantní 

9 ME 1,00000 klesající 

10 MF 1,00000 klesající 

11 MG 1,00000 konstantní 

12 MH 1,00000 klesající 

13 MI 1,00000 klesající 

14 MJ 1,00000 konstantní 

15 MK 1,00000 konstantní 

16 SA 1,00000 konstantní 

17 SB 1,00000 klesající 

18 SC 1,00000 konstantní 

19 SD 1,00000 konstantní 

20 SE 1,00000 klesající 

21 SF 1,00000 klesající 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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Graf 4.2 Výsledné hodnoty efektivnosti po přepočtení výstupů 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

4.3.2 Aplikace modelu BCC dle velikostních skupin 

  V rámci této podkapitoly bude postupně aplikován model BCC - výstupově 

orientovaný na jednotlivé velikostní skupiny pivovarů, tak jak byly pivovary k těmto 

skupinám přiřazeny v kapitole č. 3.  

a) Velké pivovary 

 Nyní byla do programu DEA-Solver vložena vstupní data pivovarů ze skupiny velké 

pivovary. V Tab. 4.5 jsou uvedeny hodnoty efektivnosti pro čtyři největší pivovary v rámci 

analýzy. Poslední sloupec udává charakteristiku výnosů z rozsahu.  

Tab. 4.5 Výsledné hodnoty efektivnosti BCC model – velké pivovary 

Pořadí Pivovar Efektivnost 
Výnosy 

z rozsahu 

1 LA 1,00000 konstantní 

1 LB 1,00000 klesající 

1 LC 1,00000 konstantní 

1 LD 1,00000 konstantní 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 V Grafu 4.3 jsou zobrazeny hodnoty efektivnosti, kterých bylo dosaženo jednotkami 

velkých pivovarů při měření v rámci skupiny. Druhý sloupec pak zobrazuje hodnotu 

efektivnosti, které pivovar dosáhl při měření efektivnosti u všech jednotek současně v 

rámci kapitoly 4.3.1. 
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Graf 4.3 Srovnání hodnoty efektivnosti velkých pivovarů 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Vzhledem k tomu, že v tomto případě byly všechny jednotky označeny jako efektivní, 

nedochází zde již k redukci výstupů. Oproti výsledkům, kdy byly zařazeny všechny pivovary 

do analýzy, se i jednotka LB stala efektivní při klesajících výnosech z rozsahu.  

b) Středně velké pivovary 

 Při analýze středně velkých pivovarů byla vložena vstupní data jedenácti z nich 

do programu DEA-Solver. Výsledné hodnoty efektivnosti jsou zobrazeny v následující Tab. 

4.6.  

Tab. 4.6 Výsledné hodnoty efektivnosti BCC model - středně velké pivovary 
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1 MD 1,00000 konstantní 

1 ME 1,00000 klesající 

1 MF 1,00000 konstantní 

8 MJ 0,96548 konstantní 

9 MC 0,91642 klesající 

10 MA 0,91139 klesající 

11 MB 0,75879 konstantní 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 V následujícím Grafu 4.4 je zobrazena hodnota efektivnosti skupiny středně velkých 

pivovarů. Pivovary jsou zde seřazeny v pořadí dosažení efektivnosti dle Tab. 4.6. První 

sloupec udává hodnotu efektivnosti pivovaru dosaženou při výpočtu v rámci skupiny středně 
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velkých pivovarů. Druhý sloupec udává hodnotu efektivnosti dosaženou při výpočtu u všech 

21 pivovarů.  

Graf 4.4 Srovnání hodnoty efektivnosti středně velkých pivovarů 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Z výsledků je patrné, že v tomto případě bylo označeno celkem sedm pivovarů jako 

efektivních. Ve srovnání s výsledky všech 21 pivovarů se jedná o nárůst o tři. Došlo zde 

i k nárůstu míry efektivnosti u jednotek označených jako neefektivní. Nově jsou mezi 

efektivní jednotky v rámci skupiny středně velkých pivovarů zařazeny jednotky MI, MH, ME. 

 K výraznému nárůstu efektivnosti došlo u jednotky MI, která měla při porovnávání 

všech 21 pivovarů nejnižší efektivnost, pouze 0,6797. Pivovary MH a ME se nacházely těsně 

pod hranicí efektivnosti 0,9. Dále došlo ke změně pořadí u neefektivních jednotek MB, MA 

a MC.  

c) Malé pivovary 

 Poslední aplikace byla provedena u skupiny malých pivovarů. V Tab. 4.7 jsou 

zobrazeny výsledné hodnoty efektivnosti a charakteristika výnosů z rozsahu.  

Tab. 4.7 Výsledné hodnoty efektivnosti BCC model – malé pivovary 

Pořadí Pivovar Efektivnost 
Výnosy 

z rozsahu 

1 SE 1,00000 konstantní 

1 SA 1,00000 konstantní 

1 SC 1,00000 konstantní 

4 SD 0,86166 konstantní 

5 SF 0,83373 konstantní 

6 SB 0,82105 konstantní 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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 V Grafu 4.5 je opět zachyceno porovnání efektivnosti jednotek ze skupiny malých 

pivovarů s hodnotami dosažené efektivnosti při porovnávání všech jednotek, jak bylo učiněno 

v předchozí podkapitole 4.3.1.  

Graf 4.5 Srovnání hodnoty efektivnosti malých pivovarů 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Stejně jako v předchozím případě došlo i zde k nalezení více efektivních jednotek, 

jako při analýze všech pivovarů. Efektivní jednotkou se stal také pivovar SE při konstantních 

výnosech z rozsahu. Taktéž došlo obecně k nárůstu efektivnosti u neefektivních jednotek. 

V rámci neefektivních jednotek nastala změna pořadí a to tak, že jednotka SB je nyní 

ohodnocena nejnižší hodnotou efektivnosti.  

 Při porovnání analýz provedených modelem BCC je patrné, že výsledky závisí na 

počtu a velikosti jednotek zařazených do modelu. Jako efektivní byly určeny jak jednotky, 

které mají tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb vyšší jak 1 mld. Kč, tak i jednotky 

podstatně menší, s tržbami okolo 10 mil. Kč. Výslednou míru efektivnosti ovlivňují hodnoty 

vstupů a výstupů jednotlivých pivovarů. Při porovnání pivovarů v rámci jednotlivých skupin 

se hodnoty míry efektivnosti více vyrovnávají. Analýzou všech 21 pivovarů zároveň bylo 

dosaženo větších rozdílů v míře jejich efektivnosti.  

4.4 Aplikace modelu Super efektivnosti 

 Vzhledem k tomu, že v kapitole 4.3 při aplikaci modelu BCC – výstupově 

orientovaného bylo více jednotek označeno jako efektivních, bude v rámci této kapitoly 

provedena aplikace modelu Super efektivnost vycházející z BCC efektivní hranice pro data 

roku 2013. Jedná se o modifikaci modelu Andersena, Petersena (2.16), která je v programu 
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DEA-Solver LV 3.0 označena jako Super Radial (Super-BCC-O). Model Super efektivnosti 

umožní klasifikaci efektivních jednotek tím, že efektivním jednotkám bude přiřazena hodnota 

vyšší než jedna.  

4.4.1 Aplikace modelu Super efektivnosti na všech jednotkách 

 Vstupními daty jsou opět hodnoty uvedené v Tab. 3.6 – 3.8 a 3.10 pro výstupy a 

Tab. 3.11 a Tab. 3.12 pro vstupy. Výsledné hodnoty Super efektivnosti jsou uvedeny v Tab. 

4.8. 

Tab. 4.8 Výsledné hodnoty Super efektivnosti  

Pořadí Pivovar Efektivnost 

1 MG 15,75227 

2 LA 4,58714 

3 LD 2,67287 

4 LC 2,28239 

5 MF 1,37454 

6 MK 1,08308 

7 MD 1,07782 

8 SC 1,00000 

8 SA 1,00000 

10 ME 0,89936 

11 MH 0,89615 

12 SE 0,85159 

13 MJ 0,75996 

14 MB 0,74866 

15 MA 0,72814 

16 LB 0,72543 

17 MC 0,72188 

18 SB 0,71079 

19 SD 0,70294 

20 SF 0,68510 

21 MI 0,67968 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Data z Tab. 4.8 jsou také zobrazena v Grafu 4.6. Oranžová horizontální linie rozděluje 

oblast grafu na dvě části. Hodnoty efektivnosti nacházející se pod linií náleží neefektivním 

pivovarům. Hodnoty efektivnosti nacházející se na linii nebo nad linií pak pivovarům, které 

jsou označeny jako efektivní. 

  



58 

 

Graf. 4.6 Výsledné hodnoty Super efektivnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 U modelu Super efektivnosti jsou efektivním jednotkám přiřazeny hodnoty vyšší než 

jedna nebo rovny jedné. Efektivními jednotkami jsou označeny stejné pivovary jako při 

aplikaci modelu BCC. Neefektivní jednotky, pořadí č. 10 – 21, dosahují, při aplikaci modelu 

Super efektivnosti, hodnoty nižší než 1 a v tomto případě je jejich sled a míra efektivnosti 

stejná jako při aplikaci modelu BCC.  

 Z výsledků dále vyplývá, že vyšší míry efektivnosti dosahují spíše větší pivovary, 

měřeno dle objemu tržeb. Jednotky SC a SA se stále nachází na nové efektivní hranici 

i v okamžiku, kdy jim jsou přiřazeny váhy rovny nule a je vypočtena tato nová efektivní 

hranice. Proto je hodnota jejich super efektivnosti stále rovna jedné. Tři pivovary ze skupiny 

středně velkých pivovarů dosáhly super efektivnosti mírně nad hodnotu 1. Následuje skupina 

velkých pivovarů. Ty dosáhly efektivnosti vyšší než 2, pivovar LA dokonce vyšší než 4,5. 

Přesto jako nejefektivnější nebyl označen největší pivovar, dle objemu tržeb, ale pivovar ze 

skupiny středně velkých pivovarů MG – Městský pivovar v Poličce. Městský pivovar 

v Poličce má druhý nejnižší počet zaměstnanců, v roce 2013 pouze 15, výrobní spotřeba 

dosahuje hodnoty 96 149 tis. Kč. Hodnota ROA dosahuje 9,156 %, hodnota finanční páky 

1,39879, celková likvidita 1,28401 a podíl na trhu odvětví výroby nápojů dosahuje hodnoty 

0,276 %.  
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4.4.2 Aplikace modelu Super efektivnosti dle velikostních skupin 

 Stejně jako v kapitole 4.3 je i zde provedena aplikace modelu Super efektivnosti 

postupně na jednotlivé skupiny pivovarů rozdělených dle velikosti tržeb do tří skupin.  

a) Velké pivovary 

 Vstupními daty programu DEA-Solver byly pouze hodnoty vstupů a výstupů 

u pivovarů skupiny velké pivovary za rok 2013. Výsledné hodnoty super efektivnosti jsou 

zobrazeny v Tab. 4.9.  

Tab. 4.9 Výsledné hodnoty super efektivnosti – velké pivovary 

Pořadí Pivovar Efektivnost 

1 LC 7,21770 

2 LA 4,58714 

3 LB 2,22616 

4 LD 1,00000 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Srovnání výsledků modelu super efektivnosti při měření všech 21 jednotek a pouze 

čtyř jednotek ze skupiny velkých pivovarů je zobrazeno v Grafu 4.7. Stejně jako v předchozí 

kapitole první sloupec u každé jednotky reprezentuje hodnotu super efektivnosti vypočtené 

v rámci skupiny. Druhý sloupec pak hodnotu super efektivnosti vypočtené pro daný pivovar 

v kapitole 4.4.1. 

Graf. 4.7 Srovnání hodnoty super efektivnosti velkých pivovarů 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Při aplikaci modelu Super efektivnosti se všechny jednotky, v rámci skupiny velkých 

pivovarů, staly efektivními. Zároveň jsou zde patrné výrazné rozdíly v hodnotě super 

efektivnosti jednotlivých pivovarů. Nastala zde stejná situace jako při aplikacei modelu BCC. 
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Pivovar LB se stal efektivním a dokonce získal vyšší ohodnocení než pivovar LD. Došlo zde 

také k záměně pořadí pivovarů. Pivovar LA, který byl při aplikaci modelu Super efektivnosti 

na všech jednotkách zařazen nejvýše, se nyní propadl na druhé místo. Naopak pivovar LC, 

který byl původně třetí nejlepší, nyní vylepšil svou pozici a byl označen jako super efektivní. 

Ke zhoršení míry super efektivnosti došlo u pivovaru LD z míry super efektivnosti 2,6729 na 

hodnotu 1.   

b) Středně velké pivovary 

 Aplikací modelu Super efektivnosti na vstupní data jednotek zařazených do skupiny 

středně velkých pivovarů bylo dosaženo výsledků zobrazených v Tab. 4.10.  

Tab. 4.10 Výsledné hodnoty super efektivnosti – středně velké pivovary 

Pořadí Pivovar Efektivnost 

1 MF 1,58308 

2 MI 1,57790 

3 MD 1,41355 

4 MH 1,34804 

5 ME 1,08494 

6 MK 1,00000 

6 MG 1,00000 

8 MJ 0,96548 

9 MC 0,91642 

10 MA 0,91139 

11 MB 0,75879 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 V tomto případě nedošlo k tak výrazným rozdílům v hodnotách super efektivnosti jako 

v případě skupiny velkých pivovarů. Srovnání hodnot super efektivnosti skupiny středně 

velkých pivovarů a výsledků super efektivnosti těchto pivovarů při měření všech 21 pivovarů 

je zobrazeno v Grafu 4.8. 
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Graf. 4.8 Srovnání hodnoty super efektivnosti středně velkých pivovarů 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Při aplikaci tohoto modelu na skupinu středně velkých pivovarů došlo opět k nárůstu 

míry efektivnosti u neefektivních jednotek oproti měření efektivnosti všech 21 pivovarů. Míra 

efektivnosti u těchto jednotek odpovídá míře efektivnosti vypočtené při aplikaci modelu BCC 

výstupově orientovaného pouze na jednotky zařazené do skupiny středně velkých pivovarů. 

Konkrétně se jedná o poslední čtyři jednotky MJ, MC, MA a MB. K výraznému poklesu 

hodnoty super efektivnosti došlo u jednotky MG. Ta byla v kapitole 4.4.1 označena jako super 

efektivní, nyní je hodnota super efektivnosti tohoto pivovaru pouze 1. U pivovarů MI, MH 

a ME došlo ke zlepšení původně neefektivních jednotek, pivovary MF a MD pak svou pozici 

mírně vylepšily oproti měření efektivnosti u všech jednotek současně. Pivovar MF je označen 

jako super efektivní.  

c) Malé pivovary 

 V Tab. 4.11 jsou zachyceny hodnoty super efektivnosti šesti jednotek ze skupiny 

malých pivovarů.  
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Tab. 4.11 Výsledné hodnoty super efektivnosti – malé pivovary 

Pořadí Pivovar Efektivnost 

1 SE 1,90656 

2 SA 1,00000 

3 SC 1,00000 

4 SD 0,86165 

5 SF 0,83373 

6 SB 0,82105 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Srovnání výsledků s měřením super efektivnosti všech 21 pivovarů je zachyceno 

v Grafu 4.9.  

Graf. 4.9 Srovnání hodnoty super efektivnosti malých pivovarů 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Z výsledků je patrné, že super efektivnosti dosáhl pouze jeden pivovar z této skupiny. 

Jedná se o jednotku SE, která při měření super efektivnosti všech 21 pivovarů byla označena 

jako neefektivní. Opět je patrné, že obecně došlo k růstu hodnoty super efektivnosti 

u jednotek zobrazených v Grafu 4.9. Hodnoty efektivnosti u jednotek SD, SF a SB odpovídají 

hodnotám efektivnosti vypočtených modelem BCC pro skupinu malých pivovarů.  

 Stejně jako v předchozí kapitole se pořadí a míra efektivnosti jednotlivých jednotek 

liší v závislosti na jednotkách, které byly do modelu zařazeny. Obecně lze konstatovat, že 

vyšší míry super efektivnosti dosahují spíše větší pivovary. Při měření super efektivnosti 

všech 21 pivovarů současně dochází k větším rozdílům ve vypočtené míře efektivnosti. Při 

porovnávání každé skupiny zvlášť je hodnota míry efektivnosti vždy konstantnější a dochází 

zde ke změnám pořadí pivovarů. 
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 Jako super efektivní byla při současné analýze všech 21 pivovarů označena jednotka 

MG. Při analýzách super efektivnosti samostatných skupin však došlo k nalezení jiných 

jednotek jako super efektivních. Ze skupiny velkých pivovarů byla označena jednotka LC 

jako super efektivní, i když v předchozím případě jí v míře super efektivnosti předstihly dva 

pivovary z této skupiny. Stejná situace nastala u skupiny středně velkých pivovarů. Zde byl 

jakou super efektivní označen pivovar MF, který byl při analýze super efektivnosti všech 21 

pivovarů až na druhém místě. Ve skupině malých pivovarů se při samostatné analýze stal 

super efektivním dokonce pivovar, který byl původně, při měření efektivnosti všech 21 

pivovarů, označen za neefektivní, a přeskočil tak dva pivovary ze své skupiny.  

4.5 Aplikace modelu SBM 

 Pro ověření výsledků dosažených aplikací BCC modelu bude nyní provedena aplikace 

aditivního modelu, někdy také označovaného jako SBM (Slack Based Measure) model. 

V programu DEA-Solver je tento model označen jakou SBM NonOriented (SBM-V). 

Matematická formulace modelu odpovídá vzorci (2.15), zapsanému v kapitole č. 2 této práce.  

 V rámci programu DEA-Solver LV 3.0 jsou efektivní jednotky označeny hodnotou 

efektivnosti rovné 1, i když teorie popsaná v kapitole č. 2 uvádí hodnotu nula. Míra 

efektivnosti u neefektivních jednotek pak vyjadřuje součet potřebné redukce vstupů 

a navýšení výstupů. Optimální hodnoty přídavných proměnných nejsou rovny nule. 

4.5.1 Aplikace modelu SBM na všech jednotkách 

 Vstupními daty jsou opět hodnoty výrobní spotřeby, počtu zaměstnanců, ROA, 

finanční páky, celkové likvidity a podílu na trhu za rok 2013 jednotlivých pivovarů, 

uvedených v Tab. 3.7 - 3.8 a 3.10 – 3.12.  

 Výsledné hodnoty míry efektivnosti jsou zobrazeny v Tab. 4.12. 
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Tab. 4.12 Výsledné hodnoty efektivnosti SBM modelu 

Pořadí Pivovar Efektivnost 

1 SC 1,00000 

1 LA 1,00000 

1 SA 1,00000 

1 LC 1,00000 

1 LD 1,00000 

1 MK 1,00000 

1 MG 1,00000 

1 MF 1,00000 

1 MD 1,00000 

10 ME 0,34782 

11 SE 0,25064 

12 SF 0,17572 

13 SB 0,15685 

14 MI 0,15616 

15 MA 0,10310 

16 MC 0,09333 

17 MH 0,09103 

18 MJ 0,08532 

19 LB 0,07829 

20 SD 0,06897 

21 MB 0,04531 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Efektivní jednotky opět dosahují hodnoty efektivnosti rovné 1. Efektivní jednotky 

získané modelem SBM se shodují s efektivními jednotkami určenými pomocí modelu BCC 

výstupově orientovaného. Tedy efektivními jednotkami jsou pivovary SC, LA, SA, LC, LD 

MK, MG MF a MD. Opět jsou zde zastoupeny jednotky ze všech tří velikostních skupin. 

Zbylé jednotky jsou neefektivní a jejich pořadí se nepatrně liší oproti výsledku BCC modelu.  

Graf. 4.10 Výsledné hodnoty efektivnosti SBM modelu 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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 Z Grafu 4.10 je patrné, že hodnoty efektivnosti u neefektivních jednotek dosahují 

obecně nižších hodnot než u modelu BCC.  

 V Tab. 4.13 jsou zobrazeny koeficienty peer jednotek dvanácti neefektivních jednotek. 

Aby se pivovar LB stal efektivním, musí hodnota jeho vstupů a výstupů odpovídat z 17,46 % 

vstupu (výstupu) jednotky LA, ze 75,83 % odpovídat jednotce LD a jednotce SC z 6,7 %.  

Tab. 4.13 Hodnoty koeficientů peer jednotek 

Neefektivní 

jednotka 

Peer 

jednotka 

Koeficient 

(%) 
 

Neefektivní 

jednotka 

Peer 

jednotka 

Koeficient 

(%) 

LB 

LA 17,46  

MI 

LA 0,74 

LD 75,83  SA 7,07 

SC 6,70  SC 92,19 

MA 

LA 2,47  

MJ 

LA 0,66 

SA 29,14  SA 6,54 

SC 68,39  SC 92,80 

MB 

LD 25,12  

SB 

LA 0,10 

SA 12,11  SA 20,14 

SC 62,77  SC 79,75 

MC 

LA 2,94  

SD 

LA 0,19 

SA 21,14  SA 19,63 

SC 75,93  SC 80,18 

ME 

LD 15,57  

SE 

LA 0,30 

MF 47,45  LD 3,14 

SA 13,81  SA 42,03 

SC 23,18  SC 54,53 

MH 

LA 0,29  

SF 

LA 0,18 

LD 7,88  SA 4,68 

SA 91,83  SC 95,14 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Požadované hodnoty vstupů a výstupů u neefektivních jednotek jsou zobrazeny v Tab. 

4.14. Vzhledem k tomu, že model SBM připouští i redukci vstupů, projektované hodnoty 

vstupů a výstupů se však liší od vstupů a výstupů projektovaných modelem BCC. Pivovar se 

tedy stává efektivním s jinými hodnotami vstupů a výstupů.  
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Tab. 4.14 Přepočtené hodnoty vstupů a výstupů 

Pivovar 

Vstupy Výstupy 

Počet 

zaměstnanců 

Výrobní 

spotřeba 

(Kč) 

ROA 

(%) 

Finanční 

páka 

Celková 

likvidita 

Podíl na 

trhu 

 (%) 

LB 443 1 785 573 24,658 4,34884 1,12549 6,366 

MA 66 187 605 4,331 27,77387 1,80526 0,714 

MB 45 202 006 10,725 25,15736 1,27646 0,611 

MC 75 220 571 5,122 30,29935 1,47691 0,842 

ME 62 161 227 9,926 10,42597 2,29755 0,501 

MH 28 87 864 -0,043 4,56807 4,43176 0,275 

MI 33 69 523 6,103 35,81931 0,89922 0,263 

MJ 32 64 243 6,140 36,02392 0,87760 0,243 

SB 20 24 103 4,827 31,64786 1,43589 0,088 

SD 22 30 216 4,886 31,79136 1,41458 0,111 

SE 26 58 588 3,509 23,06101 2,35569 0,198 

SF 22 30 954 6,244 36,82315 0,80112 0,116 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Po dosazení výše zmíněných hodnot a původních hodnot u efektivních jednotek byla u 

jednotlivých pivovarů přepočítána hodnota efektivnosti. Ta nyní dosahuje u všech jednotek 

hodnoty 1, jak je patrné z Tab. 4.15 a Grafu 4.11.  

Tab. 4.15 Výsledné hodnoty efektivnosti po přepočtení vstupů a výstupů 

Pořadí Pivovar Efektivnost 

1 SF    1,00000     

1 LA    1,00000     

1 LB    1,00000     

1 LC    1,00000     

1 LD    1,00000     

1 MA    1,00000     

1 MB    1,00000     

1 MC    1,00000     

1 MD    1,00000     

1 ME    1,00000     

1 MF    1,00000     

1 MG    1,00000     

1 MH    1,00000     

1 MI    1,00000     

1 MJ    1,00000     

1 MK    1,00000     

1 SA    1,00000     

1 SB    1,00000     

1 SC    1,00000     

1 SD    1,00000     

1 SE    1,00000     

Zdroj: vlastní zpracování.  
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Graf. 4.11 Výsledné hodnoty efektivnosti po přepočtení vstupů a výstupů 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

4.5.2 Aplikace modelu SBM dle velikostních skupin 

Také při aplikace modelu SBM na jednotlivé skupiny pivovarů samostatně bylo 

dosaženo podobných výsledků jako při aplikaci modelu BCC v rámci kapitoly 4.3.2.  

 V následujících Tab. 4.16 až Tab. 4.18 jsou zachyceny hodnoty efektivnosti 

jednotlivých jednotek v rámci jejich velikostní skupiny. Opět byly jako efektivní označeny 

stejné pivovary jako u metody BCC. Neefektivní jednotky se pak lišily pouze mírou 

efektivnosti a pořadím.  

Tab. 4.16 Výsledné hodnoty efektivnosti – velké pivovary 

Pořadí Pivovar Efektivnost 

1 LD 1,00000 

1 LA 1,00000 

1 LB 1,00000 

1 LC 1,00000 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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Tab. 4.17 Výsledné hodnoty efektivnosti – středně velké pivovary 

Pořadí Pivovar Efektivnost 

1 MK 1,00000 

1 MI 1,00000 

1 MH 1,00000 

1 MG 1,00000 

1 MD 1,00000 

1 ME 1,00000 

1 MF 1,00000 

8 MC 0,58895 

9 MA 0,50866 

10 MJ 0,41152 

11 MB 0,08056 

Zdroj: vlastní zpracování.  

Tab. 4.18 Výsledné hodnoty efektivnosti – malé pivovary 

Pořadí Pivovar Efektivnost 

1 SE 1,00000 

1 SA 1,00000 

1 SC 1,00000 

4 SF 0,25370 

5 SB 0,18602 

6 SD 0,09061 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 Jak při aplikaci modelu SBM na všech 21 jednotek současně, tak při aplikaci 

samostatně na jednotlivé skupiny pivovarů se nalezené efektivní jednotky shodují 

s efektivními jednotkami modelu BCC. Výsledky těchto metod se liší pouze v míře 

efektivnosti neefektivních jednotek, která je u modelu SBM obecně nižší a je dána součtem 

redukce vstupů a zvýšením výstupů pivovarů. Další rozdíl je pak v pořadí efektivnosti 

neefektivních jednotek.  

 Nejvýraznějšího posunu dosáhla jednotka SF, která při aplikaci modelu BCC na 

všechny jednotky současně byla ohodnocena jako druhá nejhorší, v rámci modelu SBM 

povýšila o osm pozic. Výrazná změna pak nastala u jednotek MI a MB, které si své pozice 

vyměnily, tzn., že jednotka MI zlepšila svou pozici o sedm míst, jednotka MB si o sedm míst 

pohoršila.  

4.6 Aplikace modelu Window Analysis 

 Jako poslední v rámci této kapitoly bude aplikovaný model Window Analysis. Jedná 

se o měření efektivnosti produkčních jednotek v čase. Tento model umožňuje posuzovat 

výkon jednotek v čase a zhodnocení, zda u nich dochází ke zlepšení či nikoli.  
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 Z nabídky programu DEA-Solver LV 3.0 byl vybrán model Window-O-V. 

„O“ v názvu modelu značí, že se jedná o Window Analysis výstupově orientovanou 

a „V“ s variabilními výnosy z rozsahu.  

 Vstupními daty jsou vstupy a výstupy 21 pivovarů pro časové období let 2009 až 

2013. Hodnoty jsou převzaty z kapitoly č. 3 z Tab. 3.6 až 3.8, 3.10 až 3.12. Analýza bude 

provedena postupně pro periody o délce jednoho roku až pěti let. 

 Jako první je analýza provedena na periodě dlouhé jeden rok. To znamená, že výkon 

pivovaru je srovnáván pouze s výkonem ostatních pivovarů v rámci daného roku. Výsledky 

analýzy jsou součástí  Přílohy č. 1 této práce. Ve sloupci Průměr celkem jsou uvedeny 

průměrné hodnoty efektivnosti daného pivovaru při aplikaci metody Window Analysis pro 

periodu o délce jeden rok za celé sledované období. Sloupec Rozptyl celkem udává rozložení 

míry efektivnosti každého pivovaru okolo střední hodnoty v rámci všech period. Nejvyšší 

hodnotu rozptylu 0,01499 dosahuje jednotka SF, kdy u tohoto pivovaru došlo k výraznému 

poklesu míry efektivnosti mezi lety 2012 a 2013. 

 Hodnoty efektivnosti pro rok 2013 odpovídají hodnotám vypočteným v rámci kapitoly 

4.3.1 pomocí BCC výstupově orientovaného modelu. Jedná se tedy o samostatnou aplikaci 

BCC výstupově orientovaného modelu v jednotlivých letech.  

Z výsledků dále vyplývá, že míry efektivnosti rovna 1 dosáhlo ve všech sledovaných 

letech, tzn. 2009 až 2013, celkem osm pivovarů. Konkrétně se jedná o tři jednotky, LA, LC a 

LD, ze skupiny velkých pivovarů, dále pak tři jednotky, MF, MG a MK, ze skupiny středně 

velkých pivovarů a dvě jednotky, SA a SC, ze skupiny malých pivovarů. Na druhou stranu se 

v souboru vyskytuje také sedm pivovarů, které míry efektivnosti rovné 1 nedosáhly v žádném 

ze sledovaných let. Jedná se o jednotky LB, MA, MB, MC, ME, MI a MJ, není zde tedy 

zastoupena žádná jednotka ze skupiny malých pivovarů. U jednotek MD, SB, SD, SE a SF 

došlo k poklesu jejich míry efektivnosti při porovnání hodnot dosažených v roce 2009 a 2013. 

Avšak podařilo se jim, alespoň v jednom ze sledovaných let, dosáhnout míry efektivnosti, 

která se rovná jedné. Pivovar MD svou míru efektivnosti za sledované období navýšil a v roce 

2010 se již řadí mezi efektivní jednotky.  

 Další modifikace modelu umožňují porovnávat jednotky nejenom v rámci jednoho 

roku, ale provádět analýzu v porovnání s výkony jednotek v rámci více let současně. 

Výsledky Window Analysis pro periody o délkách postupně dva, tři, čtyři a pět let jsou 

součástí příloh č. 2 – 5. Např.: při výpočtu míry efektivnosti u periody o délce dvou let, viz. 
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Příloha č. 2, jsou nejprve do analýzy zařazena data všech 21 pivovarů za období let 2009 

a 2010. V následujícím kroku jsou data roku 2009 vyloučena a nahrazena daty roku 2011. 

Sloupec Průměr za periodu udává průměrnou hodnotu míry efektivnosti vypočtenou pro daný 

pivovar v rámci periody. Poslední sloupec Průměr celkem pak udává průměrnou hodnotu 

míry efektivnosti daného pivovaru za všechny periody. Sloupec Rozptyl celkem udává 

variabilitu hodnot míry efektivnosti pro příslušnou jednotku ve všech periodách.  

V následující Tab. 4.19 je zobrazena průměrná míra efektivnosti (Přílohy č. 1 až 5 

sloupec Průměr celkem) pro jednotlivé pivovary při analýze výkonu pro periody o délce 

jednoho roku až pěti let.  

Tab. 4.19 Průměrná míra efektivnosti dle délky periody 

Pivovar 
Délka periody (rok) 

1 2 3 4 5 

LA 1,00000 0,98137 0,96487 0,96048 0,95469 

LD 1,00000 0,98163 0,97715 0,97428 0,95871 

MG 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,99316 

MK 1,00000 0,99135 0,97089 0,96726 0,94690 

SA 1,00000 1,00000 0,99949 0,99942 0,98957 

MF 1,00000 0,97083 0,92509 0,91136 0,87422 

LC 1,00000 0,95788 0,92522 0,91822 0,91739 

SC 1,00000 0,98201 0,97149 0,96793 0,97434 

MD 0,99456 0,95932 0,93680 0,92852 0,90797 

MH 0,97923 0,95562 0,92158 0,89913 0,83507 

SE 0,95451 0,90180 0,88815 0,87055 0,83818 

SF 0,92660 0,87477 0,83553 0,81857 0,76874 

ME 0,89270 0,83535 0,79138 0,77909 0,75529 

SD 0,83649 0,75839 0,68367 0,66639 0,64746 

MJ 0,80484 0,74716 0,71420 0,71218 0,70304 

SB 0,80358 0,78260 0,72223 0,70023 0,66600 

LB 0,74883 0,71904 0,69864 0,69214 0,67404 

MI 0,74855 0,69767 0,67223 0,64709 0,63077 

MC 0,73209 0,69028 0,67025 0,66568 0,65591 

MB 0,71870 0,67473 0,65798 0,65018 0,64432 

MA 0,70681 0,67259 0,65055 0,64616 0,63438 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Pivovary jsou seřazeny podle průměrné míry efektivnosti, pro periodu o délce jednoho 

roku od nejvyšší po nejnižší. Z výsledků je patrné, že čím je delší časová perioda, tím ubývá 

jednotek označených jako efektivní a zároveň dochází k poklesu míry efektivnosti u jednotek 

neefektivních. To dokazuje také klesající průběh křivek v Grafu 4.12. 
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Graf. 4.12 Průměrné míry efektivnosti dle délky periody 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Z výsledků je dále patrné, že dlouhodobě nejlepších výsledků dosahuje pivovar MG. 

Tento pivovar byl označen jako efektivní, dosáhl hodnoty jedna v rámci periody o délce 

jednoho roku až čtyř let. Při analýze efektivnosti o délce periody pět let, kdy je porovnáván 

výkon všech jednotek za veškerá sledovaná období současně, dosáhl taktéž nejlepšího 

výsledku, a to míry efektivnosti 0,99316.  

4.7 Zhodnocení výsledků  

Při srovnání výsledků získaných aplikacemi modelů BCC – výstupově orientovaného 

a SBM na všech 21 jednotkách je patrné, že obě metody určily jako efektivní stejné pivovary. 

Jedná se celkem o devět pivovarů jak ze skupiny velkých a středních, tak ze skupiny malých 

pivovarů. Stejně tak při aplikaci metod na jednotlivé velikostní skupiny byly jako efektivní 

označeny stejné jednotky. Výsledky metod se však liší u neefektivních jednotek, kdy u každé 

z metod bylo dosaženo jiného pořadí pivovarů. Taktéž se neefektivní jednotky liší ve složení 

svých peer jednotek. Liší také cílové hodnoty vstupů a výstupů projektované jednotlivými 

metodami proto, aby se jednotka stala efektivní. Tuto skutečnost lze vysvětlit tím, že model 

SBM připouští kromě navýšení výstupů, na rozdíl od modelu BCC, také redukci vstupů.  
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Dále si lze všimnout, že čím více jednotek je zařazeno ve vstupním souboru, tím 

je dosahováno obecně nižší míry efektivnosti u neefektivních jednotek. Dokazují to jednak 

výpočty pomocí modelu BCC pro všechny jednotky současně ve srovnání s výsledky analýz 

pro jednotlivé skupiny zvlášť, jednak výsledné hodnoty efektivnosti získané metodou 

Window Analysis. V případě aplikace modelu BCC u všech 21 pivovarů současně dosahovaly 

míry efektivnosti neefektivních jednotek nižších hodnot než v případě analýzy u každé 

velikostní skupiny zvlášť. Názorně je tento stav zobrazen v Grafu 4. 3 – 4.5. Nárůst míry 

efektivnosti také způsobil, že některé jednotky, které při analýze všech 21 pivovarů současně 

byly označené jako neefektivní, se staly efektivními. V případě aplikace metody Window 

Analysis je z Tab. 4.19 a z Grafu 4.12 patrné, že průměrná míra efektivnosti všech jednotek 

s prodlužující se periodou, a tím s rostoucím počtem jednotek zařazených ve vstupním 

souboru, klesá.  

Výsledky analýzy Super efektivnosti se navzájem liší v případě, kdy je měření 

provedeno pro všechny jednotky současně nebo pouze pro jednotlivé skupiny. V případě 

aplikace modelu Super efektivnosti u všech 21 pivovarů byla jako super efektivní označena 

jednotka MG – Městský pivovar v Poličce. V tomto případě super efektivnosti dosáhly pouze 

jednotky ze skupiny velkých a středně velkých pivovarů. Při analýze pouze čtyř největších 

pivovarů dosáhl super efektivnosti pivovar LC a původně neefektivní pivovar LB se stal 

v tomto případě super efektivním. K výraznému poklesu míry super efektivnosti došlo 

u pivovaru MG při aplikaci modelu Super efektivnosti pouze na skupinu pivovarů zařazených 

do středně velké skupiny. Pivovar v tomto případě dosáhl hodnoty super efektivnosti pouze 

= 1. U zbylých jednotek již došlo k mírnému nárůstu míry super efektivnosti oproti analýze 

všech 21 pivovarů současně, jak je zobrazeno v Grafu 4.8. Jako super efektivní byl označen 

pivovar MF – Krakonoš. V poslední skupině jednotek, malé pivovary, došlo také k nárůstu 

efektivnosti. Avšak pouze jeden pivovar, SE – Pivovar Rohozec, byl označen jako super 

efektivní. Obecně super efektivnosti dosahují spíše větší pivovary, neboť se u těchto 

společností projevuje zákon rostoucích úspor z rozsahu. 

Při aplikaci metody Window Analysis dosahoval nejvyšší míry efektivnosti pivovar 

MG – Městský pivovar v Poličce. Jako u jediného pivovaru jeho průměrná míra efektivnosti 

dosahovala v periodách o délce jeden až čtyři roky hodnotu = 1. V rámci poslední periody 

o délce pět let se jeho průměrná míra efektivnosti snížila na 0,99316, přesto tato hodnota byla 

nejvyšší ze všech sledovaných jednotek.  
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Z výsledků by se tedy dalo usuzovat, že jako nejefektivnější se jeví pivovar MG - 

Městský pivovar v Poličce. V rámci aplikace BCC modelu byl v obou případech označen jako 

efektivní, v případě aplikace modelu Super efektivnosti na všech jednotkách současně byl 

označen jako super efektivní. Tato skutečnost je dána kombinací vstupů a výstupů, které jsou 

pro jednotku MG shrnuty v Tab. 4.20.  

Tab. 4.20 Hodnoty vstupů a výstupů jednotky MG 

Výstupy, vstupy 
MG – Městský pivovar v Poličce 

2009 2010 2011 2012 2013 

ROA (%) 12,591 6,028 5,023 5,830 9,156 

Celková likvidita 2,025 1,845 1,453 1,019 1,284 

Majetkový koeficient 1,203 1,196 1,193 1,259 1,399 

Podíl na trhu (%) 0,162 0,186 0,206 0,224 0,276 

Výrobní spotřeba  

(tis. Kč) 
64 942 59 550 64 807 82 249 96 149 

Počet zaměstnanců 16 15 14 14 15 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Pivovar ve všech sledovaných letech dosahoval kladné hodnoty rentability. Mezi lety 

2009 až 2013 došlo k nárůstu celkových aktiv společnosti o 63,77 % na hodnotu 

150 650 tis. Kč v roce 2013. Mezi lety 2009 a 2010 došlo k poklesu hospodářského výsledku 

za účetní období o více než 5 mil. Kč, v následujících letech však již opět dochází k jeho růstu 

a v roce 2013 dosahuje nejvyšší hodnoty za sledované období, a to 13 794 tis. Kč. Společnost 

nečerpá dlouhodobé ani krátkodobé bankovní úvěry.  

Celková likvidita taktéž dosahuje hodnot z žádaného rozmezí. Oběžná aktiva 

společnosti se vyvíjí převážně stabilně, k výraznému navýšení jejich hodnoty v roce 2013 

došlo z důvodu růstu konečného stavu na účtu v bankách. Tento nárůst je však v souladu 

s nárůstem krátkodobých přijatých záloh.  

Z mírného nárůstu hodnoty majetkového koeficientu v posledních třech letech 

je patrné, že u společnosti stoupá podíl cizího kapitálu podílejícího se na financování 

podnikových aktiv. Vlastní kapitál společnosti vzrostl pouze o 40,85 % mezi lety 2009 

až 2013, zatímco celková aktiva o již dříve zmíněných 63,77 %.  

Ve všech sledovaných letech se pivovaru MG daří navyšovat svůj tržní podíl vzhledem 

k růstu objemu produkce.  

V souladu s růstem objemu produkce roste pivovaru také výrobní spotřeba. Ta se za 

sledované období zvýšila pouze o 32, 46 %, zatímco objem produkce v hl vzrostl o 48,55 %. 

I přes tento nárůst je průměrný přepočtený stav zaměstnanců stabilní.  
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Je však důležité připomenout, že se jedná pouze o relativní efektivnost. V případě, kdy 

by byly do analýzy zařazeny jiné pivovary, výsledné míry efektivnosti pivovaru MG, ale 

i všech ostatních by byly naprosto rozdílné. Výsledky metody DEA analýzy závisí na složení 

vstupního souboru a na hodnotách vstupů a výstupů jednotek zařazených do analýzy.  
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5 Závěr 

V relativně krátké době se metody analýzy obalu dat rozrostly do silného 

kvantitativního, analytického nástroje pro měření a hodnocení výkonnosti produkčních 

jednotek. DEA technika je snadno aplikovatelná na různé praktické úkoly v okamžiku, kdy 

má analytik vyhodnotit výkonnost mnoha jednotek současně. Analýza obalu dat je lineární 

programovací technika založená na měření relativní výkonnosti organizační jednotky, kde 

díky přítomnosti více vstupů a výstupů je srovnání obtížné. Metoda DEA umožňuje vzít v 

úvahu všechny důležité faktory, které ovlivňují výkonnosti jednotky a poskytnout kompletní 

posouzení efektivity. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení efektivnosti finanční výkonnosti vybraných 

podniků odvětví pivovarnictví pomocí modelů DEA analýzy. Efektivnost byla měřena u 21 

pivovarů činných v roce 2013 na pivovarnickém trhu ČR. K analýze efektivnosti byly 

postupně využity čtyři modely. Konkrétně se jednalo o základní modely analýzy obalu dat 

BCC a SBM, model Super efektivnosti a metoda Window Analysis využívaný v DEA 

modelech.  

V první části práce byla uvedena charakteristika modelů DEA analýzy a představeny 

základní principy těchto metod. Dále byly zmíněny některé výhody a nevýhody jejich 

aplikace. Následovalo stručné rozdělení vybraných metod DEA analýzy na základní modely 

analýzy obalu dat, modely Super efektivnosti, alternativní modely analýzy obalu dat a metodu 

Window Analysis. V rámci první skupiny modelů byly představeny tři základní modely. 

Model s konstantními výnosy z rozsahu CCR jak vstupově, tak výstupově orientovaný, model 

BCC pro variabilní výnosy z rozsahu, opět vstupově i výstupově orientovaný. Posledním 

zástupcem této skupiny byl model Aditivní. Pro klasifikaci efektivních jednotek byl 

představen model Super efektivnosti. Jako poslední byl v rámci této kapitoly učiněn popis 

metody Window Analysis, která je využívaná při analýze změny efektivnosti produkčních 

jednotek v čase.  

Ve druhé části byl nejprve učiněn výběr pivovarů, pro které bude provedena analýza 

efektivnosti. Následoval popis jednotlivých vstupů a výstupů, kterými jsou jednotlivé 

pivovary charakterizovány a které tvořily vstupní hodnoty pro DEA analýzu.  

V poslední aplikační části byl nejprve představen software pro DEA modely 

efektivnosti. Následně byly aplikovány jednotlivé modely. Vzhledem k charakteru 

produkčních jednotek byla zvolena varianta výstupově orientovaného BCC modelu. 
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Nejprve byl tento model aplikován na soubor všech 21 pivovarů a následně na jednotlivé 

skupiny pivovarů dle jejich velikosti zvlášť. Z výsledků aplikace daného modelu je patrné, že 

jako efektivní byly označeny jak jednotky zastupující velké pivovary, tak ty s obratem do 100 

mil Kč. Pro ověření výsledků byl aplikován také další model ze skupiny základních modelů 

analýzy obalu dat. Modelem SBM byly určeny jako efektivní stejné jednotky jako v případě 

aplikace modelu BCC jak na soubor všech 21 pivovarů, tak v případě aplikace modelu 

na jednotlivé skupiny zvlášť.  

Vzhledem k tomu, že pomocí základních modelů DEA analýzy bylo určeno více 

jednotek jako efektivních, byl v rámci kapitoly 4.4 aplikován model Super efektivnosti opět 

nejprve na soubor všech 21 jednotek, následně na jednotlivé velikostní skupiny. Jako super 

efektivní byl v prvním případě určen pivovar MG – Městský pivovar v Poličce. Při analýze 

jednotlivých skupin pak pivovary LC – Budějovický Budvar, MF – Krakonoš a pivovar SE – 

Pivovar Rohozec.  

Výsledkem metody Window Analysis, pro periodu postupně o délce jednoho až pěti 

let, bylo zjištěno, že dlouhodobě nejlepších výsledků dosahuje pivovar MG – Městský 

pivovar v Poličce.  

Díky tomu, že jako hodnoty vstupů a výstupů lze zařadit v podstatě jakékoliv 

charakteristiky společností jak z oblasti financí, tak např. kvantitativní údaje o objemu 

produkce, počtu zaměstnanců, atd., nabízí tyto modely neomezené možnosti aplikování. 

A také díky široké nabídce DEA modelů a jejich různých modifikací je možné provádět další 

analýzy. Námětem pro další navazující práce je provedení analýzy Malmquistova indexu, 

díky kterému by bylo možné rozeznat, zda pokrok v efektivnosti jednotek v čase je způsoben 

pouze obecně technologickým pokrokem v odvětví pivovarnictví nebo se skutečně jedná 

o zlepšení výkonnosti dané jednotky.   
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Příloha č. 1: Window Analysis, délka periody jeden rok 

 Pivovar 2009 2010 2011 2012 2013 
Průměr za 

periodu 

Průměr 

celkový 

Rozptyl 

celkový 

LA 1,00000         1,00000    

    1,00000       1,00000    

      1,00000     1,00000    

        1,00000   1,00000    

          1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

LB 0,73846         0,73846    

    0,79324       0,79324    

      0,74914     0,74914    

        0,73788   0,73788    

          0,72543 0,72543 0,74883 0,00055 

LC 1,00000         1,00000    

    1,00000       1,00000    

      1,00000     1,00000    

        1,00000   1,00000    

          1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

LD 1,00000         1,00000    

    1,00000       1,00000    

      1,00000     1,00000    

        1,00000   1,00000    

          1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

MA 0,70377         0,70377    

    0,72697       0,72697    

      0,67902     0,67902    

        0,69614   0,69614    

          0,72814 0,72814 0,70681 0,00035 

MB 0,76756         0,76756    

    0,68928       0,68928    

      0,71311     0,71311    

        0,67492   0,67492    

          0,74866 0,74866 0,71870 0,00122 

MC 0,78230         0,78230    

    0,71843       0,71843    

      0,70167     0,70167    

        0,73618   0,73618    

          0,72188 0,72188 0,73209 0,00075 

MD 0,97279         0,97279    

    1,00000       1,00000    

      1,00000     1,00000    

        1,00000   1,00000    

          1,00000 1,00000 0,99456 0,00012 

pokračování na další straně 
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ME 0,84726         0,84726    

    0,86731       0,86731    

      0,84958     0,84958    

        1,00000   1,00000    

          0,89936 0,89936 0,89270 0,00323 

MF 1,00000         1,00000    

    1,00000       1,00000    

      1,00000     1,00000    

        1,00000   1,00000    

          1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

MG 1,00000         1,00000    

    1,00000       1,00000    

      1,00000     1,00000    

        1,00000   1,00000    

          1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

MH 1,00000         1,00000    

    1,00000       1,00000    

      1,00000     1,00000    

        1,00000   1,00000    

          0,89615 0,89615 0,97923 0,00173 

MI 0,76202         0,76202    

    0,69101       0,69101    

      0,81356     0,81356    

        0,79648   0,79648    

          0,67968 0,67968 0,74855 0,00295 

MJ 0,93546         0,93546    

    0,84619       0,84619    

      0,71508     0,71508    

        0,76751   0,76751    

          0,75996 0,75996 0,80484 0,00605 

MK 1,00000         1,00000    

    1,00000       1,00000    

      1,00000     1,00000    

        1,00000   1,00000    

          1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

SA 1,00000         1,00000    

    1,00000       1,00000    

      1,00000     1,00000    

        1,00000   1,00000    

          1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

pokračování na další straně 
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SB 0,72456         0,72456    

    0,83086       0,83086    

      0,75170     0,75170    

        1,00000   1,00000    

          0,71079 0,71079 0,80358 0,01137 

SC 1,00000         1,00000    

    1,00000       1,00000    

      1,00000     1,00000    

        1,00000   1,00000    

          1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

SD 1,00000         1,00000    

    0,93012       0,93012    

      0,73118     0,73118    

        0,81819   0,81819    

          0,70294 0,70294 0,83649 0,01295 

SE 1,00000         1,00000    

    1,00000       1,00000    

      1,00000     1,00000    

        0,92095   0,92095    

          0,85159 0,85159 0,95451 0,00359 

SF 0,94790         0,94790    

    1,00000       1,00000    

      1,00000     1,00000    

        1,00000   1,00000    

          0,68510 0,68510 0,92660 0,01499 

        

 

Průměr 

za rok 0,91343 0,90921 0,89067 0,91182 0,86237 
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Příloha č. 2: Window Analysis, délka periody dva roky 

Pivovar 2009 2010 2011 2012 2013 
Průměr za 

periodu 

Průměr 

celkový 

Rozptyl 

celkový 

LA 0,94057 1,00000       0,97029    

    0,99322 1,00000     0,99661    

      1,00000 0,91714   0,95857    

        1,00000 1,00000 1,00000 0,98137 0,00096 

LB 0,60578 0,79284       0,69931    

    0,78309 0,74887     0,76598    

      0,74914 0,63818   0,69366    

        0,73412 0,70026 0,71719 0,71904 0,00391 

LC 0,84541 1,00000       0,92271    

    1,00000 0,86819     0,93410    

      0,98510 1,00000   0,99255    

        0,96432 1,00000 0,98216 0,95788 0,00357 

LD 0,93297 1,00000       0,96649    

    1,00000 1,00000     1,00000    

      1,00000 1,00000   1,00000    

        1,00000 0,92009 0,96005 0,98163 0,00102 

MA 0,57767 0,72309       0,65038    

    0,71945 0,67817     0,69881    

      0,67902 0,61007   0,64454    

        0,68973 0,70354 0,69664 0,67259 0,00237 

MB 0,61249 0,68558       0,64904    

    0,68313 0,71253     0,69783    

      0,71311 0,59403   0,65357    

        0,67045 0,72649 0,69847 0,67473 0,00202 

MC 0,63018 0,71374       0,67196    

    0,71112 0,70021     0,70567    

      0,70167 0,64116   0,67141    

        0,72623 0,69794 0,71209 0,69028 0,00107 

MD 0,78810 1,00000       0,89405    

    0,97899 1,00000     0,98950    

      1,00000 0,90746   0,95373    

        1,00000 1,00000 1,00000 0,95932 0,00508 

ME 0,68522 0,86709       0,77616    

    0,84224 0,84106     0,84165    

      0,84958 0,77062   0,81010    

        0,96986 0,85716 0,91351 0,83535 0,00582 

MF 0,88133 1,00000       0,94066    

    0,88744 1,00000     0,94372    

      1,00000 0,99786   0,99893    

        1,00000 1,00000 1,00000 0,97083 0,00249 

pokračování na další straně 
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MG 1,00000 1,00000       1,00000    

    1,00000 1,00000     1,00000    

      1,00000 1,00000   1,00000    

        1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

MH 1,00000 1,00000       1,00000    

    1,00000 1,00000     1,00000    

      1,00000 0,78191   0,89096    

        1,00000 0,86305 0,93153 0,95562 0,00632 

MI 0,61731 0,65232       0,63481    

    0,68539 0,79171     0,73855    

      0,81108 0,66433   0,73771    

        0,70264 0,65661 0,67962 0,69767 0,00415 

MJ 0,69993 0,84609       0,77301    

    0,84605 0,70990     0,77798    

      0,71488 0,66094   0,68791    

        0,75286 0,74664 0,74975 0,74716 0,00396 

MK 0,94576 1,00000       0,97288    

    1,00000 1,00000     1,00000    

      1,00000 0,99670   0,99835    

        0,98831 1,00000 0,99416 0,99135 0,00031 

SA 1,00000 1,00000       1,00000    

    1,00000 1,00000     1,00000    

      1,00000 1,00000   1,00000    

        1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

SB 0,60536 0,81477       0,71007    

    0,77928 0,73867     0,75898    

      0,74884 1,00000   0,87442    

        0,88105 0,69283 0,78694 0,78260 0,01257 

SC 1,00000 0,98435       0,99217    

    0,87172 1,00000     0,93586    

      1,00000 1,00000   1,00000    

        1,00000 1,00000 1,00000 0,98201 0,00176 

SD 0,86612 0,93012       0,89812    

    0,76991 0,72644     0,74817    

      0,70583 0,64465   0,67524    

        0,72674 0,69732 0,71203 0,75839 0,00784 

SE 0,85919 1,00000       0,92959    

    1,00000 0,99097     0,99548    

      1,00000 0,74971   0,87486    

        0,78504 0,82951 0,80727 0,90180 0,01009 

pokračování na další straně 

 

 



3 

 

SF 0,83033 1,00000       0,91517    

    1,00000 0,93573     0,96787    

      1,00000 0,82036   0,91018    

        0,73584 0,67592 0,70588 0,87477 0,01432 

        

 

Průměr 

za rok 0,80589 0,89431 0,88335 0,85053 0,84606 
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Příloha č. 3: Window Analysis, délka periody tři roky 

 Pivovar 2009 2010 2011 2012 2013 
Průměr za 

periodu 

Průměr 

celkový 

Rozptyl 

celkový 

LA 0,93354 0,99322 1,00000     0,97559    

    0,99322 1,00000 0,91714   0,97012    

      1,00000 0,91714 0,92953 0,94889 0,96487 0,00134 

LB 0,59716 0,78271 0,74743     0,70910    

    0,78309 0,74887 0,63794   0,72330    

      0,74718 0,63637 0,60702 0,66352 0,69864 0,00530 

LC 0,83629 1,00000 0,86819     0,90149    

    1,00000 0,86819 0,89061   0,91960    

      0,93575 0,92791 1,00000 0,95455 0,92522 0,00361 

LD 0,88205 1,00000 1,00000     0,96068    

    1,00000 1,00000 1,00000   1,00000    

      1,00000 1,00000 0,91234 0,97078 0,97715 0,00188 

MA 0,56203 0,71563 0,67380     0,65048    

    0,71945 0,67817 0,60909   0,66890    

      0,67301 0,60515 0,61859 0,63225 0,65055 0,00260 

MB 0,60691 0,67943 0,70971     0,66535    

    0,68313 0,71253 0,59336   0,66301    

      0,70919 0,58930 0,63822 0,64557 0,65798 0,00236 

MC 0,62363 0,70651 0,69792     0,67602    

    0,71112 0,70021 0,64063   0,68399    

      0,69711 0,64077 0,61432 0,65073 0,67025 0,00138 

MD 0,77181 0,97899 1,00000     0,91694    

    0,97899 1,00000 0,90746   0,96215    

      1,00000 0,90685 0,88705 0,93130 0,93680 0,00522 

ME 0,67276 0,84207 0,84106     0,78530    

    0,84224 0,83764 0,77062   0,81683    

      0,84422 0,75993 0,71187 0,77201 0,79138 0,00382 

MF 0,72854 0,88744 1,00000     0,87199    

    0,88307 1,00000 0,99718   0,96008    

      1,00000 0,98788 0,84167 0,94318 0,92509 0,00831 

MG 1,00000 1,00000 1,00000     1,00000    

    1,00000 1,00000 1,00000   1,00000    

      1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

MH 1,00000 1,00000 1,00000     1,00000    

    1,00000 1,00000 0,78191   0,92730    

      1,00000 0,77589 0,73640 0,83743 0,92158 0,01244 

MI 0,60801 0,64438 0,73633     0,66291    

    0,68539 0,79171 0,65123   0,70944    

      0,73057 0,61467 0,58775 0,64433 0,67223 0,00419 

pokračování na další straně 
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MJ 0,69667 0,84597 0,69576     0,74613    

    0,84605 0,70990 0,65764   0,73787    

      0,69595 0,63721 0,64262 0,65860 0,71420 0,00556 

MK 0,82608 1,00000 1,00000     0,94203    

    1,00000 1,00000 0,99670   0,99890    

      1,00000 0,94035 0,97493 0,97176 0,97089 0,00298 

SA 1,00000 0,99543 1,00000     0,99848    

    1,00000 1,00000 1,00000   1,00000    

      1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,99949 0,00000 

SB 0,55473 0,73528 0,68911     0,65971    

    0,77633 0,73631 0,91481   0,80915    

      0,68976 0,78833 0,61540 0,69783 0,72223 0,00960 

SC 1,00000 0,87172 1,00000     0,95724    

    0,87172 1,00000 1,00000   0,95724    

      1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,97149 0,00284 

SD 0,69153 0,76868 0,71434     0,72485    

    0,74926 0,70118 0,63313   0,69452    

      0,69000 0,61330 0,59163 0,63164 0,68367 0,00321 

SE 0,80492 1,00000 0,98994     0,93162    

    1,00000 0,99097 0,74971   0,91356    

      0,99658 0,71669 0,74456 0,81928 0,88815 0,01487 

SF 0,76029 1,00000 0,93573     0,89867    

    1,00000 0,93573 0,73756   0,89110    

      0,89331 0,66602 0,59115 0,71683 0,83553 0,02014 

        

 

Průměr 

za rok 0,76938 0,88025 0,87323 0,80501 0,77357 

  

 

 



1 

 

Příloha č. 4: Window Analysis, délka periody čtyři roky 

 Pivovar 2009 2010 2011 2012 2013 
Průměr za 

periodu 

Průměr 

celkový 

Rozptyl 

celkový 

LA 0,93354 0,99322 1,00000 0,91714   0,96098    

    0,99322 1,00000 0,91714 0,92953 0,95997 0,96048 0,00134 

LB 0,59716 0,78271 0,74743 0,63661   0,69098    

    0,78264 0,74718 0,63637 0,60702 0,69330 0,69214 0,00562 

LC 0,83629 1,00000 0,86819 0,89061   0,89877    

    1,00000 0,86819 0,89061 0,99188 0,93767 0,91822 0,00401 

LD 0,88188 1,00000 1,00000 1,00000   0,97047    

    1,00000 1,00000 1,00000 0,91234 0,97809 0,97428 0,00204 

MA 0,56203 0,71563 0,67380 0,60618   0,63941    

    0,71493 0,67301 0,60515 0,61859 0,65292 0,64616 0,00277 

MB 0,60691 0,67943 0,70971 0,58992   0,64649    

    0,67876 0,70919 0,58930 0,63822 0,65387 0,65018 0,00226 

MC 0,62363 0,70651 0,69792 0,64063   0,66717    

    0,70568 0,69703 0,63975 0,61432 0,66419 0,66568 0,00137 

MD 0,77181 0,97899 1,00000 0,90746   0,91457    

    0,97878 1,00000 0,90685 0,88428 0,94248 0,92852 0,00534 

ME 0,67276 0,84207 0,83764 0,77062   0,78077    

    0,83430 0,83129 0,74480 0,69927 0,77742 0,77909 0,00401 

MF 0,72388 0,88307 1,00000 0,99718   0,90103    

    0,86379 1,00000 0,98132 0,84167 0,92170 0,91136 0,00888 

MG 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000   1,00000    

    1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

MH 1,00000 1,00000 1,00000 0,78191   0,94548    

    0,89882 1,00000 0,77589 0,73640 0,85278 0,89913 0,01201 

MI 0,60801 0,64438 0,73633 0,62042   0,65229    

    0,63460 0,73057 0,61467 0,58775 0,64190 0,64709 0,00274 

MJ 0,69667 0,84597 0,69576 0,64011   0,71963    

    0,84318 0,69595 0,63721 0,64262 0,70474 0,71218 0,00644 

MK 0,82608 1,00000 1,00000 0,99670   0,95569    

    1,00000 1,00000 0,94035 0,97493 0,97882 0,96726 0,00323 

SA 1,00000 0,99537 1,00000 1,00000   0,99884    

    1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,99942 0,00000 

SB 0,55473 0,73524 0,68911 0,81350   0,69815    

    0,73570 0,68976 0,76838 0,61540 0,70231 0,70023 0,00607 

SC 1,00000 0,87172 1,00000 1,00000   0,96793    

    0,87172 1,00000 1,00000 1,00000 0,96793 0,96793 0,00309 

SD 0,64963 0,74926 0,69426 0,61232   0,67637    

    0,73070 0,69000 0,61330 0,59163 0,65641 0,66639 0,00299 

SE 0,80492 1,00000 0,98994 0,74971   0,88614    

    1,00000 0,95861 0,71669 0,74456 0,85497 0,87055 0,01425 

pokračování na další straně 
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SF 0,76029 1,00000 0,93573 0,71155   0,85189    

    0,99643 0,89331 0,66008 0,59115 0,78524 0,81857 0,02194 

        

 

Průměr 

za rok 0,76715 0,87350 0,86809 0,79811 0,77246 

  

 

 



1 

 

Příloha č. 5: Window Analysis, délka periody pět let 

 Pivovar 2009 2010 2011 2012 2013 
Průměr za 

periodu 

Rozptyl 

celkový 

LA 0,93354 0,99322 1,00000 0,91714 0,92953 0,95469 0,00121 

LB 0,59698 0,78264 0,74718 0,63637 0,60702 0,67404 0,00580 

LC 0,83629 1,00000 0,86819 0,89061 0,99188 0,91739 0,00442 

LD 0,88122 1,00000 1,00000 1,00000 0,91234 0,95871 0,00265 

MA 0,56024 0,71493 0,67301 0,60515 0,61859 0,63438 0,00292 

MB 0,60613 0,67876 0,70919 0,58930 0,63822 0,64432 0,00198 

MC 0,62278 0,70568 0,69703 0,63975 0,61432 0,65591 0,00145 

MD 0,76993 0,97878 1,00000 0,90685 0,88428 0,90797 0,00662 

ME 0,66677 0,83430 0,83129 0,74480 0,69927 0,75529 0,00462 

MF 0,68432 0,86379 1,00000 0,98132 0,84167 0,87422 0,01290 

MG 1,00000 1,00000 1,00000 0,96582 1,00000 0,99316 0,00019 

MH 0,76424 0,89882 1,00000 0,77589 0,73640 0,83507 0,00990 

MI 0,58652 0,63456 0,73035 0,61467 0,58775 0,63077 0,00280 

MJ 0,69667 0,84318 0,69576 0,63720 0,64242 0,70304 0,00555 

MK 0,81922 1,00000 1,00000 0,94035 0,97493 0,94690 0,00455 

SA 1,00000 0,98259 1,00000 0,96525 1,00000 0,98957 0,00019 

SB 0,55470 0,73523 0,68911 0,73554 0,61540 0,66600 0,00502 

SC 1,00000 0,87172 1,00000 1,00000 1,00000 0,97434 0,00263 

SD 0,61276 0,73070 0,69000 0,61232 0,59153 0,64746 0,00286 

SE 0,77102 1,00000 0,95861 0,71669 0,74456 0,83818 0,01374 

SF 0,70270 0,99643 0,89331 0,66008 0,59115 0,76874 0,02301 

       

 

Průměr 

za rok 0,74600 0,86882 0,86586 0,78739 0,77244 

 

 

 


