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Abstrakt 

 Cílem diplomové práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost vybraného podniku na 

základě standardních i moderních metod a provést jejich vzájemné srovnání. V teoretické 

části diplomové práce jsou charakterizovány jednotlivé přístupy a nástroje, které je možno pro 

zhodnocení ekonomické efektivnosti podniku použít. V praktické části jsou následně vybrané 

metody aplikovány na podmínky společnosti DEZA, a.s. za období 2006 - 2009. Z tradičních 

metod jsou k analýze použity poměrové ukazatele, konkrétně ukazatele rentability, aktivity, 

zadluženosti a likvidity, ale také indexy IN. Z moderních metod je použit ukazatel 

ekonomická přidaná hodnota a to ve dvou základních variantách. 

Klíčová slova  

Ekonomická efektivnost, výkonnost podniku, EVA, NOA, NOPAT, WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The goal of the diploma thesis is to evaluate the economic efficiency of selected 

company, based on standard and modern techniques and make their comparison. In the 

theoretical part, there are characterized by different approaches and tools that can be used for 

evaluation the economic efficiency of the company. In the practical part, there are of the 

selected methods then applied to the conditions of company DEZA, a.s. during the period 

2006 - 2009. From the traditional methods there are used the financial ratios to analyze 

namely indicators of profitability, activity, leverage and liquidity, but also indexes IN. From 

the modern methods is used the indicator of economic value added in two basic variants. 

Keywords 

 Economic Efficiency,  Business Performance, EVA, NOA, NOPAT, WACC 
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1   Úvod 

Přáním většiny vlastníků, investorů a manažerů je, aby jejich firma byla úspěšná. 

Firma je prostředkem generování ekonomických hodnot a smyslem její existence je tvorba 

bohatství. Vlastník firmy bude její úspěšnost posuzovat především podle toho, jak efektivně 

dokáže využít kapitál, který do ní vložil. Otázkou, ale zůstává, jakým způsobem, pomocí 

jakého kritéria zhodnotit ekonomickou efektivnost daného podniku.  

Přístupy k měření efektivnosti neboli výkonnosti firem prošly postupným vývojem a 

odráží se v nich technicko-ekonomický typ ekonomiky, informační možnosti, ale i stupeň 

poznání při řízení ekonomických systémů. V podmínkách naší ekonomiky ještě stále převládá 

tradiční přístup k hodnocení výkonnosti podniku, který je založen na použití ukazatelů 

tradiční finanční analýzy, které jsou zaměřeny na výši dosahovaného zisku, likviditu, 

zadluženost apod.  

Moderní přístupy hodnocení ekonomické efektivnosti podnikání se snaží dbát 

především zájmů vlastníků a investorů. Tyto moderní přístupy vychází z kritéria, zda podnik 

tvoří hodnotu pro vlastníky či nikoliv. Jsou založené na kategorii ekonomický zisk, což je 

výše dosaženého zisku po odpočtu alternativních nákladů kapitálu. Hlavním představitelem 

této skupiny je ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA, jenž se stává jedním z klíčových 

ukazatelů a je využíván nejen pro měření finanční výkonnosti firem, ale také pro účely 

stanovení hodnoty firem nebo pro řešení otázek hmotné zainteresovanosti managementu.  

 Cílem diplomové práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost společnosti DEZA, a. s. 

v letech 2006 - 2009 na základě standardních i moderních metod a provést jejich vzájemné 

srovnání. 

 Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola 

je zaměřena na teoretická východiska k hodnocení ekonomické efektivnosti podniku. Úvodem 

je objasněn pojem výkonnost podniku a jeho význam. Dále je popsána finanční analýza, která 

je základním stavebním kamenem všech metod hodnocení efektivnosti podnikových aktivit. 

Následuje teoretické vymezení tradičních a moderních přístupů k hodnocení finanční 

výkonnosti podniku.  

 Třetí kapitola je věnována představení firmy DEZA, a.s., se sídlem ve Valašském 

Meziříčí, která patří ve svém oboru mezi významné podniky nejen v České republice, ale i ve 
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světě. V první části této kapitoly je krátce zmíněna historie firmy, vlastnické vztahy a další 

její charakteristické rysy. Druhá část se věnuje popisu současného stavu využití metod 

hodnocení finanční výkonnosti podniku. 

 Náplní čtvrté kapitoly je již aplikace teoretických východisek uvedených v kapitole 

druhé na konkrétní podmínky společnosti. Nejprve je pozornost zaměřena na tradiční 

přístupy, kdy je provedena analýza vybraných poměrových ukazatelů a vypočteny indexy IN. 

Další část kapitoly je pak věnována výpočtu ukazatele EVA na bázi dvou rozdílných přístupů, 

včetně komentáře dosažených výsledků.  

V poslední kapitole jsou komplexně zhodnoceny provedené analýzy, včetně srovnání 

vybraných metod. Součástí jsou také návrhy a doporučení pro využití různých přístupů k 

hodnocení efektivnosti společnosti. 
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2   Teoretická východiska k hodnocení ekonomické 

     efektivnosti podniku 

2.1  Výkonnost podniku 

 Výkonnost podnikových aktivit je závislá na míře využití konkurenční výhody 

každého podniku. Zvláště v dnešní době, kdy dochází k rychlým změnám podnikatelského 

prostředí je pro podnik značně obtížné tuto konkurenční výhodu dlouhodobě udržet. Úspěšně 

podnikat mohou pouze ty subjekty, které včas reagují na měnící se podmínky podnikání, 

sledují a průběžně vyhodnocují úroveň výkonnosti a usilují o její trvalé zvyšování. [5] 

 Předpokladem růstu výkonnosti firmy je její řízení opírající se o opakovaná měření. 

Přičemž při měření je nutno vycházet z identifikace klíčových faktorů, ovlivňujících 

výkonnost podniku. Jen na základě efektivního hodnocení a řízení výkonnosti podniku 

můžeme dosahovat plnění stanovených cílů a zajistit úspěšný rozvoj podniku. Co, si 

představujeme pod pojmem výkonnost podniku? Každý subjekt může hodnotit výkonnost 

podniku jinak. Například vlastník podle splnění očekávání ohledně návratnosti prostředků, jež 

do podnikání vložil, zákazník zase podle míry uspokojení svých požadavků na výrobek nebo 

službu, jejich cenu, rychlost dodání apod., dodavatelé a banky podle schopnosti podniku 

splácet své závazky, zaměstnanci podle výše mezd a pracovních podmínek. Jaké měřítko 

výkonnosti podniku tedy použít? [5] 

 Během předcházejících desetiletí byla vyvinuta široká škála kritérií vyjadřujících 

výkonnost podniku z pohledu vlastníků. V Tab.1.2 je znázorněn historický pohled na měření 

výkonnosti, který ukazuje vývoj názorů na toto měření a pojímání výkonnosti od měření 

ziskových marží a růstu zisku, k měření rentability investovaného kapitálu až k moderním 

přístupům založených na tvorbě hodnoty pro vlastníky a hodnotovém řízení. Důvodem proč 

se ze všech subjektů podílejících se na chodu podniku preferují v moderních přístupech 

měření výkonnosti právě vlastníci, je skutečnost, že právě vlastníci vložili do podnikání svou 

myšlenku, investovali peníze a nesou největší riziko. Jen pokud bude návratnost vlastníky 

vložených prostředků adekvátní podstoupenému riziku, zůstanou a budou podnikat dále - 

jedná se o koncepci řízení Shareholder value. Ovšem, aby se jim podnikání dařilo, musí se 

snažit o uspokojení všech, kdo jsou s podnikem spjati - zde mluvíme o Stakeholder value. 

[5] 
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Tab. 2.1: Vývoj ukazatelů finanční výkonnosti podniku [5] 

1. Generace 2. Generace 3. Generace 4. Generace 

Zisková marže Růst zisku 
Výnosnost kapitálu 

(ROA, ROE, ROI) 

Tvorba hodnoty pro 

vlastníky 

Zisk 

Tržby 
Maximalizace zisku 

Zisk 

Investovaný kapitál 
EVA, CFROI, FCF,.. 

 

kde: ROA - rentabilita celkového kapitálu, ROE - rentabilita vlastního kapitálu, ROI - rentabilita 

investovaného kapitálu, EVA - ekonomická přidaná hodnota, CFROI - provozní návratnost investice, 

FCF - volné cash flow. 

 Jako výhodné měřítko výkonnosti podniku se ukazuje jeho hodnota, jelikož jako 

jediná vyžaduje k měření kompletní informace. Růst této hodnoty je potom považován za 

základní cíl podnikání a k jeho naplnění jsou směřovány všechny aktivity podniku. Snaha o 

maximalizaci hodnoty znamená, že management podniku usiluje o co největší přínos pro 

vlastníky, který má podobu rostoucí hodnoty jejich vlastnictví. Bez uspokojení zákazníků, 

věřitelů, zaměstnanců a dalších subjektů spjatých s daným podnikáním však nelze dosahovat 

této hodnoty dlouhodobě. Přesto z důvodu postupující globalizace trhu a konkurence budou 

všechny významné podniky nuceny aplikovat koncepci Shareholder value, která je v těchto 

podmínkách nadřazena vzhledem ke koncepci Stakeholder value. Globalizace totiž vytváří 

podmínky, ve kterých je efektivnější využívat koncept řízení zaměřený na vlastníky. [4] 

 Přístupy k řízení a měření výkonnosti podniku jsou předmětem dalších podkapitol a 

lze je v zásadě rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 Tradiční (klasické) přístupy - tyto vycházejí zejména z maximalizace zisku jako 

základního cíle podnikání a používají k vyjádření cílů velké množství někdy vzájemně 

neslučitelných ukazatelů. 

 Moderní přístupy - se snaží o propojení všech činností v podniku, a to jedním 

zastřešujícím kritériem; dělat vše proto, aby byla zvýšena hodnota vlastníky vložených 

prostředků. [5] 

 Zvolíme-li k hodnocení výkonnosti podniku některý z tradičních přístupů nebo naopak 

přístup moderní, při jeho aplikaci vždy vycházíme z metod finanční analýzy. 
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2.2  Finanční analýza 

 Finanční analýza se v posledních letech stala nezbytným nástrojem finančního 

managementu, přičemž jeho těžiště spočívá v získávání kapitálu, jeho alokaci a v rozdělování 

zisku. Patří sem také řízení, evidence, analýza a kontrola hospodářské stránky činnosti firmy, 

k čemuž slouží takové nástroje, jako jsou účetnictví, kalkulace, rozpočty, finanční analýza a 

prognózování. [6] 

 Základní data a informace pro finanční rozhodování poskytuje účetnictví 

prostřednictvím účetních výkazů, účetní závěrky a její přílohy. Účetnictví poskytuje 

finančnímu manažerovi údaje v podobě stavových absolutních veličin k určitému datu 

(rozvaha) nebo tokových veličin za určité období (výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních 

tocích) a tyto mají jednotlivě omezenou vypovídací schopnost. Finanční analýza jako 

formalizovaná metoda zde přichází na pomoc a poměřováním získaných údajů mezi sebou 

navzájem rozšiřuje jejich vypovídací schopnost. Umožňuje dospět k takovým závěrům o 

celkovém hospodaření, finanční a majetkové situaci podniku, podle nichž lze přijímat různá 

opatření a využívat tyto informace pro řízení a rozhodování. [2] 

Finanční analýzu lze v zásadě rozdělit do dvou skupin, a to na externí a interní. 

Externí finanční analýza vychází převážně z informací získaných z veřejně dostupných 

zdrojů. Za tyto zdroje lze označit například rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výroční zprávu atd. 

Externí finanční analýza je prováděna subjekty podnikatelského prostředí s cílem posoudit 

finanční pozici podniku. 

Naproti tomu tzv. interní analýza již využívá mnohem komplexnější informace a 

vychází i z neveřejných vnitropodnikových informací. Využívána bývá podnikovými útvary, 

managementem, auditory, při oceňování podniku atd. 

Vždy je důležité komu a jaké informace má finanční analýza poskytnout. Informace 

týkající se finanční situace podniku jsou předmětem zájmu nejen finančních manažerů nebo 

vlastníků podniků ale také mnoha dalších subjektů přicházejících s podnikem nějakým 

způsobem do kontaktu. Rovněž uživatele finanční analýzy lze rozdělit na externí a interní. [1] 
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Externí uživatelé 

 Investoři využívají informace plynoucí z finanční analýzy z hlediska investičního a z 

hlediska kontrolního. Z hlediska investičního se hlavní zájem vlastníků soustřeďuje na míru 

rizika a míru výnosnosti investovaného kapitálu. Z hlediska kontrolního se akcionáři zajímají 

o stabilitu a likviditu podniku, o to zda je zajištěno trvání a rozvoj podniku nebo o 

disponibilní zisk, na němž většinou závisí výše jejich dividend.   

 Banky a jiní věřitelé žádají co nejvíce informací o finanční situaci potenciálního 

dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda, v jaké výši a za jakých podmínek poskytnout 

úvěr. V úvěrových smlouvách bank jsou často zahrnuty klauzule, kterými je vázána stabilita 

úvěrových podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů.  

 Dodavatele asi nejvíce zajímá, zda bude podnik schopen hradit splatné závazky. Půjde 

jim především o krátkodobou prosperitu. Odběratelé mají zájem na finanční situaci 

dodavatele především, při dodávkách pro odběratele strategických surovin, aby v případě 

finančních potíží nebo bankrotu dodavatele, neměli potíže s vlastním zajištěním výroby. 

 Konkurenční firmy se zajímají o finanční informace podobných podniků nebo celého 

odvětví z důvodu srovnání s  jejich dosaženými výsledky. Předmětem srovnávání zde bývá 

především zisková marže, cenová politika, investiční aktivita, výše a hodnota zásob, jejich 

obratovost apod.  

 Stát a jeho orgány využívá data o hospodaření podniků k mnoha účelům. Například 

pro tvorbu statistických přehledů, při kontrole plnění daňových povinností, kontrole podniků 

se státní majetkovou účastí, rozdělování finančních výpomocí podnikům apod.  

Interní uživatelé 

 Manažeři mají přístup k finančním informacím průběžně v mnohem širším spektru a 

nejsou závislí jen na účetní závěrce. Tyto informace podnikový management využívá pro 

strategické i operativní finanční řízení podniku. Znalost finanční situace podniku jim 

umožňuje přijímat správná rozhodnutí při získávání finančních zdrojů, při zajišťování 

optimální majetkové struktury, při rozdělování disponibilního zisku apod.  

 Zaměstnanci se rovněž zajímají o prosperitu, hospodářskou a finanční stabilitu 

podniku. Jde jim totiž o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. Mnohdy také bývají 

na výsledcích hospodaření hmotně zainteresováni. [2] 
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 Uvedený výčet uživatelů není zcela vyčerpávající. O finanční analýzu se budou také 

zajímat například analytici, daňoví poradci, burzovní makléři, novináři, studenti atd. 

Každý uživatel si před provedením jakékoliv analýzy formuluje cíl, k němuž má 

v úmyslu zpracovanou analýzou dospět a na základě takto stanoveného cíle vybírá takovou 

metodu, která odpovídá jak tomuto cíli, tak jeho informačním, technickým a časovým 

možnostem.  

Metody a techniky finanční analýzy lze členit různě. V odborné literatuře je často 

uváděno základní dělení, a sice na fundamentální a technickou analýzu. Fundamentální 

analýza vychází ze znalostí vazeb mezi ekonomickými a mimoekonomickými činnostmi. Je 

zaměřena především na kvalitativní vyhodnocení jednotlivých ekonomických faktorů a 

základní metodou je odborný odhad založený na znalostech analytika. Naproti tomu 

technická analýza využívá k posouzení ekonomických jevů algoritmizovaných metod a 

právě tato je v praxi označována výrazem ,,finanční analýza”. [8] 

Většinou je technická finanční analýza členěna na: 

 Analýzu absolutních ukazatelů  

 Analýzu fondů finančních prostředků  

 Analýzu poměrových ukazatelů 

 Ostatní možnosti finanční analýzy (pyramidové soustavy ukazatelů, bonitní a 

bankrotní indexy, systémy včasného varování atd.) 

2.3  Tradiční přístupy k hodnocení výkonnosti podniku 

2.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 Absolutní ukazatele jsou používány především k analýze vývojových trendů, kterou 

označujeme jako horizontální analýzu. Ale také k analýze komponent označované jako 

vertikální analýza. Obě jsou výchozím bodem rozboru účetních výkazů a umožňují vidět 

absolutní údaje nalezené v účetních výkazech v určitých souvislostech.   

Horizontální analýza 

 Horizontální analýza je zaměřena na sledování vývoje vybrané veličiny v čase a 

většinou ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Porovnávání těchto vybraných 

položek účetních výkazů se provádí po řádcích a cílem je změřit pohyby jednotlivých veličin. 

Hledáme tedy odpověď na dvě základní otázky: 
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 O kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase?  

 O kolik procent se změnila příslušná položka v čase? 

Je nutné mít k dispozici údaje za minimálně dvě po sobě jdoucí období. Změnu lze vyjádřit 

také indexem a to buď řetězovým, nebo bazickým. [2] 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza spočívá v tom, že zjišťujeme procentní podíl jednotlivých položek 

ke zvolenému základu. Například při analýze rozvahy jsou položky vyjádřeny jako procento z 

celkových aktiv. [2] 

2.3.2 Analýza fondů finančních prostředků 

Mezi nejčastěji využívané ukazatele fondů finančních prostředků, které jsou také často 

označované jako ukazatele rozdílové, patří čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 

prostředky a čisté peněžně pohledávkové fondy. Tyto ukazatele slouží k analýze a řízení 

finanční situace podniku se zaměřením na jeho likviditu. 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 Čistý pracovní kapitál patří k nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům a je definován 

jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji. ČPK má významný vliv 

na platební schopnost podniku. K tomu, aby byl podnik likvidní, potřebuje mít k dispozici 

určitou výši relativně volného kapitálu. Hodnota ČPK je dána vztahem: [5] 

ČPK = OA – KZ 

2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové finanční ukazatele se běžně vypočítávají vydělením jedné položky nebo 

skupinou položek jinou položkou nebo skupinou položek uvedených v účetních výkazech. 

Poměrových finančních ukazatelů bylo postupem času vyvinuto značné množství. 

Smysluplných závislostí, které lze vyjádřit poměrem dvou položek účetních výkazů existuje 

celá řada, ale konstrukce a výběr ukazatele by měl být podřízen především tomu, co chceme 

změřit. Analýza těchto ukazatelů bývá dále často členěna na ukazatele rentability, aktivity, 

likvidity, zadluženosti a ukazatele tržní hodnoty. [2] 

 

 

(1) 
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Ukazatele rentability 

 Z tradičních přístupů hodnocení ekonomické efektivnosti podniku lze právě ukazatele 

rentability označit za stěžejní a za tímto účelem nejčastěji využívané. Ukazatele rentability 

jsou měřítkem míry zisku a vyjadřují, jak efektivně firma využívá své disponibilní zdroje. 

Jelikož se jedná o ukazatele relativní, je možné je použít pro srovnání v čase, ale také pro 

mezipodnikové srovnávání. V čitatelích jednotlivých ukazatelů rentability se vyskytuje 

výsledek hospodaření, který může být v různých podobách: [5] 

 EAT (Earnings After Taxes) - Čistý zisk  

 EBT (Earnings Before Taxes) - Zisk před zdaněním 

 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - Zisk před úroky a zdaněním 

 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - Zisk 

před úroky, zdaněním a odpisy 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (Return on Equity) [5] 

 O   
   

      í      á 
 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 

vlastníky podniku. Výsledek tohoto ukazatele by se měl pohybovat nad úrovní alternativního 

nákladu na kapitál. Za určitých podmínek může hodnotu ukazatele pozitivně ovlivňovat vyšší 

podíl cizího kapitálu. Tento jev je nazýván finanční pákou a platí zde následující pravidlo: Je-

li výnosnost celkového kapitálu vyšší než cena úročených cizích zdrojů, působí finanční 

páka pozitivně a použití cizího kapitálu přispívá ke zhodnocení kapitálu vlastního. Naopak 

bude-li průměrná úroková míra z cizích zdrojů vyšší než rentabilita celkového kapitálu, 

působí finanční páka negativně. Rentabilita vlastního kapitálu je ovlivňována mnoha 

činiteli. Lze například použít následující vztah: [5] 

 O   
    

 
 
 

 
 

   

    
 

 

  
 
   

   
 

kde: EBIT/T - provozní ziskovost tržeb, T/A - obrat celkových aktiv počítán z tržeb, EBT/EBIT - 

úroková redukce zisku, A/VK - finanční páka, EAT/EBT - daňová redukce zisku. 

 

 

(2) 

(3) 
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Rentabilita aktiv - ROA (Return on Assets) [5] 

 O   
    

      
 

 Rentabilita aktiv je důležitý ukazatel měřící výkonnost podniku, respektive jeho 

produkční sílu. Oproti absolutnímu ukazateli zisku EBIT, ukazatel ROA neignoruje efektivní 

využití kapitálu, který byl do podniku vložen. Vyjadřuje produkci zisku využitím majetku 

podniku nezávisle na tom, zda byl majetek pořízen z vlastních nebo cizích zdrojů.  

Rentabilita tržeb - ROS (Return on Sales) [5] 

 O   
                    

     
 

 Rentabilita tržeb vyjadřuje ziskovou marži podniku. Pro výsledek hospodaření bývá 

nejčastěji použit zisk ve formě EAT nebo EBIT. Při mezipodnikovém srovnávání ziskové 

marže bývá doporučováno použití zisku EBIT, kdy hodnocení není ovlivněno odlišnou 

kapitálovou strukturou nebo různou mírou zdanění, jedná-li se podniky z různých zemí.  

Rentabilita investovaného kapitálu - ROI (Return on Investment) 

V pojímání tohoto ukazatele neexistuje jednoznačná shoda. Nejčastěji je využíván 

k vyjádření výnosnosti dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku podniku. 

Zisk na akcii - EPS (Earnings per share) [5] 

 P   
   

P                   
 

 Tento ukazatel vyjadřuje, kolik čistého zisku připadá na jednu akcii podniku. Proto je 

využíván především investory na kapitálových trzích.  

Ukazatele aktivity 

 S pomocí těchto ukazatelů lze zjistit, jak efektivně podnik využívá svá aktiva, tedy 

jaká je jeho schopnost využívat vložené prostředky. Ukazatelé informují o tom, jaká je 

velikost jednotlivých druhů aktiv v poměru k tržbám podniku. Dosahuje-li podnik vysokého 

obratu majetku, přispívá to k rentabilitě podnikání, protože v tomto případě pro dosažení tržeb 

není nutná tak vysoká úroveň majetku a tudíž zdrojů financování. Tyto ukazatele se většinou 

vyskytují ve dvou formách, a sice v podobě obratu a době obratu. 

(4) 

(5) 

(6) 
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Obrat aktiv [5] 

O            
     

      
 

 Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát za rok se aktiva využijí při podnikání. Doporučená 

minimální hodnota tohoto ukazatele je 1, je ale ovlivňována příslušností k odvětví. Obecně 

platí čím vyšší obrat aktiv tím lépe.  

Doba obratu zásob [5] 

                   
P                  

     
     

 Doba obratu vyjadřuje průměrný počet dní potřebných k uskutečnění jednoho obratu, 

přičemž k tržbám mohou být poměřovány kromě zásob další položky aktiv i pasiv (celkový 

kapitál, vlastní kapitál, pohledávky, závazky, dlouhodobý majetek apod.). 

 U  ukazatele obratu zásob posuzujeme především vývoj v časové řadě. U doby obratu 

závazků je vhodné, aby ukazatel dosahoval alespoň hodnoty doby obratu pohledávek.  

Ukazatele likvidity 

 Ukazatelé likvidity nás informují o tom, do jaké míry je podnik schopen hradit své 

závazky. Podle toho jakou míru jistoty požadujeme, dosazujeme do čitatele majetek s různou 

dobou likvidnosti (přeměnitelností na peníze) a do jmenovatele to co je potřeba uhradit 

(krátkodobé závazky). Jelikož je dlouhodobý majetek nejméně likvidní, jsou základní 

ukazatele likvidity odvozeny od oběžného majetku. Nejčastěji rozlišujeme tři stupně likvidity 

podniku, přičemž názvy těchto ukazatelů, spolu s konstrukcí jejich výpočtů jsou v odborné 

literatuře často uváděny rozdílně. Drahomíra Pavelková a Adriana Knápková ve své knize 

Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera uvádějí následující rozdělení: 

Běžná likvidita (likvidita III. stupně) [5] 

                  O             /          é      zdroje 

 Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, 

kdyby v daném okamžiku přeměnil veškerá svá oběžná aktiva v hotovost. Je důležité brát 

zřetel na to, která aktiva jsou reálná a která ukazatel uměle navyšují. Vypovídací schopnost 

ukazatele je závislá na struktuře zásob a jejich správném (realistickém) ocenění, ale také 

(7) 

(8) 

(9) 
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například na struktuře pohledávek z pohledu jejich rizikovosti. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele se pohybuje v rozmezí 1,5-2,5, přičemž při hodnotě 1 lze konstatovat, že je 

podniková likvidita značně riziková. 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) [5] 

P                   
                                       

         é            
 

 Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 1-1,5. 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) [5] 

O                  =        f                /          é             

 Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,2-0,5. Jsou-li hodnoty ukazatele 

příliš vysoké, může to naznačovat, že podnik využívá neefektivně finanční prostředky. 

Ukazatele zadluženosti 

 Určitá výše zadlužení je ve většině případů pro podnik užitečná. Podnik by měl 

usilovat, o dosažení takového poměru mezi vlastním a cizím kapitálem, který pozitivně 

ovlivňuje rentabilitu a zároveň neohrožuje likviditu podniku. K analýze zadluženosti jsou 

často využívány následující ukazatele. 

Celková zadluženost [5] 

C                     C           /               

 Doporučená hodnota se pohybuje mezi 30-60% a je závislá na odvětví, ve kterém 

podnik působí. 

Míra zadluženosti [5] 

M                   C           /                 

 Ukazatel bývá nazýván finanční pákou a jeho vztah k rentabilitě vlastního kapitálu již 

byl zmíněn výše. 

Úrokové krytí [5] 

Ú     é              / N       é ú     

(10) 

(11) 

(12) 

(14) 

(13) 
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 Úrokové krytí jako jeden s ukazatelů obsahující položky výkazu zisku a ztráty, 

charakterizuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku splácet úroky. Doporučená 

hodnota ukazatele je vyšší než 5. 

Ukazatele tržní hodnoty 

 Tyto ukazatele kombinují účetní údaje podniku s očekáváním investorů, přičemž názor 

investorů na budoucnost podniku vyjadřuje tržní cena akcie. Jako příklad lze uvést ukazatel 

P/E ratio (Price-Earnings ratio), který vyjadřuje poměr tržní ceny akcie a zisku na akcii. 

Hodnota ukazatele nám říká, kolik jsou ochotni akcionáři zaplatit za 1 Kč zisku na akcii. 

Tento ukazatel bývá součástí burzovních zpráv. Mezi další ukazatele tržní hodnoty patří 

například Dividendový výnos nebo Podíl dividendy k zisku na 1 akcii. [5] 

2.3.4 Ostatní možnosti finanční analýzy 

 Mezi ostatní metody finanční analýzy, které jsou v podnikové praxi poměrně často 

využívány, patří soustavy poměrových ukazatelů a souhrnné ukazatele. Vzhledem k tomu, 

že mezi jednotlivými poměrovými ukazateli existují vzájemné závislosti a souvislosti, jsou 

soustavy těchto ukazatelů využívány pro usnadnění obtížné analýzy. Z nejznámějších je 

možno zmínit pyramidové soustavy ukazatelů, u nichž se postupně rozkládá vrcholový 

syntetický ukazatel na dílčí analytické ukazatele. Známým příkladem je DuPontův 

pyramidový rozklad.  

 Ze souhrnných ukazatelů, které byly vyvinuty pro rychlé zhodnocení finančního 

zdraví, ale také výkonnosti podniku jsou známé tzv. systémy včasného varování (Quicktest 

dle autora P. Kralicka) a bonitní a bankrotní indexy (Altmanův index důvěryhodnosti, 

Indexy IN). V práci budou dále rozvedeny indexy IN, které byly vyvinuty manžely 

Neumaierovými pro podmínky České republiky a vzhledem k metodice výpočtu by měly 

dobře korelovat s ukazatelem EVA - účetní model. [5] 

Indexy IN 

 Indexy IN jsou souhrnné metodiky, které byly vyvinuty na základě matematicko 

statistických modelů ratingu a praktických zkušeností při analýze finančního zdraví podniků. 

Postupem času vzniklo několik typů těchto indexů: 

IN95: V tomto případě se jedná o model bankrotní, který stejně jako Altmanův index 

signalizuje možné ohrožení podniku bankrotem. [5] 
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 N       
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Ú
    

    

 
    

 

 
    

O 

     Ú
    

 P 

 
 

kde: A - aktiva, CZ - cizí zdroje, EBIT - zisk před úroky a zdaněním, Ú - nákladové úroky, V - výnosy, 

OA - oběžná aktiva, KZ - krátkodobé závazky, KBÚ - krátk. bankovní úvěry, T - tržby. 

 V1 až V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů, přičemž váha ukazatele V2 = 0,11 a V5 = 

0,10. Ostatní váhy jednotlivých ukazatelů jsou dány dle jednotlivých oborů ekonomických 

činností OKEČ. Hodnota ukazatele větší než 2 představuje podnik s dobrým finančním 

zdravím. Je-li hodnota mezi 1 a 2, jedná se o podnik, který by mohl mít problémy. Podnik se 

špatným finančním zdravím dosahuje hodnoty menší než 1. 

IN99: Tento index byl sestaven pro hodnocení výkonnosti podniku z hlediska vlastníka a je 

spíše bonitního charakteru. [5] 

 N           
 

C 
       

    

 
       

 

 
       

O 

     Ú
 

 Je-li hodnota indexu vyšší než 2,07, dosahuje podnik ekonomického zisku. Naopak 

dosahuje-li podnik hodnoty pod 0,684, znamená to záporný ekonomický zisk. Interval mezi 

těmito hodnotami signalizuje určité problémy (šedá zóna). 

IN01: Index IN01 v sobě spojuje východiska obou předchozích indexů. [5] 

 N         
 

C 
      

    

Ú
      

    

 
      

 

 
      

O 

     Ú
 

 Hodnota indexu větší než 1,77 znamená, že podnik tvoří hodnotu. Je-li hodnota indexu 

menší než 0,75 znamená to, že podnik má problémy. Mezi těmito hodnotami je tzv. ,,šedá 

zóna“. 

IN05: Index IN05 vznikl aktualizací IN01. [5] 

 N         
 

C 
      

    

Ú
      

    

 
      

 

 
      

O 

     Ú
 

 Došlo také k úpravě vyhodnocování tohoto ukazatele. Při hodnotách větších než 1,6, 

podnik tvoří hodnotu. Hodnota indexu menší než 0,9 znamená, že podnik hodnotu netvoří. 

V intervalu mezi 0,9-1,6 je tzv. ,,šedá zóna“.  

 

 (15) 

(18) 

(17) 

(16) 
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2.4  Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti podniku 

 Kritika tradiční přístupů k hodnocení výkonnosti podniku vychází ze skutečnosti, že 

jsou založeny na formulaci a sledování ukazatelů odvozených z účetních výkazů. Účetní 

metody a postupy ne vždy odpovídají ekonomickému pohledu na výkonnost, jelikož byly 

vytvořeny pro jiné účely. Jedná se o to, že je potřeba rozlišovat mezi ziskem, který vykazuje 

účetnictví a ekonomickým ziskem. Ekonomického zisku dosahuje podnik tehdy, když jsou 

uhrazeny nejen běžné náklady, ale i náklady kapitálu. [3]  

 Moderní ukazatel by měl umožňovat využití co nejvíce údajů poskytovaných 

účetnictvím, včetně ukazatelů založených na účetních výkazech. Zároveň by měl překonávat 

dosavadní námitky proti ukazatelům finanční efektivnosti (ROE, ROA atd.). Je zapotřebí, aby 

zahrnoval kalkulaci rizika a bral v úvahu rozsah vázaného kapitálu. Mezi ukazatele, které jsou 

založeny na kategorii ekonomického zisku a jsou ve světě v podnikové praxi nejrozšířenější, 

patří metoda Diskontované cash flow, Tržní přidaná hodnota, Ekonomická přidaná 

hodnota, ale i další. V práci bude využita metoda Ekonomická přidaná hodnota. [3] 

2.4.1 Ekonomická přidaná hodnota - EVA 

 Metoda EVA (Economic Value Added) představuje ve své podstatě ekonomický zisk 

neboli nadzisk, který podnik vygeneruje po úhradě všech nákladů. Včetně nákladů na kapitál, 

a to jak cizí, tak i vlastní v podobě nákladů obětované příležitosti. Ukazatel EVA vyjadřuje, 

jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke zvýšení či snížení hodnoty 

prostředků vložených vlastníky. Metoda EVA vznikla ve Spojených státech amerických a 

jejími autory jsou Američané Stewart a Stern. Zkušenosti s konceptem EVA má v dnešní 

době již řada společností (AT&T, Coca Cola, Polaroid, Siemens AG, Škoda Auto a další). [7] 

 Největší výhodou tohoto přístupu je, že umožňuje manažerům chovat se jako vlastníci 

a přispívá ke zlepšení v rozhodovacích procesech. Problémem některých podniků je, že 

k vyjádření svých cílů používají značné množství vzájemně neslučitelných ukazatelů - tržní 

podíl, zisk, rentabilitu vlastního kapitálu, likviditu apod. Ekonomická přidaná hodnota 

použitím jediného ukazatele spojuje veškeré plánování, rozhodování a další činnosti všech lidí 

v podniku v jediný cíl, a to zvýšení hodnoty EVA. [5] 
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 V případě, že máme vyčísleny všechny potřebné vstupní údaje, je výpočet EVA 

jednoduchý. K výpočtu vstupních údajů je ale nezbytné upravit účetní data tak, aby co nejvíce 

odpovídala ekonomické realitě podniku a to už tak jednoduché není.  

 K vyjádření ukazatele EVA jsou využívány dva rozdílné modely, ekonomický a 

účetní. 

Ekonomický model 

 EVA je v tomto pojetí nejčastěji vyjadřována na bázi provozního zisku: [5] 

EVA = NOPAT – WACC   C 

kde: NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) - zisk z hlavní (operativní) činnosti po zdanění, 

WACC (Weighted Average Costs of Capital) - průměrné vážené náklady na kapitál, C (Capital) - 

kapitál vázaný v aktivech využívaných k hlavní (operativní) činnosti nebo také bývá označován jako 

čistá operativní aktiva NOA (Net Operation Assets). 

 Jiný způsob výpočtu ukazatele EVA je založen na bázi hodnotového rozpětí: [5] 

EVA = (RONA – WACC)   C 

kde: RONA - rentabilita čistých operativních aktiv: RONA = NOPAT / C 

Účetní model 

Účetní model používá při propočtech ukazatele EVA například Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR. EVA je zde definovaná jako součin vlastního kapitálu a tzv. spreadu (ROE-re), 

čímž jsou zohledněny pouze náklady vlastního kapitálu. Tento model je využíván 

v případech, kdy není k dispozici dostatek informací pro transformaci dat na model 

ekonomický. [5] 

EVA = (ROE – re)   VK                

kde: ROE - rentabilita vlastního kapitálu, re - náklady na vlastní kapitál, VK - vlastní kapitál 

 Jelikož je EVA ukazatel absolutní, je vhodné pro srovnání výkonnosti v jednotlivých 

obdobích nebo pro mezipodnikové srovnávání použít pouze spread (ROE – re), který není 

ovlivněn výši vlastního kapitálu a vyjadřuje procentuálně ziskovost vlastního kapitálu po 

odečtení jeho nákladů.   

 

(21) 

(19) 

(20) 
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(22) 

2.4.2 Určení výše průměrných vážených nákladů kapitálu - WACC 

 Použijeme-li k výpočtu EVA některý z výše uvedených přístupů, je vždy nezbytné 

určit výši nákladů kapitálu. Sazba nákladů kapitálu zde určuje minimální rentabilitu kapitálu a 

při oceňování slouží jako základ pro stanovení diskontní míry budoucích EVA.  

 WACC(weighted average cost of capital) jsou počítány jako vážený průměr nákladů 

vlastního kapitálu a nákladů cizího úplatného kapitálu v tomto tvaru: [5] 

  CC   N   
  

 
 N   

  

 
 

 kde: CK - cizí úročený kapitál, VK - vlastní kapitál, C - celkový kapitál (VK + CK), NCK  - náklady na 

cizí kapitál kdy: NCK= i   (1-t) kde: i - úroková sazba cizích zdrojů, t - daňová sazba, NVK - náklady na 

vlastní kapitál, označované také jako re .  

  

Pro určení struktury kapitálu je vhodné vycházet z jeho tržních hodnot. Pro výpočet je 

možné použít současnou nebo cílovou strukturu kapitálu, respektive strukturu kapitálu 

obvyklou u srovnatelných podniků. U současné struktury je nezbytné zvážit její úpravu 

vzhledem k úpravě aktiv (výpočet NOA), kdy dochází ke snížení nebo zvýšení některých 

položek aktiv a tím ovlivnění struktury kapitálu. Při zařazení aktiv financovaných leasingem 

zase vzniká na straně pasiv závazek. U ostatních úprav jde o ekvivalenty vlastního kapitálu. 

Náklady na cizí kapitál 

 Nákladem cizího kapitálu je úrok, který podnik platí věřiteli, snížený o tzv. daňový 

štít, jelikož jsou úroky daňově uznatelným nákladem. Náklady na cizí kapitál vypočteme jako 

vážený průměr z úrokových sazeb, které podnik platí z nejrůznějších forem cizího kapitálu. 

Informace získáme z pasiv uvedených v rozvaze, jedná se o položky běžných a dlouhodobých 

bankovních úvěrů, dluhopisů, finančních výpomocí. Tyto položky cizího kapitálu je vhodné 

rozšířit také o leasing. Do cizího kapitálu se nezahrnují neúročená pasiva, například závazky 

vůči dodavatelům nebo rezervy, které mají charakter skutečných závazků, například rezerva 

na daň z příjmů. Dále se do výpočtů nezahrnují rezervy, které zatěžují náklady a jeví se věcně 

správnější je zařadit do vlastního kapitálu, v tomto případě se jedná například o rezervy na 

opravy dlouhodobého hmotného majetku.  

 K stanovení nákladů na bankovní úvěr existuje několik metod. Známe-li úrokovou 

sazbu jednotlivých bankovních úvěrů, můžeme náklad kapitálu určit přičtením rizikové 

přirážky nebo pomocí rizikové třídy (ratingu) úvěru či dluhopisu. Neznáme-li úrokovou sazbu 
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(23) 

bankovního úvěru, využijeme vztahu úroky/bankovní úvěry. Aby se předešlo problémům, 

například se splacením bankovního úvěru v průběhu roku, je vhodné použít tento vztah: [5] 

N   ú    
        ú ě        čá              ú ě                

 
   

Náklady na vlastní kapitál 

 Náklady na vlastní kapitál jsou dány výnosovým očekáváním příslušných investorů. 

Požadovaný výnos investorů je určen výnosem, který by investoři získali, v případě investice 

do jiného aktiva nesoucího stejné riziko. Metod k určení nákladů vlastního kapitálu existuje 

celá řada, přičemž všechny vycházejí z alternativní investice, kdy se náklad vlastního kapitálu 

rovná součtu výnosů alternativní investice a rizikové přirážky. Mezi metody pro odhad 

nákladů vlastního kapitálu patří: 

 Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM - Capital Asset Pricing Model) 

 Model arbitrážního oceňování (APT - Arbitrage Pricing Theory) 

 Stavebnicový model 

 Dividendový model 

 Odhad na základě průměrné rentability 

 Odvození z nákladů na cizí kapitál 

 V diplomové práci bude použit stavebnicový model používaný MPO (Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR), jehož autory jsou manželé Neumaierovi. Alternativní náklad na 

vlastní kapitál (re) je zde určen součtem bezrizikové sazby (rf) a rizikové přirážky (RP). 

Riziková přirážka sestává z rizikové přirážky za finanční strukturu (rfinstru), finanční stabilitu 

(rfinstab), za podnikatelské riziko (rpod) a velikost podniku či likvidnost akcií (rLA). [13] 

Bezriziková sazba (rf)   

 Tato se stanoví jako výnos desetiletých státních dluhopisů, který je uveden v Tab. 2.2. 

Tab. 2.2: Bezriziková sazba (rf) [12] 

rok 2006 2007 2008 2009 

Výnos 10letých státních dluhopisů 3,78% 4,28% 4,55% 4,67% 

 

Riziková přirážka za finanční stabilitu (rfinstab)  

  Ta je navázána na likviditu L3(likvidita III. stupně) a charakterizuje vztahy životnosti 

aktiv a pasiv. Přičemž je počítána podle následujících pravidel: [13] 
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(24) 

 Když L3   XL1 pak  rfinstab = 10.00% 

 Když L3   XL2 pak  rfinstab =  0.00% 

 Když XL1 < L3 < XL2 pak  rfinstab =  
         

          
     

Parametry XL1 a XL2 jsou stanoveny individuálně pro každé odvětví. Dále je individuálně 

zohledňována finanční síla podniku a další skutečnosti (velikost aktiv, významná mateřská 

společnost atd.), kdy si podnik „může dovolit“ nižší likviditu. Pro individuální aplikaci 

metodiky jsou doporučovány hodnoty XL1   1,0 a hodnota XL2   2,5. Např. pro průmysl v 

roce 2008 bylo XL1 = 1,25 a XL2 = 1,80.  

Riziková přirážka za velikost podniku ( rLA ) 

 Ta se stanoví podle velikosti úplatných zdrojů podniku (UZ), což představuje součet 

vlastního kapitálu, bankovních úvěrů, dluhopisů a vycházíme z: [13] 

 Když UZ   100 mil. Kč, pak rLA = 5.00% 

 Když UZ   3 mld. Kč, pak rLA = 0.00% 

 Když 100 mil. Kč < UZ < 3 mld. Kč pak rLA = 
        č     

     
 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku (rpod) 

 Přirážka vychází z ukazatele produkční síly EBIT / Aktiva, který se porovnává 

s ukazatelem X1. Podmínka zní: [13] 

 Když 
    

      
 > X1 pak rpod = minimální hodnota rpod v odvětví 

 Když 
    

      
 < 0 pak rpod = 10.00% 

 Když 0 <  
    

      
 < X1 pak rpod = 

     
    

      
  

   
      

Hodnota ukazatele X1 je dána: [13] 

X1 = 
  

      
   M 

kde: UM - úroková míra (nákladové úroky / bankovní úvěry) 

Riziková přirážka za finanční strukturu (rfinstru) 

 Tato přirážka je dána rozdílem re a WACC (rfinstru= re – WACC).  Za předpokladu, že 

podnik nemá cizí úročený kapitál, se můžeme na hodnotu WACC podívat jako na hodnotu re, 

s tím že v tomto případě je riziková přirážka za finanční strukturu (rfinstru) nulová a platí: [13] 

WACC = rf + rpod + rfinstab + rLA 
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(25) 

(26) 

Pro výpočet re  pak použijeme vztah: [13] 

 

   
       

  
            

  
  

  
  

  
 

 

kde: WACC -  průměrný vážený náklad na kapitál propočtený z předchozího vzorce, UZ - úplatné 

zdroje, A - aktiva, t - daňová sazba, VK - vlastní kapitál, UM - úroková míra. 

 Nyní již můžeme dopočíst rfinstru, jako rozdíl re a WACC. Náklady vlastního kapitálu 

pak vypočteme jako součet bezrizikové úrokové míry a všech přirážek: [13] 

re = rf + rpod + rfinstab + rLA + rfinstru 

2.4.3 Úprava účetních dat pro použití ekonomického modelu EVA 

 Rozhodne-li se management podniku používat ukazatel EVA, bez ohledu na platné 

zásady našeho účetnictví, měl by se nejprve zaměřit na výběr sady konkrétních úprav pro 

vyčíslení čistých operativních aktiv (NOA) a čistého operativního zisku (NOPAT). Tyto 

úpravy by potom měly být minimálně po dobu tří let v podstatě neměnné. Samotný Joel M. 

Stern ze společnosti Stern Steward Co. doporučuje použít 5-6 úprav, tak aby účetní data byly 

ekonomicky smysluplná. Kdy cílem úprav není jenom co nejpřesnější výpočet EVA, ale jde 

především o vytvoření ekonomického modelu pro řízení podniku, přičemž cílem je dosáhnout 

ekonomického zisku. Vybírány by měly být ty úpravy, které podstatně ovlivní schopnost 

ukazatele EVA vysvětlit výnosnost a tržní hodnotu podniku. Níže budou zmíněny některé 

základní úpravy účetních výkazů, přičemž jejich konkrétní aplikace bude demonstrována 

v praktické části práce. [7] 

Úpravy rozvahy - vymezení čistých operativních aktiv (NOA) 

 Při vymezování čistých operativních aktiv NOA bychom měli aktivovat položky, které 

v rozvaze chybí, dále vyloučit aktiva, která nejsou nezbytná pro vykonávání hlavní činnosti 

podniku a snížit upravená aktiva o pasiva, která nenesou náklad.  

Aktivace položek nevykazovaných v rozvaze 

 Investice do vzdělávání pracovníků, značky, výzkumu a vývoje apod. lze za jistých 

okolností považovat za ekonomická aktiva podniku, ale tradiční účetní postupy preferují takto 

vzniklé výdaje zahrnout bezprostředně do nákladů a nepočítají s nimi jako s investicemi. 

Proto je vhodné v některých případech aktivovat náklady na reklamu, výzkum a vývoj, 
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logistiku, vzdělávání pracovníků a další. Aktivovány by měly být pouze náklady na investice, 

u nichž je zřejmé, že se budou na výnosech podílet dlouhodoběji, několik let.  

 Hospodaří-li podnik s majetkem, který má v užívání prostřednictvím leasingu nebo má 

majetek v nájmu a jedná se o podstatnou část celkového majetku, doporučuje se toto aktivum 

do NOA započítat. 

 Zváženy by měly být také úpravy na základě oceňovacích rozdílů u dlouhodobého a 

oběžného majetku. Při ocenění dlouhodobého majetku vzniká problém z důvodu používání 

historických cen. Ty by měly být upraveny na reprodukční ceny a u dlouhodobého finančního 

majetku by měly být použity tržní ceny. U zásob je vhodné použít tržní ceny, máme-li tyto 

informace. U pohledávek zvažujeme, zda nejsou nadhodnoceny nebo podhodnoceny z důvodu 

tvorby opravných položek. 

 Pokud jsou vytvářeny tiché rezervy, které mohou vznikat na základě zvolené metody 

odepisování nebo tvorbou nadbytečných rezerv, je potřeba upravit výši aktiv, tak aby 

odpovídala ekonomickému pohledu. [5] 

Vyloučení neoperativních aktiv 

 Aktiva, která nejsou nezbytná, pro vykonávání hlavní činnosti podniku nebo 

zabezpečení jeho chodu, je potřeba z NOA vyloučit. U dlouhodobého finančního majetku je 

potřeba vyloučit majetek, který má charakter portfoliových investic a ponechat majetek, kde 

se jedná o propojení z hlavní činností. 

 Z operativních aktiv by měly být vyčleněny nedokončené investice, protože tento 

majetek není k dispozici pro tvorbu současných výsledků hospodaření.  

 Z krátkodobého finančního majetku vyloučíme část peněžních prostředků a to 

v případě, že jejich výše přesahuje úroveň nutnou z hlediska provozu k zajištění likvidity. 

 Dalšími položkami, které z aktiv vyloučíme, jsou nevyužité pozemky a budovy, 

pohledávky nesouvisející z hlavní činností podniku, majetek provozně málo využitelný 

(nepotřebné zásoby, nedobytné pohledávky a ostatní dlouhodobý či krátkodobý majetek). 

Přičemž je potřeba přihlížet k tomu, co již zohledňují opravné položky. [5] 
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Snížení upravených aktiv o neúročená pasiva 

 Při výpočtu ukazatele EVA jsou od operativního zisku odečítány náklady na kapitál. 

Protože některé položky pasiv nenesou náklad, je nutné upravená aktiva o tato pasiva snížit. 

Patří mezi ně především krátkodobé závazky, pasivní položky časového rozlišení a 

nezpoplatněné dlouhodobé závazky. [5] 

Dopady úprav pro výpočet ukazatele EVA na rozvahu 

 Podstatné úpravy rozvahy způsobené přechodem z účetního modelu na ekonomický 

lze shrnout do následující Tab. 2.3. 

Tab. 2.3: Shrnutí dopadů provedených úprav do rozvahy [3] 

Dopady do aktiv Dopady do pasiv 

Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál 

- 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

- 

 

neoperační dlouhodobý majetek 

goodwill (v brutto hodnotě) 

dlouhodobý nehmotný majetek 

z aktivovaných nákladů 

zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku 

z přecenění (tiché rezervy) 

hodnota pronajatého majetku (leasing) 

kumulované neobvyklé ztráty 

kumulované neobvyklé zisky 

- 

+ 

+ 

+ 

± 

 

+ 

- 

+ 

 

neoperační aktiva 

goodwill (v brutto hodnotě) 

aktivované náklady (nehmotná aktiva) 

tiché rezervy 

případná úprava VH o náklady spojené 

s leasingem (kumulovaně) 

kumulované neobvyklé ztráty 

kumulované neobvyklé zisky 

nákladové rezervy, které nemají charakter 

skutečných závazků 

Oběžná aktiva Cizí kapitál 

- 

+ 

- 

 

 

 

neoperační oběžná aktiva 

tiché rezervy z přecenění oběžných aktiv 

neúročené krátkodobé závazky 

- 

 

+ 

- 

 

 

krátkodobé neúročené závazky (včetně 

časového rozlišení pasivního) 

závazky z leasingu 

nákladové rezervy, které nemají charakter 

skutečných závazků (vyřadit z cizího 

kapitálu a přesunout do vlastního kapitálu) 

 

Úpravy výkazu zisku a ztráty - vymezení čistého operativního zisku (NOPAT) 

 Při určení čistého operativního zisku je nutné vycházet z čistých operativních aktiv. 

Můžeme vycházet například z výsledku hospodaření z běžné činnosti. Výsledek je nutno 

upravit o placené úroky z finančních nákladů a to jejich přičtením zpět k výsledku 

hospodaření. Při ponechání by se ve výpočtu ukazatele EVA projevily dvakrát, jednou při 

snížení NOPAT a podruhé v nákladech kapitálu. 
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 Odstupné pro větší počet zaměstnanců, rozpouštění nevyužitých rezerv, prodej 

dlouhodobého majetku nebo mimořádné odpisy majetku jsou položky, které se svou výší 

nebudou opakovat, proto je potřeba je vyloučit. 

 Dále budou z výsledku hospodaření vyloučeny výnosy z nepotřebných aktiv, náklady 

na výzkum a vývoj, náklady na vzdělávání zaměstnanců, reklamu a další. Také je potřebné 

započítat odhadnuté odpisy aktivovaných nákladů. 

 Je také nutné zvážit tvorbu a čerpání tichých rezerv, pokud byl například majetek 

odepsán více, než odpovídá jeho opotřebení, je nutné vzhledem k úpravě ceny majetku snížit 

výši odpisů. 

 Finanční výnosy a náklady spojené s dlouhodobým finančním majetkem je potřebné 

vyloučit, pokud jsme majetek nezařadili mezi operativní aktiva. 

 Upravujeme také výši daně. Můžeme například použít výši původního procentuálního 

daňového zatížení a tím zdanit rozdíl upravených výnosů a nákladů. [5] 

 Vycházíme-li z provozního výsledku hospodaření, přináší nám to jisté zjednodušení, 

protože tento výsledek nezahrnuje žádné položky výsledovky týkající se finanční činnosti, což 

je obvykle pro NOPAT vyhovující. Na rozdíl od prvního postupu si tedy ušetříme odečítání 

finančních výnosů a zpětné přičítání finančních nákladů. Ostatní úpravy jsou v tomto případě 

stejné. Shrnutí úprav provozního výsledku hospodaření je uvedeno v Tab. 2.4. 

Tab. 2.4: Shrnutí dopadů provedených úprav do provozního výsledku hospodaření [3] 

Provozní výsledek hospodaření 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

• 

• 

provozní výnosy z neoperačního majetku 

finanční výnosy z finančního majetku zahrnutého do NOA 

provozní náklady na neoperační majetek 

odpisy goodwillu 

původní náklady s investičním charakterem 

odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů 

leasingová platba (původní náklad na leasing) 

odpisy majetku pronajatého na leasing 

neobvyklé zisky 

neobvyklé ztráty 

eliminovat tvorbu a rozpouštění nákladových rezerv 

úprava daní na úroveň NOPAT 

NOPAT 
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3   Charakteristika podniku 

3.1  Základní profil společnosti 

Obchodní firma: DEZA, a.s.  

Sídlo: Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 757 28 

IČ: 000 11 835 

Základní kapitál: 1 101 025 000,- Kč  

Jediný akcionář: AGROFERT HOLDING, a.s. 

        Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00 

Akcie: - 1 101 ks  kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  1 mil. Kč 

            - 2 ks  kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  10 000,- Kč 

            - 1 ks  kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  5 000,- Kč 

[11] 

Společnost DEZA, a.s. je největší výrobce základních organických chemikálií v České 

republice. Podnik zpracovává surový dehet a benzol, což jsou vedlejší produkty, vznikající  

při výrobě koksu z černého uhlí. Svou zpracovatelskou kapacitou 160.000 tun/rok surového 

benzolu a 450.000 tun/rok surového dehtu se řadí v tomto oboru mezi významné podniky 

nejen na našem území, ale i ve světě. Hlavním předmětem činnosti DEZA, a.s. je výroba 

základních a pomocných výrobků ze surového dehtu, včetně navazující výroby ftalátových 

změkčovadel a výrobků ze zpracování surového benzolu. Dále pak výroba a rozvod tepla a 

elektřiny. Výrobní úsek je rozdělen celkem na 9 provozů. Organizační struktura společnosti a 

schéma vztahů s propojenými osobami je uvedeno v příloze č.1. [9] 

3.2  Historie společnosti 

 Vznik společnosti se váže k roku 1892, kdy byla zahájena výstavba továrny na 

zpracování dehtu firmou Julius Rütgers v Zábřehu u moravské Ostravy. Výstavbou 

základních provozů a intenzifikací těchto výrob v meziválečném období byla zajištěna 

dostatečná kapacita pro zpracování tuzemských koksochemických surovin, až do 50 let 

minulého století.  

 V roce 1960 byla zahájena výstavba nového závodu na zpracování dehtu a benzolu ve 

Valašském Meziříčí. Výstavba byla realizována tak, aby bylo možné postupně prohloubit 

stupeň zpracování výchozích produktů a tím docítit většího výsledného efektu při prodeji 

výrobků. Mezi další významné milníky historie společnosti patří přičlenění závodu Organik 
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v Otrokovicích se zaměřením na výrobu ftalátových změkčovadel a antrachinonu, ke kterému 

došlo v roce 1963. 

  Akciovou společnost DEZA, která byla privatizována v plném rozsahu, a nad níž 

v roce 1993 převzali reální vlastníci výkon svých práv a povinností tvoří základní výrobní 

závod ve Valašském Meziříčí a územně odloučený provoz v Otrokovicích. V roce  1994 byla 

v DEZA, a.s. zastavena výroba sazí, která byla převedena do společného podniku CS 

CABOT, spol. s r.o. ve Valašském Meziříčí, který společnost založila s předním světovým 

výrobcem sazí  CABOT Corporation, USA.  V roce 1999 byla společnost začleněna do 

vlastnické struktury skupiny AGROFERT HOLDING, a.s., která je v současnosti jediným 

akcionářem společnosti. [15] 

3.3  Obchodní činnost 

 Obchodní činnosti společnosti DEZA, a.s. lze v zásadě rozdělit na dvě hlavní oblasti, 

kterými jsou  základní aromáty a organika. Činnosti v oblasti základních aromátů, jsou 

zaměřeny na nákup základních surovin, surového dehtu, benzolu a prodej aromatických látek 

vznikajících při primárním zpracování dehtu a benzolu. Jedná se především o černouhelnou 

smolu, prací olej, olej na výrobu sazí, kreosotový olej a benzen. 

 Druhá oblast organika se soustřeďuje převážně na nákup vedlejších surovin a prodej 

výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Jedná se především o naftalen, ftalanhydrid, ftalátová 

změkčovadla, fenolové homology, čisté aromatické látky a aromatická rozpouštědla. [9] 

 Objem a ziskovost prodeje výrobků společnosti přímo nebo nepřímo souvisí s tržní 

situací ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Na celkovém objemu prodeje výrobků a 

služeb se nadpoloviční měrou podílí export. Největší podíl na exportu mají státy Evropské 

Unie, především Itálie, Německo, Polsko. K dalším exportním destinacím patří Indie, 

Brazílie, USA, Saudská Arábie a další. V Tab. 3.1 je uveden vývoj celkových tržeb za prodej 

výrobků a služeb a vývoj tržeb z exportu v hodnoceném období. 

Tab. 3.1: Vývoj tržeb v letech 2006 - 2009 (v mil. Kč) [15]  

 

 

Rok 2006 2007 2008 2009

prodej celkem           7 904              8 579              8 190              5 159    

   z toho export           4 930              6 149              5 497              3 554    
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3.4  Strategie řízení jakosti, výroby a výrobků 

  Strategie řízení jakosti výroby a výrobků vychází z níže uvedených zásad politiky 

jakosti společnosti DEZA, a.s.: 

 pro stávající zákazníky vyrábět a dodávat výrobky v kvalitě, která plně odpovídá 

dohodnutým kvalitativním požadavkům, uvedeným v kupních smlouvách,  

 provádět veškerá dostupná opatření, která účinně zamezí vzniku reklamací nebo 

stížností zákazníků a splní jejich oprávněná očekávání, přičemž jejich plná 

spokojenost bude soustavně sledována a vyhodnocována, 

 získávat nové a udržovat stávající zákazníky poskytováním komplexních služeb, 

zajišťujících plně jejich požadavky, u potenciálních zákazníků zvyšovat povědomost o 

úrovni jakosti a možnostech užití výrobků společnosti, 

 uplatňovat při řízení jakosti procesní přístup spolu s principem neustálého zlepšování 

parametrů jakosti a zvyšování efektivity výroby, 

 zavádět nové progresivní technologie a rozšiřovat sortiment výrobků, tím zajišťovat 

schopnost firmy plnit budoucí požadavky zákazníků, 

 přenášet do kvality výrobků a služeb dlouholeté výrobní zkušenosti, 

 rozvíjet kvalifikaci, znalosti a dovednosti zaměstnanců s důrazem na výchovu nových 

odborníků, motivovat zaměstnance k neustálému zlepšování QMS. [10] 

3.5  V současnosti využívané finanční ukazatele 

 Společnost v současnosti využívá k hodnocení finanční výkonnosti a efektivnosti 

především tradičních přístupů, zejména absolutních a poměrových ukazatelů. Hodnoty 

absolutních ukazatelů zisku, tržeb, majetku, přidané hodnoty apod. jsou sledovány a 

vyhodnocovány v časové řadě a tím dávají jednotlivým uživatelům základní přehled o 

hospodaření podniku.  

 Management podniku také pravidelně, ve stanovených intervalech podává některým 

bankám zprávy o plnění finančních ukazatelů. V tomto případě se jedná o specifické 

ukazatele, které byly stanoveny v úvěrových smlouvách s danými bankami. Neudržení hodnot 

těchto ukazatelů ve stanovených mezích, může vést ke změně uvěrových podmínek v rozsahu 

stanoveném ve smlouvě. Ve většině případů jde o různé varianty ukazatelů zadluženosti nebo 

poměru vlastního kapitálu k celkovým aktivům.  
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 Rovněž všechny podstatné poměrové ukazatele jsou ve společnosti sledovány a jsou 

také obsahem výročních zpráv společnosti. Jedná se o ukazatele výnosnosti vložených 

prostředků a tržeb, aktivity, likvidity a zadluženosti. Hodnoty jednotlivých poměrových 

ukazatelů již lze využít k mezipodnikovému srovnávání, nebo ke srovnání s průměrem oboru, 

ve kterém firma působí. V Tab. 3.2 jsou uvedeny hodnoty vybraných ukazatelů za období let 

2006 - 2009 v takové podobě, jak společnost uvádí ve svých výročních zprávách. 

Tab. 3.2: Hodnoty vybraných ukazatelů v letech 2006 - 2009  [15] 

 

kde: Aktiva - aktiva Netto, VK - vlastn  kapit l, CK - celkov  kapit l, CZ - ciz  zdroje, Tr by - jsou 

d ny jako: Tr by za prodej vlastn ch v robk  a slu eb + tr by z prodeje dlouhodobého majetku a 

materi lu. 

 Hodnoty ukazatelů znázorněných v Tab. 3.2 jsou ve společnosti počítány standardně 

podle vzorců uvedených v kapitole 2.3.3., ale jsou zde patrná jistá specifika: 

 zisk u ROA je dán vztahem EAT + nákladové úroky.  

 zisk u ROS je dán výši EAT. 

 tržby použité k výpočtům zahrnují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu.  

 u ukazatelů zadluženosti, je s cizími zdroji počítáno bez rezerv. 

 Tato výše zmíněná specifika nečiní problém, analyzujeme-li vývoj hodnot 

jednotlivých ukazatelů v časové řadě. Avšak rozhodneme-li se hodnoty vybraného 

poměrového ukazatele srovnávat s průměrem v odvětví, případně s konkurencí, měli bychom 

metodiku jeho výpočtu sjednotit. 

Jedn. 2006 2007 2008 2009

ROA % 6,5 8,42 5,71 11,63

ROE % 9,96 11,58 7,1 17,09

ROS % 4,64 5,65 3,77 9,27

Doba obratu CK dny 267,17 254,09 295,42 302,35

Doba obratu VK dny 167,86 175,48 191,02 195,29

Doba obratu zásob dny 50,15 45,56 43,87 60,14

% 157,2 203,91 166,6 198,27

% 31,48 25,5 29,98 28,91

% 50,1 36,92 46,37 44,75

% 2653,07 1993,57 508,57 1962,73

% 86,66 114,07

10,76
Krát. fin. majetek / (Krát. závazky + krát. 

bank. úvěry)
%

(Krát. pohl. + krát. fin. maj.) / (Krát. 

závazky + krát. bank. úvěry)
98,99

2,69 13,34 12,13

78,92

Ukazatel Výpočet

(EAT + nákl. úroky) / Aktiva

EAT / VK

EAT / Tržby

Zadluženost VK (CZ - rezervy) / VK 

Úrokové krytí (EAT + nákl. úroky) / Nákl. úroky

CK / Tržby x 360

VK / Tržby x 360

Zásoby / Tržby x 360

(CZ - rezervy) / CK Celková zadluženost

Běžná likvidita-L3 OA / (Krát. závaz. + krát. bank. úvěry)

Okamžitá likvidita-L1

Pohotová likvidita-L2
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4   Aplikace vybraných metod 

 V této části se nejprve věnuji analýze vybraných tradičních ukazatelů. Následně je 

počítán a analyzován ukazatel EVA. S aktivy je v práci počítáno v hodnotách Netto. Získaná 

data jsou zde v některých případech porovnávána s hodnotami, kterých je dosahováno 

v odvětví 20 - výroba chemických látek, podle klasifikace ekonomických činností CZ-

NACE, která byla nově zavedena od roku 2009 a nahrazuje klasifikaci OKEČ. Odvětví CZ-

NACE 20 - výroba chemických látek již nezahrnuje farmaceutický průmysl, který je nově 

veden samostatně, což vede k jistému zpřesnění při srovnání. Vzhledem k tomu, že data podle 

klasifikace CZ-NACE jsou k dispozici pouze za období roku 2007 - 2009, je pro rok 2006 

použito hodnot podle klasifikace OKEČ a k této skutečnosti je nutno přihlížet. Předmětem 

srovnání jsou někdy také hodnoty za celé odvětví zpracovatelského průmyslu. Data jsou 

čerpána z Finančních analýz podnikové sféry, které na svých stránkách zveřejňuje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. [14] 

4.1 Hodnocení efektivnosti podniku pomocí tradičních ukazatelů 

 Hodnocení společnosti je v této části práce provedeno na základě vybraných 

poměrových ukazatelů a indexů IN za období let 2006 - 2009. 

4.1.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatele rentability 

 Z tradičních ukazatelů rentability, pomocí nichž je možné hodnotit, jak efektivně 

podnik hospodaří, jsem pro tuto část diplomové práce vybral ukazatele ROA, ROE a ROS. 

Tyto patří k nejpoužívanějším poměrovým ukazatelům a svou vypovídací schopností jsou 

jako představitelé tradičních metod vhodné k srovnání s odvětvím, ale i s moderním 

konceptem EVA.  

Rentabilita aktiv - ROA 

 K výpočtu ukazatele ROA je ve společnosti DEZA, a.s. používán zisk, který je tvořen 

součtem nákladových úroků a čistého zisku. Proto, aby bylo možno srovnávat s odvětvím, 

jsem sjednotil metodiku výpočtu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde EBIT je dán jako 

součet hospodářského výsledku před zdaněním a nákladových úroků. Takto vypočtené 

hodnoty rentability aktiv společnosti, spolu s hodnotami odvětví jsou uvedeny v Tab. 4.1. 

Výpočet ROA dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu je uveden v příloze č. 4.   
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Tab. 4.1: Rentabilita aktiv v letech 2006 - 2009 

 

 Společnost dosahuje ve všech obdobích kladných, relativně stabilních hodnot ROA. 

V roce 2009 je zde patrné překročení 10% hranice. Toto zvýšení bylo zapříčiněno především 

přibližně třetinovým snížením celkových aktiv, ke kterým je poměřován dosažený zisk. 

V tomto případě se jednalo o prodej finančních aktiv mateřské společnosti. V případě, že se 

společnosti i přes podstatné snížení celkových aktiv podaří dosahovat obdobné výše zisku, 

jako v hodnocených obdobích bude se rentabilita aktiv pohybovat kolem hranice 10%. 

Pozitivně lze hodnotit fakt, že rentabilita aktiv podniku dosahuje v celém hodnoceném období 

kladných hodnot a to i v letech 2008 a 2009, který byl pro odvětví zpracovatelského průmyslu 

krizový.  

 Při srovnání s odvětvím podnik dosahuje vyjma roku 2006 vyšších hodnot ROA, než 

je dosahováno v odvětví výroby chemických látek, což hovoří o nadprůměrném využití aktiv. 

Ve srovnání s celým odvětvím zpracovatelského průmyslu byla rentabilita aktiv vyšší pouze 

v roce 2009.     

Rentabilita vlastního kapitálu  

 Jelikož je metodika výpočtu ukazatele ROE v podniku shodná s MPO, jsou hodnoty 

společnosti DEZA a.s. uvedené níže v Tab. 4.2 převzaté z Tab. 3.2.  

Tab. 4.2: Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2006 - 2009 

 

 V celém analyzovaném období je splněna podmínka ROE > ROA, takže podnik 

využívá efektivně cizí úročený kapitál, jelikož je schopen vložený kapitál zhodnotit více, než 

kolik činní placené úroky. Kolísání hodnot v jednotlivých letech kopíruje vývoj ROA. 

Zvýšení hodnoty ROE v roce 2009 je dáno především podstatným snížením vlastního kapitálu 

z důvodu vyplacení dividendy. Z pohledu majitele lze konstatovat, že dochází k vyššímu 

zhodnocení vložených prostředků, než činí průměr v odvětví výroby chemických látek, vyjma 

2006 2007 2008 2009

ROA - DEZA, a.s 7,63% 8,98% 6,31% 11,97%

ROA - odvětví (výr. chemických látek) 10,59% 3,75% 4,21% 1,94%

ROA - odvětví (zpracovatelský průmysl) 9,65% 11,58% 8,81% 5,77%

Rok

2006 2007 2008 2009

ROE - DEZA, a.s 9,96% 11,58% 7,10% 17,90%

ROE - odvětví (výr. chemických látek) 12,61% 3,77% 4,46% -1,32%

ROE - odvětví (zpracovatelský průmysl) 12,59% 15,11% 10,85% 6,45%

Rok
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roku 2006. Zpracovatelský průmysl jako celek, dosahoval v průměru nepatrně vyššího 

zhodnocení vložených prostředků než společnost DEZA, a.s., mimo rok 2009. 

Rentabilita tržeb 

 U ukazatele ROS byly hodnoty společnosti znázorněné v Tab. 4.3 přepočteny podle 

metodiky MPO, které používá pro výpočet vztahu EBIT / Tržby, kdy tržby zahrnují tržby za 

prodané zboží a výkony. Podrobný výpočet je uveden v příloze č. 4. 

Tab. 4.3: Rentabilita tržeb v letech 2006 - 2009 

 

 Zisková marže z tržeb je v prvních třech letech poměrně stabilní. V roce 2009 je 

patrné její velké zvýšení, které bylo způsobeno značným poklesem tržeb, přičemž výše EBIT 

nezaznamenala nijak velkých změn. Výše EBIT byla v tomto roce ovlivněna především 

ziskem z finanční činnosti, kdy společnost přijala ojedinělou a vysokou dividendu od 

společnosti Lovochemie, a.s. V letech 2007 a 2009 dosahovaly podniky v odvětví v průměru 

nižší ziskové marže. Naopak celý zpracovatelský průmysl dosahoval v průměru v letech 2006 

- 2008 hodnot vyšších. 

Ukazatele aktivity 

 Pro výpočet ukazatelů doby obratu uvedených v Tab. 4.4 bylo počítáno s tržbami 

podle metodiky MPO, kde tržby zahrnují tržby za prodané zboží a výkony. Podrobný výpočet 

je uveden v příloze č. 4. 

Tab. 4.4: Ukazatele aktivity v letech 2006 - 2009 

 

 Doba obratu zásob vykazovala příznivý vývoj, kdy se do roku 2008 snižovala, 

v posledním roce však došlo k jejímu velkému zvýšení. Tato změna ve vývoji doby obratu 

zásob v posledním roce byla zapříčiněna značným poklesem tržeb oproti snížení stavu zásob. 

2006 2007 2008 2009

ROS - DEZA, a.s 4,87% 6,26% 4,67% 10,99%

ROS - odvětví (výr. chemických látek) 9,24% 3,70% 5,03% 2,62%

ROS - odvětví (zpracovatelský průmysl) 10,11% 8,29% 6,33% 4,71%

Rok

2006 2007 2008 2009

Doba obratu zásob - DEZA, a.s 48,90 44,99 39,54 65,75

Doba obratu pohledávek - DEZA, a.s 55,31 47,99 26,36 54,85

Doba obratu závazků - DEZA, a.s 31,38 27,01 12,42 29,53

Obrat aktiv - DEZA, a.s 1,57 1,43 1,35 1,09

Obrat aktiv - odvětví (výr. chem. látek) 1,27 1,02 0,84 0,74

Rok
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 Pro výpočet doby obratu pohledávek jsou použity pouze krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů, které jsou snadněji ovlivnitelné. Takto vypočtené hodnoty lze také 

porovnat s dobou obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Vývoj ukazatele doby 

obratu pohledávek měl pozitivní trend, kdy se jeho hodnoty do roku 2008 snižovaly. Jeho 

zvýšení v posledním roce, je stejně jako u doby obratu zásob, důsledkem značného poklesu 

tržeb. Při porovnání s ukazatelem doby obratu závazků je patrné, že podnik platí za své 

závazky podstatně dříve, než dostává zaplaceny pohledávky. Dostává se tak do postavení 

věřitele a úvěruje své odběratele. 

 Obrat celkových aktiv, je v celém hodnoceném období vyšší než doporučená 

minimální hodnota 1 a je rovněž vyšší než obrat celkových aktiv dosažený odvětvím. To 

ukazuje na vyšší efektivnost ve využívání majetku podniku, než je v průměru dosahováno 

podniky v odvětví výroby chemických látek. Negativně lze hodnotit fakt, že v celém 

hodnoceném období má obrat aktiv klesající trend. Vzhledem k tomu, že v roce 2009 došlo 

k prodeji finančního majetku a tím k téměř třetinovému snížení celkových aktiv lze 

předpokládat v dalším roce růst tohoto ukazatele, který bude podpořen očekávaným růstem 

tržeb vzhledem k roku 2009. Rok 2009 byl pro podnik zcela mimořádný, kdy vzhledem 

k pokračující hospodářské krizi klesly ceny většiny produktů a snížená poptávka znamenala 

výrazný propad v tržbách.   

Ukazatele likvidity  

 Hodnoty ukazatelů likvidity, které jsou znázorněny v Tab. 4.5, byly převzaty z výroční 

zprávy společnosti. Metodika výpočtu je zde shodná s metodikou MPO. Vztah, podle kterého 

jsou jednotlivé ukazatele počítány, je uveden v předchozí kapitole v Tab. 3.2.  

Tab. 4.5: Ukazatele likvidity v letech 2006 - 2009 

 

 Ukazatele likvidity společnosti nevykazují v jednotlivých letech nijak výrazné změny. 

Pouze v roce 2006 je možné pozorovat velmi nízkou hodnotu L1, která ani v dalších letech 

nedosahuje minimální doporučované hranice 0,2. U likvidity L2 je možné vidět překročení 

2006 2007 2008 2009

L1 - DEZA, a.s 0,03 0,13 0,12 0,11

L1 - odvětví (výr. chemických látek) 0,09 0,12 0,06 0,13

L2 - DEZA, a.s 0,87 1,14 0,79 0,99

L2 - odvětví (výr. chemických látek) 1,07 0,85 0,85 0,79

L3 - DEZA, a.s 1,57 2,04 1,67 1,98

L3 - odvětví (výr. chemických látek) 1,62 1,29 1,43 1,18

Rok



33 

 

doporučované minimální hodnoty 1 pouze v roce 2007. Naopak likvidita L3 již v celém 

období překračuje minimální doporučovanou hodnotu 1,5. Při srovnání s hodnotami za 

odvětví se podnik pohybuje v některých letech nad a v některých pod průměrem. Celková 

likvidita společnosti je kromě roku 2006 nad průměrem odvětví, což lze hodnotit pozitivně. 

Ukazatele likvidity mají pouze orientační vypovídací schopnost, protože data potřebná pro 

výpočet jsou získána ze stavů na konci roku, ale například peněžní prostředky se denně mění. 

Z tohoto důvodu i přesto, že ukazatel L1 v jednotlivých letech nedosahuje minimálních 

doporučovaných hodnot, je financování společnosti bezproblémové a stabilizované. 

Ukazatele zadluženosti 

 Z ukazatelů zadluženosti jsem pro analýzu vybral ukazatel celkové zadluženosti a 

zadluženosti vlastního kapitálu. Hodnoty za společnost DEZA, a.s uvedené v Tab. 4.6. byly 

použity tak jak jsou ve společnosti počítány a metodika jejich výpočtu je součástí Tab. 3.2. 

Pro odvětví musely být podle stejné metodiky hodnoty tohoto ukazatele dopočítány, jelikož 

finanční analýzy průmyslu zveřejněné MPO tento ukazatel nezahrnují. Výpočet je uveden v 

příloze č. 5. 

Tab. 4.6: Ukazatele zadluženosti v letech 2006 - 2009 

 

 Pro posouzení ukazatele zadluženosti je důležitý jeho vývoj v čase a ten je možné u 

společnosti DEZA, a.s. v obou případech považovat za stabilní. V celém hodnoceném období 

kolísá celková zadluženost minimálně a její výše se pohybuje okolo 30%. Ve srovnání 

s odvětvím dosahuje podnik výrazně nižších hodnot zadlužení, což podniku zabezpečuje 

vysokou finanční stabilitu. Zadluženost vlastního kapitálu by se měla pohybovat do 100%. 

Tuto podmínku podnik ve sledovaném období podnik bez problémů splňuje a hodnoty 

zadluženosti vlastního kapitálu jsou rovněž hluboko pod průměrem v odvětví.  

4.1.2 Indexy IN 

 Ze soustav ukazatelů jsem pro hodnocení finanční výkonnosti podniku vybral indexy 

IN, konkrétně IN99 a IN05. Výpočet hodnot těchto ukazatelů, které jsou obsahem Tab. 4.7 je 

uveden v příloze č. 6.   

2006 2007 2008 2009

Celková zadluženost - DEZA a.s. 31,48% 25,50% 29,98% 28,91%

Celk. zadluž. - odvětví (výr. chem. látek) 38,93% 42,18% 40,59% 46,64%

Zadluž. VK - DEZA, a.s.. 50,10% 36,92% 46,37% 44,75%

Zadluž. VK - odvětví (výr. chem. látek) 66,08% 74,87% 77,07% 92,53%

Rok
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Tab. 4.7: Indexy IN v letech 2006 - 2009 

 

 Index IN99 je bonitního charakteru a zohledňuje pohled vlastníka. Jeho vývoj by měl 

korelovat s tvorbou ekonomické přidané hodnoty a je schopen vystihnout situaci firmy 

s úspěšností vyšší než 85%. Podnik v celém hodnoceném období dosahuje stabilních hodnot, 

ale v intervalu ,,šedé zóny“, která je dle této metodiky dána hodnotami 0,684 - 1,420. Ocitne-

li se firma v tomto pásmu, které je u tohoto indexu poměrně široké, není situace firmy 

jednoznačná a nelze stanovit, zda je nebo není dosahováno ekonomického zisku. Tato ,,šedá 

zóna“ je dále členěna na dva intervaly. Hodnoty IN99 společnosti DEZA, a.s. v letech 2007 a 

2009 dosáhly intervalu 1,089 - 1,420, což znamená, že situace je nerozhodná a firma má své 

přednosti, ale i výraznější problémy. V letech 2006 a 2008, již společnost dosáhla hodnot 

spadajících do intervalu 0,684 - 1,089 a firma je podle metodiky IN99 v situaci, kdy převažují 

problémy. 

 IN05 je z této skupiny indexů nejnovější a vznikl aktualizací IN01, proto by jeho 

vypovídací schopnost měla být v dnešních podmínkách nejpřesnější. Tento index již v sobě 

spojuje východiska bonitního i bankrotního charakteru. Vzhledem k tomu, že kromě roku 

2008 společnost dosahovala hodnot vyšších než 1,6, tvořila podle metodiky tohoto indexu 

hodnotu pro vlastníky. Pouze v roce 2008 bylo dosaženo hodnot ,,šedé zóny“, kdy je situace 

nejednoznačná. To bylo zapříčiněno především značným zvýšením nákladových úroků 

v tomto roce a tím poklesem ukazatele úrokového krytí, kterým je index významně 

ovlivňován.  

 Ve vyhodnocení situace firmy podle IN99 a IN05, je zřejmý značný rozdíl. V prvním 

případě je firma hodnocena nepříliš pozitivně a není možno určit, zda dosahuje ekonomického 

zisku a tvoří tak hodnotu pro vlastníky, či nikoli. Podle nejnovější metodiky IN05 je situace 

zcela odlišná a zde již lze s pravděpodobností okolo 70% konstatovat, že společnost DEZA, 

a.s. mimo rok 2008 tvořila hodnotu pro vlastníky. 

4.2 Hodnocení efektivnosti podniku pomocí ukazatele EVA 

 V této kapitole je provedena analýza společnosti DEZA, a.s metodou EVA a to na 

základě obou modelů, účetního i ekonomického.  

2006 2007 2008 2009

IN99 - DEZA, a.s. 1,079 1,107 0,965 1,355

IN05 - DEZA, a.s. 2,37 2,14 1,30 2,20

Rok
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4.2.1 Výpočet ukazatele EVA - účetní model 

 Při aplikaci účetního modelu EVA vycházíme ze vztahu: EVA = (ROE - re) x VK. 

Určení nákladů vlastního kapitálu, označovaných jako re, je v tomto případě nejnáročnější 

částí výpočtu.  

Náklady na vlastní kapitál 

 Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu je použit stavebnicový model podle metodiky 

MPO, což umožňuje následné srovnání s hodnotami odvětví. Podle této metodiky je náklad na 

vlastní kapitál určen součtem bezrizikové sazby (rf) a rizikové přirážky (RP). Bezriziková 

sazba je v tomto případě dána výnosem desetiletých státních dluhopisů uvedeným v Tab. 2.2 a 

RP společnosti DEZA, a.s. součtem rizikových přirážek uvedených v Tab. 4.8. Podrobný 

výpočet rizikových přirážek a nákladů vlastního kapitálu podle zásad popsaných v kapitole 

2.4.2 je uveden v příloze č.7. 

Tab. 4.8: Výpočet nákladů vlastního kapitálu 

 

 U rizikové přirážky rfinstab je podle MPO pro individuální aplikaci metodiky 

doporučováno u podniků s aktivy do 10 mld. nedělat žádnou korekci této přirážky, proto jsem 

zvolil hodnoty XL1 = 1,0 a XL2 = 2,5. Jelikož se podniková likvidita L3 pohybovala v celém 

hodnoceném období v intervalu těchto hodnot, byla riziková přirážka rfinstab počítána podle 

vztahu (XL2-L3)
2
/(XL2-XL1)

2
x0,1. Úplatné zdroje podniku byly ve všech hodnocených 

letech vyšší než 3 mld. Kč, z tohoto důvodu je riziková přirážka za velikost podniku 0%. 

Hodnoty ukazatele produkční síly podniku EBIT / Aktiva, byly ve všech letech vyšší než 

hodnoty X1, proto byla riziková přirážka za podnikatelské riziko stanovena hodnotami rpod za 

odvětví výroby chemických látek. Protože hodnoty rizikových přirážek za odvětví jsou 

k dispozici jen od roku 2007, byla pro rok 2006 použita výše rpod za rok 2007. Riziková 

přirážka za finanční strukturu je pak dána rozdílem re – WACC, vypočtených podle pravidel 

uvedených v teoretické části. 

2006 2007 2008 2009

rf 3,78% 4,28% 4,55% 4,67%

rfinstab 3,83% 0,94% 3,09% 1,19%

rLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

rpod 3,67% 3,67% 3,72% 6,10%

rfinstr 2,20% 0,89% 1,61% 0,89%

re 13,48% 9,78% 12,98% 12,85%
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 V případě, že jsou stanoveny náklady vlastního kapitálu, je již výpočet EVA velmi 

jednoduchý. V Tab. 4.9 jsou uvedeny hodnoty ukazatele EVA v tis. Kč společnosti DEZA, 

a.s. vypočtené podle vztahu: EVA = (ROE - re) x VK. 

Tab. 4.9: Výpočet EVA (v tis. Kč) 

 

 V prvním roce hodnoceného období byla vytvořena záporná ekonomická přidaná 

hodnota ve výši -130 511 tis. Kč a společnost DEZA, a.s. tak v tomto období netvořila 

hodnotu pro vlastníky. V roce 2007 dochází oproti roku předcházejícímu k významnému 

růstu EVA, kdy společnost vytvořila ekonomickou přidanou hodnotu ve výši 75 535 tis. Kč. 

Největší pozitivní vliv na tento růst mělo značné snížení nákladů vlastního kapitálu, když 

došlo k poklesu rizikových přirážek za finanční strukturu a finanční stabilitu. K růstu EVA 

v období let 2006 - 2007 přispělo také zvýšení hodnoty ROE a objemu vlastního kapitálu. 

 V období 2007 - 2008 dochází opět k poklesu rentability a zvýšení nákladů vlastního 

kapitálu v takové výši, kdy ROE< re a tato skutečnost má za následek zápornou hodnotu EVA 

za rok 2008 ve výši -259 505 tis. Kč. Zvýšení nákladů vlastního kapitálu bylo dáno především 

růstem rizikových přirážek rfinstab a rfinstr zpět k jejich hodnotám v roce 2006. Snížení 

rentability vlastního kapitálu pak bylo ovlivněno z části jeho meziročním zvýšením, ale 

především nejnižším dosaženým ziskem EAT za rok 2008 v celém hodnoceném období. 

 V posledním období 2008 - 2009 podnik vytvořil ekonomickou přidanou hodnotu ve 

výši 143 841 tis. Kč, což je nejvyšší dosažená hodnota v hodnocených letech. Největší podíl 

na tomto výsledku mělo výrazné snížení vlastního kapitálu z důvodu vyplacení dividendy. To 

ovlivnilo hodnotu ROE, která se v tomto období zvýšila o více než 10%. Vliv zvýšení ROE 

pak předčil negativní vliv snížení VK při určování hodnoty EVA. 

 Dle rozdělení podniků podle metodiky MPO, tak společnost DEZA, a.s v roce 2006 

spadá do II. kategorie podniků (označení RF): Podniky mající ROE v intervalu rf < ROE< re. 

Za rok 2008 pak spadá do III. kategorie podniků (označení ZI): Podniky mající ROE 

v intervalu 0 < ROE < rf. V ostatních letech již do I. kategorie podniků (označení TH): 

Podniky tvořící hodnotu, které mají ROE > re. 

2006 2007 2008 2009

ROE 9,96% 11,58% 7,10% 17,90%

re 13,48% 9,78% 12,98% 12,85%

VK…..Vlastní kapitál 3 712 276 4 195 321 4 416 849 2 849 336

EVA - účetní model -130 511 75 535 -259 505 143 841

Rok
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 Dosažené hodnoty EVA v jednotlivých letech jsou absolutního charakteru, proto pro 

mezipodnikové srovnávání je používán pouze tzv. spread (ROE – re). V Tab. 4.10 jsou 

uvedeny hodnoty spreadu společnosti DEZA, a.s, odvětví výroby chemických látek i 

zpracovatelského průmyslu. Výpočet nákladů vlastního kapitálu re společnosti DEZA, a.s. byl 

ve všech hodnocených letech proveden podle nejaktuálnější metodiky, která je ministerstvem 

průmyslu a obchodu použita ve finanční analýze průmyslu pro rok 2009. Vzhledem k tomu, 

že hodnoty za odvětví pro rok 2006 jsou k dispozici pouze podle metodiky starší, je rok 2006 

v porovnání s odvětvím vyřazen. 

Tab. 4.10: Hodnoty spreadu  (ROE – re) v letech 2006 - 2009. 

 

 Kladné hodnoty spreadu, kterých podnik dosáhl v letech 2007 a 2009, nám říkají, že 

firma v tomto období vytvořila ekonomický zisk. Z Tab. 4.10 je dále patrné, že hodnoty 

spreadu jsou v letech 2007 až 2009 podstatně vyšší než dosahují v průměru podniky v odvětví 

výroby chemických látek. V roce 2009 byl dosažený ekonomický zisk dokonce větší, než 

v průměru dosahovaly podniky v celém zpracovatelském průmyslu. Na základě tohoto 

pohledu lze hodnotit ekonomický efekt plynoucí z podnikání společnosti DEZA, a.s. jako 

nadprůměrný. Tento fakt potvrzuje i Graf 4.1, který zachycuje vývoj spreadu v jednotlivých 

letech v podniku i v odvětví. 

Graf 4.1: Vývoj spreadu DEZA, a.s. a odvětví v letech 2006 - 2009.  

 

 

2006 2007 2008 2009

ROE - re ….DEZA, a.s. -3,52% 1,80% -5,88% 5,05%

ROE - re ….Odvětví (výr. chem. látek) -7,24% -7,75% -19,60%

ROE - re ….Odvětví (zprac. průmysl) 4,53% -0,29% -8,91%

Rok
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 Vzhledem k tomu, že MPO poskytuje hodnoty vybraných ukazatelů finanční analýzy 

také v členění za jednotlivé kategorie podniku, je možné srovnání s hodnotami, kterých 

dosahují v průměru podniky v odvětví zpracovatelského průmyslu, ale pouze I. kategorie, 

tedy podniky tvořící hodnotu.  

Tab. 4.11: Srovnání spreadu DEZA, a.s a I. kategorie podniků zpracovatelského průmyslu 

 

 Při tomto srovnání již společnost DEZA, a.s. dosahuje v hodnoceném období 

podstatně nižších hodnot, což je patrné z Tab. 4.11. V posledním roce však dochází 

k přiblížení se k hodnotám dosahovaných nejvýkonnějšími podniky v odvětví 

zpracovatelského průmyslu na rozdíl přibližně sedmi procent. 

4.2.2 Výpočet ukazatele EVA - ekonomický model 

 Ekonomický model konceptu EVA je ve srovnání s modelem účetním podstatně 

náročnější na úpravy. Ekonomický model používá pro výpočet EVA nejčastěji vztah na bázi 

provozního zisku: EVA = NOPAT – WACC x C. Pro výpočet podle tohoto vztahu je tedy 

nutné pomocí úprav účetních výkazů získat položky C (NOA), NOPAT a WACC. Vybírány 

by přitom měly být úpravy, které podstatně ovlivní schopnost ukazatele EVA vysvětlit 

výnosnost a tržní hodnotu podniku. Dále jsou provedeny vybrané úpravy účetních výkazů 

společnosti DEZA, a.s.  

Vymezení čistých operativních aktiv - C (NOA) 

 Úprava aktiv pro výpočet NOA vychází z těchto základních kroků: aktivace položek 

nevykazovaných v aktivech, vyčlenění neoperativních aktiv a snížení aktiv o neúročený cizí 

kapitál. 

Aktivace položek nevykazovaných v rozvaze 

 leasing  

 Podle informací managementu je výše majetku pořízeného formou leasingu 

zanedbatelná, proto nebudou provedeny žádné úpravy. 

 

2006 2007 2008 2009

ROE - re ….DEZA, a.s. -3,52% 1,80% -5,88% 5,05%

ROE - re ….Zprac. prům - I. Kategorie pod. 15,94% 13,42% 12,08%

Rok
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 oceňovací rozdíly u dlouhodobého a oběžného majetku 

 Dlouhodobý hmotný majetek je ve společnosti vykazován v pořizovacích cenách, 

které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek 

vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Takto oceněný majetek je 

odepisován metodou rovnoměrných odpisů na základě předpokládané doby jeho životnosti.  

Stanovené sazby odpisů se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Společnost ve 

výroční zprávě uvádí, že nemá majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než účetní 

ocenění. Za tohoto předpokladu nejsou nutné žádné úpravy. 

 Pro podíly v dceřiných a přidružených společnostech, používá společnost ocenění 

pořizovací cenou zohledňující pouze případné snížení hodnoty, jelikož české účetní standardy 

nedovolují jejich přecenění na zvýšení hodnoty. Pokud je tržní hodnota těchto podílů vyšší 

mělo by být provedeno jejich přecenění. Protože tyto informace nejsou k dispozici, je dále 

použita hodnota vedená v účetnictví společnosti. Pro ostatní cenné papíry a podíly společnost 

používá ocenění tržní hodnotou k datu účetní závěrky, proto přecenění není nutné.  

 Zásoby jsou u společnosti oceňovány předem stanovenou standardní cenou v úrovni 

předem stanovených nákladů výroby. Převyšuje-li takto stanovené ocenění čistou 

realizovatelnou hodnotu, je provedena korekce tvorbou opravných položek. Z tohoto důvodu, 

lze předpokládat, že úpravy nejsou potřebné.  

 aktivace nákladů s dlouhodobými předpokládanými účinky 

 Do této oblasti jsou nejčastěji řazeny náklady na výzkum a vývoj, na vzdělání a 

výchovu pracovníků, na marketing apod. V případě, že se podnik rozhodne zavést 

ekonomický model konceptu EVA, měl by aktivaci těchto nákladů provést. Samozřejmě 

pouze v případě, že jejich výše není zanedbatelná. Dále bude provedena pouze aktivace 

nákladů na výzkum a vývoj, tyto jsou v odvětví chemického průmyslu ve většině případů 

nejvýznamnější. Společnost DEZA, a.s. účtuje tyto výdaje na výzkum a vývoj přímo do 

nákladů. Náklady na výzkum a vývoj jsou aktivovány v celkové výši, jelikož je předpoklad, 

že větší část těchto nákladů nesouvisí s daným účetním obdobím, a proto je vhodná jejich 

aktivace a odepisování, které zde stanovím na dobu 10 let. Doba odepisování se stanoví podle 

předpokládané doby jejich účinku. Postup je následující: 

o Aktivované náklady se připočtou ke konci každého roku do aktiv k DNM a ve stejné 

výši se v pasivech zvýší ekvivalenty vlastního kapitálu. 
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o Z původně vykázaného VH se vyjme náklad v původní výši a místo něj se započítají 

odpisy pro daný rok. 

  Aktivace nákladů na výzkum a vývoj společnosti DEZA, a.s. spolu se změnami NOA 

a NOPAT je znázorněna v Tab. 4.12. 

Tab. 4.12: Aktivace nákladů na výzkum a vývoj (v tis. Kč) 

 

Vyloučení neoperativních aktiv 

 dlouhodobý finanční majetek 

 Dlouhodobý finanční majetek je tvořen převážně podíly v ovládaných a řízených 

osobách. V NOA budou ponechány podíly v těchto společnostech:  

o DEZA POLSKA Sp. z o.o.; předmětem podnikání této společnosti je skladování a 

expedice tekuté smoly především pro společnost DEZA, a.s. Jedná se o propojení 

z hlavní činností, proto je majetek v NOA ponechán. 

o CS CABOT, spol. s.r.o.; hlavní činností společnosti je výroba a prodej 

gumárenských sazí, přičemž 90% dodávaných surovin je od DEZA, a.s. Opět se 

jedná o propojení z hlavní činností. 

o TK DEZA Valašské Meziříčí spol. s.r.o.; účelem této společnosti je zabezpečit 

provoz víceúčelové sportovní haly. I když se v tomto případě nejedná o propojení 

z hlavní činností, vzhledem k zanedbatelnému vlivu na výši NOA není tento majetek 

vyloučen. 

 Ostatní podíly ve společnostech vlastněné v jednotlivých letech, které uvádí Tab. 

4.13, jsou z NOA vyloučeny.  

Tab. 4.13: Neoperativní dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) 

 

2006 2007 2008 2009

Náklady 11 407 17 753 16 510 10 576

Roční odpisy celkem 1 141 2 916 4 567 5 625

Úprava NOA + 10 266 25 103 37 046 41 998

Úprava NOPAT + 10 266 14 837 11 943 4 951

Rok

2006 2007 2008 2009

AGROBOCHEMIE a.s. 507 600 507 600 0 0

Synthesia, a.s 0 0 1 562 278 0

Lovochemie, a.s. 0 0 421 291 0

Úprava NOA - 507 600 507 600 1 983 569 0

Rok
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 krátkodobý finanční majetek 

 Hodnoty ukazatelů likvidity podniku vypovídají o tom, že krátkodobý finanční 

majetek je udržován na provozně nutné úrovni, proto jej lze zahrnout mezi operativní aktiva. 

 nedokončené investice 

 Tento majetek z operativních aktiv vyloučíme, protože není k dispozici pro tvorbu 

současných výsledků hospodaření. Jeho výše v jednotlivých letech je uvedena v Tab. 4.14. 

Tab. 4.14: Nedokončené investice (v tis. Kč) 

 

 jiná aktiva nepotřebná k operativní činnosti 

 Zde se jedná o nevyužité, či pronajaté pozemky, budovy nebo nadbytečné zásoby, 

které je potřeba vyloučit. Informace tohoto charakteru nejsou k dispozici, proto není 

provedena žádná úprava. 

Snížení aktiv o neúročený cizí kapitál 

 Upravená aktiva je potřeba snížit o pasiva, která nejsou úročena. V Tab. 4.15 jsou 

seřazeny předpokládané neúročené cizí zdroje podniku DEZA, a.s. U rezerv mají být 

odečteny pouze ty, které mají charakter skutečných závazků, proto je započítána pouze 

rezerva na daň z příjmů a ostatní rezervy.  

Tab. 4.15: Neúročený cizí kapitál (v tis. Kč) 

 

Vymezení NOA v jednotlivých letech 

 Vymezení operativních aktiv v jednotlivých letech provedením výše uvedených úprav 

účetních výkazů spolu s dopady do struktury pasiv je znázorněno v Tab. 4.16. 

 

2006 2007 2008 2009

Nedokončený DNM 0 0 0 0

Nedokončený DHM 103 380 130 929 33 328 14 800

Úprava NOA - 103 380 130 929 33 328 14 800

Rok

2006 2007 2008 2009

Rezerva na daň z příjmů 30 094 37 826 31 917 0

Ostatní rezervy 10 613 11 938 26 750 2 366

Dlouh. závazky 247 802 210 223 385 821 302 094

Krátkodobé závazky 791 025 701 835 501 422 585 535

Časové rozlišení pasiv 43 397 46 936 33 062 38 452

Neúročený cizí kapitál celkem 1 122 931 1 008 758 978 972 928 447

Rok
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Tab. 4.16: Vymezení operativních aktiv - NOA (v tis. Kč) 

 

 

 Z výše uvedené tabulky je patrný rozdíl mezi hodnotami účetních aktiv a čistých 

operativních aktiv, která jsou ve všech letech nižší. Největší rozdíl je v roce 2008 a to 

především z důvodu vysoké hodnoty vyřazeného neoperativního finančního majetku. 

 Z Tab. 4.16 je také patrná změna kapitálové struktury pasiv po provedených úpravách, 

která se projeví při výpočtu průměrných vážených nákladů kapitálu - WAAC. 

Vymezení čistého operativního zisku - NOPAT 

 Při vymezení NOPAT je důležité dosáhnout symetrie s NOA. Protože budu dále 

vycházet z provozního výsledku hospodaření, není provedena úprava týkající se vyloučení 

úrokových nákladů cizího kapitálu, ale pouze následující úpravy. 

Vyloučení mimořádných položek 

 Z provozních nákladů a výnosů se vylučují položky, které se svou výší nebudou 

opakovat. Při určování hodnoty NOPAT jsou většinou zohledňovány neobvyklé zisky, 

případně ztráty z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Jelikož v případě 

společnosti DEZA, a.s. jsou tržby z prodeje tohoto majetku a související náklady z velké části 

ovlivněné prodejem emisních povolenek typu EUA, které přímo souvisejí s provozem 

společnosti, bylo rozhodnuto neprovádět v tomto případě žádnou úpravu.  

2006 2007 2008 2009

Celková aktiva - neupravená 5 908 524 6 074 721 6 830 737 4 411 221

 -  Nedokončené investice -103 380 -130 929 -33 328 -14 800

 + Aktivace nákl. na výzkum a vývoj 10 266 25 103 37 046 41 998

 -  Neoperativní DFM -507 600 -507 600 -1 983 569 0

 -  Neúročené cizí zdroje -1 122 931 -1 008 758 -978 972 -928 447

NOA 4 184 879 4 452 537 3 871 914 3 509 972

Rok

Celková pasiva - neupravená 5 908 524 6 074 721 6 830 737 4 411 221

Vlastní kapitál - neupravený 3 712 276 4 195 321 4 416 849 2 849 336

 -  Nedokončené investice -103 380 -130 929 -33 328 -14 800

 + Aktivace nákl. na výzkum a vývoj 10 266 25 103 37 046 41 998

 -  Neoperativní DFM -507 600 -507 600 -1 983 569 0

 + Rezervy na opravu DHM 252 135 233 728 274 069 245 904

Vlastní kapitál - upravený 3 363 697 3 815 623 2 711 067 3 122 438

Cizí zdroje s čas. rozliš. - neupravené 2 196 248 1 879 400 2 413 888 1 561 885

 -  Rezervy na opravu DHM -252 135 -233 728 -274 069 -245 904

 -  Neúročený cizí kapitál -1 122 931 -1 008 758 -978 972 -928 447

Cizí zdroje  - upravené 821 182 636 914 1 160 847 387 534

Celková pasiva  - upravená 4 184 879 4 452 537 3 871 914 3 509 972
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Vyloučení provozních výnosů z neoperativního majetku 

 V našem případě se jedná o nedokončené investice, které nepřinášely žádný výnos. 

Vliv změn vlastního kapitálu 

  Při výpočtu NOA měly vliv na změnu vlastního kapitálu rezervy na opravu DHM a 

aktivace nákladů na výzkum a vývoj. NOPAT se proto upraví o změny ve stavu rezerv na 

DHM v jednotlivých letech. Při aktivaci nákladů na výzkum a vývoj došlo v každém roce ke 

snížení nákladů a zvýšení odpisů. Proto se do NOPAT započte přírůstek/úbytek 

kumulovaných aktivovaných nákladů snížených o kumulované odpisy. Tyto hodnoty jsou 

uvedeny výše v Tab. 4.12. 

Výnosy z finančního majetku zahrnutého do NOA 

 Výnosy plynoucí podniku z finančního majetku, který byl ponechán v operativních 

aktivech, je nutné započíst do NOPAT. Tyto výnosy v jednotlivých letech jsou u společnosti 

DEZA, a.s. dány příjmy z dividend od společností uvedených v Tab. 4.17. 

Tab. 4.17: Výnosy z dlouhodobého operačního finančního majetku (v tis. Kč) 

 

Úprava daní 

 Cílem je zjistit teoretickou daň, která by byla zaplacena z operativního zisku. Pro 

výpočet této tzv. upravené daně vyjdeme z podílu skutečné splatné daně pro daný rok a 

účetního výsledku hospodaření. Takto získanou sazbou pak vynásobíme nezdaněný NOPAT.  

Vymezení NOPAT v jednotlivých letech 

 Provedené úpravy, prostřednictvím nichž je určen čistý operativní zisk, jsou shrnuty 

do Tab. 4.18. 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009

DEZA POLSKA Sp. z o.o. 0 0 0 0

CS CABOT, spol. s.r.o. 161 830 177 565 187 735 95 284

TK DEZA Valašské Meziříčí spol. s.r.o. 0 0 0 0

Výnosy z operačního DFM 161 830 177 565 187 735 95 284

Rok
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Tab. 4.18: Výpočet NOPAT (v tis. Kč) 

 

Průměrné vážené náklady kapitálu - WACC 

 Při výpočtu WACC se nejprve stanoví zvlášť náklady na cizí kapitál a zvlášť náklady 

na vlastní kapitál. Výpočet nákladů vlastního kapitálu byl proveden při aplikaci účetního 

modelu.   

Náklady na cizí kapitál 

 Výpočet je proveden podle vzorce (23). Podnik ke svému dlouhodobému financování 

používá převážně bankovní úvěry, proto s leasingem ani úročenými krátkodobými závazky 

zde není počítáno. Protože nejsou známy úrokové sazby jednotlivých bankovních úvěrů, 

využiji vztahu úroky/bankovní úvěry. Přičemž pro zpřesnění, aby se předešlo problémům, 

například se splacením bankovního úvěru v průběhu roku, vypočtu jejich průměrný stav 

vzhledem k začátku a konci roku. Takto provedený výpočet nákladů cizího kapitálu je 

znázorněn níže v Tab. 4.19. 

Tab. 4.19: Výpočet nákladů cizího kapitálu (v tis. Kč) 

 

Výpočet WAAC 

 Pro stanovení průměrných vážených nákladů kapitálu uvedených v Tab. 4.20 je použit 

vztah podle vzorce (22) a vycházíme z upravené kapitálové struktury. 

 

 

2006 2007 2008 2009

Provozní VH 294 933 382 587 446 104 67 359

 ± Změna stavu rezerv na opravu DHM 69 737 -18 407 40 341 -28 165

 ± Změna z aktivace nákl. na výzk. a vývoj 10 266 14 837 11 943 4 951

 + Výnosy z operačního DFM 161 830 177 565 187 735 95 284

Zisk z operativní činnosti 536 766 556 582 686 123 139 429

Splatná daň 52 500 72 430 93 043 211

Účetní VH před zdaněním 436 131 519 601 354 429 501 904

Skutečná daňová sazba 12,04% 13,94% 26,25% 0,04%

Daň z příjmů u NOPAT 64 614 77 585 180 118 59

NOPAT 472 152 478 997 506 005 139 371

Rok

2006 2007 2008 2009

Bank. úvěry (začátek roku) 261 920 821 182 636 914 1 160 847

Bank. úvěry (konec roku) 821 182 636 914 1 160 847 387 534

Bank. úvěry (průměr)  541 551 729 048 898 881 774 191

Nákladové úroky 14 482 25 660 76 710 26 147

Náklady cizího kapitálu - Nck 2,67% 3,52% 8,53% 3,38%

Rok
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Tab. 4.20: Výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu (v tis. Kč) 

 

 Průměrné vážené náklady kapitálu jsou ve společnosti závislé především na vývoji 

nákladů vlastního kapitálu, protože vlastní kapitál ve velké míře převažuje nad úročeným 

cizím kapitálem. Hodnoty WAAC jsou stabilní a pohybují se okolo 11%. Výjimku tvoří rok 

2007, kdy náklady kapitálu klesly pod 9% díky nízkým hodnotám rizikových přirážek. 

Výpočet ukazatele EVA 

 Pro určení hodnot ukazatele EVA v jednotlivých letech už jen dosadíme výše 

vypočtené hodnoty do vzorce: EVA = NOPAT – WACC x C. Takto provedený výpočet je 

znázorněn v Tab. 4.21. 

Tab. 4.21: Výpočet ukazatele EVA (v tis. Kč) 

 

 Ukazatel EVA společnosti DEZA, a.s. dosáhl v letech 2006 - 2008 kladných hodnot. 

Tato skutečnost vypovídá o tom, že v tomto období podnik vytvářel hodnotu pro vlastníky. 

V roce 2006 byla vytvořena ekonomická přidaná hodnota ve výši 2 182 tis. Kč. 

V následujícím roce došlo k podstatnému růstu hodnoty EVA, kdy byla vytvořena hodnota ve 

výši 88 809 tis. Kč, což je nejlepší dosažený výsledek v hodnoceném období. Největší vliv na 

tento nárůst mělo výrazné snížení WACC, dané značným poklesem nákladů vlastního 

kapitálu. V roce 2008 pak hodnota ukazatele EVA mírně klesá v důsledku zpětného růstu 

WACC. Z výše uvedené tabulky jsou patrné poměrně stabilní hodnoty NOPAT a C v prvních 

třech letech. V roce 2009 však v  důsledku nízkého provozního zisku došlo k prudkému 

poklesu hodnoty NOPAT. Tato skutečnost měla spolu s poklesem výnosů z operativního 

dlouhodobého finančního majetku největší vliv na propadu ukazatele EVA v roce 2009 

hluboko do záporných čísel. 

2006 2007 2008 2009

NCK x (1-t) 2,03% 2,67% 6,74% 2,70%

CK…..Cizí zdroje - upravené 821 182 636 914 1 160 847 387 534

C….VK + CK 4 184 879 4 452 537 3 871 914 3 509 972

NVK…..re 13,48% 9,78% 12,98% 12,85%

VK…..Vlastní kapitál - upravený 3 363 697 3 815 623 2 711 067 3 122 438

WAAC 11,23% 8,76% 11,11% 11,73%

Rok

2006 2007 2008 2009

NOPAT 472 152 478 997 506 005 139 371

C (NOA) 4 184 879 4 452 537 3 871 914 3 509 972

WACC 11,23% 8,76% 11,11% 11,73%

EVA - ekonomický model 2 182 88 809 75 973 -272 389

Rok
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5   Vyhodnocení provedené analýzy 

Poměrové ukazatele a indexy IN 

 Při analýze poměrových ukazatelů bylo zjištěno, že metodika výpočtu některých 

poměrových ukazatelů, tak jak jsou společností DEZA, a.s. počítány a zveřejněny ve 

výročních zprávách se liší od metodiky používané MPO. To následně komplikuje jejich 

srovnání s odvětvím. Společnost by proto měla zvážit přechod na metodiku MPO, především 

u ukazatelů uváděných ve veřejně přístupných informačních zdrojích. V práci byly tyto 

ukazatele takto přepočteny.  

 Ukazatelé rentability vykazují v jednotlivých letech poměrně stabilní hodnoty. Při 

srovnání s odvětvím výroba chemických látek podle klasifikace ekonomických činností CZ-

NACE, lze konstatovat, že společnost DEZA, a.s. v letech 2007 - 2009 dosahovala vyššího 

zhodnocení celkových aktiv i prostředků vložených do podnikání. Vývoj ukazatele ROE 

v jednotlivých letech v porovnání s odvětvím je znázorněn v grafu 5.1 a je z něj patrné, že 

zhodnocení vlastního kapitálu bylo kromě roku 2006 vyšší než v průměru za odvětví výroba 

chemických látek. Při srovnání s průměrem ROE dosaženým v celém zpracovatelském 

průmyslu se ukazuje, že v prvních třech letech byla rentabilita vlastního kapitálu nepatrně 

nižší, což je pochopitelné vzhledem ke kapitálové náročnosti chemického průmyslu. 

Graf 5.1: Vývoj ukazatele ROE v letech 2006 - 2009 

 

  Z pohledu analýzy aktivity lze konstatovat, že společnost využívá majetek efektivněji 

než v průměru podniky v odvětví chemického průmyslu. Pozitivně lze také hodnotit klesající 

trend doby obratu zásob do roku 2008. Negativně se může jevit skutečnost, že podnik platí za 

své závazky podstatně dříve, než dostává zaplaceny pohledávky. To je ale dané podmínkami 

trhu a společnosti DEZA, a.s., která je dostatečně finančně stabilní tato skutečnost nečiní 
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problémy. Při porovnání hodnot ukazatelů L1 a L2 s doporučenými hodnotami se také 

likvidita může jevit, jako slabá stránka společnosti. Při srovnání s odvětvím však podnik 

dosahuje průměrných hodnot likvidity. Zadluženost společnosti je v hodnoceném období 

stabilní a její výše je při srovnání s odvětvím podstatně nižší.  

 Bonitní index IN99 řadí podnik do tzv. šedé zóny, kdy není jednoznačné, zda podnik 

tvoří hodnotu pro vlastníky či nikoliv. Interval hodnot této tzv. šedé zóny je u tohoto indexu 

poměrně široký a tím je značně omezena jeho vypovídací schopnost. Podle nejaktuálnějšího 

indexu IN05, který v sobě zahrnuje východiska bonitního i bankrotního charakteru, tvořila 

společnost DEZA, a.s. vyjma roku 2008 hodnotu pro vlastníky. Z grafu 5.2 je pak patrné, že 

IN05 v jednotlivých letech poměrně dobře vystihuje vývoj EVA - účetní model, kdy pouze 

v roce 2006 je hodnocení tvorby hodnoty podle IN05 odlišné od ukazatele EVA - účetní 

model. Při použití indexů IN k hodnocení výkonnosti firmy, proto doporučuji vycházet 

z jejich aktualizovaných verzí.  

 Graf 5.2: Vývoj IN05 a EVA v letech 2006 - 2009 

 

EVA - účetní a ekonomický model 

 Z pohledu účetního modelu EVA je tvorba ekonomické přidané hodnoty 

v jednotlivých letech značně rozkolísaná. Pozitivní zprávou je, že v letech 2007 a 2009 

podnik tvořil hodnotu pro vlastníky. V případě, že pro výpočet nákladů vlastního kapitálu 

použijeme metodiku MPO, máme pak možnost srovnání spreadu (ROE – re) s odvětvím. 

Ekonomický efekt společnosti DEZA, a.s. plynoucí vlastníkům, lze na základě tohoto 

srovnání s odvětvím chemického průmyslu hodnotit jako nadprůměrný.  

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

2006 2007 2008 2009

H
o

d
n

o
ta

 I
N

0
5

E
V

A
 v

 m
il

. 
K

č

EVA - úč. model EVA - ek. model IN05



48 

 

 Ekonomický model ukazatele EVA vykazuje především v posledních dvou letech 

značně odlišné hodnoty od modelu účetního. Tyto rozdíly plynou z úprav účetních výkazů při 

výpočtu ekonomického modelu, který by měl asi nejlépe vystihovat tvorbu hodnoty pro 

vlastníky. Hodnoty EVA v tomto případě vykazují od roku 2008 klesající trend až k propadu 

hluboko do záporných čísel v posledním roce. Tento propad byl dán především podstatným 

snížením tržeb v roce 2009 a tím následně nejnižším dosaženým ziskem z provozní činnosti, 

na který je ekonomický model EVA navázán.  Za povšimnutí stojí, že hodnoty ukazatelů 

ROE, IN05 a EVA - účetní model v roce 2009 naopak výrazně rostly a nezachycují negativní 

vývoj tržeb a provozního zisku. V roce 2009 došlo totiž ve společnosti k prodeji 

dlouhodobého finančního majetku přibližně v třetinové výši celkových aktiv. Jelikož byl tento 

majetek prodán mateřské společnosti, došlo zároveň k vyplacení dividendy v podobné výši a 

to ze zisku minulých období. Tímto byl v roce 2009 zásadně snížen celkový majetek a kapitál 

společnosti. Tato skutečnost pak spolu s ojedinělou přijatou dividendou od prodávané 

společnosti, která značně ovlivnila výši zisku EAT a EBIT, měla pozitivní vliv na růst hodnot 

ukazatelů rentability i EVA - účetní model v roce 2009.  Protože se v tomto případě jednalo o 

dlouhodobý finanční majetek, který při aplikaci ekonomického modelu nebyl zařazen do 

operativních aktiv, tyto transakce výsledek EVA nijak neovlivnily. Tímto se potvrdilo 

věrohodnější zobrazení reality při použití ekonomického modelu. Posoudit potřebu 

provedených úprav však záleží na subjektivním pohledu analytika, proto se mohou výsledky 

v rámci jednoho podniku lišit a je nutné posuzovat jejich dlouhodobější trend.  

 Pro zvýšení ekonomické přidané hodnoty lze zjednodušeně doporučit čtyři základní 

cesty: 

 Zvýšit efektivnost hospodaření; snížit náklady výroby a tím zvýšit zisk. 

 Zvýšit tržby; například vstupem na nové trhy, inovací výrobků apod. 

 Snížit majetek; odprodat nepotřebný majetek především z neefektivních činností. 

 Řídit riziko; snížením rizika se sníží náklady na kapitál. 
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6   Závěr  

 Cílem diplomové práce bylo zhodnotit ekonomickou efektivnost společnosti DEZA, 

a.s. v letech 2006 - 2009 na základě moderní metody EVA, ale také s pomocí vybraných 

standardních metod a provést vzájemné srovnání těchto dvou přístupů.  

Z tradičních metod byla provedena analýza vybraných poměrových ukazatelů, které 

jsou porovnávány s hodnotami doporučovanými v literatuře a s hodnotami, kterých 

dosahovaly v průměru podniky v odvětví chemického průmyslu podle klasifikace 

ekonomických činností CZ-NACE. V některých případech pak bylo provedeno také srovnání 

s průměrnými hodnotami dosaženými ve zpracovatelském průmyslu jako celku. Ze 

souhrnných ukazatelů jsou k analýze použity indexy IN. U indexu IN05 bylo zjištěno, že 

poměrně dobře koreluje s ukazatelem EVA na bázi účetního modelu. Na základě tradičních 

přístupů, lze ekonomický efekt vytvořený společností DEZA, a.s. v letech 2006 - 2009 

hodnotit jako nadprůměrný ve srovnání s odvětvím chemického průmyslu. Toto tvrzení 

vychází především z hodnot ukazatelů ROA a ROE. Také nejaktuálnější index IN05 vypovídá 

o tvorbě hodnoty pro vlastníky v jednotlivých letech kromě roku 2008. Celková zadluženost 

společnosti je relativně nízká a spolu s ukazateli likvidity svědčí o bezproblémovém a 

stabilizovaném financování. 

Moderní přístupy vycházejí ze standardních metod a jistým způsobem se snaží o 

zpřesnění jejich vypovídací schopnosti. Výpočet moderního konceptu ekonomické přidané 

hodnoty byl proveden na bázi dvou přístupů, účetního a ekonomického. Vývoj hodnot 

účetního modelu ukazatele EVA ve sledovaném období kopíruje výše zmíněné tradiční 

ukazatele. Jeho předností však je, že v sobě zahrnuje alternativní náklady vlastního kapitálu. 

Podle tohoto modelu EVA, tak společnost DEZA, a.s. dosahovala ekonomického zisku 

v letech 2007 a 2009, respektive tvořila hodnotu pro vlastníky. To spolu se srovnáním tzv. 

spreadu (ROE – re) s hodnotami za odvětví chemického průmyslu vypovídá o velmi dobré 

kondici podniku. 

 Poměrně velký rozdíl přináší hodnocení výkonnosti na základě ekonomického modelu 

EVA, který v sobě navíc zahrnuje i náklady cizího kapitálu a úpravami účetních výkazů se 

snaží o věrné zobrazení ekonomické reality. Z pohledu ekonomického modelu EVA je patrný 

značný pokles výkonnosti společnosti DEZA, a.s. na konci hodnoceného období, který byl 
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dán především výrazným propadem tržeb v roce 2009. Tato skutečnost potvrdila jeho 

schopnost lépe vystihnout realitu oproti tradičním ukazatelům a účetnímu modelu EVA. 

 I když provedená analýza ukázala výrazné zhoršení výsledku hospodaření z hlavní 

operativní činnosti v závěru hodnoceného období, je nutné zohlednit i další podstatné faktory. 

Z důvodu celosvětové hospodářské krize, byly roky 2008 a 2009 pro většinu průmyslových 

podniků zcela mimořádné. Ve většině z nich panovala značná nejistota o dalším vývoji a 

podniky přistupovaly k omezování výroby. Jelikož objem a ziskovost prodeje výrobků 

společnosti DEZA, a.s. přímo nebo nepřímo souvisí s tržní situací ve stavebnictví a 

automobilovém průmyslu, došlo koncem roku 2008 k citelnému poklesu poptávky po 

hlavních komoditách, který pokračoval i v roce 2009.  Rok 2010 je již ve znamení stabilizace 

a průmyslová výroba většiny zemí vykázala rostoucí trend. Proto lze v dalších letech očekávat 

růst poptávky po výrobcích společnosti. Tento faktor by spolu s přijatými opatřeními v 

podobě snížení většiny nákladových položek, efektivnějším plánování výroby a hledání 

nových příležitostí na zámořských trzích, měl přispět k opětovnému růstu a tvorbě 

ekonomické přidané hodnoty pro vlastníky. 
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APT model arbitrážního oceňování 

C celkový kapitál 

CAPM model oceňování kapitálových aktiv 

CFROI provozní návratnost investice 

CK cizí úročený kapitál 

CZ cizí zdroje 

CZ-NACE aktuální odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČR Česká republika 

DFM dlouhodobý finanční majetek 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT čistý zisk 

EBIT zisk před úroky a zdaněním 

EBITDA zisk před úroky, zdaněním a odpisy 

EBT zisk před zdaněním 

EPS zisk na akcii 

EVA ekonomická přidaná hodnota 

FCF volné cash flow 

IN01 bonitní a bankrotní index 

IN05 aktualizovaný bonitní a bankrotní index 

IN95 bankrotní index 

IN99 bonitní index pro hodnocení výkonnosti podniku 

KBÚ krátkodobé bankovní úvěry 

koef. koeficient 

KZ krátkodobé závazky 

L1 okamžitá likvidita 

L2 pohotová likvidita 

L3 běžná (celková) likvidita 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Nck náklady na cizí kapitál 

Nvk náklady na vlastní kapitál 

NOA čistá operativní aktiva 

NOPAT zisk z operativní činnosti po zdanění 

OA oběžná aktiva 

OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností 

re náklady na vlastní kapitál 

rf bezriziková úroková míra 

rfinstab riziková přirážka za finanční stabilitu 

rfinstru riziková přirážka za finanční strukturu 
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rLA riziková přirážka za velikost podniku 

rpod riziková přirážka za podnikatelské riziko 

ROA rentabilita aktiv 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROI rentabilita investovaného kapitálu 

RONA rentabilita čistých operativních aktiv 

ROS rentabilita tržeb 

RP riziková přirážka 

t sazba daně z příjmů 

T tržby 

Ú nákladové úroky 

UM úroková míra 

UZ úplatné zdroje 

V výnosy 

V1-V6 váhy ukazatelů 

VH výsledek hospodaření 

VK vlastní kapitál 

WACC vážené průměrné náklady kapitálu 

XL1 parametr pro výpočet přirážky za finanční stabilitu rfinstab 

XL2 parametr pro výpočet přirážky za finanční stabilitu rfinstab 

ZC zůstatková cena 
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Příloha č. 1: Organizační struktura společnosti DEZA, a.s. a schéma vztahů s propojenými  

  osobami k 31.12.2009. 

 

Organizační struktura: 

 

 

Schéma vztahů mezi propojenými osobami (společnosti, s nimiž DEZA a.s, měla v roce 

2009 nějaký vztah): 

 

 

AGROFERT HOLDING, a.s. 

DEZA, a.s. 

ZZN Polabí, a.s. 

PENAM, a.s. 

DUSLO, a.s. 

AGROFERT Hungária Kft. 

Výzkumný ústav 

organických syntéz a.s. 

Fatra, a.s. 

Syntesia, a.s. 

Kostelecké uzeniny a.s. 

PREOL, a.s. 

PRECHEZA a.s. 

PŘEDSTAVENSTVO 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 

ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

PERSONÁLNÍ ÚSEK 

ÚSEK ŘEDITELE PRO FINANCE, EKONOMIKU A SPRÁVU 

OBCHODNÍ ÚSEK 

VÝROBNÍ ÚSEK 



Příloha č. 2: Rozvaha společnosti DEZA, a.s. v letech 2006 - 2009 

 

 

 

 

Ozn. Položka v tis. Kč (Netto) 2006 2007 2008 2009

Aktiva celkem 5 908 524 6 074 721 6 830 737 4 411 221

B. Dlouhodobý majetek 3 366 108  3 504 276  4 812 522  2 628 135  

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 30 459       4 650         3 468         7 330         

B.I.1. Software 836           447           512           336           

B.I.2. Ocenitelná práva 1 023         4 203         2 956         2 247         

B.I.3. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 28 600       -               -               4 747         

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 432 358  2 586 796  2 496 512  2 294 430  

B.II.1. Pozemky 105 173     105 128     99 707       97 328       

B.II.2. Stavby 883 640     977 299     1 030 349  1 019 089  

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory m. v. 1 332 158  1 348 458  1 280 171  1 160 888  

B.II.4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 137           137           136           136           

B.II.5. Nedokončený DHM 103 380     130 929     33 328       14 800       

B.II.6. Poskytnuté zálohy na DHM 7 870         24 845       52 821       2 189         

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 903 291     912 830     2 312 542  326 375     

B.III.1.  Podíly v ovládaných a řízených osobách 52 096       53 798       2 030 651  46 813       

B.III.2. Podíly v úč. jednotkách pod podst. vlivem 685 927     685 927     178 327     178 327     

B.III.3. Ostatní dlouh. cenné papíry a podíly 52 589       52 589       -               1               

B.III.4. Jiný dlouhodobý finanční majetek 112 679     116 368     1 750         -               

B.III.5. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek -               4 148         101 814     101 234     

C. Oběžná aktiva 2 534 358  2 559 915  2 000 209  1 770 696  

C.I. Zásoby 1 109 120  1 089 208  1 014 305  877 501     

C.I.1. Materiál 486 786     426 509     319 921     385 418     

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 299 322     289 079     323 331     221 893     

C.I.3. Výrobky 321 879     367 315     370 155     265 525     

C.I.4. Zboží 1 079         1 555         898           376           

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 54             4 750         -               4 289         

C.II. Dlouhodobé pohledávky 28 145       38 639       38 387       9 123         

C.II.1. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 3 211         5 411         5 910         4 060         

C.II.2. Jiné pohledávky 24 934       33 228       32 477       5 063         

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 353 654  1 264 538  801 894     788 021     

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 254 599  1 161 817  676 005     732 000     

C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 14 297       -               1 167         -               

C.III.3. Stát - daňové pohledávky 62 814       66 581       54 648       10 501       

C.III.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 11 208       14 287       39 346       24 272       

C.III.5. Dohadné účty aktivní 231           273           3 698         1 034         

C.III.6. Jiné pohledávky 10 505       21 580       27 030       20 214       

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 43 439       167 530     145 623     96 051       

C.IV.1. Peníze 368           1 554         421           401           

C.IV.2. Účty v bankách 43 071       138 848     145 202     95 650       

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly -               27 128       -               -               

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 8 058         10 530       18 006       12 390       

D.I. Časové rozlišení 8 058         10 530       18 006       12 390       

D.I.1. Náklady příštích období 5 276         7 719         15 154       12 380       

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 2 712         2 741         2 690         -               

D.I.3. Příjmy příštích období 70             70             162           10             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozn. Položka v tis. Kč 2006 2007 2008 2009

Pasiva celkem 5 908 524 6 074 721 6 830 737 4 411 221

A. Vlastní kapitál 3 712 276  4 195 321  4 416 849  2 849 336  

A.I. Základní kapitál 1 101 025  1 101 025  1 101 025  1 101 025  

A.I.1. Základní kapitál 1 101 025  1 101 025  1 101 025  1 101 025  

A.II. Kapitálové fondy 10 595 -      5 298 -       21 482 -      21 977 -      

A.II.1. Ostatní kapitálové fondy 10 206       10 112       15 198       15 552       

A.II.2. Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. 20 801 -      15 410 -      36 680 -      37 529 -      

A.III. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 220 628     221 680     221 393     221 086     

A.III.1. Zákonný rezervní fond 220 205     220 205     220 205     220 205     

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 423           1 475        1 188        881           

A.IV VH minulých let 2 031 483  2 392 023  2 802 496  1 062 154  

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 2 031 483  2 392 023  2 802 496  1 062 154  

A.V. VH běžného účetního období 369 735     485 891     313 417     487 048     

B. Cizí zdroje 2 152 851  1 832 464  2 380 826  1 523 433  

B.I. Rezervy 292 842     283 492     332 736     248 270     

B.I.1. Rezervy podle zvláštních předpisů 252 135     233 728     274 069     245 904     

B.I.2. Rezerva na daň z příjmů 30 094       37 826       31 917       -               

B.I.3. Ostatní rezervy 10 613       11 938       26 750       2 366        

B.II. Dlouhodobé závazky 247 802     210 223     385 821     302 094     

B.II.1. Dlouhodobé přijaté zálohy -               -               11 849       -               

B.II.2. Jiné závazky 6 875        8 016        223 796     137 273     

B.II.3. Odložený daňový závazek 240 927     202 207     150 176     164 821     

B.III. Krátkodobé závazky 791 025     701 835     501 422     585 535     

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 711 906     654 005     318 537     394 149     

B.III.2. Závazky ke společníkům a účast. združení 381           359           355           -               

B.III.3. Závazky k zaměstnancům 18 451       17 783       22 347       25 208       

B.III.4. Závazky ze soc. zab.a zdrav. pojištění 11 074       11 026       13 246       14 364       

B.III.5. Stát - daňové závazky a dotace 31 619       2 875        6 626        17 322       

B.III.6. Krátkodobé přijaté zálohy 1 516        817           418           45 602       

B.III.7. Dohadné účty pasivní 10 892       12 125       68 044       12 592       

B.III.8 Jiné závazky 5 186        2 845        71 849       76 298       

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 821 182     636 914     1 160 847  387 534     

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé -               83 325       461 651     80 000       

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 821 182     553 589     699 196     307 534     

C. Časové rozlišení 43 397       46 936       33 062       38 452       

C.I. Časové rozlišení 43 397       46 936       33 062       38 452       

C.I.1. Výdaje příštích období 43 397       46 936       33 062       38 452       



Příloha č. 3: Výkaz zisků a ztrát společnosti DEZA, a.s. v letech 2006 - 2009 

 

 

Ozn. Položka v tis. Kč 2006 2007 2008 2009

I. Tržby za prodej zboží 72 840       81 112       804 551     7 052         

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 69 159       70 500       780 738     6 145         

 + Obchodní marže 3 681         10 612       23 813       907           

II. Výkony 8 093 191  8 634 325  8 429 242  4 797 692  

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 7 903 951  8 579 022  8 190 045  5 159 436  

II.2. Změna stavu vnitrop. zásob vlastní výroby 166 608     28 963       210 543     382 915 -    

II.3. Aktivace 22 632       26 340       28 654       21 171       

B. Výkonová spotřeba 6 936 844  7 452 505  6 798 662  4 126 214  

B.1. Spotřeba materiálu a energie 6 005 759  6 440 399  5 818 488  3 463 037  

B.2. Služby 931 085     1 012 106  980 174     663 177     

 + Přidaná hodnota 1 160 028  1 192 432  1 654 393  672 385     

C. Osobní náklady 406 904     444 880     522 292     470 570     

C.1. Mzdové náklady 295 560     322 721     387 653     355 453     

C.2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 936           923           814           135           

C.3. Náklady na sociální zabezpečení 102 418     112 884     123 309     104 611     

C.4. Sociální náklady 7 990         8 352         10 516       10 371       

D. Daně a poplatky 6 458         5 166         5 689         5 816         

E. Odpisy DNM a DHM 367 246     367 563     396 697     387 994     

III. Tržby z prodeje majetku a materiálu 57 435       27 853       134 026     92 965       

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 30 531       1 286         108 396     76 682       

III.2 Tržby z prodeje materiálu 26 904       26 567       25 630       16 283       

F. ZC prodaného majetku a materiálu 21 018       23 114       42 855       76 224       

F.1. ZC prodaného dlouhodobého majetku 114           9               20 740       62 526       

F.2. Prodaný materiál 20 904       23 105       22 115       13 698       

G. Tvorba rezerv a časov. rozlišení prov. N 634 645     731 891 -    280 119     277 047 -    

IV. Ostatní provozní výnosy 764 298     66 806       95 611       66 649       

H. Ostatní provozní náklady 250 557     795 672     190 274     101 083     

* Provozní VH 294 933     382 587     446 104     67 359       

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -               -               -               2 047 571  

J. Prodané cenné papíry a podíly -               -               -               1 993 239  

VII. Výnosy z dlouhodobého fin.majetku 161 830     177 565     187 735     395 284     

VII.1. Výnosy z podílu v jedn. s podst. vlivem 161 830     177 565     187 735     395 284     

VIII. Výnosy z krátkodobého fin. majetku 3 610         2 152         489           57             

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 39 356       37 253       55 121       60 777       

L. Náklady z přecenění CP a derivátů 10 448       7 684         277 081     32 777       

M. Změna stavu rezerv a OP ve fin. oblasti 3 278 -        -               -               -               

X. Výnosové úroky 5 844         2 506         5 550         1 849         

N. Nákladové úroky 14 482       25 660       76 710       26 147       

XI. Ostatní finanční výnosy 50 845       92 684       226 901     113 109     

O. Ostatní finanční náklady 98 635       141 802     213 680     131 939     

* Finanční VH 141 198     137 014     91 675 -      434 545     

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 66 396       33 710       41 012       14 856       

Q.1. splatná 52 500       72 430       93 043       211           

Q.2. odložená 13 896       38 720 -      52 031 -      14 645       

** VH za běžnou činnost 369 735     485 891     313 417     487 048     

*** VH za účetní období - EAT 369 735   485 891   313 417   487 048   

**** VH před zdaněním - EBT 436 131     519 601     354 429     501 904     

VH před úroky a zdaněním - EBIT 450 613     545 261     431 139     528 051     



Příloha č. 4: Výpočet poměrových ukazatelů společnosti DEZA, a.s. dle metodiky MPO 

 (v tis. Kč) 

 

ROA - rentabilita celkových aktiv  

vzorec: EBIT / celková aktiva 

 

 

ROS - rentabilita tržeb  

vzorec: EBIT / Tržby 

 

*Pro rok 2006 jsou tržby počítány jako výnosy celkem viz. níže. Hodnoty za odvětví jsou totiž 

v tomto roce k dispozici podle této metodiky. 

Výnosy celkem 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009

  HV před zdaněním 436 131     519 601     354 429     501 904     

  Nákladové úroky 14 482       25 660       76 710       26 147       

EBIT (HV před zdaněním + Nákl. úroky) 450 613     545 261     431 139     528 051     

Celková aktiva 5 908 524  6 074 721  6 830 737  4 411 221  

ROA - DEZA, a.s 7,63% 8,98% 6,31% 11,97%

Rok

2006 2007 2008 2009

EBIT (HV před zdaněním + Nákl. úroky) 450 613     545 261     431 139     528 051     

Tržby (tržby za prodané zboží + výkony) * 9 249 249  8 715 437  9 233 793  4 804 744  

  Tržby za prodané zboží 81 112       804 551     7 052        

  Výkony 8 634 325  8 429 242  4 797 692  

ROS - DEZA, a.s 4,87% 6,26% 4,67% 10,99%

Rok

Výnosy celkem  rok 2006

Ozn.

I.

II.

III.

IV.

VII.

VIII.

IX.

X.

X.I

Celkem

161 830             

9 249 249        

výnos

72 840               

8 093 191          

57 435               

764 298             

5 844                

39 356               

3 610                

50 845               



Doba obratu zásob 

vzorec: Zásoby / Tržby x 360 

 

Doba obratu pohledávek 

vzorec: Krátkodobé pohledávky z obch. vztahů / Tržby x 360 

 

Doba obratu závazků  

vzorec: Krátkodobé závazky z obch. vztahů / Tržby x 360 

 

Obrat aktiv 

vzorec: Tržby / Celková aktiva 

 

*Pro rok 2006 jsou tržby počítány jako výnosy celkem viz. tabulka výše. Hodnoty za odvětví jsou 

totiž v tomto roce k dispozici pouze podle této metodiky. 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009

Zásoby 1 109 120  1 089 208  1 014 305  877 501     

Tržby 8 166 031  8 715 437  9 233 793  4 804 744  

  Tržby za prodané zboží 72 840       81 112       804 551     7 052        

  Výkony 8 093 191  8 634 325  8 429 242  4 797 692  

Doba obratu zásob - DEZA, a.s. 48,90 44,99 39,54 65,75

Rok

2006 2007 2008 2009

Krátkodobé pohledávky z obch. vztahů 1 254 599  1 161 817  676 005     732 000     

Tržby 8 166 031  8 715 437  9 233 793  4 804 744  

  Tržby za prodané zboží 72 840       81 112       804 551     7 052        

  Výkony 8 093 191  8 634 325  8 429 242  4 797 692  

Doba obratu pohledávek - DEZA, a.s. 55,31 47,99 26,36 54,85

Rok

2006 2007 2008 2009

Krátkodobé závazky z obch. vztahů 711 906     654 005     318 537     394 149     

Tržby 8 166 031  8 715 437  9 233 793  4 804 744  

  Tržby za prodané zboží 72 840       81 112       804 551     7 052        

  Výkony 8 093 191  8 634 325  8 429 242  4 797 692  

Doba obratu závazků - DEZA, a.s. 31,38 27,01 12,42 29,53

Rok

2006 2007 2008 2009

Celková aktiva 5 908 524  6 074 721  6 830 737  4 411 221  

Tržby (tržby za prodané zboží + výkony) * 9 249 249  8 715 437  9 233 793  4 804 744  

  Tržby za prodané zboží 81 112       804 551     7 052        

  Výkony 8 634 325  8 429 242  4 797 692  

Obrat aktiv - DEZA, a.s 1,57 1,43 1,35 1,09

Rok



Příloha č. 5: Výpočet ukazatelů zadluženosti za odvětví výroba chemických látek (v tis. Kč) 

 

Celková zadluženost v odvětví  

vzorec: (Cizí zdroje – rezervy) / Celková aktiva 

 

 

Zadluženost vlastního kapitálu v odvětví 

vzorec: (Cizí zdroje – rezervy) / Vlastní kapitál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009

Celková aktiva 125 379 000 114 808 099 100 614 118 102 642 821

Cizí zdroje - rezervy 48 810 000 48 426 567 40 841 079 47 869 362

  Cizí zdroje 50 946 000 49 804 364 41 975 364 50 210 178

  Rezervy 2 136 000 1 377 797 1 134 285 2 340 816

Celková zadluž. - odvětví (výr. chem. látek) 38,93% 42,18% 40,59% 46,64%

Rok

2006 2007 2008 2009

Vlastní kapitál 73 860 000 64 677 307 52 991 855 51 736 626

Cizí zdroje - rezervy 48 810 000 48 426 567 40 841 079 47 869 362

  Cizí zdroje 50 946 000 49 804 364 41 975 364 50 210 178

  Rezervy 2 136 000 1 377 797 1 134 285 2 340 816

Zadluženost VK - odvětví (výr. chem. látek) 66,08% 74,87% 77,07% 92,53%

Rok



Příloha č. 6: Výpočet indexů IN společnosti DEZA, a.s. (v tis. Kč) 

 

Položky z výkazů k výpočtu 

 

Index IN99  

                      
 

  
       

    

 
       

 

 
       

  

      
 

 

 

Index IN05 

                   
 

  
      

    

 
      

    

 
      

 

 
      

  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009

V - Výnosy celkem 9 249 249     9 122 256     9 939 226     7 583 005     

CZ - Cizí zdroje 2 152 851     1 832 464     2 380 826     1 523 433     

OA - Oběžná aktiva. 2 534 358     2 559 915     2 000 209     1 770 696     

KZ + KBÚ 1 612 207     1 255 424     1 200 618     893 069        

  KZ - krátkodobé závazky 791 025        701 835        501 422        585 535        

  KBÚ - krátkod. bank. úvěry 821 182        553 589        699 196        307 534        

EBIT 450 613        545 261        431 139        528 051        

A - Aktiva 5 908 524     6 074 721     6 830 737     4 411 221     

  Ú - Nákladové úroky 14 482          25 660          76 710          26 147          

Rok

koef. 2006 2007 2008 2009

A / CZ -0,017 2,745 3,315 2,869 2,896

EBIT / A 4,573 0,076 0,090 0,063 0,120

V / A 0,481 1,565 1,502 1,455 1,719

OA / (KZ + KBÚ) 0,015 1,572 2,039 1,666 1,983

IN99 - DEZA, a.s. 1,079 1,107 0,965 1,355

koef. 2006 2007 2008 2009

A / CZ 0,13 2,745 3,315 2,869 2,896

EBIT / Ú 0,04 31,115 21,249 5,620 20,195

EBIT / A 3,97 0,076 0,090 0,063 0,120

V / A 0,21 1,565 1,502 1,455 1,719

OA / (KZ + KBÚ) 0,09 1,572 2,039 1,666 1,983

IN05 - DEZA, a.s. 2,37 2,14 1,30 2,20



Příloha č. 7: Výpočet rizikových přirážek společnosti DEZA, a.s. (v tis. Kč) 

vzorec: (XL2 - L3)
2
/ (XL2 - XL1)

2 
x 0,1…………………..………….XL2 = 2,5 a XL1 = 1,0 

 

vzorec: UZ   3 mld. Kč, pak rLA = 0.00% 

 

vzorec: 
    

      
 > X1 pak rpod = min. hodnota rpod v odvětví………………….X1 = 

  

      
     

 

vzorec: WACC = rf + rpod + rfinstab + rLA 

 

vzorec:    
       

  

 
           

  

 
 
  

 
 

  

 

 

 

vzorec: rfinstru = re - WACC 

 

2006 2007 2008 2009

L3 1,57 2,04 1,67 1,98

rfinstab 3,83% 0,94% 3,09% 1,19%

Rok

2006 2007 2008 2009

UZ…...Vlast. kapitál + bank. Úvěry 4 533 458  4 832 235  5 577 696  3 236 870  

rLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rok

2006 2007 2008 2009

  UZ - úplatné zdroje 4 533 458 4 832 235 5 577 696 3 236 870

  A - aktiva 5 908 524 6 074 721 6 830 737 4 411 221

  UM - úroková míra 0,01764 0,04029 0,06608 0,06747

X1….UZ / A x UM 0,01353 0,03205 0,05396 0,04951

EBIT / A 0,07626 0,08976 0,06312 0,11971

rpod 3,67% 3,67% 3,72% 6,10%

Rok

2006 2007 2008 2009

rf 3,78% 4,28% 4,55% 4,67%

rfinstab 3,83% 0,94% 3,09% 1,19%

rLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

rpod 3,67% 3,67% 3,72% 6,10%

WACC 11,28% 8,89% 11,36% 11,96%

Rok

2006 2007 2008 2009

WACC 11,28% 8,89% 11,36% 11,96%

UZ 4 533 458 4 832 235 5 577 696 3 236 870

A 5 908 524 6 074 721 6 830 737 4 411 221

1-t 0,76 0,76 0,79 0,8

UM 0,01764 0,04029 0,06608 0,06747

VK 3 712 276 4 195 321 4 416 849 2 849 336

re 13,48% 9,78% 12,98% 12,85%

Rok

2006 2007 2008 2009

re 13,48% 9,78% 12,98% 12,85%

WACC 11,28% 8,89% 11,36% 11,96%

rfinstr 2,20% 0,89% 1,61% 0,89%

Rok


