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1 ÚVOD 

 

Mezi hlavní charakteristiky soudobého podnikatelského prostředí patří dynamičnost, 

globalizační trendy, zostřování konkurence, otevírání nových trhů, fúze a akvizice. Z tohoto 

důvodu jsou podniky nuceny neustále reagovat na měnící se podmínky a do popředí zájmu 

manažerů se tak dostává potřeba dlouhodobého zaměření se na výkonnost podniku. V procesu 

hodnocení úspěšnosti podniku se tedy pracuje s pojmy jako jsou výkonnost podniku, měření 

výkonnosti a řízení hodnoty firmy. 

 

Dříve se k hodnocení efektivnosti podnikových aktivit využívaly především tradiční 

ukazatele výkonnosti. Dnes se však již, s ohledem na již zmíněné charakteristiky 

podnikatelského prostředí, využívá především tržní hodnota podniku. Tato nová koncepce je 

založena na řízení hodnoty pro vlastníka. Pro správné stanovení hodnoty podniku je nutné 

vybrat vhodný ukazatel, který umožňuje úspěšně a lépe identifikovat procesy a činnosti, které 

hodnotu pro akcionáře i celkovou hodnotu podniku zvyšují. K ukazatelům, které požadavky 

splňují, patří ukazatel ekonomické přidané hodnoty, založený na konceptu ekonomického 

zisku.  

 

Součástí finančního řízení firmy je nejen správné analyzování a měření minulé a 

současné finanční výkonnosti podniku, ale také předpovídání budoucího vývoje. 

S budoucností je spojeno riziko a nejistota, proto není snadné stanovit velikost parametrů. 

Jedním z možných přístupů predikce je rozdělení pravděpodobnosti. V práci je tedy spojen 

prvek propočtu ukazatele EVA s jeho očekávaným vývojem, jenž je dán předpokládanými 

změnami dílčích finančních ukazatelů. 

 

Cílem diplomové práce je ověřit možnost predikce ekonomické přidané hodnoty na 

reálných datech společnosti SILASFALT s. r. o., která se zabývá výrobou stavebních hmot, 

především asfaltových směsí. Predikce ukazatele EVA je provedena na základě simulace 

odhadnutých stochastických procesů dílčích finančních ukazatelů metodou Monte Carlo. 

Procesy jsou odhadovány podle Vašíčkova procesu. 

 

Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku, přístupy k výpočtu ukazatele EVA a 

problematiku stanovení nákladů na vlastní kapitál.  
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Ve třetí části práce jsou popsány možnosti predikce ekonomické přidané hodnoty, 

odhad parametrů a procesů jednotlivých finančních ukazatelů. Je zde také charakterizována 

simulační metoda Monte Carlo. 

 

Ve čtvrté kapitole je charakterizován vybraný podnik, je přiblížena jeho historie, 

předmět podnikání a organizační struktura. Součástí kapitoly je také stručná finanční analýza 

zkoumané společnosti pomocí poměrových ukazatelů, Kralickova Quick - testu a indexu IN. 

Dále jsou v kapitole odhadnuty parametry jednotlivých finančních ukazatelů pomocí regresní 

analýzy, poté je provedena simulace hodnoty ukazatele ekonomická přidaná hodnota na 

období šesti měsíců. Obsahem této kapitoly je i shrnutí výsledků predikce.  
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2 EKONOMICKÁ P ŘIDANÁ HODNOTA JAKO UKAZATEL 

VÝKONNOSTI 

 

Pojem ekonomická přidaná hodnota (angl. economic value added – EVA) se 

v posledních letech stále více prosazuje jak v ekonomické teorii, a to zejména, v ekonomické 

praxi podniků v zemích s vyspělou tržní ekonomikou.1  

 

2.1 Charakteristika ekonomické přidané hodnoty 

Ukazatel EVA patří do skupiny ekonomických ukazatelů a je založen na konceptu 

ekonomického zisku, s jehož myšlenkou pracovali už dříve starší angličtí autoři, např. 

Marshall, a od tohoto okamžiku je možné nalézt tuto myšlenku v různých obměnách u mnoha 

autorů. Ekonomický zisk neboli nadzisk je dosahován tehdy, pokud jsou uhrazeny nejen 

běžné náklady, nýbrž i náklady kapitálu, a to zejména kapitálu vlastního. Vychází se 

z hodnotově orientovaného řízení, jehož cílem je zvyšování hodnoty pro vlastníka, tedy 

akcionáře. EVA tedy akcionářům pomáhá změřit zisk podniku po úhradě alternativních 

nákladů na kapitál. Bohatství akcionářů roste v případě, že je ukazatel ekonomické přidané 

hodnoty kladný. V tomto případě se vlastníkům vrací více než vložili do podniku. Kromě 

ekonomické přidané hodnoty se k ekonomických ukazatelům řadí také čistá současná hodnota 

a ukazatel cash flow z investic. 

 

Autory tohoto ukazatele jsou Američané Stewart a Stern. Ti tento přístup rozpracovali 

a pomohli jej zpopularizovat v USA, kde se v 90. letech 20. století začal včleňovat do řízení 

řady firem. Firma Stern, Stewart & Co. poprvé publikovala koncept ekonomické přidané 

hodnoty jako nástroj řízení a oceňování podniků v roce 1991.  

Ekonomické ukazatele měly nahradit účetní ukazatele, které měly řadu nedostatků. 

Jedná se o: 

- možnost zkreslení účetními konvencemi, 

- nezohlednění rizika,  

- nerespektování časové hodnoty peněz a  

- nevyjádření vazby na tržní ceny akcií.  

                                                 
1MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha: Ekopress, 
2005, 164 s. 
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Řešením tohoto problému bylo nalezení ukazatele EVA, který splňuje dané 

požadavky:  

- má úzkou vazbu na hodnotu akcie, 

- využívá velké množství informací z účetnictví i ukazatele vycházejících 

z účetnictví, 

- zahrnuje riziko, 

- bere v úvahu velikost vázaného kapitálu, 

- umožňuje hodnocení výkonnosti i ocenění podniků. 

 

Využití ukazatele EVA lze charakterizovat pravidlem 4M v rámci implementace 

(realizace) do systému podnikového managementu, tedy measurement (EVA jako míra 

podnikové výkonnosti), management (EVA jako nástroj finančního řízení firmy), motivation 

(EVA jako nástroj motivace manažerů), mindset (EVA jako prvek jednotné firemní kultury a 

komplexního řízení).2  

 

Ukazatel EVA dnes patří k jedněm z klíčových ukazatelů, který je využíván nejen pro 

měření finanční výkonnosti podniku, ale také pro účely stanovení hodnoty firem a pro řešení 

otázek hmotné zainteresovanosti managementu v hodnotově orientovaném řízení.  

 

2.2 Výpočet ekonomické přidané hodnoty 

Ukazatel EVA je obecně chápán jako měřítko finanční výkonnosti a vyjadřuje nadzisk 

firmy. Jde tedy o rozdíl zisku a nákladů na kapitál, které představují minimální míru 

výnosnosti kapitálu. Konkrétní výpočet ukazatele je určován zejména dostupností dat a 

způsobem stanovení nákladů kapitálu. Rozlišují se dva základní koncepty výpočtu: na bázi 

provozního zisku a hodnotového rozpětí. 

 

Podoba výpočtu EVA na bázi provozního zisku (EVA-Entity) je následující: 

WACCCNOPATEVA ⋅−= , (2.1) 

kde NOPAT (net operating profit after taxes) je čistý provozní zisk po zdanění, C (capital) je 

hodnota celkového firemního kapitálu, WACC (weighted average cost of capital) jsou 

průměrné náklady na celkový kapitál. 

                                                 
2 DLUHOŠOVÁ, D.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování. Ostrava: VŠB-Technická 
univerzita Ostrava, 2004. 640 s. 
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Převýší-li NOPAT požadavky na kapitál, je EVA kladná a dochází k tvorbě nové 

hodnoty. Záporná EVA charakterizuje pokles bohatství akcionářů, neboť firma není schopna 

dosahovat minimální výnos požadovaný subjekty, které poskytují kapitál pro její financování. 

V literatuře lze nalézt řadu modifikací proměnné NOPAT pro účely výpočtu EVA. 

Proměnné NOPAT a C jsou upravovány, aby lépe odrážely výnos a kapitál, z něhož je 

dosahován. Různí autoři chápou provozní zisk odlišně, např. Rappaport (1986), Stewart 

(1991).3  

 

Druhou verzí výpočtu ukazatele EVA je vyjádření pomocí tzv. hodnotového rozpětí 

(value spread), které představuje tzv. ekonomickou rentabilitu. Tu lze vyčíslit jako rozdíl 

mezi dosaženou rentabilitou a náklady na kapitál. 

EVA na bázi hodnotového rozpětí: 

CWACCROCEVA ⋅−= )( , (2.2) 

kde ROC (return on capital) představuje výnosnost investovaného kapitálu. 

Ze vzorce (2.2) je patrné, že EVA je závislá zejména na rozdílu ROC a WACC. Tento 

rozdíl představuje tzv. reziduální výnos kapitálu. 

 

Další možností propočtu ukazatele EVA je použití tzv. zúženého pojetí hodnotového 

rozpětí, označovaného také jako EVA-Equity. Rovnice má tvar: 

ErROEEVA e ⋅−= )( , (2.3) 

kde ROE (return on equity) je výnosnost vlastního kapitálu, re (return of equity) představuje 

náklady vlastního kapitálu, E (equity) je hodnota vlastního kapitálu.  

V této modifikaci se vychází z výnosu vlastního kapitálu. Pro vlastníka je žádoucí, aby 

rozdíl ROE a re byl co nejvyšší, minimálně by měl být kladný. Jedině tak mu totiž investice 

do podniku přinášejí více, než by mu přinesla alternativní investice. 

 

EVA na bázi relativního hodnotového rozpětí je získána dosazením hodnot do vzorce 

(2.4): 

)( erROE
E

EVA −=  (2.4) 

                                                 
3 DLUHOŠOVÁ, D.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování. Ostrava: VŠB-Technická 
univerzita Ostrava, 2004. 640 s. 
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Ze vztahu je patrné, že EVA není ovlivněna výší vlastního kapitálu, lze tedy měřit 

relativní výkonnost firmy. 

 

2.3 Stanovení nákladů na kapitál 

Stanovení nákladů na kapitál je jedním z klíčových problémů spjatých s propočtem 

ukazatele EVA, neboť jej výrazným způsobem ovlivňují. Náklady na kapitál představují 

minimální požadovanou míru výnosnosti kapitálu, která musí být podnikem dosahována, aby 

nedošlo k poklesu hodnoty bohatství pro investory. Náklady na kapitál jsou nejčastěji 

chápány jako náklady podniku spojené se získáváním jednotlivých složek podnikového 

kapitálu. Náklady jednotlivých složek jsou různé a podléhají vývoji v čase. Obecně velikost 

nákladů na kapitál závisí na riziku jednotlivých aktiv. Kategorie nákladů na kapitál je 

významná pro řadu finančních rozhodnutí a úvah, kterými jsou např. optimalizace kapitálové 

struktury podniku, investiční rozhodování, oceňování jednotlivých složek majetku, stanovení 

hodnoty podniku aj.4  

 

Sazba nákladů kapitálu hraje při výpočtu a použití ukazatele EVA dvě základní 

funkce: 

- určuje minimální rentabilitu kapitálu, 

- je základnou pro diskontování budoucích EVA při oceňování pomocí této 

hodnoty. 

 

Náklady na celkový kapitál WACC jsou kombinací nákladů různých forem kapitálu a 

vypočítají se dle vzorce (2.5): 

ED

Ertr
WACC ed

+
⋅+−⋅

=
)1(

, (2.5) 

kde rd (return of debt) jsou náklady na úročený cizí kapitál, t (tax) je sazba daně z příjmu, D 

(debt) je úročený cizí kapitál. 

 

Se stanovením WACC jsou spojeny čtyři postupné kroky: 

- určení vah jednotlivých složek kapitálu, 

- určení nákladů na cizí kapitál, 

- určení nákladů na vlastní kapitál, 

                                                 
4 DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. 
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- výpočet WACC,  

- případné další úpravy. 

 

2.3.1 Určení vah jednotlivých složek kapitálu 

Podíl jednotlivých složek kapitálu na kapitálu celkovém je potřebné vypočítat 

z tržních hodnot. Tento předpoklad je v zahraniční literatuře brán jako samozřejmost, 

v českých podmínkách se dosud zcela neprosadil. Z tohoto požadavku totiž plyne tzv. 

cirkulační problém. Je nezbytné znát tržní hodnotu vlastního kapitálu, která je ovšem 

očekávaným výsledkem oceňovacího procesu. Další postup je tedy podmíněn znalostí 

konečného výsledku. Převzetí složek kapitálu z účetních hodnot může znamenat porušení 

zásady vnitřní konzistence tržního odhadu. Pokud ale není dostatečně rozvinutý finanční trh, 

vychází se z účetních dat. Poté se dané údaje chápou pouze jako aproximace a tedy přiblížení 

tržním podmínkám. 

 

V práci se bude vycházet z účetních dat, neboť se jedná o společnost s ručením 

omezeným, která se neobchoduje na kapitálových trzích, ani tyto trhy nevyužívá ke svým 

činnostem. 

 

2.3.2 Náklady na cizí kapitál 

Náklady cizího kapitálu mohou být vyjádřeny jako úroky nebo kupónové platby, které 

je třeba platit věřitelům. Základní úroková míra je vymezena situací na finančním trhu. 

Konkrétní úrokové míry se pak liší z několika hledisek, mezi které patří: 

- hledisko času, na který je úvěr poskytnut: dlouhodobé úvěry jsou dražší než 

střednědobé a krátkodobé, 

- hledisko očekávané efektivnosti: čím je vytvořený efekt vyšší, tím je větší záruka 

splacení úvěru, 

- hledisko hodnocení bonity dlužníka: pro bonitního klienta je stanovena nižší 

úroková míra. 

 

Náklady kapitálu získané pomocí zadlužení (např. úvěry, emise obligací, finanční 

výpomoci) se stanovují nejčastěji smluvně. Mají podobu úroků, které se snižují o daňový štít, 

tedy o úspory z daní, které podniku plynou využitím cizího kapitálu. Výpočet je následující: 
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)1( tird −⋅= , (2.6) 

kde i představuje úrokovou míru z dluhu a t sazbu daně. 

Disponuje-li podnik různou skladbou úvěrů, je 

možné stanovit náklady kapitálu za pomoci váženého aritmetického průměru z efektivních 

úrokových sazeb, které jsou z těchto forem dluhového kapitálu placeny. Tento postup je 

možný v případě, že jsou k dispozici interní podnikové informace. Externí uživatelé, kteří 

k těmto informacím přístup nemají, mohou použít odhad prostřednictvím poměru 

nákladové úroky     i =  
průměrný stav bankovních úvěrů     

      (2.7) 

 

Náklady dluhu získaného upisováním obligací se určí jako výnos do splatnosti 

obligace (vnitřní výnosové procento), které lze určit následovně: 

T
d

t
T

t
d rNVrcP −−

=

+⋅++⋅=∑ )1()1(
1

, (2.8) 

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

nominální hodnota obligace.5 

 

2.3.3 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou obecně vyšší než náklady na kapitál cizí. Jedním 

z důvodů je riziko vlastníka přesahující riziko věřitele. Věřitel má totiž jistotu, že mu 

zapůjčené prostředky budou vráceny i s úroky, které jsou hrazeny v pravidelných intervalech 

a to bez ohledu na ziskovost podniku. Věřitel navíc prostředky poskytuje na dobu určitou. 

Naopak vlastník vkládá prostředky, aniž může očekávat jejich návratnost. Jeho výnos není 

dopředu znám a závisí na hospodářské situaci podniku, která je ovlivněna řadou 

podnikatelských rizik. Další příčinou je možnost zařadit nákladové úroky do daňově 

uznatelných nákladů, které snižují zisk jako základ pro výpočet daně z příjmů. Tento efekt je 

znám pod pojmem daňový štít. 

 

Stanovit náklady na vlastní kapitál je úkolem složitějším než určení nákladů na kapitál 

cizí. Náklady na vlastní kapitál lze vymezit jednak na základě tržních přístupů, jednak na 

základě metod vycházejících z účetních dat. K základním modelům, sloužícím k odhadu 

nákladů na vlastní kapitál, patří: 

                                                 
5 DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. 
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- model oceňování kapitálových aktiv – CAPM (capital assets pricing model), 

- arbitrážní model oceňování – APM (arbitrage pricing model), 

- dividendový růstový model, 

- stavebnicové modely. 

 

Model oceňování kapitálových aktiv patří mezi tržní přístupy ke stanovení nákladů na 

vlastní kapitál. Především v anglosaských zemích je velmi využíván. Jde o rovnovážný model 

oceňování kapitálových aktiv. Rovnováha je nastavena tak, že mezní sklon očekávaného 

výnosu a rizika je pro všechny investory stejný. Model CAPM je založen na lineárním vztahu 

mezi výnosem daného aktiva a tržního portfolia, představujícího rizikový faktor, jenž 

vystihuje riziko celého trhu. Jde tedy o jednofaktorový model.  

[ ]fmefe rrErrE −⋅+= )()( β , (2.9) 

kde E(re) je střední hodnota výnosu vlastního kapitálu, r f je bezriziková sazba, βe je koeficient 

citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního portfolia, E(rm) 

je očekávaný výnos tržního portfolia. 

Koeficient βe se odhaduje pomocí metod regresní analýzy (např. metodou nejmenších 

čtverců, metodou maximální věrohodnosti). 

 

K tržním přístupům stanovení nákladů na vlastní kapitál se řadí i arbitrážní model 

oceňování jako alternativní model oceňování aktiv. Patří do vícefaktorových modelů, neboť 

se bere v potaz více rizikových faktorů, ať už makroekonomických (např. HDP, inflace) nebo 

mikroekonomických (např. rentabilita, zadluženost, likvidita, velikost firmy). Rovnováha je 

zde zabezpečována podmínkou nemožnosti arbitráže. Jde tedy o to, že žádný z investorů 

nemůže dosáhnout arbitrážního zisku. I zde je prováděn odhad koeficientu βe za pomoci 

vícerozměrných metod regresní analýzy (metoda nejmenších čtverců, metoda maximální 

věrohodnosti). Podoba výpočtu modelu APM je následující: 

[ ]fj
j

ejfe rrErrE −⋅+= ∑ )()( β , (2.10) 

kde βej představuje koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný 

vznos j-tého faktoru, E(rj) je očekávaný výnos j-tého faktoru. 

 

Dividendový model, který se řadí také mezi tržní přístupy, slouží zejména pro 

oceňování akcií. Tržní cena je přitom dána současnou hodnotou budoucích dividend z této 
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akcie v jednotlivých letech. Pokud se očekává nekonečné držení akcií a konstantní hodnoty 

dividendy, lze stanovit tržní cenu jako perpetuitu. Z tohoto předpokladu také vychází vztah 

pro výpočet nákladů na vlastní kapitál: 

akciecenatržní

DIV
re = , (2.11) 

kde DIV představuje konstantní hodnotu dividend. 

 

Pokud se očekává růst dividend v příštích letech tempem g, pak se jedná o Gordonův 

dividendový model a vzorec pro výpočet nákladů na vlastní kapitál má tuto podobu: 

g
akciecenatržní

DIV
re += , (2.12) 

kde g je tempo růstu dividend. 

 

Stavebnicové modely vychází z účetních dat, uplatňují se v ekonomikách 

s nedokonalým kapitálovým trhem s krátkou dobou fungování tržní ekonomiky, kdy nelze 

použít CAPM ani APM. Podstata modelů je velmi blízká modelu oceňování kapitálových 

aktiv, rozdíl je však v tom, že k základní složce bezrizikového výnosu jsou přičítány další 

přirážky zohledňující rizika. Jde zejména o rizikovou přirážku za velikost podniku, rizikovou 

přirážku za obchodní podnikatelské riziko a rizikovou přirážku za riziko vyplývající 

z finanční stability. Existuje celá řada variant stavebnicových modelů, odlišují se podle 

postupu stanovení a vyčíslení rizikových přirážek. K nejznámějším modelům užívaným 

v českých podmínkách patří modely autorů Neumaierová (2002) a Mařík (2003). 

Stavebnicový model podle Neumaierové využívá také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  

Pomocí stavebnicové metody se náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy 

WACCU stanoví pomocí vzorce: 

finstabsképodnikatelLAfU rrrrWACC +++=  , (2.13) 

kde r f je bezriziková úroková míra odvozená z výnosu státních pokladničních poukázek, rLA je 

riziková přirážka za velikost podniku, rpodnikatelské je riziková přirážka za obchodní 

podnikatelské riziko a r finstab je riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability. 

Celkové náklady zadlužené firmy jsou pak určeny pomocí vztahu: 

,1 






 ⋅−⋅= t
A

UZ
WACCWACC U  (2.14) 
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kde UZ jsou úplatné zdroje, A jsou aktiva. UZ=E+BU+OBL, kde E je vlastní kapitál, BU jsou 

bankovní úvěry a OBL jsou obligace. 

Náklady na vlastní kapitál zadlužené firmy lze vyjádřit: 

A

E
A

E

A

UZ

OBLBU

Ú
t

A

UZ
WACC

r
U

e








 −⋅
+

⋅−−⋅
=

)1(

, (2.15) 

kde Ú jsou úroky. 

V důsledku toho, že faktory související s kalkulací rizikových přirážek nejsou stálé, 

ani WACC není konstantní. Náklady na kapitál se mění se změnou rizikových přirážek, tedy 

produkční síly, likvidity, velikosti podniku a finanční stability.  

 

Riziková přirážka za velikost podniku - rLA 

Je-li UZ > 3 mld. Kč, pak rLA = 0 %. Hranice vychází z empirie firem poskytujících 

rizikový kapitál. Je–li UZ < 100 mil. Kč, pak rLA = 5 %. Je-li UZ > 100 mil. Kč a zároveň < 3 

mld. Kč, použije se následující výpočet 

( )
2,168

. 3 2UZKčmld
rLA

−= . (2.16) 

 

Riziková přirážka charakterizující produkční sílu rpodnikatelské 

Riziková přirážka je závislá na ukazateli EBIT/A. Velikost této rizikové přirážky 

vychází ze vztahu  

( )
,

OBLBU

U

A

OBLBUE

A

EBIT

+
⋅++≥  (2.17) 

kde 
( )

1X
OBLBU

U

A

OBLBUE =
+

⋅++
. (2.18) 

Je-li %, 01  =⇒〉 sképodnikatelrX
A

EBIT
 je-li %. 100 =⇒〈 sképodnikatelr

A

EBIT
  

Je-li 
)110(

)1(
10

2

2

X
A

EBIT
X

rX
A

EBIT
sképodnikatel ⋅

−
=⇒≤≤ . (2.19) 

 

Riziková přirážka finanční stability rfinstab 

V tomto případě se posuzuje vztah mezi běžnou likviditou (BL) a průměrnou hodnotou 

celkové likvidity v odvětví průmyslu, přičemž je stanovena mezní hodnota likvidity XL. 
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Je-li běžná likvidita > XL ⇒ rfinstab = 0 %, je-li běžná likvidita < 1 ⇒ rfinstab = 10 %, je-

li běžná likvidita > 1 ale < XL propočte se rfinstab takto: 

( )
( )2

2

110 −⋅
−=
XL

BLXL
Rfinstab , (2.20) 

přičemž
závazkykr

OA
BL

.
= . (2.21) 

kde OA jsou oběžná aktiva a kr.závazky představují krátkodobé závazky. 

Pokud průměr průmyslu je nižší než 1,25, pak horní hranice XL = 1,25, pokud je 

průměr průmyslu větší než 1,25, pak XL je roven průměru průmyslu. 

 

Výše uvedený postup výpočtu nákladů na vlastní kapitál není možné považovat za 

neměnný, ale pouze jako princip přístupu, v jehož rámci je nutné zohlednit odlišnosti 

hodnocených podniků.  

 

Další pojetí stavebnicové metody uvádí Mařík. Souhrnná stavebnicová metoda je 

založena na stanovení základních faktorů rizika, zejména rizika finančního a obchodního. Při 

jejím použití je nutné určit konkrétní faktory rizika pro daný podnik, ohodnotit stupně rizika 

pro jednotlivé faktory a transformovat stupně rizika na rizikovou přirážku. 

 

Volba metody odhadu nákladů na vlastní kapitál je ovlivněna stavem a stupněm 

rozvoje ekonomiky, dostupností dat a účelem použití. Každý z konceptů odráží jiné pojetí, 

jiná východiska a jiný účel aplikace, proto nelze říci, že by některý byl nejlepší. V práci je 

použit stavebnicový model podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

 

2.4 Pyramidový rozklad ukazatele EVA 

Ukazatel EVA jako komplexní ukazatel finanční výkonnosti podniku je ovlivňován 

řadou faktorů, které přispívají k jeho změnám. Z tohoto důvodu jsou prováděny rozbory 

odchylek syntetických ukazatelů a vyčísleny faktory, které k odchylkám nejvíce přispívají. 

Pomocí rozkladů ukazatelů je sledovaný ukazatel více přiblížen, lépe pochopen a analyzován. 

Rozklady ukazují, z jakých dílčích ukazatelů se vrcholový skládá a jak jej tyto dílčí ukazatele 

ovlivňují. Na základě výsledků je pak možné navrhovat opatření ke zlepšení zjištěného stavu. 

V podstatě se vyskytují dva přístupy k analýze syntetických finančních ukazatelů 

pomocí soustav ukazatelů. Jde o paralelní soustavu ukazatelů, která charakterizuje vybrané 
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ukazatele firmy bez matematické přesnosti, a o pyramidovou soustavu ukazatelů, která 

popisuje vrcholový ukazatel pomocí matematické rovnice. V práci bude použit přístup 

pyramidový, proto nebude přístup paralelní dále přiblížen. 

Jádro pyramidové soustavy spočívá v postupném rozkladu vrcholového ukazatele na 

ukazatele dílčí. Pak je možné vymezit vzájemné vazby mezi jednotlivými ukazateli jako 

ucelenou soustavu. Vazby jsou vyjádřeny jako matematické rovnice a celá pyramida pak 

vyjadřuje soustavu rovnic. 

Funkce ( )naaafx ,..., 21=  zachycující příčinnou souvislost mezi vrcholovým 

ukazatelem x a dílčími ukazateli ai umožňuje kvantifikovat míru vlivu dílčích ukazatelů jako 

příčinných faktorů na změnu vrcholového ukazatele. Odchylka vrcholového ukazatele může 

být tedy zapsána jako součet odchylek vybraných dílčích ukazatelů takto: 

∑∆=∆
i

ax i
xy , (2.22) 

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

vysvětlující ukazatel, 
iax∆ je vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x. Je možné 

analyzovat jak absolutní odchylku ( )01 xxx −=∆ , tak relativní odchylku ( )( )001 / xxxx −=∆ . 

V pyramidových soustavách může být funkce ( )naaafx ,..., 21=  vyjádřena za pomoci 

následujících tří základních vazeb: 

- aditivní vazba, pokud n
i

i aaaax +++==∑ ...21 , nebo 

- multiplikativní vazba, pokud n
i

i aaaax ⋅⋅⋅== ∏ ...21 , 

- zřídka se vyskytuje i exponenciální vazba, nj
j

aaaa
a

aax ⋅⋅⋅⋅=
∏

= ...
11

432 . 

 

V případě použití multiplikativní vazby, lze rozlišovat čtyři základní metody: 

- metodu postupných změn, 

- metodu rozkladu se zbytkem, 

- logaritmickou metodu, 

- funkcionální metodu rozkladu. 

 

Metoda postupných změn (MPZ) má kromě jednoduchosti výpočtu, bezezbytkového 

rozkladu a nezávislosti na kladných či záporných hodnotách také nevýhody. Jde především o 

ovlivnitelnost výsledků vlivem pořadí vysvětlujících ukazatelů a předpokladu, že při změně 
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jednoho ukazatele se ostatní nemění. Dalším záporem je počet vztahů, určený počtem dílčích 

ukazatelů. Proto se pro ověření správnosti používá jako doplněk i metoda logaritmická.  

Výhoda metody rozkladu se zbytkem spočívá v tom, že výsledky nejsou ovlivňovány 

pořadím ukazatelů a rozklad je pouze jediný a jednoznačný. Problémem je existence zbytkové 

složky, kterou nelze jednoznačně interpretovat a přiřadit jednotlivým vlivům. Z tohoto 

důvodu je vhodné používat metodu pouze v případě malého zbytku. 

Logaritmická metoda je založena na spojitém výnosu a nenastává u ní problém se 

vznikem zbytků. Používá pouze jeden vzorec, výsledky nejsou ovlivněny pořadím 

vysvětlujících ukazatelů a také se předpokládá současná změna více dílčích ukazatelů 

oproti metodě postupných změn. Je tedy možno říci, že tato metoda odstraňuje nevýhody 

metody postupných změn, ale sama má také nedostatky. Nelze ji použít, jsou-li indexy změn 

záporné, neboť logaritmus jde definovat pouze pro hodnoty kladné.  

V metodě funkcionální analýzy se pracuje s výnosy diskrétními. Výhody metody jsou 

totožné jako u metody předchozí, navíc je odstraněn problém se zápornými indexy. Slabinou 

metody je problém s přidělováním vah při rozdělování společných faktorů. Není totiž snadné 

nalézt ekonomické odůvodnění zvoleného přístupu. Z těchto příčin je vhodné upřednostňovat 

metodu rovnoměrného rozdělení vah podle počtu ukazatelů. 

Obecně lze konstatovat, že pro jednoduché rozklady lze z praktických důvodů využít 

metodu postupných změn. Pro složitější situace, v nichž se vyskytují pouze kladné indexy 

ukazatelů, lze doporučit logaritmickou metodu, která je široce známa a prakticky využívána.6 

Známým příkladem pyramidové soustavy ukazatelů je rozklad Du Pont, který bude 

využit k rozkladu vrcholového ukazatele ROE, jenž v ukazateli EVA hraje významnou roli. 

Du Pont rozklad definuje tři základní determinanty ukazatele ROE: 

- rentabilitu tržeb 
T

EAT
ROS= , (2.23) 

- obrat aktiv 
A

T
aktiv Obrat = , (2.24) 

- majetkový koeficient 
E

A
koeficientMajetkový = . (2.25) 

Rozklad ukazatele ROE lze tedy zapsat následovně: 

E

A

A

T

T

EAT

E

EAT
ROE ⋅⋅== ,  (2.26) 

kde EAT je čistý zisk, T jsou tržby. 

                                                 
6 DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. 
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Ukazatel rentabilita tržeb udává, jak velkou část z tržeb představuje zisk. Tento 

ukazatel je vhodný zejména pro srovnání v čase a mezi podniky.  

Ukazatel obrat aktiv je měřítkem využití majetku. Slouží především 

pro mezipodnikové srovnání. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím efektivněji podnik 

hospodaří se svým majetkem.  

Ukazatel majetkový koeficient známý také jako finanční páka vyjadřuje optimální 

zadluženost společnosti a zachycuje finanční politiku podniku. Vliv ukazatele na rentabilitu 

vlastního kapitálu se odvíjí od prosperity podniku. Příznivý účinek má u úspěšných 

společností, kde s rostoucí finanční pákou roste i ROE. U firem, které vykazují problémy 

s bonitou znamená růst tohoto ukazatele pokles ROE.  

Ukazatel EVA lze po dosazení rovnice (2.26) do vzorce (2.3) zapsat následovně: 

Er
E

A

A

T

T

EAT
EVA e ⋅







 −⋅⋅= . (2.27) 
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3 METODY PREDIKCE FINAN ČNÍCH UKAZATEL Ů 

 

U finančních institucí je řízení a predikce rizik a finanční výkonnosti spojováno s 

velmi krátkým obdobím spočívajícím v několika dnech až týdnech. Naproti tomu u institucí 

nefinančních se při řízení finančních toků pracuje s obdobím delším, tedy s měsíci, čtvrtletími 

i roky. Je tomu tak proto, že finanční toky nefinančních institucí jsou méně citlivé na denní 

výkyvy rizikových faktorů, ale více setrvačné. Dalším rozdílem oproti finančním institucím je 

i řešení problematiky dlouhodobého investičního rozhodování s ohledem na kvantifikovaná 

rizika, dále také např. zajišťování (hedging) finančních rizik. Jednou z nejpropracovanějších a 

nejznámějších metodik užívaných pro tuto problematiku je metodika CorporateMetrics, viz 

Lee (1999). 

Hlavním cílem je poskytnout odhad rozdělení pravděpodobnosti dílčích finančních 

ukazatelů a na jejich základě pak rozdělení pravděpodobnosti syntetické míry finanční 

výkonnosti EVA za stanovené období. Řešit danou problematiku lze ve zjednodušených 

případech analyticky, ovšem převážně vzhledem ke složitosti a nelinearitě vztahů složek 

EVA, rozsáhlosti a typům rozdělení pravděpodobnosti je nezbytné aplikovat některou ze 

simulačních metod řešení.7 

Postup predikce ukazatele EVA je následující: 

- stanovení finančních výstupů podniku na bázi ukazatele EVA na dané období, 

- určení dílčích rizikových finančních ukazatelů včetně funkce EVA v závislosti na 

dílčích ukazatelích, 

- predikce náhodných (rizikových) finančních ukazatelů,  

- určení rozdělení pravděpodobnosti EVA analyticky nebo simulací (např. pomocí 

Choleského algoritmu, pomocí dekompozice na bázi vlastních čísel) a dopočet 

parametrů rozdělení pravděpodobnosti EVA, 

- rozhodnutí a opatření pro řízení rizik, změna finančního plánu, aplikace 

hedgingových strategií apod. 

K predikci náhodných finančních ukazatelů lze využít např. metody dlouhodobého 

forecastingu, Autoregressive models, Vector Error correction models, které jsou založeny na 

kointegračních přístupech. Modely jsou popsány např. v LongRun Technical Dokument, viz 

Kim a kol. (1999). Pro odhady do dvou let lze využít modely založené na Itoově procesu, 

                                                 
7 DLUHOŠOVÁ, D.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování. Ostrava: VŠB-Technická 
univerzita Ostrava, 2004. 640 s. 
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např. Brownův proces, mean reverting procesy (Vasicek, CIR, HW modely). Metodologie 

týkající se této otázky je popsána např. v ClearHorizon Technical Dokument, viz Kim a kol. 

(2000). 

 

3.1 Stochastické procesy finančních ukazatelů 

Stochastický proces je označení pro náhodný vývoj některých finančních veličin 

v čase. Znamená to, že vývoj nastává s určitou pravděpodobností, která je matematicky 

zjistitelná. Tento proces může být popsán diskrétně s aplikacemi při simulacích nebo spojitě 

s využitím zejména při analytickém řešení. Odhadovanými veličinami, které jsou zároveň 

rizikovými faktory, mohou být ceny akcií, devizové kurzy, ceny komodit, úrokové sazby nebo 

různé finanční ukazatele. 

 

3.1.1 Obecné procesy 

Wienerův proces, někdy označovaný jako specifický Wienerův proces, je základním 

prvkem mnoha procesů a popisuje náhodnou složku. Vychází ze dvou předpokladů: 

- sleduje Markovův proces, tedy predikované hodnoty jsou ovlivněny pouze 

aktuální hodnotou a ne hodnotami historickými, 

- změny hodnot jsou v čase nezávislé.8 

Zápis Wienerova procesu je následující: 

dtzdzzz t ⋅=≡− ~~
0 , (3.1) 

kde z~ je náhodná proměnná z normovaného normálního rozdělení N(0;1), dt je interval, za 

který je určována hodnota. Platí, že střední hodnota E(dz) = 0, rozptyl var(dz) = t a 

směrodatná odchylka σ(dz) = t . 

Vývoj proměnné v čase za několik intervalů se zapíše následovně: 

dtzzz
n

i
iT ⋅=− ∑

=1
0

~~ . (3.2) 

Ze vzorce (3.2) je možné odvodit následující parametry: 

0)~( =TzE , TdtnzT =⋅=)~var( , TzT =)~(σ . (3.3) 

 

                                                 
8ZMEŠKAL, Z.: Finanční modely. Praha: Ekopress, 2004. 236 s. 
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K obecným typům stochastických procesů, které zahrnují Wienerovy, Brownovy a 

mean-reversion procesy patří Itôův proces. Tento proces je definován pro proměnnou x 

následovně: 

reziduumtrenddzxdtxadx +=⋅⋅+⋅⋅= t);(bt);( , (3.4) 

kde )(⋅a představuje přírůstek a )(⋅b je směrodatná odchylka změny proměnné, dz je Wienerův 

proces. Itôův proces lze tedy rozdělit na dvě složky – trend (a) a odchylku (reziduum, b).  

 

Speciálním případem Itôova procesu je aritmetický Brownův proces, známý také jako 

zobecněný Wienerův proces: 

dzdtdx ⋅+⋅= σα , (3.5) 

kde α představuje koeficient růstu, dx je přírůstek hodnoty, σ je směrodatná odchylka. 

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

proměnných. Hodnota se vyvíjí lineárním trendem: 

,)( dtdxE ⋅= α  TxxE T ⋅+= α0)(  dtdx ⋅= 2)var( σ  TxT ⋅= 2)var( σ , (3.6) 

kde E(dx) je střední hodnota, E(xT) je očekávaná hodnota v čase T, var(dx) představuje rozptyl 

v čase dt a var(xT) zachycuje rozptyl v čase T. 

Rovnice aritmetického Brownova procesu pro simulaci je následující: 

dzeexx atata
tt ⋅−⋅+⋅= ⋅∆⋅⋅−∆⋅−
− )1( )2/()2(
1 σ , (3.7) 

kde xt je hodnota proměnné v čase t, 1−tx  hodnota proměnné v čase t-1. 

Z rovnice (3.7) je odvozen výpočet pro střední hodnotu a rozptyl. 

ta
tt exxE ∆⋅−
− ⋅= 1)( , (3.8) 

a
ex ta

t ⋅
⋅−= ∆⋅⋅−

2
)1()var(

2
2 σ

. (3.9) 

Široké uplatnění ve finančním modelování má geometrický Brownův proces. V tomto 

případě se proměnná vyvíjí exponenciálním trendem a proces je určen takto: 

dzxdtxdx ⋅⋅+⋅⋅= σα . (3.10) 

Geometrický Brownův proces se dá zapsat také následujícím způsobem: 

dzdt
x

dx ⋅+⋅= σα , (3.11) 

kde α uvádí průměrný výnos proměnné a σ směrodatnou odchylku. 

I zde je možné vyjádřit střední hodnotu a rozptyl: 

dtdxE ⋅= α)( , TxxxE T ⋅⋅+= α00)( , ,)var( 2 dtdx ⋅= σ .)var( 2
00 TxxxT ⋅⋅+= σ  (3.12) 
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3.1.2 Mean-reversion procesy 

Mean-reversion procesy jsou procesy, u nichž lze v delších časových úsecích 

pozorovat tendenci k návratu k dlouhodobým rovnovážným hodnotám. Tuto tendenci je 

možné sledovat u náhodného vývoje úrokových sazeb a cen komodit. V těchto modelech se 

zpravidla vyskytuje parametr pro dlouhodobou rovnováhu a parametr rychlosti přibližování 

sazeb k dlouhodobé rovnováze. Procesy patří do obecné kategorie Itôova procesu a obsahují 

tedy specifický Wienerův proces. 

Mezi nejznámější stochastické modely patří: 

- Ho-Leeův model, 

- Vašíčkův model, 

- Cox-Ingersoll-Rossův (CIR) model. 

V práci bude použit pouze Vašíčkův model, proto ostatní nebudou více přiblíženy. 

 

Vašíčkův model 

Obecně se model řadí k modelům, k nimž patří např. také Cox-Ingersoll-Rossův 

model, které respektují návrat proměnné k dlouhodobé rovnováze. U Vašíčkova modelu se 

rozlišuje aritmetický a geometrický model. 

 

Aritmetický Vašíčkův model je zapsán jako rovnice: 

zddtxbadx ~)( ⋅+⋅−⋅= σ , (3.14) 

kde a představuje rychlost návratu k dlouhodobé rovnováze a b pak dlouhodobou rovnováhu, 

σ znázorňuje směrodatnou odchylku, zd~  Wienerův proces, x je aktuální hodnota proměnné, 

zd~⋅σ  je náhodná reziduální odchylka hodnoty ukazatele. V modelu se pracuje s normálním 

rozdělením. 

Pokud je aktuální hodnota proměnné x vyšší než dlouhodobá rovnováha b, pak se 

očekává, že v následujícím období bude aktuální hodnota proměnné vyšší než dlouhodobá 

rovnováha, ale odchylka nad normál bude menší. V případě, že je aktuální hodnota proměnné 

menší než dlouhodobá rovnováha, platí opačná příčinnost.  

Nevýhodou modelu je možnost nabývání záporných hodnot, což není vždy realistické. 
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3.2 Statistický odhad parametrů náhodných procesů ukazatelů 

Podstatným krokem je statistický odhad náhodného procesu. V případě Vašíčkova 

procesu lze využít metodu maximální věrohodnosti, metodu momentů a metodu nejmenších 

čtverců (MNČ).9 Metoda nejmenších čtverců je v praxi velmi využívaná, neboť je metodou 

relativně jednoduchou a interpretace výsledků je jednoznačná. Z tohoto důvodu bude také tato 

metoda použita v práci. Nejprve je potřebné provést pro odhad parametrů funkce substituci, 

aby byl odhad parametrů regresní přímky zjednodušen. Parametry Vašíčkova procesu jsou 

odhadovány pomocí metody nejmenších čtverců tak, že je provedena nejprve transformace na 

lineární model následovně:10 

1−⋅−= tt xdx βα , (3.23) 

kde dtba ⋅⋅=α , (3.24) 

dta ⋅−=β . (3.25) 

Metoda nejmenších čtverců je založena na minimalizaci čtvercových odchylek 

(reziduí), které jsou dány rozdílem skutečných hodnot a hodnot vyrovnaných regresí. Obecný 

vztah vyjadřující metodu nejmenších čtverců lze zapsat: 

( )
2

11

2 ~minmin ∑∑
==

−=
n

i
ii

n

i
i yyε , (3.26) 

kde iε  je reziduum (náhodná chyba), iy  jsou naměřené hodnoty a iy~  jsou vyrovnané 

hodnoty. 

 

Poté je proveden statistický odhad parametrů za pomoci programu MS Excel a v něm 

využitím modulu Nástroje – Analýza dat – Regrese na dané hladině významnosti a zpětně 

jsou dopočteny původní parametry, 

t
a

∆
−= β̂

, (3.27) 

ta
b

∆⋅
= α̂

, (3.28) 

∑=
t

tN
21

ˆ εσ , (3.29) 

                                                 
9 DLUHOŠOVÁ, D.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování. Ostrava: VŠB-Technická 
univerzita Ostrava, 2004. 640 s. 
10 DLUHOŠOVÁ, D.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování. Ostrava: VŠB-Technická 
univerzita Ostrava, 2004. 640 s. 
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t

N

t

t
t

∆
=

∆
=

∑ 21

ˆ
ε

σσ . (3.30) 

 

3.3 Testy statistické významnosti 

Pro určení statistické významnosti se používají testy. Mezi ně patří např. t-test a F-test, 

které se řadí k parametrickým testům, tedy týkají se parametru základního souboru. Tyto 

statistické testy slouží k rozhodování o přijatelnosti statistických hypotéz. Hypotéza, jejíž 

platnost je ověřována, se nazývá nulová hypotéza (H0). Odmítnutí nulové hypotézy znamená 

současně přijetí hypotézy alternativní (H1).  

 

Postup při testování hypotézy o hodnotě 0θ  parametru θ  základního souboru může 

být popsán takto: 

1. Formulace nulové hypotézy 00 : θθ =H . 

2. Výběr vhodné alternativní hypotézy 1H . Alternativní hypotéza může nabývat tří 

podob a podle nich je poté užit jednostranný test (pravostranný, levostranný) či 

oboustranný test. 

3. Volba hladiny významnosti p. 

4. Volba vhodného testovacího kritéria (statistiky vztahující se k hypotéze H0, jejíž 

rozložení je známo) a určení kritické hodnoty kritéria. 

5. Výpočet testovacího kritéria pro data z náhodného výběru. 

6. Na základě porovnání hodnoty testovacího kritéria s jeho kritickými hodnotami je 

provedeno rozhodnutí o volbě hypotézy. Hypotéza H0 je zamítnuta v případě, že 

hodnota testovacího kritéria leží v oboru kritických hodnot. 

7. Formulace závěru testu jazykem daného problému. 

 

3.3.1 Testování statistické významnosti jednotlivých koeficientů 

Ke stanovení statistické významnosti jednotlivých koeficientů a, b se využívá t-test. 

Zápis hypotéz může být následující: 

0:0 =aH , (3.31) 

0:1 ≠aH . (3.32) 
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Test je prováděn pomocí t-statistiky, přičemž se předpokládá, že tato statistika má 

Studentovo rozdělení pravděpodobnosti s df - stupni volnosti:11 

a
df SE

a
t

0−= , (3.33) 

kde SEa je odhad směrodatné odchylky koeficientu a. 

Dalším krokem je stanovení hodnoty t-vypočtené ( vypt ), odpovídající dané 

odhadované hodnotě a, a t-kritické ( kritt ), určující percentil t-statistiky na dané úrovni 

významnosti α.  

a

vyp
df SE

a
t = , (3.34) 








⋅= −

2
1

;2
krit

df;2

α
αα dfSTt , (3.35) 

kde ST je distribuční funkce Studentova rozdělení a 1
df;2

−
αST  potom inverzní funkce na hladině 

pravděpodobnosti 2α  a stupňů volnosti df. 

Oboustranná pravděpodobnost dosažení hodnoty vypt  je vypočtena následovně: 

( ) 2⋅== vyp
dfdf

vyp
df tSTPHodnota α . (3.36) 

Rozhodovací pravidlo je pro oboustranný test formulováno takto: 

hypotéza H0 je zamítnuta za podmínky, že krit
df;2αtt vyp

df 〉  (Pravidlo 1), tedy jestliže 

α〈dfPHodnota  (Pravidlo 2), pak se H0 zamítá. Pokud je kritvyp
df tt df;2α≤ , pak je přijata 

hypotéza H0. Hypotéza H0 se přijímá v případě, že α≥dfPHodnota . 

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

je statisticky významný a ze statistického pohledu má být zařazen do odhadovaného modelu. 

Při přijetí nulové hypotézy platí opak. Postup pro koeficient b je shodný.  

 

3.3.2 Testování statistické významnosti modelu jako celku 

K posouzení statistické významnosti modelu jako celku slouží F-test. Postup je shodný 

jako u t-testu. 

V nulové hypotéze jsou všechny koeficienty modelu rovny nule, model je tedy jako 

celek statisticky nevýznamný: 

                                                 
11 ZMEŠKAL, Z.: Finanční modely. Praha: Ekopress, 2004. 236 s. 
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0:0 == baH . (3.37) 

V alternativní hypotéze se předpokládá, že alespoň jeden koeficient se nerovná nule, 

tedy model je jako celek statisticky významný: 

0:1 ≠∨ baH . (3.38) 

Test je konstruován na bázi F-statistiky za předpokladu, že tato statistika má Fisherovo 

rozdělení pravděpodobnosti:12 

RSS

ESS

RSS

ESS

MS

MS

dfRSS

dfESS
F == , (3.39) 

kde ESS je rozptyl vysvětlený regresí, RSS je rozptyl přiřazen reziduálnímu rozptylu 

nevysvětlenému regresí, MSESS je průměrný vysvětlený rozptyl a MSRSS je průměrný 

reziduální rozptyl, dfESS a dfRSS jsou stupně volnosti přiřazené uvedeným rozptylům, 

1+= kdfESS , )1( +−= kTdfRSS , k je počet nezávislých proměnných, jednička je přičítána, 

neboť stupeň volnosti ovlivňuje i úrovňová konstanta, pokud je v modelu zahrnuta. 

Při porovnávání hodnoty vypočtené statistiky ( vypF ) a kritické ( kritF ) se vychází 

z předpokladu, že F-statistika má Fisherovo rozdělení pravděpodobnosti: 

RSS

ESSvyp
dfdf MS

MS
F

ESS
=

RSS; , (3.40) 

( )αα
-1

;
krit

;; RSSRSSESS dfdfdfdf ESS
FISHF = , (3.41) 

kde FISH je distribuční funkce Fisherova rozdělení, -1
; RSSdfdfESS

FISH  je inverzní funkce na 

hladině pravděpodobnosti α. 

Hodnota P je poté vypočítána následujícím způsobem: 

( )vyp
dfdf

vyp
dfdf FFISHPHodnota

RSSESSRSSESS ;; == α . (3.42) 

Rozhodovací pravidlo pro jednostranný F-test lze formulovat následovně: 

Jestliže krit
dfdf

vyp
dfdf RSSESSRSSESS

FF ;;; α〉  (Pravidlo 1), pak se H0 zamítá. Pokud tedy α〈
RSSESSdfdfPHodnota  

(Pravidlo 2), pak se H0 zamítá. 

V případě, že krit
dfdf

vyp
dfdf RSSESSRSSESS

FF ;;; α≤ , pak je H0 přijata. Jestliže tedy α≥
RSSESS dfdfPHodnota ; , 

pak je H0 přijata. 

Pokud je nulová hypotéza zamítnuta, odhadnutý model je statisticky významný. Je 

tedy ověřena významná statistická závislost mezi náhodnými proměnnými. Přijetí H0 

znamená opak. 

                                                 
12 ZMEŠKAL, Z.: Finanční modely. Praha: Ekopress, 2004. 236 s. 
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3.4 Choleskeho algoritmus 

Určení funkce dílčích procesů, která se skládá z trendu a rezidua, je nutné ke stanovení 

rozdělení pravděpodobnosti funkce náhodných ukazatelů (EVA, ROE, atd.). V případě 

predikce ukazatele, který je vymezen dílčími ukazateli, je nutné brát v úvahu existenci 

statistické závislosti mezi rezidui náhodných procesů jednotlivých ukazatelů. Jednou 

z možností je využít modul Nástroje – Analýza dat – Generátor pseudonáhodných čísel k 

vygenerování náhodného vektoru prvotních faktorů z~  podle Choleskeho algoritmu 

následovně: 

,Pez TT ⋅= rr
 (3.43) 

kde e
r

 je vektor nezávislých náhodných proměnných z rozdělení N(0;1), P je horní 

trojúhelníková matice odvozená z kovarianční matice K. Vztah mezi touto maticí a 

kovarianční maticí je následující: 

TPPK ⋅= , (3.44) 

kde TP  je transponovaná horní trojúhelníková matice. 

Horní trojúhelníkovou matici P lze sestrojit podle následujících pravidel: 

211

1

2 






 −= ∑
−

=

i

k
ikiiii pp σ ,  pro i = 1,2,…N, (3.45) 

1
1

1

−
−

=

⋅






 ⋅−= ∑ ii

i

k
kjkiijij pppp σ , pro 1 ≤ i< j ≤ N, (3.46) 

( ) 21
1111

−⋅= σσ jjp , pro j = 1,2,…N, (3.47) 

0=ijp , pro i > j;  i,j = 1,2,…N, (3.48) 

kde p je prvek matice P.  

Vzorec pro výpočet prvku kovarianční matice K je následující: 

jijiij σρσσ ⋅⋅= , (3.49) 

kde ji a σσ jsou směrodatné odchylky a ijρ  vyjadřuje korelaci. 

 

3.5 Simulace náhodných veličin metodou Monte Carlo 

Metoda Monte Carlo je numerickou metodou řešení matematických a jiných problémů 

a úloh s využitím modelování náhodných veličin. Její vznik a uplatnění je datováno 

s nástupem a následným rozvojem výpočetní techniky. 
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Za zakladatele této metody jsou považováni američtí matematici J. von Neumann a S. 

M. Ulam. Tito v roce 1964 publikovali článek „The Monte Carlo method.“  

Základní myšlenka metody Monte Carlo (metody statistických pokusů) spočívá na 

spojitosti a vztahu mezi pravděpodobnostními charakteristikami různých náhodných procesů 

(např. pravděpodobnostmi náhodných jevů, středními hodnotami náhodných veličin a další) a 

veličinami, které jsou řešeními úloh z různých matematických a finančních oblastí. 

Pod pojmem metoda Monte Carlo se rozumí veškeré postupy numerického řešení 

matematických, finančních a jiných problémů, realizované pomocí mnohokrát opakovaných 

náhodných pokusů. Odhady hledané veličiny se získávají statistickou cestou a mají 

pravděpodobnostní charakter. Analytické řešení je nahrazeno modelováním náhodného 

procesu finanční veličiny s využitím statistických odhadů, středních hodnot apod. pro 

přibližné řešení dané úlohy.  

Princip simulační metody Monte Carlo spočívá v generování náhodného vývoje 

jednoho aktiva nebo portfolia aktiv, které vycházejí z historického pravděpodobnostního 

rozložení náhodného veličiny. Pomocí jejích parametrů a charakteristik zjištěných z historie je 

dosaženo velkého množství kombinací budoucích hodnot náhodných veličin.  

Úspěch výpočtu metodou závisí na třech základních faktorech: 

- kvalitě generátoru náhodných, popř. pseudonáhodných čísel, 

- výběru racionálního algoritmu výpočtu, 

- kontrole přesnosti získaného výsledku. 

Řešení úlohy metodou Monte Carlo se opírá o opakované náhodné pokusy, tedy 

operace s náhodnými čísly. Náhodným číslem je chápána konečná posloupnost číslic, kterou 

lze považovat za posloupnost realizací s normálním rozdělením. 

Sestrojování náhodných čísel je velmi zdlouhavé, obtížné a není ani příliš oproštěno 

od chyb a nedostatků. Z tohoto důvodu se v praxi využívá sestrojování tzv. pseudonáhodných 

čísel, která jsou vytvářena na počítači pomocí generátoru pseudonáhodných čísel v modulu 

Nástroje v MS Excel. Za pomoci tohoto nástroje jsou vytvořena pseudonáhodná čísla na 

základě určitých algoritmů a s dostatečnou přesností jsou vykazovány s požadovanými znaky 

náhodnosti a přesnosti.  

 

3.6 Value at Risk 

Metoda Value at Risk (VaR)je velmi využívanou metodou, která se začala používat od 

počátku 80. let 20. století, a slouží k eliminaci potenciálních velkých ztrát. Základní předností 
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metody je převod všech rizik na společného jmenovatele, změnu hodnoty sledované veličiny. 

Pojmem VaR se rozumí nejmenší predikovaná ztráta na zadané hladině pravděpodobnosti za 

určitý časový interval. Tato ztráta představuje nejnižší míru rizika vyplývající z držení aktiv. 

Matematicky je definována jako jednostranný kvantil z rozdělení náhodného vývoje EVA za 

určité časové období. Kvantil představuje hodnotu, která rozděluje soubor hodnot určitého 

statistického znaku na dvě části – v první části jsou hodnoty, které jsou menší, případně stejně 

velké, jako kvantil, druhá část zahrnuje hodnoty, které jsou větší, případně stejně velké, jako 

kvantil. K nejpoužívanějším kvantilům patří medián, dělící statistický soubor na dvě stejně 

velké poloviny, kvartily, které dělí statistický soubor na čtyři stejné části, decily dělící 

statistický soubor na deset stejných částí a percentily, které dělí statistický soubor na sto 

stejných částí. Nejjednodušší způsob určení kvantilu je použití softwaru, např. v programu 

MS Excel funkce Percentil.  

Základní úvaha při určení VaR vychází z toho, aby pravděpodobnost, že z portfolia 

aktiv bude zisk ( Π∆~ ) menší než předem stanovená hladina zisku (ZISK), byla rovna 

stanovené hladině pravděpodobnosti α (významnosti).13 VaR tedy představuje ztrátu a 

vychází se z myšlenky, že zisk je možné zobrazit jako zápornou ztrátu. Tato myšlenka může 

být zapsána takto: 

α=+≤Π∆ )
~

Pr( ZISK . (3.50) 

Se zřetelem na to, že úroveň rizika je v této metodě formulována jako ztráta, 

představuje pak VaR hodnotu této ztráty. V případě, že zisk je vyjádřen jako záporná ztráta, 

může být rovnice zapsána takto: 

α=−≤Π∆ )
~

Pr( VaR . (3.51) 

Jde o základní rovnici pro odvození hodnoty VaR.  

                                                 
13 ZMEŠKAL, Z.: Finanční modely. Praha: Ekopress, 2004. 236 s. 
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4 PREDIKCE UKAZATELE EVA 

 

Predikce ekonomické přidané hodnoty bude provedena ve společnosti SILASFALT 

s. r. o., která se zaměřuje na výrobu asfaltových směsí. V dalších podkapitolách bude nejprve 

zmíněná společnost přiblížena a poté bude provedena predikce ekonomické přidané hodnoty. 

 

4.1 Charakteristika podniku 

V této části bude přiblížena společnost SILASFALT s. r. o., v níž bude provedena 

predikce ekonomické přidané hodnoty. SILASFALT s. r. o. je společnost působící výhradně 

na domácím trhu a zabývá se výrobou stavebních hmot a materiálu. Tuto činnost provozuje 

od roku 1995 a využívá nejmodernější techniky. Se svými 28 zaměstnanci se společnost řadí 

k menším podnikům.  

 

4.1.1 Předmět činnosti 
Společnost se zabývá zejména výrobou stavebních hmot a materiálu, především 

výrobou asfaltových směsí. Tato činnost představuje 99 % výnosů firmy. Dále provádí 

stavby, jejich změny a odstraňování a také se zabývá koupí zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje a prodejem. Činností se společnost zabývá na území ČR, odtud tedy plynou veškeré 

příjmy. 

 

4.1.2 Historie společnosti 
Společnost SILASFALT s. r. o. byla založena jako dceřiná společnost ODS – 

Dopravní stavby Ostrava, a. s., ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o. a Vítkovické stavby 

Ostrava, a. s. zabývající se výrobou obalových živičných směsí a výstavbou komunikací, a to 

společenskou smlouvu dne 4. 11. 1994. Vznikla k 27. 2. 1995 zápisem do Obchodního 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo složky 7924. Sídlo společnosti se 

nachází v Ostravě – Kunčicích, Štěpaňákova 14/693, 719 00. IČ společnosti je 62302370. 

Z rozhodnutí majoritních vlastníků v roce 1999 omezil SILASFALT s. r. o. své 

aktivity ve výstavbě a soustředil se na výrobu směsí jako servisní obalovna pro Ostravu 

a okolí. V následujícím roce Vítkovické stavby odprodaly svůj podíl zbylým společníkům 

a v témže roce bylo rozhodnuto o výstavbě nové obalovny ASKOM VS 160. Také v roce 
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2001 rozšířila společnost své kapacity o obalovnu v Šenově u Nového Jičína repasovanou 

obalovnou typu IMA A 120, kde zahájila provoz v měsíci září. Celou výstavbu obalovny 

zajišťovala mateřská společnost ALPINE stavební společnost CZ, a.s. Dalším krokem bylo 

zakoupení v roce 2005 již funkčních obaloven ve Valašském Meziříčí, Starém Městě 

u Frýdku - Místku a obalovny ASKOM 120 v Zádveřicích. V roce 2006, z důvodu navýšení 

kapacity výroby, byla v Ostravě - Kunčicích postavena nová obalovna BA 240 od firmy 

Benninghoven s výkonem 240 t/hod. V roce 2004 ODS - Dopravní stavby Ostrava prodaly 

polovinu svého podílu firmě Stavby silnic a železnic, a. s. V roce 2006 byly akcie společnosti 

Stavby silnic a železnic, a. s. skoupeny společností EUROVIA, na niž přešel i 25 % podíl ve 

společnosti SILASFALT s. r. o. 

 

4.1.3 Základní kapitál společnosti 
Na kapitálu společnosti, který činí 64 000 000 Kč se v současnosti podílí tři 

společnosti tvořící skupinu, jsou to: 

- ALPINE stavební společnost CZ, a. s. - 32 000 000 Kč (50 % ZK), se sídlem 

Valašské Meziříčí, ul. Jiráskova 613/13, 75743, ČR, IČ 45192286, 

- ODS- Dopravní stavby Ostrava, a. s. - 16 000 000 Kč (25 % ZK), se sídlem 

Ostrava, Starobělská 3040/56, 70416, ČR, IČ 25378147, 

- EUROVIA CS, a. s. – 16 000 000 Kč (25 % ZK), se sídlem Praha 1, Národní třída 

10, 11319,ČR, IČ 45274924. 

 

4.1.4 Organizační struktura 
Kromě vedení společnosti a ekonomického úseku, které se nachází v Ostravě – 

Kunčicích, je společnost tvořena pěti výrobními středisky: 

- výrobní středisko – obalovna BENNINGHOVEN BA 240 – Ostrava – Kunčice, 

- výrobní středisko – obalovna IMA 120 A – Šenov u Nového Jičína, 

- výrobní středisko – obalovna ASKOM VS 120/160 – Zádveřice, 

- výrobní středisko – obalovna TELTOMAT 5Sa – Valašské Meziříčí, 

- výrobní středisko – obalovna TELTOMAT 5Sa – Staré Město u FM. 
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4.1.5 Dodavatelé 
Ke společnostem dodávajícím materiál se řadí - ASKOM a. s., Benninghoven, 

EUROVIA Lom Jakubčovice, s. r. o., Kotouč Štramberk, Paramo a. s., Total, Shell, Eurobit a 

OMV. 

 

4.1.6 Finanční analýza společnosti 
K bližšímu seznámení se společností a také k provedení predikce ukazatele 

ekonomická přidaná hodnota je vhodné provést i finanční analýzu, která vypovídá 

o finančním zdraví společnosti. Finanční analýza představuje ekonomickou charakteristiku 

podniku a jejím základním metodickým nástrojem jsou poměrové ukazatele, díky nimž je 

možné odhalit slabé a silné stránky podniku. Charakterizují totiž vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými finančními veličinami. Poměrové ukazatele jsou rozděleny do jednotlivých 

skupin – zadluženost, rentabilita, aktivita a likvidita. 

 

4.1.6.1 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti hodnotí finanční stabilitu podniku pomocí poměru mezi cizími 

a vlastními zdroji. Měří rozsah, v jakém podnik k financování používá zdroje cizí. Nalézt 

optimální výši zadlužení není snadné, neboť míra zadlužení se v jednotlivých odvětvích liší.  

 

4.1.6.1.1 Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti určuje, jak velká část majetku (A) je kryta cizím 

kapitálem (CK). Tedy jaký je podíl cizího kapitálu na celkových aktivech. V literaturách je 

možné jej najít pod názvem ukazatel věřitelského rizika, protože hodnotí riziko věřitelů, že o 

investovaný kapitál přijdou. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je podnik více zadlužený, a 

tím vyšší je riziko.  

100 ⋅=
A

CK
tzadluženosCelková  (4.1) 

Tab. 4.1 Ukazatel celkové zadluženosti 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Cizí kapitál (tis.K č) 8 305 63 813 87 028 84 494 54 340 

Aktiva (tis.K č) 88 072 151 729 193 700 220 066 200 694 

Celková zadluženost 9,43% 42,06% 44,93% 38,39% 27,08% 
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Z tabulky je patrné, že zadluženost zpočátku sledovaného období rostla až do roku 

2006, poté začala klesat. Důvodem je růst cizího kapitálu do roku 2006, po němž následovalo 

snižování cizího kapitálu. K navýšení cizího kapitálu přispěl především nárůst bankovních 

úvěrů a dlouhodobých závazků, které jsou tvořeny odloženou daní. Pokles položky je naopak 

způsoben splácením úvěrů. Aktiva ve sledovaném období rostla až do roku 2007. Značný 

nárůst aktiv je zřejmý zejména v roce 2005, kdy se aktiva meziročně navýšila o více než 60 

milionů Kč. Příčinou je především pořízení tří nových obaloven (Zádveřice, Valašské 

Meziříčí, Staré Město). V následujícím roce byla pořízena další obalovna, což mělo za 

následek nárůst aktiv o více než 40 milionů Kč. Pokles aktiv v posledním sledovaném roce je 

zapříčiněn snížením položky samostatné movité věci a soubory movitých věcí z důvodu 

prodeje osobního automobilu a části přípojky. V roce 2008 se také snížily pohledávky 

z obchodních vztahů (o více než 60 %), což také přispělo k poklesu aktiv. Ve sledovaném 

období hodnota ukazatele nepřesáhla 50 %, společnost tedy financuje aktivity především 

z vlastních zdrojů a není tak ohrožena likvidita ani finanční stabilita podniku. 

 

4.1.6.1.2 Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel bývá nazýván finanční samostatnost, neboť vyjadřuje schopnost 

podniku krýt majetek vlastním kapitálem (E). Vypovídá tedy o tom, jak velká část aktiv je 

hrazena z vlastního kapitálu. Doplňuje ukazatel celkové zadluženosti, s nímž dává dohromady 

100 %. Čím větší je podíl vlastního kapitálu na kapitálu celkovém, tím je i věřitelské riziko 

nižší. 

100⋅=
A

E
aktivechnakapitáluvlastníhoPodíl  (4.2) 

Tab. 4.2 Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Vlastní kapitál (tis.Kč) 79 762 87 916 106 672 135 572 146 354 

Aktiva (tis.K č) 88 072 151 729 193 700 220 066 200 694 

Podíl E na A 90,56% 57,94% 55,07% 61,61% 72,92% 

Ve sledovaném období se podíl vlastního kapitálu nejprve snižoval z původních 

90,56 % v roce 2004 klesl na 55,07 % v roce 2006, poté začal opět růst. Změny v hodnotě 

ukazatele jsou zapříčiněny nejprve větším nárůstem aktiv (pořízení obaloven), který byl 

v posledním roce vystřídán jejich poklesem (prodej osobního automobilu a části přípojky, 

snížení pohledávek), zatímco vlastní kapitál po celé sledované období rostl (vlivem růstu 
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rezervního fondu, nedělitelného fondu, fondů tvořených ze zisku a nerozděleného zisku 

minulých let). Hodnota ukazatele za celé sledované období přesahovala 50 %, znamená to 

tedy, že společnost využívá k financování především svůj vlastní kapitál. To s sebou nese 

nevýhody, neboť tento kapitál bývá považován za dražší zdroj financování majetku. Mohl by 

totiž být využit například k investování do akcií či dán na účet, který by společnosti přinášel 

úroky, zhodnocení peněz. 

 

4.1.6.1.3 Majetkový koeficient 

Tento ukazatel představuje obrácenou hodnotu k ukazateli podíl vlastního kapitálu na 

aktivech. Vyjadřuje optimální zadluženost společnosti a s růstem cizích zdrojů se hodnota 

ukazatele zvyšuje. Pro podniky je výhodná stabilní hodnota majetkového koeficientu, 

známého též pod názvem finanční páka. 

E

A
koeficientMajetkový =  (4.3) 

Tab. 4.3 Ukazatel majetkového koeficientu 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Aktiva (tis.K č) 88 072 151 729 193 700 220 066 200 694 

Vlastní kapitál (tis.Kč) 79 762 87 916 106 672 135 572 146 354 

Majetkový koeficient 1,10 Kč 1,73 Kč 1,82 Kč 1,62 Kč 1,37 Kč 

Ukazatel se ve sledovaném období pohybuje mezi hodnotami 1,1 Kč a 1,82 Kč. Do 

roku 2006 měl rostoucí charakter, poté následovalo snížení zapříčiněné především snížením 

aktiv. Na snížení aktiv měl značný podíl prodej osobního automobilu a části přípojky. Pokud 

by snižování ukazatele pokračovalo i do budoucna, mohl by mít podnik problémy se svým 

finančním zdravím.  

 

4.1.6.1.4 Zadluženost vlastního kapitálu 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu udává, jak velké množství cizího kapitálu 

připadá na jednotku vlastního kapitálu. Čím je ukazatel vyšší, tím větší množství cizích zdrojů 

je podnikem využíváno. 

100
E

CK ⋅=kapitáluvlastníhotZadluženos  (4.4) 
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Tab. 4.4 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Cizí kapitál (tis.K č) 8 305 63 813 87 028 84 494 54 340 

Vlastní kapitál (tis.Kč) 79 762 87 916 106 672 135 572 146 354 

Zadluženost E 10,41% 72,58% 81,58% 62,32% 37,13% 

Ukazatel se v průměru pohyboval kolem 53 %. Rapidní navýšení mezi lety 2004 a 

2005 byl způsoben nárůstem přijatých bankovních úvěrů. V posledních dvou letech se 

využívání cizího kapitálu začalo opět snižovat. 

 

4.1.6.1.5 Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel vypovídá o tom, do jaké míry jsou úroky kryty hrubým ziskem, tedy kolikrát 

hrubý zisk převyšuje placené úroky. Neschopnost hrazení úrokových plateb ze zisku může být 

znakem blížícího se úpadku firmy. Čím vyšší je ukazatel, tím vyšší je zisk, rentabilita a 

naopak nižší zadluženost. Doporučuje se, aby úroky byly hrubým ziskem pokryty třikrát. 

úroky

EBIT
krytí Úrokové =  (4.5) 

Tab. 4.5 Ukazatel úrokového krytí 

  2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT (tis.K č) 7 687 12 068 27 798 39 708 14 506 

Úroky (tis.K č) 231 1 013 2 294 2 400 1 363 

Úrokové krytí 33,28 11,91 12,12 16,55 10,64 

Ukazatel ve sledovaném období přesahoval doporučenou výši, což je pro podnik 

pozitivní. Znamená to totiž, že je schopen hradit úroky ze svých závazků několikanásobně a 

nehrozí mu úpadek. Růst úroků do roku 2007 je spojen s navyšováním cizích zdrojů – 

zejména bankovních úvěrů.  

 

4.1.6.1.6 Ukazatel úrokového zatížení 

Převrácená hodnota ukazatele úrokové krytí vypovídá o tom, jakou část z vytvořeného 

hrubého zisku odčerpávají úroky. Čím je hodnota ukazatele nižší, tím je to pro společnost 

lepší. 

100
EBIT

úroky
zatížení Úrokové ⋅=  (4.6) 



 35 

Tab. 4.6 Ukazatel úrokového zatížení 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Úroky (tis.K č) 231 1 013 2 294 2 400 1 363 

EBIT (tis.K č) 7 687 12 068 27 798 39 708 14 506 

Úrokové zatížení 3,01% 8,39% 8,25% 6,04% 9,40% 

Z tabulky je patrné, že ukazatel mezi lety 2005 a 2007 měl klesající charakter. Ten byl 

způsoben rostoucím provozním ziskem, který převyšoval růst úroků. V posledním 

sledovaném roce hodnota ukazatele vzrostla, což je způsobeno značným poklesem EBITu, 

který převýšil pokles úroků. Příčinou snížení položky EBIT v posledním roce je převýšení 

růstu nákladů nad vzrůstem tržeb. Zatímco náklady se meziročně navýšily o 40 % (zejména 

položky spotřeba materiálu a energie), tržby vzrostly pouze o 30 %. I přesto lze hodnotit tento 

ukazatel kladně, neboť nedosahuje vysokých hodnot. 

 

4.1.6.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří k nejdůležitějším charakteristikám podnikatelské činnosti. 

Poměřují zisk s jinými veličinami, které na zisk působí, aby se zhodnotila úspěšnost 

při dosahování podnikových cílů. Používají se pro hodnocení a komplexní posouzení14 

- celkové efektivnosti činnosti a výdělkové schopnosti podniku, 

- intenzity využívání majetku podniku, 

- reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku. 

 

4.1.6.2.1 Ukazatel rentability aktiv 

Tento ukazatel je považován za základní měřítko rentability, neboť je důležitý pro 

investory i věřitele. Ve jmenovateli jsou celková aktiva – majetek podniku, bez ohledu na 

jejich zdroj financování. Ukazatel rentability aktiv (ROA) je tedy totožný s ukazatelem 

celkového kapitálu, neboť jak říká rozvahové pravidlo, aktiva se musí rovnat pasivům. 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím větší je výnosnost. 

100Re ⋅=
A

EBIT
aktivntabilita  (4.7) 

 

                                                 
14 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. 
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Tab. 4.7 Ukazatel rentability aktiv 

  2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT (tis.K č) 7 687 12 068 27 798 39 708 14 506 

Aktiva (tis.K č) 88 072 151 729 193 700 220 066 200 694 

Rentabilita aktiv 8,73% 7,95% 14,35% 18,04% 7,23% 

Hodnota ukazatele se pohybovala v rozmezí 7,23 % - 18,04 %, lze tedy říci, že 1 Kč 

aktiv vyprodukuje 0,0723 – 0,1804 Kč zisku. To je pro společnost SILASFALT s. r. o. 

pozitivní. Kromě roku 2005 a 2008 měl ukazatel rostoucí charakter. Důvodem pro snížení 

hodnoty ukazatele v roce 2005 byl větší nárůst aktiv než EBITu. Aktiva meziročně vzrostla o 

72 %, zatímco EBIT se zvýšil jen o 57 %. V posledním sledovaném roce došlo ke značnému 

poklesu ukazatele rentabilita aktiv. Příčinou tohoto vývoje byl rapidní pokles položky EBIT 

(v důsledku převýšení růstu nákladů nad růstem tržeb), která se meziročně snížila o 63 %, 

zatímco aktiva se mezi roky 2007 a 2008 snížila o 9 % (v důsledku prodeje osobního 

automobilu a části přípojky a poklesu pohledávek). 

 

4.1.6.2.2 Ukazatel rentability dlouhodobého kapitálu 

Ukazatel rentability dlouhodobého kapitálu (ROCE) slouží zejména 

k mezipodnikovému srovnání. Poměřuje celkový zisk s výší podnikových zdrojů, kterých 

bylo k dosažení zisku použito. Má podobný tvar jako rentabilita aktiv, avšak ze jmenovatele 

jsou vyloučeny krátkodobé závazky. Tento ukazatel vypovídá o tom, jak firma zhodnocuje 

svůj dlouhodobý kapitál.  

100
K

Re ⋅
+

=
DCE

EBIT
kapitáluhodlouhodobéntabilita , (4.8) 

kde DCK je dlouhodobý cizí kapitál. 
 

Tab. 4.8 Ukazatel rentability dlouhodobého kapitálu 

  2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT (tis.K č) 7 687 12 068 27 798 39 708 14 506 

Vlastní kapitál (tis.Kč) 79 762 87 916 106 672 135 572 146 354 

DCK (tis.K č) 2 175 40 167 54 707 39 278 15 762 

ROCE 9,38% 9,42% 17,23% 22,71% 8,95% 

Hodnota ukazatele do roku 2007 rostla. Příčinou je vyšší nárůst provozního zisku než 

byl růst vlastního kapitálu a dlouhodobého cizího kapitálu. V posledním sledovaném období 
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EBIT poklesl o 63,47 % oproti předchozímu roku (příčinou je rychlejší růst nákladů než je 

růst tržeb), zatímco vlastní kapitál se navýšil téměř o 8 % (v důsledku navýšení 

nerozděleného zisku minulých let meziročně o 69 % a rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku vzrostly meziročně o 58 %)a dlouhodobý cizí kapitál poklesl o 

necelých 60 %, společně jmenovatel poklesl o 7,28 % oproti předcházejícímu roku. Tyto 

výsledky jsou příčinou poklesu rentability dlouhodobého kapitálu v roce 2008. 

 

4.1.6.2.3 Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) hodnotí výnosnost kapitálu vloženého do 

podniku jeho vlastníky. Z tohoto důvodu se užívá zisk po zdanění. Vlastníci pomocí tohoto 

ukazatele zjišťují, zda se jimi vložený kapitál využívá s intenzitou, která odpovídá 

investičnímu riziku. Pro investory, kteří do podniku vkládají své prostředky, je důležité, aby 

cena, kterou od podniku ve formě podílu na zisku či dividendy získávají, přesahovala cenu 

(úrok), kterou by získali při jiné formě investování (uložením peněz do banky, nákupem 

obligací).  

100Re ⋅=
E

EAT
kapitáluvlastníhontabilita  (4.9) 

Tab. 4.9 Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

  2004 2005 2006 2007 2008 

EAT (tis.K č) 5 685 8 154 18 754 28 900 10 781 

Vlastní kapitál (tis.Kč) 79 762 87 916 106 672 135 572 146 354 

Rentabilita vlastního kapitálu 7,13% 9,27% 17,58% 21,32% 7,37% 

Vývoj hodnoty tohoto ukazatele byl stejný jako vývoj ukazatele předchozího, to 

znamená, že rentabilita vlastního kapitálu do roku 2007 měla rostoucí charakter a v posledním 

roce poklesla. Výnosnost vlastního kapitálu by měla přesahovat výnosnost aktiv. Toto 

pravidlo je splněno ve všech letech, vyjma roku 2004, tedy vlastníci hospodaří s vloženým 

kapitálem efektivně. V roce 2004 je rentabilita aktiv vyšší než rentabilita vlastního kapitálu. 

Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že v roce 2004 činil vlastní kapitál téměř 91 % 

celkových aktiv, zatímco EAT tvořil EBIT ze 74 %. V dalších letech se podíl vlastního 

kapitálu na celkových aktivech značně snížil. 

 
 
 



 38 

4.1.6.2.4 Ukazatel rentability tržeb 

Udává, kolik procent z tržeb představuje zisk. Tržby (T) představují tržní ohodnocení 

výkonů podniku. Pro výpočet ukazatele je možné použít různé kategorie zisku. Pro srovnání 

hodnot ukazatele rentability tržeb (ROS) s podniky v jiných daňových podmínkách je vhodné 

užívat EBIT.  

100Re ⋅=
T

EAT
tržebntabilita  (4.10) 

Tab. 4.10 Ukazatel rentability tržeb 

  2004 2005 2006 2007 2008 

EAT (tis.K č) 5 685 8 154 18 754 28 900 10 781 

Tržby (tis.K č) 144 658 305 636 475 208 476 433 614 486 

Rentabilita tržeb 3,93% 2,67% 3,95% 6,07% 1,75% 

Ukazatel měl ve společnosti SILASFALT s. r. o. kolísavý charakter. V průměru 

připadá na 1 Kč tržeb 0,037 Kč zisku. Tato hodnota není příliš vysoká, pokud by do budoucna 

klesala, mohlo by to znamenat problém a společnost by se měla na tuto skutečnost zaměřit. 

Nízká hodnota ukazatele totiž bývá spojována s chybným řízením podniku. V posledním 

sledovaném roce se hodnota ukazatele značně snížila, důvodem je prudký pokles čistého 

zisku. Ten se snížil v důsledku většího nárůstu nákladů (o 40 %), zatímco tržby vzrostly jen o 

30 %. 

 

4.1.6.2.5 Ukazatel rentability nákladů 

Ukazatel rentability nákladů (RN) úzce souvisí s ukazatelem rentability tržeb a 

vypovídá o zhodnocení vložených nákladů do podniku. Udává totiž, jaké množství zisku 

připadá na 1 Kč vložených nákladů. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím vyšší je i procento 

zisku. 

100
 

Re ⋅=
nákladycelkové

EAT
nákladůntabilita  (4.11) 

Tab. 4.11 Ukazatel rentability nákladů 

  2004 2005 2006 2007 2008 

EAT (tis.K č) 5 685 8 154 18 754 28 900 10 781 

Náklady (tis.Kč) 141 206 301 110 457 173 448 586 606 435 

Rentabilita nákladů 4,03% 2,71% 4,10% 6,44% 1,78% 
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Ukazatel měl stejně jako rentabilita tržeb kolísavý průběh. V průměru přinášela jedna 

koruna vložených nákladů 0,038 Kč zisku. Jde o ne příliš vysokou hodnotu. V posledním roce 

je výše hodnoty způsobena zejména růstem nákladů (především výkonové spotřeby) a naopak 

značným poklesem čistého zisku.  

 

4.1.6.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity neboli relativní vázanosti kapitálu vyjadřují schopnost podniku 

užívat vložené prostředky, měří rychlost jejich obratu a hodnotí vázanost kapitálu v určitých 

formách majetku. Informují o tom, kolikrát se obrátí určitý druh majetku za stanovený časový 

interval (počet obrátek) či měří dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán (doba obratu). 

Čím je počet obrátek větší, tím jsou vložené finanční prostředky lépe využity a společnost 

dosahuje lepších finančních výsledků. U doby obratu je žádoucí co nejkratší období, neboť 

dlouhé doby obratu vypovídají o špatném využití aktiv a nízké efektivnosti. 

 

4.1.6.3.1 Obrat aktiv 

Ukazatel obratu aktiv je měřítkem využití majetku. Slouží především 

pro mezipodnikové srovnání. Je také jedním z vysvětlujících ukazatelů ROE.  

A

T
aktiv Obrat =  (počet obratů/rok) (4.12) 

Tab. 4.12 Ukazatel obratu aktiv 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby (tis.K č) 144 658 305 636 475 208 476 433 614 486 

Aktiva (tis.K č) 88 072 151 729 193 700 220 066 200 694 

Obrat aktiv 1,64 2,01 2,45 2,16 3,06 

Hodnota ukazatele zaznamenala ve sledovaném období rostoucí charakter (vyjma roku 

2007), který je u tohoto ukazatele žádoucí. Tento vývoj je způsoben větším růstem tržeb než 

jaký byl zřejmý u aktiv. Ta v posledním roce dokonce poklesla z důvodu prodeje osobního 

automobilu a části přípojky. Pokles ukazatele obrat aktiv v roce 2007 je zapříčiněn nárůstem 

aktiv, která se nacházejí ve jmenovateli, zatímco čitatel (tržby) zůstal téměř nezměněn. 
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4.1.6.3.2 Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv je obrácenou hodnotou k ukazateli obrat aktiv. Hodnotí, za jak 

dlouho se aktiva ve vztahu k tržbám obrátí.  

T

360A
aktiv obratu Doba

⋅=  (dny) (4.13) 

Tab. 4.13 Ukazatel doby obratu aktiv 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Aktiva (tis.K č) 88 072 151 729 193 700 220 066 200 694 

Tržby (tis.K č) 144 658 305 636 475 208 476 433 614 486 

Doba obratu aktiv (dny) 219,18 178,72 146,74 166,29 117,58 

Trend ukazatele byl klesající, což je pro podnik dobré. Platí totiž, že čím kratší je doba 

obratu aktiv, tím lépe. Výjimkou byl rok 2007, kdy meziročně ukazatel vzrostl. Příčinou byl 

značný růst aktiv (v důsledku meziročního navýšení pohledávek z obchodních vztahů o 136 

% a meziročního vzrůstu účtů v bankách o 48 %) , zatímco tržby vzrostly minimálně. Oproti 

roku 2004 došlo v roce 2008 k poklesu ukazatele asi 1,86krát. 

 

4.1.6.3.3 Doba obratu zásob 

Vyjadřuje, jak dlouhá je doba, kterou zásoby zůstávají v podniku do jejich přeměny 

na opětovný nákup. Není vhodné mít vyšší množství zásob než je nutné. Dochází 

ke zvyšování nákladů z důvodu skladování a jedná se o plýtvání finančními prostředky. 

tržby

360zásoby
zásob obratu Doba

⋅=  (dny) (4.14) 

Tab. 4.14 Ukazatel doby obratu zásob 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Zásoby (tis.Kč)  1 478 3 349 2 383 3 711 6 674 

Tržby (tis.K č) 144 658 305 636 475 208 476 433 614 486 

Doba obratu zásob (dny) 3,68 3,94 1,81 2,80 3,91 

Ve společnosti SILASFALT s. r. o. jsou zásoby v tomto stavu drženy v průměru 3,23 

dnů. Společnost nedrží zbytečné množství zásob, lze ji v tomto ohledu hodnotit kladně. 

Položka zásob zaznamenala ve sledovaném období rostoucí charakter, stejně jako položka 

tržby, jen v roce 2006 došlo k jejich snížení o 29 %.  
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4.1.6.3.4 Doba obratu závazků 

Ukazatel doba obratu závazků stanovuje dobu, která uplyne od nákupu zásob po jejich 

zaplacení.  

tržby

360závazky
závazků obratu Doba

⋅=  (dny) (4.15) 

Tab. 4.15 Ukazatel doby obratu závazků 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Závazky (tis.Kč) 7 305 46 813 48 028 54 494 43 340 

Tržby (tis.K č) 144 658 305 636 475 208 476 433 614 486 

Doba obratu závazků (dny) 18,18 55,14 36,38 41,18 25,39 

Doba mezi nákupem zásob a jejich zaplacením se pohybuje mezi 18 a 55 dny. 

Ukazatel zaznamenal v průběhu sledovaného období kolísavý charakter. Je splněna 

podmínka, aby doba obratu závazků byla delší než doba obratu pohledávek. Hodnota závazků 

měla do roku 2007 rostoucí charakter, stejný charakter měly i tržby ve všech letech. 

V posledním sledovaném roce se závazky snížily o 20 %. Značný podíl na tomto poklesu 

mělo snížení položky daňové závazky vůči státu a také pokles závazků k podnikům ve 

skupině. 

 

4.1.6.3.5 Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vyjadřuje průměrný počet dnů, po které firma čeká na úhradu svých 

pohledávek z obchodního styku. Doba obratu pohledávek by měla být kratší než doba obratu 

závazků, aby byl podnik schopen uhradit závazky a bylo tak zachováno pravidlo solventnosti.  

tržby

360pohledávky
pohledávek obratu Doba

⋅=  (dny) (4.16) 

Tab. 4.15 Ukazatel doby obratu pohledávek 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Pohledávky (tis.Kč) 8 769 18 514 16 707 29 370 16 997 

Tržby (tis.K č) 144 658 305 636 475 208 476 433 614 486 

Doba obratu pohledávek(dny) 21,82 21,81 12,66 22,19 9,96 

Doba obratu pohledávek se ve společnosti SILASFALT s. r. o. pohybuje mezi 10 a 22 

dny. Tedy mezi prodejem na obchodní úvěr a přijetím peněz uplyne v průměru 17,69 dnů. 
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Kromě roku 2004 je splněno pravidlo solventnosti, doba obratu pohledávek byla kratší než 

doba obratu závazků. 

 

4.1.6.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity neboli ukazatele platební schopnosti vyjadřují schopnost uhradit 

splatné závazky. Při výpočtu likvidity se berou v potaz oběžná aktiva, která tvoří 

nejlikvidnější část aktiv a uvažuje se o úhradě závazků s dobou splatnosti do jednoho roku.  

 

4.1.6.4.1 Ukazatel celkové (běžné) likvidity 

Dává do poměru oběžná aktiva (OA) a závazky splatné v blízké budoucnosti. 

Smyslem ukazatele je zjistit, zda podniku stačí k úhradě krátkodobých závazků (KZ) oběžný 

majetek, nebo zda musí použít i stálá aktiva. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je větší 

šance, že bude zachována platební schopnost podniku. Doporučené rozmezí pro ukazatel je od 

1,5 do 2,5, avšak liší se podle odvětví. 

KZ

OA
likviditaCelková =  (4.17) 

Tab. 4.17 Ukazatel celkové likvidity 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Oběžná aktiva (tis.Kč) 27 980 50 285 52 965 83 312 72 441 

Krátkodobé závazky (tis.Kč) 5 130 17 646 23 321 36 216 31 528 

Celková likvidita 5,45 2,85 2,27 2,30 2,30 

Celková likvidita společnosti SILASFALT s. r. o. přesahovala ve všech letech 

sledovaného období dolní doporučenou hranici 1,5. V letech 2004 a 2005 dokonce 

převyšovala optimální horní hranici, která je stanovena na hodnotu 2,5. Společnost se tedy 

nemusela obávat, že by nepokryla krátkodobé závazky oběžnými aktivy. Společnost si 

z hlediska splatnosti závazků pomocí oběžných aktiv stojí dobře. Obě položky v průběhu 

sledovaného období rostly až do roku 2008. V posledním sledovaném roce se obě položky 

snížily o 13 %. Na pokles krátkodobých závazků měl značný vliv pokles daňových závazků 

vůči státu. V oběžných aktivech se snížila hodnota krátkodobých pohledávek z obchodních 

vztahů (meziročně poklesla tato položka o 63 %). 
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4.1.6.4.2 Ukazatel pohotové likvidity 

Z objemu oběžných aktiv jsou vyjmuty zásoby, které se řadí k nejméně likvidnímu 

majetku. Tím tento ukazatel odstraňuje nedostatky celkové likvidity. Hodnoty ukazatele by se 

měly pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5. 

KZ

OA
likviditaPohotová

zásoby−=  (4.18) 

Tab. 4.18 Ukazatel pohotové likvidity 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Oběžná aktiva (tis.Kč) 27 980 50 285 52 965 83 312 72 441 

Zásoby (tis.Kč)  1 478 3 349 2 383 3 711 6 674 

Krátkodobé závazky (tis.Kč) 5 130 17 646 23 321 36 216 31 528 

Pohotová likvidita 5,17 2,66 2,17 2,20 2,09 

Pohotová likvidita ve sledovaných letech splňovala doporučené rozmezí 1 - 1,5, 

dokonce ve všech letech přesahovala horní doporučenou hranici. Kopíruje hodnoty běžné 

likvidity, neboť zásoby nepředstavují příliš velkou část oběžných aktiv. Postupně se však 

jejich hodnota navyšovala. 

 

4.1.6.4.3 Ukazatel okamžité likvidity 

V čitateli je zahrnut pouze krátkodobý finanční majetek jako nejlikvidnější část aktiv. 

Informuje o tom, jakou část krátkodobých závazků je podnik schopen okamžitě splatit. 

Mezi finanční majetek se řadí peníze v hotovosti, na běžných účtech a peněžní ekvivalenty 

(šeky, krátkodobé cenné papíry). Doporučují se hodnoty ukazatele v rozmezí 0,9 – 1,1.  

 krátkodobý finanční majetek   

 
Okamžitá likvidita = 

KZ   
 (4.19) 

Tab. 4.19 Ukazatel okamžité likvidity 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Krátkodobý finan ční majetek (tis.Kč) 17 733 28 422 33 875 50 231 48 770 

Krátkodobé závazky (tis.Kč) 5 130 17 646 23 321 36 216 31 528 

Okamžitá likvidita 3,46 1,61 1,45 1,39 1,55 

Optimální hodnoty pro tento ukazatel jsou ve všech sledovaných letech opět 

překročeny. Podnik je tedy schopen uhradit své splatné závazky okamžitě, bez přeměny části 

oběžných aktiv na peněžní prostředky. Hodnota krátkodobého finančního majetku do roku 
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2007 rostla, v posledním roce pak klesla o 3 %. Na toto snížení má vliv pokles položky účty 

v bankách, z níž jsou hrazeny úroky z úvěrů, splátky úvěrů a závazky. Také závazky do roku 

2007 rostly a v posledním roce zaznamenaly pokles. Na tuto skutečnost mělo především vliv 

snížení závazků k podnikům ve skupině. 

 

4.1.6.5 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

Pomocí těchto modelů je provedeno zhodnocení finančního zdraví podniku jedním 

číslem. V literatuře jsou známy také jako tzv. systém včasného varování nebo predikční 

modely finanční úrovně. Mají ovšem pouze doplňující charakter, nelze jimi nahradit finanční 

analýzu vycházející z poměrových ukazatelů. Tyto modely je možné rozdělit do dvou skupin 

– na bankrotní a ratingové. K bankrotním modelům se řadí Altmanův model, Taflerův model 

a Beaverův model. Jejich smyslem je zhodnotit možnost úpadku, zatímco u ratingových 

modelů jde o možnost zhoršení finanční úrovně podniku. Mezi ratingové modely patří 

Tamariho model, Kralickův Quick – test a Rychlý test. V České republice byl vyvinut také 

ratingový model – index důvěryhodnosti IN. V práci bude použit Kralickův Quick – test a 

Index IN, proto další modely nebudou blíže zmíněny.  

 

4.1.6.5.1 Quick – test 

U Kralickova Quick – testu se hodnotí čtyři stupně ukazatelů a to: podíl vlastního 

kapitálu na aktivech, podíl cash flow na výnosech, rentabilita aktiv a doba splácení dluhu 

(v letech). Pomocí váženého průměru je provedeno celkové zhodnocení. 

Vzorce pro výpočet jednotlivých ukazatelů jsou následující: 

A

E
aktivechnakapitáluvlastníhoPodíl =  (4.2) 

EBITodpisy

penízeCK
dluhuspláceníDoba

+
−=    (v letech) (4.20) 

100⋅=
A

EBIT
ROA  (4.7) 

výnosy

EBITodpisy
hvýnonaflowcashPodíl

+=sec  (4.21) 

 



 45 

Podle hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou přiřazeny body. Podle přiřazených bodů je 

poté zhodnocen jednotlivý ukazatel. V případě, že jsou ukazateli přiřazeny více než 3 body, je 

podnik považován za velmi dobrý. Pokud je podniku za ukazatel přiřazen 1 nebo 0 bodů, pak 

se podnik nalézá ve špatné finanční situaci. Rozdělení hodnot ukazatelů do jednotlivých 

kategorií nabízí Tab. 4.20. 

 

Tab. 4.20 Klasifikace bodů pro Quick – test 

Body   
Ukazatel 4 3 2 1 0 

Podíl E na A 30% a více 20% až 30% 10% až 20% 0% až 10% 0% a méně 
Doba splácení dluhu (v letech) 3 a méně 3 až 5 5 až 12 12 až 30 30 a více 

Rentabilita aktiv 15% a více 12% až 15% 8% až 12% 0% až 8% 0% a méně 

Podíl CF na výnosech 0,1 a více 0,08 až 0,1 0,05 až 0,08 0,00 až 0,05 0,00 a méně 

 

Tab. 4.21 Body přiřazené jednotlivým ukazatelům v Quick – testu 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

hodnota 90,56% 57,94% 55,07% 61,61% 72,92% Podíl E na A 
body 4 4 4 4 4 

hodnota -0,47 0,99 1,18 0,58 0,16 Doba splácení dluhu (v 
letech) body 4 4 4 4 4 

hodnota 8,73% 7,95% 14,35% 18,04% 7,23% Rentabilita aktiv 
body 2 1 3 4 1 

hodnota 0,14 0,12 0,09 0,12 0,06 Podíl CF na výnosech 
body 4 4 3 4 2 

Průměr ukazatele 1 a 2 4 4 4 4 4 

Průměr ukazatele 3 a 4 3 2,5 3 4 1,5 

Celkový průměr 3,5 3,25 3,5 4 2,75 

Z Tab. 4.21 je zřejmé, že ve sledovaném období získal ukazatel podíl vlastního 

kapitálu na aktivech 4 body, tento indikátor se tedy jeví jako velmi dobrý. Stejně je na tom i 

ukazatel doba splácení dluhu. Podíl cash flow na výnosech dosahuje ve většině letech 4 body, 

i tento ukazatel se tedy jeví jako velmi dobrý, v jednom období jako dobrý a v posledním ze 

sledovaných let pak jako méně dobrý. Rentabilita aktiv nevykazuje tak dobré výsledky jako 

předchozí ukazatele, ve dvou z pěti sledovaných let byla ohodnocena 1 bodem. Je tedy 

klasifikován jako špatný. Pokud nebude brán v potaz poslední rok, je možné sledovat u tohoto 

ukazatele růst (od roku 2005 do roku 2007) a tím také i lepší bodové ohodnocení. Pokud bude 
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využita hodnota celkového průměru, lze konstatovat, že v průměru dosahuje společnost 

SILASFALT s. r. o. více než 3 body. Lze tedy společnost označit za velmi dobrou. 

 

4.1.6.5.2 Index IN 

Index IN je vhodný pro roční hodnocení finančního zdraví firmy. Hodnota indexu IN 

větší než 2 představuje podnik s dobrým finančním zdravím. Podnik s IN mezi 1 a 2 není „ani 

zdravý ani nemocný“, jde tedy o podnik, který by mohl mít problémy. IN menší než 1 

vypovídá o tom, že jde o podnik finančně slabý. Vzorec pro výpočet indexu IN je následující: 

T

ZPL
V

KBUKZ

OA
V

A

T
V

A

EBIT
V

U

EBIT
V

CK

A
VIN ⋅+

+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= 654321  (4.22) 

kde V1, V2, V3, V4, V5 a V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů, U jsou nákladové úroky, KBÚ 

jsou krátkodobé bankovní úvěry a ZPL jsou závazky po lhůtě splatnosti.  

Váhy pro odvětví stavební hmoty jsou následující: 

V1 = 0,20, V2 = 0,11, V3 = 5,28, V4 = 0,55, V5 = 0,10 a V6 = 28,05. 

 

Tab. 4.22 Propočet indexu IN 

  2004 2005 2006 2007 2008 

A/CK 10,60 2,38 2,23 2,60 3,69 

EBIT/U 33,28 11,91 12,12 16,55 10,64 

EBIT/A 0,09 0,08 0,14 0,18 0,07 

T/A 1,64 2,01 2,45 2,16 3,06 

OA/(KZ+KBU) 4,56 2,13 1,64 1,84 1,88 

ZPL/T 0 0,000013 0 0 0 

Index IN 7,60 3,11 3,29 3,72 3,78 

Hodnota indexu je ve sledovaných letech vyšší než 2, lze tedy konstatovat, že 

společnost SILASFALT s. r. o. je podnikem s dobrým finančním zdravím. 

 

4.1.6.6 Posouzení finanční analýzy 

Po provedení finanční analýzy je možné konstatovat, že v oblasti zadluženosti nemá 

podnik problémy. Společnost se soustředí především na financování svých aktivit za pomoci 

vlastního kapitálu, který je obecně považován za dražší zdroj financování. Není zde problém 

také s placením úroků, neboť EBIT kryl úroky více než 10krát. Z jedné koruny vytvořeného 

efektu tedy úroky odčerpávají asi 0,0702 Kč. Společnost si tedy může dovolit zvýšit podíl 
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cizích zdrojů na financování společnosti, tím také navýšit zadluženost, neboť může přispět 

k vyšší výnosnosti vlastního kapitálu. 

Také s ukazateli rentability není ve společnosti SILASFALT s. r. o. problém. Je 

dodrženo pravidlo o vyšší rentabilitě vlastního kapitálu než je rentabilita aktiv, znamená to 

tedy, že se svěřeným kapitálem je hospodařeno efektivně. Ukazatele rentability tržeb i 

rentability nákladů nedosahují příliš vysokých hodnot a pokud by hodnota do budoucna 

klesala, mohlo by to znamenat pro společnost problémy.  

K dobrému finančnímu zdraví společnosti přispívají i ukazatele aktivity. Obrat aktiv 

v průběhu let zaznamenal nárůst, což přispívá také k lepšímu zdraví a růstu rentability 

vlastního kapitálu. Doby obratu aktiv měly během let klesající charakter. Urychlil se tedy 

koloběh přeměny zásob, pohledávek a závazků na peněžní prostředky. V téměř všech letech 

(kromě roku 2004) bylo dodrženo pravidlo solventnosti. Společnost by tedy neměla mít 

problémy s platební morálkou ani v budoucnu.  

Likvidita přesahovala doporučené hodnoty, podnik tedy nemá problémy s platební 

schopností. Ovšem příliš vysoké hodnoty nepřispívají k efektivnímu využití peněz. Vedou 

k poklesu výnosů doprovázeného snížením rizika, nebo k nárůstu nákladů. Podle výsledků 

společnost uplatňuje konzervativní způsob financování. 

Dosti vysokou položkou jsou náklady. Zlevněním výroby a zavedením nových 

efektivnějších postupů výroby a svým rozvojem by společnost dosahovala vyššího zisku, 

který by mohl přispět k růstu rentability.  

Společnost by mohla vyplácet podíly na zisku, neboť ten každoročně vkládá z velké 

části do výsledku hospodaření minulých let. Tím by snížila vlastní kapitál a dosáhla by 

navýšení jeho rentability. 

V Kralickově Quick – testu jsou podíl vlastního kapitálu na aktivech a doba splácení 

dluhu ohodnoceny po sledované období 4 body, podíl cash flow na výnosech této hodnoty 

dosáhl třikrát. Nejhůře je na tom ukazatel rentabilita aktiv, která byla třikrát ohodnocena 1 

bodem. Za pomoci aritmetického průměru je možné považovat podnik za velmi dobrý. Tuto 

skutečnost potvrzuje také index IN, podle něhož je možné zařadit do skupiny podniků 

s dobrým finančním zdravím. 

 

4.2 Predikce ukazatele EVA 

V této podkapitole bude provedena predikce ukazatele EVA ve společnosti 

SILAFALT s. r. o. pro 6 následujících měsíců. K tomu je ale nutné nejprve dopočítat dílčí 
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finanční ukazatele, tvořící rozklad ekonomické přidané hodnoty na bázi zúženého 

hodnotového rozpětí (EVA-Equity), a také náklady na vlastní kapitál. K jejich výpočtu bude 

použita metoda Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pomocí Vašíčkova modelu budou 

popsány stochastické procesy jednotlivých ukazatelů a k odhadu vstupních parametrů bude 

využita regresní analýza. Odhadnuté parametry se následně stanou základem pro simulaci 

metodou Monte Carlo, která zahrnuje i Choleskeho algoritmus. Tento algoritmus bere v potaz 

vzájemné závislosti mezi rezidui jednotlivých ukazatelů. U simulovaných hodnot budou 

dopočteny základní charakteristiky (střední hodnota a směrodatná odchylka) a poté budou 

dosazeny do vzorce (2.27) a bude dopočten ukazatel EVA. Jako výchozí hodnoty pro 

jednotlivé měsíce budou využity hodnoty dílčích ukazatelů za předchozí měsíc. Pro 

zjednodušení se předpokládá u ukazatelů i reziduí normální rozdělení. 

 

4.2.1 Výpočet dílčích finančních ukazatelů 
K výpočtu historických měsíčních hodnot jednotlivých finančních ukazatelů jsou 

využita měsíční účetní data společnosti SILASFALT s. r. o. za pět let, tedy 60 údajů (od ledna 

2004 do prosince 2008). Vstupní data jsou uvedena v příloze 1. Pro výpočet dílčích 

finančních ukazatelů je využit pyramidový rozklad ukazatele EVA, viz vzorec (2.26).  

 

4.2.1.1 Rentabilita tržeb 

K výpočtu tohoto ukazatele je nutné znát položky čistý zisk a tržby, které se nachází 

ve výkazu zisku a ztráty. Neboť jde o ukazatel tokový, obsahující kumulativní hodnoty, je 

nutné pro zjištění měsíční hodnoty daných položek odečíst hodnotu předchozího měsíce od 

hodnoty daného měsíce. Položka čistého zisku se ve výkazu zisku a ztrát v měsíčních 

hodnotách nevyskytuje, proto je nutné ji dopočítat z hrubého zisku. Prvním krokem je tedy 

výpočet měsíčního hrubého zisku, dalším pak zjištění měsíčních tržeb. Poté je nezbytné 

stanovit míru zdanění t dle vzorce (4.23) 

mkHZ

RDP
t

,∑
=

, (4.23) 

kde RDP je roční daňová povinnost, HZk,m představuje hrubý zisk kladný (k) za jednotlivé 

měsíce (m).  

Měsíční hodnoty čistého zisku se pak dopočítají následovně: 

)1(, tHZEAT mkm −⋅= . (4.24) 
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V případě měsíčního záporného hrubého zisku se daňová povinnost rovná nule, měsíční čistá 

ztráta je pak shodná s výší měsíční hrubé ztráty. 

 

4.2.1.2 Obrat aktiv 

Obrat aktiv, který je určen vzorcem (4.12), zahrnuje položku tržeb a aktiv. Tržby jsou 

přepočteny na měsíční hodnoty výše zmíněnou úpravou. Aktiva obsažená v rozvahách, které 

jsou stavovými výkazy, není nutné upravovat. 

 

4.2.1.3 Majetkový koeficient 

U tohoto ukazatele dle vzorce (4.3) není nutné upravovat žádné hodnoty, neboť aktiva 

i vlastní kapitál jakožto stavové veličiny jsou převzaty z měsíční rozvahy.  

 

4.2.1.4 Výnos vlastního kapitálu 

Vývoj hodnot vlastního kapitálu je nestacionární, je tedy nutné upravit tuto položku na 

stacionární veličinu. K tomuto je využit výnos vlastního kapitálu, jehož výpočet je následující 

1

1

−

−−
=∆=

m

mm
e E

EE

E

E
P . (4.25) 

S tímto výnosem se bude nadále pracovat (odhadovat a simulovat) a následně z něj 

bude opět dopočtena hodnota vlastního kapitálu. 

 

4.2.1.5 Náklady na vlastní kapitál 

Stanovení nákladů na vlastní kapitál je provedeno pomocí stavebnicové metody 

užívané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. V prvé řadě je nutné vypočítat náklady 

celkového kapitálu WACC dle vzorce (2.5). K jejich určení je nezbytné znát hodnotu 

bezrizikové sazby za jednotlivé roky. Tato byla převzata ze stránek ministerstva průmyslu a 

obchodu a její hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4.23.  

 

Tab. 4.23 Vývoj bezrizikové sazby 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

rf 4,80% 3,53% 3,77% 4,28% 4,55% 

Zdroj: www.mpo.cz 
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Po zjištění nákladů na celkový kapitál jsou dopočítány náklady na vlastní kapitál dle 

rovnice (2.15). Hodnoty jednotlivých rizikových přirážek, nákladů na celkový i na vlastní 

kapitál jsou uvedeny v příloze 2. V Tab. 4.24 jsou uvedeny hodnoty ukazatele běžná likvidita 

pro odvětví D – zpracovatelský průmysl. 

 

Tab. 4.24 Vývoj běžné likvidity ve zpracovatelském průmyslu 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 1,58 1,45 1,56 1,45 1,37 

Zdroj: www.mpo.cz 

 

4.2.2 Odhad vstupních parametrů 
Pro odhad vstupních parametrů bude využit Vašíčkův model (3.14), který vychází 

z předpokladu, že finanční ukazatele vykazují v delším časovém období tendenci návratu 

k dlouhodobé rovnováze. K odhadu bude využita metoda nejmenších čtverců, která se nachází 

v programu Microsoft Excel v modulu Nástroje – Analýza dat – Regrese. Nutnou podmínkou 

je stacionarita ukazatelů, musí tedy mít omezený rozptyl i střední hodnotu.  

Veškeré ukazatele budou podrobeny testům statistické významnosti, a to jak 

jednotlivých koeficientů, tak i jako celku. K tomuto účelu budou využity F-test a t-test.  

 

4.2.2.1 Rentabilita tržeb 

V případě ukazatele EAT/T je za nezávisle proměnnou zvolen ukazatel EAT/T 

z předchozího období, závisle proměnnou pak diference ukazatele d(EAT/T). Parametr ∆t je 

roven 1, neboť se pracuje s měsíčními daty a změny mezi hodnotami jsou také na měsíční 

bázi. Parametry Vašíčkova modelu – a, b – jsou získány po dosazení odhadnutých regresních 

koeficientů α̂  a β̂  do rovnic (3.27) a (3.28). Hodnota směrodatné odchylky je zjištěna 

z reziduí skutečných historických měsíčních hodnot od očekávaných středních hodnot. Po 

těchto krocích následuje provedení testů statistické významnosti. Jejich výsledky jsou 

uvedeny v Tab. 4.25 a Tab. 4.26. 

 

Tab. 4.25 Statistická významnost jednotlivých koeficientů 

Parametr Hodnota df tkrit tvyp Hl.výz.  Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

α -68,8306 57 2,30216 -1,2278 0,05 0,22457 H0 se přijímá H0 se přijímá 

β -0,99218 57 2,30216 -7,4911 0,05 0,00000 H0 se zamítá H0 se zamítá 
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Tab. 4.26 Statistická významnost modelu 

Fkrit  Fvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

4,00987 56,116 0,05 0,00000 H0 se zamítá H0 se zamítá 

Za pomoci statistických testů byly přijaty tyto závěry – na 5 % hladině významnosti 

(hl.výz.) je dle F-testu model jako celek statisticky významný, stejně jako parametr β. 

Parametr α je dle Tab. 4.25 statisticky nevýznamný. Z tohoto důvodu bude za tento parametr 

dosazena hodnota 0. Z tohoto důvodu bude provedena druhá regrese, v níž za nevýznamný 

parametr bude dosazena nula. V Tab. 4.27 a Tab. 4.28 jsou uvedeny výsledky testů statistické 

významnosti druhé regrese. 

 

Tab. 4.27 Statistická významnost jednotlivých koeficientů dle druhé regrese 

Parametr Hodnota df tkrit  tvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

αααα    0 58 2,3011 - 0,05 - - - 

ββββ    -0,96553 58 2,3011 -7,3576 0,05 0,00000 H0 se zamítá H0 se zamítá 
 

Tab. 4.28 Statistická významnost modelu dle druhé regrese 

Fkrit  Fvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

4,0069 54,135 0,05 0,00000 H0 se zamítá H0 se zamítá 
 

Tab. 4.29 Odhadované parametry ukazatele EAT/T 

αααα    ββββ    ∆∆∆∆t     a b σ 

0 -0,96553 1 0,96553 0 423,0046 

 

V Tab. 4.29 jsou uvedeny hodnoty odhadovaných parametrů ukazatele rentabilita 

tržeb. Hodnota parametru a je ve výši 0,96553, je tedy nižší než 1. Jde o mírně 

podproporcionální tendenci návratu k dlouhodobé rovnováze. Hodnota dlouhodobé 

rovnováhy, parametru b, je rovna 0. Tedy hodnota 0 je dlouhodobou měsíční úrovní ukazatele 

rentabilita tržeb. Směrodatná odchylka je vypočítaná dle vzorce (3.30). Hodnota směrodatné 

odchylky je vysoká, což je způsobeno značným rozpětím v hodnotách čistého zisku 

v jednotlivých měsících a následně tedy i velkými rozdíly v hodnotách ukazatele rentability 

tržeb ve sledovaném období. Ukazatel rentability aktiv se pohyboval v rozmezí od – 3193,5 

do 0,15668. Tato rozkolísanost je způsobena zejména předmětem činnosti, kdy v zimních 

měsících společnost vykazuje nízké tržby, neboť o asfaltové směsi není zájem. Naopak 

v jiných měsících tržby rostou a hodnota rentability tržeb dosahuje nejvyšších hodnot. 
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Graf 4.1 znázorňuje vývoj skutečných měsíčních hodnot ukazatele rentabilita tržeb 

v porovnání s odhadovanými hodnotami vypočtenými pomocí Vašíčkova modelu. 

 

Graf 4.1 Vývoj měsíčních hodnot ukazatele rentabilita tržeb 
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4.2.2.2 Obrat aktiv 

U tohoto ukazatele bude použit stejný postup výpočtu jako u ukazatele předchozího. 

Za závisle proměnnou jsou brány diference ukazatele T/A mezi jednotlivými měsíci a za 

nezávisle proměnnou pak hodnoty ukazatele T/A z předchozího měsíce. I zde bude provedena 

regrese a ověřena statistická významnost pomocí t-testu a F-testu. 

 

Tab. 4.30 Statistická významnost jednotlivých koeficientů  

Parametr Hodnota df tkrit  tvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

αααα    0,042417 57 2,30216 2,6798 0,05 0,00961 H0 se zamítá H0 se zamítá 

ββββ    -0,25816 57 2,30216 -3,0398 0,05 0,00357 H0 se zamítá H0 se zamítá 
 

Tab. 4.31 Statistická významnost modelu  

Fkrit  Fvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

4,00987 9,2403 0,05 0,00357 H0 se zamítá H0 se zamítá 
 

Z Tab. 4.30 i Tab. 4.31 vyplývá, že jednotlivé koeficienty i model jako celek jsou 

statisticky významné na 5 % hladině významnosti. V Tab. 4.32 jsou uvedeny dopočtené 

hodnoty parametru a, b a směrodatné odchylky dle vzorců uvedených v kapitole 3.2.  
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Tab. 4.32 Odhadované parametry ukazatele T/A 

αααα    ββββ    ∆∆∆∆t    a b σ 

0,0424 -0,2582 1 0,2582 0,1643 0,0649 

 

I u tohoto ukazatele se parametr a pohybuje pod úrovní hodnoty 1, činí 0,2582 a 

znamená tedy podproporcionální přibližování se k dlouhodobé rovnováze. Dlouhodobá 

rovnovážná úroveň ukazatele obrat aktiv je 0,1643.  

Vývoj skutečných a odhadnutých hodnot zobrazuje Graf 4.2. 

 

Graf 4.2 Vývoj měsíčních hodnot ukazatele obrat aktiv  
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4.2.2.3 Majetkový koeficient 

V případě ukazatele majetkový koeficient je využit stejný postup jako u ukazatelů 

předchozích. Za závisle proměnnou je zvolena diference ukazatele A/E mezi jednotlivými 

měsíci a za nezávisle proměnnou je vybrána minulá hodnota ukazatele A/E. V Tab. 4.33 a 

Tab. 4.44 jsou uvedeny výsledky testů statistické významnosti.  

 

Tab. 4.33 Statistická významnost jednotlivých koeficientů 

Parametr Hodnota df tkrit  tvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

αααα    0,384357 57 2,30216 2,529 0,05 0,01423 H0 se zamítá H0 se zamítá 

ββββ    -0,19517 57 2,30216 -2,5761 0,05 0,01261 H0 se zamítá H0 se zamítá 
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Tab. 4.34 Statistická významnost modelu 

Fkrit  Fvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

4,00987 6,6363 0,05 0,01261 H0 se zamítá H0 se zamítá 
 

Podle F-testu je model jako celek statisticky významný na 5 % hladině významnosti. 

Také parametry α a β jsou podle t-testu statisticky významné.  

 

Tab. 4.35 Odhadované parametry ukazatele A/E 

αααα    ββββ    ∆∆∆∆t    a b σ 

0,3844 -0,1952 1 0,1952 1,9694 0,2745 

 

Dopočítané charakteristiky jsou obsaženy v Tab. 4.35. Parametr a má hodnotu 0,1952, 

jde opět o podproporcionální přibližování se k dlouhodobé rovnovážné hodnotě, již 

představuje parametr b. Jeho výše je rovna hodnotě 1,9694.  

Graf 4.3 zobrazuje vývoj skutečných a odhadovaných měsíčních hodnot ukazatele 

A/E. Je z něj patrné, že Vašíčkův model kopíruje historický proces ukazatele majetkový 

koeficient. 

 

Graf 4.3 Vývoj měsíčních hodnot ukazatele A/E 
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4.2.2.4 Výnos vlastního kapitálu 

V případě výnosu vlastního kapitálu bude opět využit aritmetický Vašíčkův proces. Za 

nezávisle proměnnou je zvolen ukazatel Pe z předchozího období, závisle proměnnou je 

diference ukazatele Pe - d(Pe). Postup je stejný jako u předchozích ukazatelů.  
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Tab. 4.36 Statistická významnost jednotlivých koeficientů 

Parametr Hodnota df tkrit  tvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

αααα    0,006579 57 2,30216 1,0367 0,05 0,30425 H0 se přijímá H0 se přijímá 

ββββ    -0,49161 57 2,30216 -4,3252 0,05 0,00006 H0 se zamítá H0 se zamítá 
 

Tab. 4.37 Statistická významnost modelu 

Fkrit  Fvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

4,00987 18,707 0,05 0,00006 H0 se zamítá H0 se zamítá 
 

Po provedení testů statistické významnosti, viz Tab. 4.36 a 4.37, je možné říci, že 

model jako celek je statisticky významný. Také koeficient β je podle t-testu statisticky 

významný, parametr α ovšem statisticky významný není. Je tedy provedena druhá regrese, 

v níž je za tento parametr dosazena 0. Výsledky testů statistické významnosti druhé regrese 

jsou uvedeny v Tab. 4.38 a 4.39.  

 

Tab. 4.38 Statistická významnost jednotlivých koeficientů 

Parametr Hodnota df tkrit  tvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

αααα    0 58 2,3011 - 0,05 - - - 

ββββ    -0,46446 58 2,3011 -4,1966 0,05 0,00009 H0 se zamítá H0 se zamítá 
 

Tab. 4.39 Statistická významnost modelu 

Fkrit  Fvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

4,0069 17,611 0,05 0,00010 H0 se zamítá H0 se zamítá 
 

Tab. 4.40 Odhadované parametry ukazatele Pe 

αααα    ββββ    ∆∆∆∆t     a b σ 

0 -0,4645 1 0,4645 0 0,0471 

 

V Tab. 4.40 jsou uvedeny dopočítané hodnoty parametrů a, b a také směrodatné 

odchylky. Velikost parametru a je 0,4645. Jedná se tedy o podproporcionální tendenci návratu 

k dlouhodobé rovnováze. Hodnota dlouhodobé rovnováhy je rovna 0, tedy 0 představuje 

dlouhodobou měsíční úroveň ukazatele výnos vlastního kapitálu. 

O tom, jak se vyvíjely skutečné a odhadované měsíční hodnoty ukazatele výnos 

vlastního kapitálu, vypovídá Graf 4.4. 
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Graf 4.4 Vývoj měsíčních hodnot ukazatele Pe 
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4.2.2.5 Náklady na vlastní kapitál 

Stejně jako u předchozích ukazatelů bude i zde využit Vašíčkův aritmetický proces. 

Jako nezávisle proměnná jsou vzaty náklady na vlastní kapitál z předchozího období, závisle 

proměnnou je diference nákladů na vlastní kapitál. Nejprve tedy jsou provedeny testy 

statistické významnosti, o jejichž výsledcích informují Tab. 4.41 a 4.42. 

 

Tab. 4.41 Statistická významnost jednotlivých koeficientů 

Parametr Hodnota df tkrit  tvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

αααα    0,007567 57 2,30216 4,1578 0,05 0,00011 H0 se zamítá H0 se zamítá 

ββββ    -0,52044 57 2,30216 -4,4783 0,05 0,00004 H0 se zamítá H0 se zamítá 
 

Tab. 4.42 Statistická významnost modelu 

Fkrit  Fvyp Hl.výz. Hodnota P Pravidlo 1 Pravidlo 2 

4,00987 20,055 0,05 0,00004 H0 se zamítá H0 se zamítá 
 

Na základě provedených testů statistické významnosti je zjištěno, že na 5 % hladině 

významnosti jsou parametry i model jako celek statisticky významné, budou tedy do modelu 

zahrnuty. 

 

Tab. 4.43 Odhadované parametry ukazatele re 

αααα    ββββ    ∆∆∆∆t    a b σ 

0,0076 -0,5204 1 0,5204 0,0145 0,0051 
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O vypočtených charakteristikách informuje Tab. 4.43. Z ní je zřejmé, že hodnota 

parametru a je 0,5204. Jedná se tedy opět o podproporcionální přibližování se k dlouhodobé 

rovnovážné hodnotě. Parametr b, který tuto dlouhodobou rovnováhu vymezuje, má hodnotu 

0,0145. 

K porovnání vývoje historických hodnot a hodnot odhadnutých je využit Graf 4.5. 

 

Graf 4.5 Vývoj měsíčních hodnot ukazatele re 
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4.2.3 Korelace a kovariance 
K provedení predikce ukazatele EVA je nutné znát závislosti mezi jednotlivými 

dílčími ukazateli, které tvoří jeho rozklad. K charakterizování této závislosti slouží korelační 

matice, která je odvozena z reziduí vypočtených regresí. Korelační koeficient podává 

informace o směru a síle vztahu mezi proměnnými. Korelace i kovariance jsou získány 

pomocí modulu Nástroje – Analýza dat – Korelace (kovariance) a jejich matice jsou uvedeny 

v Tab. 4.44 a 4.45.  

 

Tab. 4.44 Korelační matice 

  EAT/T T/A A/E P e re 

 EAT/T  1 0,220355 0,057035 0,023366 -0,0089 

 T/A 0,2203547 1 0,355419 0,612939 -0,52329 

 A/E 0,0570351 0,355419 1 0,372055 -0,13581 

 Pe 0,0233661 0,612939 0,372055 1 -0,74253 

 re -0,008904 -0,523295 -0,13581 -0,74253 1 
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Pokud se korelační koeficient pohybuje v rozpětí (0;1>, jde o pozitivní statistickou 

závislost ukazatelů, tedy že se ukazatele vyvíjejí stejným směrem. Pohybuje-li se korelační 

koeficient v intervalu <-1;0), jedná se o inverzní statistickou závislost. V tomto případě se 

pohybují ukazatele protichůdně. Největší kladná statistická závislost je mezi ukazateli T/A a 

Pe, největší negativní korelace je pak mezi ukazateli Pe a re. Nejmenší statistická závislost je 

mezi ukazateli EAT/T a re. 

 

Tab. 4.45 Kovarianční matice 

  EAT/T T/A A/E P e re 

 EAT/T  358072,97 15,84922 18,86806 1,016737 -0,0412 

 T/A 15,84922 0,014448 0,023618 0,005357 -0,00049 

 A/E 18,868062 0,023618 0,305632 0,014957 -0,00058 

 Pe 1,0167373 0,005357 0,014957 0,005288 -0,00042 

 re -0,041204 -0,000486 -0,00058 -0,00042 0,000060 
 

Kovarianční matice je důležitá pro výpočet dekompoziční Choleskeho matice. Vzorce, 

podle nichž byly jednotlivé prvky matice dopočteny jsou uvedeny v kapitole 3.4. Výsledná 

matice je uvedena v Tab. 4.46. 

 

Tab. 4.46 Choleskeho matice 

  EAT/T  T/A A/E Pe re 

 EAT/T  598,392 0,026486 0,031531 0,001699 -0,00007 

 T/A 0 0,117244 0,194318 0,045311 -0,00413 

 A/E 0 0 0,516603 0,011805 0,000435 

 Pe 0 0 0 0,05561 -0,00423 

 re 0 0 0 0 0,004962 
 

4.2.4 Simulace ekonomické přidané hodnoty  
V této kapitole bude proveden odhad budoucí stochastické hodnoty ekonomické 

přidané hodnoty. Při simulaci ekonomické přidané hodnoty se bude pracovat i s náhodnou 

složkou, kterou nelze matematicky zdůvodnit. V případě, že by tato složka nebyla zahrnuta do 

výpočtu, nejednalo by se o řešení stochastické, nýbrž deterministické.  

Simulace je provedena pomocí metody Monte Carlo (kapitola 3.5) a spočívá 

v generování velkého množství scénářů, které zahrnují různé hodnoty náhodné veličiny. 

Tento postup je využit i u jednotlivých finančních ukazatelů, které jsou součástí výpočtu 
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ukazatele EVA (2.27). Simulace je provedena pro 1 000 scénářů z důvodu zabezpečení 

dostatečné statistické věrohodnosti. 

 

4.2.4.1 Simulace ukazatele EVA pro 1. měsíc 

Pomocí Vašíčkova procesu je generován náhodný vývoj všech dílčích finančních 

ukazatelů. Výchozími veličinami finančních ukazatelů byly jejich poslední známé hodnoty. 

Poslední známá hodnota vlastního kapitálu byla ve výši 148 729 000 Kč. Vstupními 

hodnotami pro simulaci jsou parametry a, b a σ, které jsou uvedeny v Tab. 4.47. 

 

Tab. 4.47 Vstupní hodnoty pro simulaci Monte Carlo 

  αααα    ββββ    a b σ Výchozí hodnota 

 EAT/T  0 -0,96553 0,96553 0 423,0046 -0,06 

 T/A 0,042417 -0,25816 0,258156 0,164308 0,064878 0,12 

 A/E 0,384357 -0,19517 0,195169 1,969358 0,274487 1,39 

 Pe 0 -0,46446 0,46446 0 0,04706 -0,01 

 re 0,007567 -0,52044 0,520439 0,01454 0,0051 0,02 

Dalším krokem je generování pěti nezávislých náhodných proměnných 

z normovaného normálního rozdělení )~( iε . K tomuto byl využit modul Nástroje – Analýza 

dat – Generátor pseudonáhodných čísel. Těchto pět vektorů bylo vynásobeno Choleskeho 

maticí, aby byly ve výpočtu zapojeny závislosti mezi jednotlivými ukazateli. Takto vzniklé 

proměnné jsou označeny iz~  . 

Následuje samotná simulace jednotlivých finančních ukazatelů pomocí Vašíčkova 

aritmetického procesu. Po simulaci výnosu vlastního kapitálu byla dopočtena absolutní 

hodnota vlastního kapitálu pro všech 1 000 pokusů dosazením do upraveného vzorce (4.25): 

)1(1 emm PEE +⋅= −  (4.26) 

Po simulaci všech dílčích finančních ukazatelů a zjištění absolutní hodnoty vlastního 

kapitálu je možné přistoupit k samotnému výpočtu ekonomické přidané hodnoty podle vzorce 

(2.27).  

U ukazatele ekonomická přidaná hodnota jsou vypočítány také jeho charakteristiky – 

rozdělení pravděpodobnosti, střední hodnota, VaR5% a VaR10%. Rozdělení pravděpodobnosti 

je zjištěno na základě roztřídění vygenerovaných hodnot do ekvidistantních intervalů (určují 

šíři jednotlivých intervalů, v nichž se simulované hodnoty nacházejí) a určením četnosti 

výskytu. Je využita funkce Četnosti (Data, Hodnoty), kde Data představují pole 



 60 

s vygenerovanými hodnotami ukazatele EVA a Hodnoty poté meze intervalů, kterým mají být 

data přiřazena. K určení šíře intervalů je nejprve nutné zjistit maximální a minimální hodnotu 

ukazatele EVA, následně vymezit ekvidistantní interval pro deset intervalů a poté vypočítat 

meze intervalů. Mezní hodnoty jednotlivých intervalů, četnosti ukazatele EVA v každém 

z nich, pravděpodobnost výskytu v daném intervalu a kumulativní pravděpodobnost jsou 

obsaženy v Tab. 4.47. 

 

Tab. 4.47 Rozdělení pravděpodobnosti vývoje ekonomické přidané hodnoty pro 1. měsíc 

 EVA (v K č) 

 1. měsíc 
Četnost Pravděpodobnost Kumulativní 

pravděpodobnost 

Min  -30 209 014 948,33 1 0,10% 0,10% 

 -24 813 471 731,13 1 0,10% 0,20% 

 -19 417 928 513,94 3 0,30% 0,50% 

 -14 022 385 296,74 14 1,40% 1,90% 

 -8 626 842 079,54 92 9,20% 11,10% 

 -3 231 298 862,34 228 22,80% 33,90% 

 2 164 244 354,85 299 29,90% 63,80% 

 7 559 787 572,05 208 20,80% 84,60% 

 12 955 330 789,25 116 11,60% 96,20% 

 18 350 874 006,45 30 3,00% 99,20% 

Max 23 746 417 223,65 8 0,80% 100,00% 

 Celkem 1000 100,00%  
 
 

Velikost ekvidistantního intervalu je 5 395 543 217,2 Kč. Minimální simulovaná 

hodnota ukazatele EVA je ve výši – 30 209 014 948,33 Kč, maximální pak činí 

23 746 417 223,65 Kč. Očekávaná hodnota ukazatele EVA se v 1. měsíci bude s největší 

pravděpodobností (29,90 %) pohybovat v rozmezí (-3 231 298 862,34; 2 164 244 354,85〉 . 

Počet simulovaných hodnot, které se v tomto intervalu nachází je 299 z celkového počtu 1000 

pokusů.  

V Tab. 4.48 jsou zachyceny vypočtené charakteristiky ukazatele EVA pro 1.měsíc. 

 

Tab. 4.48 Vypočtené charakteristiky ukazatele EVA pro 1. měsíc 

Střední hodnota Směrodatná odchylka VaR5% VaR10% 

40 732 298,28 7 275 217 005,07 11 427 807 403,84 9 243 146 253,52 
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Hodnoty VaR byly dopočítány tak, že ze seřazených simulovaných hodnot ukazatele 

EVA je hodnota VaR na 5 % hladině významnosti padesátou nejnižší hodnotou a VaR na 

10 % hladině významnosti stou nejnižší hodnotou. Hodnota VaR5% znamená, že predikovaná 

hodnota ukazatele EVA bude s pravděpodobností 5 % menší nebo rovna – 11 427 807 403,84 

Kč. Hodnota VaR10% 9 243 146 253,52 Kč vyjadřuje, že s 10 % pravděpodobností bude 

odhadovaná hodnota ukazatele EVA menší nebo rovna částce – 9 243 146 253,52 Kč.  

 
Graf 4.6 zobrazuje četnost výskytu očekávané hodnoty ukazatele EVA pro 1. měsíc 

v uvedených intervalech. 

 

Graf 4.6 Hustota pravděpodobnosti ukazatele EVA pro 1. měsíc 
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4.2.4.2 Simulace ukazatele EVA pro 2. – 6. měsíc 

Postup simulace pro 2. – 6. měsíc je shodný s postupem pro simulaci ukazatele 

ekonomická přidaná hodnota v měsíci prvním. Hodnoty odhadovaných parametrů pro 

jednotlivé finanční ukazatele zůstávají neměnné. Rozdíl oproti simulaci pro první měsíc 

spočívá v přístupu k určení výchozích hodnot. Pro první měsíc do simulace vstupovala pro 

1 000 pokusů jednotlivých finančních ukazatelů pouze poslední skutečně známá hodnota 

ukazatele, pro druhý až šestý měsíc je ke každému pokusu přiřazena příslušná simulovaná 

hodnota pro jednotlivé finanční ukazatele z předchozího měsíce. Pro každou simulaci jsou 

také vygenerovány nové náhodné proměnné z normovaného normálního rozdělení. 

I v ostatních měsících, stejně jako v měsíci prvém, bylo provedeno statistické 

vyhodnocení. Nejprve byla opět určena maximální a minimální hodnota ukazatele, byly 
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dopočteny ekvidistantní intervaly a horní meze intervalů, četnosti, střední hodnota, 

směrodatná odchylka a také hodnota Value at Risk na hladině významnosti 5 % a 10 %. 

Vypočtené charakteristiky pro 2. – 6. měsíc obsahuje Tab. 4.49. 

 

Tab. 4.49 Vypočtené charakteristiky ukazatele EVA pro 2. – 6. měsíc 

  2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 

Střední 
hodnota 

657 844 510,00 132 264 616,16 -39 682 703,06 851 280 840,01 -48 209 057,57 

σ 8 445 414 655,18 9 361 054 488,82 9 729 770 726,85 10 565 588 417,90 10 989 244 644,55 

VaR5% 13 451 640 976,37 15 264 888 019,65 15 489 825 124,67 16 642 276 454,52 17 472 366 675,12 

VaR10% 9 887 455 431,11 11 462 951 659,39 11 756 057 226,55 11 950 893 301,89 13 698 015 389,08 

V Tab. 4.50 jsou uvedeny základní charakteristiky ukazatele EVA (střední hodnota E, 

směrodatná odchylka σ) za predikovaných 6 měsíců. Tabulka také obsahuje hodnoty Value at 

Risk na 5 % a 10 % hladině významnosti, kvantily (1 %, 5 %, 95 % a 99 %) a minimální a 

maximální hodnoty ukazatele EVA.  

 

Tab. 4.50 Parametry simulace rozdělení pravděpodobnosti odhadované hodnoty EVA 

V tisících Kč 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 
E(EVA) 40 733 657 845 132 265 -39 683 851 281 -48 209 
σ 7 275 217 8 445 415 9 361 054 9 729 771 10 565 588 10 989 245 

VaR5% 11 427 807 13 451 641 15 264 888 15 489 825 16 642 276 17 472 367 

VaR10% 9 243 146 9 887 455 11 462 952 11 756 057 11 950 893 13 698 015 
Kvantil 1% -15 166 498 -18 819 995 -20 775 871 -22 550 236 -24 168 758 -26 427 649 
Kvantil 5% -11 407 525 -13 443 533 -15 145 339 -15 197 231 -16 584 694 -17 337 475 
Kvantil 95%  12 251 865 14 625 965 15 848 616 16 239 028 18 677 227 18 953 423 
Kvantil 99%  18 133 967 22 842 513 23 483 235 23 606 798 26 068 394 27 366 179 
EVAmin -30 209 015 -27 757 438 -31 570 194 -30 317 590 -35 085 756 -35 587 136 

EVAmax 23 746 417 37 199 298 32 105 655 33 076 158 44 190 108 43 141 940 

 

Odhad vývoje směrodatné odchylky pro šest měsíců znázorňuje Graf 4.7.  
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Graf 4.7 Odhad vývoje směrodatné odchylky ukazatele EVA pro 6 měsíců 
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Z grafu i tabulky je patrné, že je odhadován rostoucí charakter směrodatné odchylky. 

Je to pochopitelné vzhledem k tomu, že predikce na delší časový horizont je spojena s větším 

rizikem a směrodatná odchylka vyjadřuje míru rizika. V delším časovém úseku může dojít 

např. k větší nestabilitě finančních toků, ztrátě tržeb, změnám v makroekonomickém 

prostředí. 

 
Také ukazatel Value at Risk má v čase rostoucí tendence. Hodnota ukazatele VaR na 

hladině významnosti 5 % se v jednotlivých měsících pohybuje v rozmezí 

17472367;11427807 . V šestém měsíci je hodnota VaR nejvyšší, je rovna 

17 472 367 tisíc Kč, což znamená, že s pravděpodobností 5 % bude predikovaná hodnota 

ukazatele EVA menší nebo rovna - 17 472 367 Kč. Nejnižší predikovaná hodnota EVA na 

5 % hladině významnosti je naopak v prvním měsíci, kdy VaR činí -11 427 807tisíc Kč.  

Obdobná situace jako u VaR na 5 % hladině významnosti nastává i u VaR na 10 % 

hladině významnosti. I zde je nejnižší hodnota v měsíci prvním (- 9 243 146 tisíc Kč), 

nejvyšší hodnoty je poté dosaženo v posledním předikovaném měsíci (- 13 698 015 tisíc Kč). 

Odhadovaný vývoj ukazatele Value at Risk na 5 % a 10 % hladině významnosti 

zachycuje Graf 4.8. 
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Graf 4.8 Odhadovaný vývoj VaR pro 6 měsíců 
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Graf 4.9 zobrazuje vývoj predikovaného ukazatele ekonomická přidaná hodnota podle 

kvantilů.  

 

Graf 4.9 Odhad rozdělení pravděpodobnosti ukazatele EVA dle kvantilů 
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V Grafu 4.10 je zachycen vývoj střední hodnoty odhadovaného ukazatele ekonomická 

přidaná hodnota pro šest měsíců. 
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Graf 4. 10 Odhadovaný vývoj střední hodnoty ukazatele EVA pro 6 měsíců 
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Z Grafu 4.10 je zřejmé, že střední hodnota ukazatele EVA vykazuje cyklický vývoj. 

Nejprve roste (do druhého měsíce), poté následuje pokles (ve čtvrtém měsíci je hodnota 

dokonce v záporných číslech), v dalším měsíci hodnota opět rapidně rostě a v posledním 

odhadovaném období opět prudký pokles až do záporných hodnot. Nejvyšší predikovaná 

střední hodnota je dosažena v pátém měsíci, kdy činí 851 281 tisíc Kč. Nejnižší odhadovaná 

střední hodnota je v měsíci šestém kdy činí – 48 209 tisíc Kč. Tento vývoj je způsoben 

vychýleností jednotlivých dílčích ukazatelů tvořících rozklad ekonomické přidané hodnoty, 

zejména pak ukazatel rentabilita tržeb.  

 

Trojrozměrný Graf 4.11 znázorňuje hustotu rozdělení ukazatele EVA v jednotlivých 

měsících. Zdrojová data pro graf, kterými jsou meze intervalů a četnosti, jsou uvedeny 

v příloze 5. 

 

Graf 4.11 Hustota rozdělení ukazatele EVA v jednotlivých měsících 
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4.2.4.3 Shrnutí výsledků predikce EVA 

I přesto, že se odhadovaný ukazatel EVA pohybuje i v záporných číslech, je možné 

konstatovat, že období s kladnými hodnotami ukazatele převažují co do počtu, tak i výše. 

Kladná střední hodnota je několikanásobněkrát vyšší než hodnota se znaménkem záporným. 

Lze tedy říci, že společnost SILASFALT s. r. o. dosahuje ve většině z predikovaných období 

kladných hodnot ukazatele EVA a vytváří tak hodnotu pro akcionáře. Je to dáno především 

tím, že společnost neustále rozšiřuje své kapacity a využívá nejmodernější techniky a 

technologie (např. barvení asfaltu). Společnost se snaží o zvyšování kvality svých výrobků, je 

držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9002:1995 a ČSN EN ISO 9001:2001.  

 

Společnost SILASFALT s. r. o. se zabývá, jak již bylo zmíněno, výrobou stavebních 

hmot. Předmět činnosti zapříčiňuje, že společnost podléhá sezónním vlivům. Z účetních 

výkazů je možné vyčíst, že v zimních měsících (leden, únor) jsou tržby nízké, neboť o 

asfaltové směsi není zájem. V ostatních měsících jsou nízké hodnoty vystřídány hodnotami 

vyššími. Tato položka následně ovlivňuje především hodnotu ukazatele rentabilita aktiv, který 

je značně rozkolísaný. Ukazatel ekonomická přidaná hodnota pod vlivem dílčích ukazatelů 

tvořících její rozklad zaznamenává následující průběh: v měsících leden a únor je hodnota 

nízká, v ostatních měsících (zejména období od dubna do listopadu) vykazuje ukazatel 

rostoucí hodnoty. 
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5 ZÁVĚR 

 

V diplomové práci byla ověřena možnost predikce ukazatele ekonomická přidaná 

hodnota na reálných měsíčních datech společnosti SILASFALT s. r. o., která se zabývá 

výrobou stavebních hmot, zejména asfaltových směsí. 

 

Nejprve byla definována ekonomická přidaná hodnota na bázi zúženého pojetí 

hodnotového rozpětí (EVA – Equity) včetně pyramidového rozkladu na dílčí finanční 

ukazatele. Část druhé kapitoly byla také věnována problematice stanovení nákladů na vlastní 

kapitál.  

 

Ve třetí části práce byla popsána metodika predikce odhadu dílčích stochastických 

procesů finančních ukazatelů. Dále zde byla věnována pozornost popisu simulace dílčích 

finančních ukazatelů pomocí Choleskeho algoritmu s využitím metody Monte Carlo. 

 

Ve čtvrté kapitole byla nejprve provedena charakteristika společnosti SILASFALT 

s. r. o. za pomoci stručné finanční analýzy, včetně souhrnných modelů hodnocení finanční 

úrovně – Kralickova Quick – testu a indexu IN. Poté bylo přistoupeno k samotné predikci. 

Nejdříve byly provedeny odhady jednotlivých finančních ukazatelů pomocí Vašíčkova 

procesu. Jednotlivé finanční ukazatele se chovaly stacionárně, vyjma ukazatele vlastní kapitál, 

který bylo nutné přetransformovat na ukazatel výnos vlastního kapitálu. Dalším krokem byl 

odhad náhodných procesů pomocí aritmetického Vašíčkova modelu. Následovalo 

vygenerování pseudonáhodných čísel z normálního normovaného rozdělení. Čísla byla 

upravena dle Choleskeho algoritmu a poté byla provedena predikce pomocí simulace pro 

1 000 pokusů na období šesti měsíců. Simulace pro první měsíc je rozebrána podrobněji. 

Simulace pro další měsíce byly prováděny obdobným způsobem. Bylo nutné přepočítat zpět 

nasimulované hodnoty ukazatele výnos kapitálu na ukazatel vlastní kapitál. Hodnoty 

ukazatele EVA byly dopočteny dosazením jednotlivých finančních ukazatelů do odpovídající 

rovnice. Následně byly vypočítány charakteristiky ekonomické přidané hodnoty - rozdělení 

pravděpodobnosti, střední hodnota, směrodatná odchylka, kvantily a VaR5% a VaR10%. 

Rozdělení pravděpodobnosti bylo zjištěno na základě roztřídění vygenerovaných hodnot do 

ekvidistantních intervalů a určením četnosti výskytu. Jednotlivé charakteristiky jsou 

zachyceny v tabulkách a grafech. 
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Podle simulace bude hodnota EVA pro většinu měsíců kladná, vyjma měsíce čtvrtého 

a šestého. Nejvyšší hodnoty bude dosaženo v měsíci pátém, kdy predikovaná střední hodnota 

činí 851 281 tisíc Kč. Naopak nejnižší odhadovaná střední hodnota je v měsíci šestém, kdy 

činí – 48 209 tisíc Kč. Kolísavost je způsobena přítomností sezónní složky v modelu. Největší 

vliv na kolísavý průběh ekonomické přidané hodnoty má ukazatel rentabilita tržeb.  

 

U směrodatné odchylky je odhadován rostoucí charakter. Je to pochopitelné vzhledem 

k tomu, že predikce na delší časový horizont je spojena s větším rizikem a směrodatná 

odchylka míru rizika vyjadřuje. V delším časovém úseku může dojít např. k větší nestabilitě 

finančních toků, ztrátě tržeb, změnám v makroekonomickém prostředí. 

 

Z výsledků vyplývá, že společnost SILASFALT s. r. o. vytváří ve většině sledovaných 

období hodnotu pro vlastníky. Potvrdilo se, že zvolený model je možné využít k predikci 

vývoje ukazatele EVA v podniku zabývajícím se výrobou stavebních hmot v tuzemských 

podmínkách.  
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SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK 

 

A aktiva 

a parametr stochastického procesu 

a. s. akciová společnost 

angl. anglicky 

APM arbitrážní model oceňování 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

b parametr stochastického procesu 

BL běžná likvidita 

BU bankovní úvěry 

C celkový firemní kapitál 

c kupónová sazba 

CAPM model oceňování kapitálových aktiv 

CF cash flow 

CIR Cox-Ingersoll-Rossův model 

CK cizí kapitál 

Co. Company 

ČR Česká republika 

ČSN česká technická norma 

D úročený cizí kapitál 

DCK dlouhodobý cizí kapitál 

df stupeň volnosti 

DIV konstantní hodnota dividend 

dt interval, za který je určována hodnota 

dx přírůstek hodnoty 

dz Wienerův proces 

E vlastní kapitál 

E( ) střední hodnota 

e
r

 vektor nezávislých náhodných proměnných z rozdělení N(0;1) 

E(rj) očekávaný výnos j-tého faktoru 

E(rm) očekávaný výnost tržního portfolia 



 

EAT zisk po zdanění 

EBIT zisk před úroky a zdaněním 

ESS rozptyl vysvětlený regresí 

EVA ekonomická přidaná hodnota 

kritF  F-statistika kritická 

vypF  F-statistika vypočítaná 

FISH distribuční funkce Fisherova rozdělení 

FM Frýdek – Místek 

g tempo růstu dividend 

H0 nulová hypotéza 

H1 alternativní hypotéza 

HDP hrubý domácí produkt 

HZk,m hrubý zisk kladný (k) za jednotlivé měsíce (m) 

i úroková míra z dluhu 

IČ identifikační číslo 

K kovarianční matice 

k počet nezávislých proměnných 

KBÚ krátkodobé bankovní úvěry 

Kč koruna česká 

kol. kolektiv 

kr. krátkodobý 

KZ krátkodobé závazky 

mld. miliarda 

MNČ metoda nejmenších čtverců 

MPZ metoda postupných změn 

MS Microsoft 

MSESS průměrný vysvětlený rozptyl 

MSRSS průměrný reziduální rozptyl 

N(0;1) normované normální rozdělení 

např. například 

NOPAT čistý provozní zisk po zdanění 

NV nominální hodnota obligace 

OA oběžná aktiva 



 

OBL obligace 

p hladina významnosti 

P tržní cena obligace 

Pe výnos vlastního kapitálu 

TP  transponovaná horní trojúhelníková matice 

popř. popřípadě 

rd náklady na úročený cizí kapitál 

RDP roční daňová povinnost 

re náklady vlastního kapitálu 

rf bezriziková sazba 

rfinstab riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability 

rLA riziková přirážka za velikost podniku 

RN rentabilita nákladů 

ROA rentabilita aktiv 

ROC výnosnost investovaného kapitálu 

ROCE rentabilita dlouhodobého kapitálu 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

rpodnikatelské riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

RSS rozptyl přiřazen reziduálnímu rozptylu nevysvětlenému regresí 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

SEa odhad směrodatné odchylky koeficientu a 

ST distribuční funkce Studentova rozdělení 

T doba do splatnosti obligace  

t sazba daně 

T tržby 

kritt  t-statistika kritická 

vypt  t-statistika vypočítaná 

Tab. tabulka 

tis. tisíc 

tzv. takzvaný 

USA United States of America 

UZ úplatné zdroje 



 

var rozptyl 

VaR Value at Risk 

WACC průměrné náklady na celkový kapitál 

WACCu průměrné náklady na celkový kapitál nezadlužené firmy 

x vrcholový ukazatel 

X1 ukazatel vyjadřující nahrazování úplatného cizího kapitálu vlastním 

kapitálem 

XL mezní hodnota likvidity 

iy  naměřené hodnoty 

iy~  vyrovnané hodnoty 

z~  náhodná proměnná z normovaného normálního rozdělení 

ZK základní kapitál 

ZPL závazky po lhůtě splatnosti 

∆x podíl vlivu změny dílčího ukazatele na změně ukazatele vrcholového 

∆yx změna vrcholového ukazatele 

Π∆~
 zisk 

α regresní parametr 

β regresní parametr 

βe koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný 

výnos tržního portfolia 

βej koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný 

výnos j-tého faktoru 

iε  reziduum 

ijρ  korelace 

ijσ  prvek kovarianční matice 

σ směrodatná odchylka 
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