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1. Úvod 

Cestou k úspěchu v období globální finanční krize je snaha o zvyšování výkonnosti 

(konkurenceschopnosti) podniku, které je možné dosáhnout zaujmutím správné strategie, 

využíváním vhodných  zdrojů – finančních, informačních i lidských a aktivním využíváním 

systému měření a řízení výkonnosti. Zvyšovat výkonnost podniku lze vytvořením a realizací 

takového systému měření a řízení výkonnosti, který bude využíván v souladu s vizí a strategií 

podniku a bude sjednocovat různé pohledy na výkonnost. Otázkou však zůstává, jak 

výkonnost podniku změřit, popřípadě jaký vhodný ukazatel k měření výkonnosti použít. 

Pro hodnocení výkonnosti existuje celá řada přístupů. Většina podniků v České 

republice se však při hodnocení své výkonnosti zaměřuje na tradiční ukazatele finanční 

analýzy, kterými jsou nejčastěji ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Tyto 

ukazatele sice vyjadřují úroveň hospodaření podniku, avšak z pohledu manažerského, který 

bere v úvahu návratnost kapitálu nebo míru využití aktiv. Nezohledňuje však rizika, která 

podstupují vlastníci investující do společnosti své prostředky. Řada podniků, většinou s cizí 

kapitálovou účastí, již proto přechází z hodnocení výkonnosti pomocí standardních metod k 

metodám tzv. hodnotovým, které zohledňují právě ono požadované vlastnické hledisko. Jedná 

se především o ukazatel EVA (Economic Value Added), neboli ekonomickou přidanou 

hodnotu, který se v posledních letech stále více prosazuje. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti energetického odvětví a 

společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., která v tomto odvětví působí. Výkonnost 

podniku a odvětví je hodnocena pomocí tradičních ukazatelů a následně také pomocí 

moderního ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA) v letech 2006 – 2010. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první kapitola odpovídá úvodu a 

poslední kapitola je závěr. 

Ve druhé kapitole je popsána metodika hodnocení finanční výkonnosti, která tvoří 

hlavní podklad pro praktickou část. Popsány zde jsou jednotlivé přístupy a nástroje k měření 

finanční výkonnosti. 

 Ve třetí kapitole je charakterizováno odvětví energetiky a představena společnost 

Severomoravská plynárenská, a. s. Dále je provedena vertikální a horizontální analýza za léta 

2006 – 2010. Veškeré informace, které jsou nezbytné pro jednotlivé výpočty, jsou čerpány 

z výročních zpráv společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. a z analýz Ministerstva 

průmyslu a obchodu České republiky za pětileté období 2006 – 2010. 
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Čtvrtá kapitola je zaměřena na aplikaci jednotlivých metod na odvětví energetiky a 

společnost Severomoravská plynárenská, a. s. Jsou zde provedeny výpočty ukazatelů finanční 

analýzy, souhrnných ukazatelů a ekonomické přidané hodnoty. V závěru této kapitoly jsou 

jednotlivé výsledky zhodnoceny a porovnány. Nakonec je uvedeno vlastní zhodnocení 

dosažených výsledků, popřípadě doporučení možných opatření. 
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2. Metodika hodnocení finanční výkonnosti podniku a 
odvětví 

Finanční výkonnost představuje jedno ze základních cílových kriterií finančního řízení 

podniku a odvětví. V rámci hodnocení úspěšnosti podniku se pojmy jako výkonnost podniku, 

měření výkonnosti a řízení hodnoty firmy stávají klíčovými. 

Obecně lze výkonnost popsat jako schopnost podniku co nejlépe zhodnotit investice 

vložené do jeho podnikatelských aktiv. Existuje ale mnoho názorů na to, co si pod pojmem 

výkonnost představit, protože každý subjekt, který je v určitém vztahu k podniku, může 

hodnotit výkonnost podniku jinak. 

Zákazník považuje za výkonný podnik ten, který dokáže uspokojit jeho potřeby a 

nabídnout mu kvalitní produkt v krátké dodací lhůtě a za přijatelnou cenu. Výkonný podnik z 

pohledu manažera je podnik prosperující, mající stabilní podíl na trhu, loajální zákazníky a 

likvidní a rentabilní hospodaření. Pro vlastníka je podnik výkonný tehdy, pokud se kapitál, 

který do podniku vložil, zhodnotí v co největším rozsahu a v co nejkratší době. Pro banky a 

dodavatele je výkonnost ve schopnosti podniku splácet své závazky. Zaměstnanci hodnotí 

podnik jako výkonný podle kvality pracovních podmínek a výše mzdy.  

Vzhledem k výše popsaným pohledům je ve většině podniků upřednostňovaný pohled 

vlastníků. Je to z toho důvodu, že vlastník do podniku vkládá své peníze a nese největší riziko 

samotného podnikání. Měření výkonnosti pro potřeby vlastníků (shareholder value) je 

prosazováno zejména v angloamerickém prostředí s vyspělými kapitálovými trhy, a změna 

výkonnosti podniku se tak promítá do cen akcií podniku. Ve skutečnosti však nejde jen o 

tvorbu hodnoty, ale předpokládá se soulad zájmů a spokojenost všech stran, které jsou 

s podnikem nějakým způsobem spjaty (stakeholder value). Je tedy důležité preferovat 

shareholder value, protože to je současně jediná cesta ke zvyšování stakeholder value. 
1
 

2.1. Přístupy k měření finanční výkonnosti 

Finanční výkonnost je možné měřit na základě několika přístupů, které se neustále 

vyvíjí. V minulosti se měřila výkonnost podniku pouze finančními ukazateli, které vycházejí 

z účetních dat. Hodnocení pouze finančních výsledků však opomíjí spoustu dalších aspektů, 

které jsou důležité pro úspěšné podnikání, jako je např. riziko, skutečné náklady kapitálu, 

interní procesy, lidské zdroje. Dochází také ke zkreslování výše vykazovaného zisku a dalším 

                                                 
1
 NEUMAIER, I.; NEUMAIEROVÁ, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. (2002). 
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nepřesnostem. Pomocí tradičních finančních ukazatelů je možné popsat dosavadní vývoj 

podniku, porovnávat výsledky finančních ukazatelů s podniky obdobného zaměření, ale 

nejsou dostatečné pro hledání budoucí úspěšnosti a dalšího rozvoje celého podniku. Klasické 

(tradiční) přístupy využívají pro měření výkonnosti širokou škálu finančních ukazatelů a 

hlavním cílem je dosažení maximálního zisku. Příkladem může být klasická finanční analýza. 

V posledních letech se začínají využívat přístupy, které kombinují data účetní a tržní, 

čímž dochází k odstranění nedostatků klasických přístupů. Tyto moderní přístupy se snaží o 

propojení všech činností v podniku a lidí, kteří se účastní podnikových procesů. Tato skupina 

ukazatelů je založena na tzv. ekonomickém zisku, který zohledňuje také alternativní náklady 

(náklady obětované příležitosti). Nejvýznamnějšími kritérii jsou ekonomická přidaná hodnota 

(EVA) a tržní přidaná hodnota (MVA). Ukazatel EVA byl vytvořen v roce 1991 společností 

Stern Stewart & Co. a v současné době se stává klíčovým ukazatelem pro měření finanční 

výkonnosti. 

2.2. Tradiční metody měření výkonnosti 

Nejčastěji využívanou tradiční metodou pro měření finanční výkonnosti je finanční 

analýza.  

Finanční analýza je důležitým nástrojem finančního řízení. Na základě finanční 

analýzy můžeme zhodnotit nejen situaci podniku v minulosti, ale také v současnosti, a 

přijímat tak vhodná opatření pro budoucí vývoj hospodaření podniku.  

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexně popsat majetkovou a finanční situaci 

podniku (finanční zdraví). Dobrá finanční situace přispívá podniku k získávání nových zdrojů 

(nové úvěry od banky, investice od nových investorů), vede ke zvyšování finanční 

důvěryhodnosti a podnik se tak pro investory stává zajímavějším. Finanční zdraví podniku 

závisí nejen na jeho finanční pozici, ale také na jeho výkonnosti. Každý podnik by měl proto 

do popředí stavět své silné stránky, a naopak slabé stránky co nejvíce eliminovat. 

Informace, které jsou součástí finanční analýzy, jsou využívány širokým spektrem 

uživatelů. Manažeři podniku tyto informace využívají pro potřeby dlouhodobého a 

krátkodobého řízení podniku, vlastníkům podává informace o zhodnocení jimi vloženého 

kapitálu, investorům pomáhá při rozhodování o budoucí investici, konkurence využívá 

informace o finanční situaci podniku zejména pro vlastní srovnání. Dalšími neméně 

důležitými uživateli jsou zaměstnanci, odběratelé a dodavatelé, banky a stát a jeho orgány. 
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Úspěšná finanční analýza se odvíjí od kvalitních zdrojů informací. Hlavním zdrojem 

informací pro finanční analýzu jsou účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash 

flow). Dále jsou využívány také vnitropodnikové informace (interní směrnice, podnikové 

statistiky, komentáře manažerů), informace z kapitálových a peněžních trhů. Velkým 

nedostatkem účetních dat je možnost ovlivnění výše zisku a také, že ukazatele nereflektují 

vliv inflace ani podstupované podnikatelské riziko. Inflace ovlivňuje hodnoty všech aktiv a 

pasiv a má vliv také na výsledek hospodaření. 

Metody finanční analýzy je možné rozdělit do dvou velkých skupin, deterministické 

metody a metody matematicko-statistické, které vycházejí z pravidla z údajů delších časových 

řad a slouží především k posouzení determinantů a faktorů vývoje. Mezi matematicko-

statistické metody je možné zařadit např. diskriminační a regresivní analýzu. Deterministické 

metody jsou jednodušší a standardně využívané pro běžné finanční analýzy podniku za kratší 

časová období. Mezi deterministické metody patří horizontální a vertikální analýza, poměrová 

analýza, analýza soustav ukazatelů a analýza citlivosti.
2
 

 Každá z těchto metod by měla být vybírána v závislosti na konkrétních potřebách 

uživatelů finanční analýzy a měla by odpovídat předem stanoveným cílům.  

2.2.1. Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele využívají údaje, které jsou obsaženy přímo v účetních výkazech. 

Položky rozvahy jsou stavové veličiny, které jsou uvedeny vždy k určitému okamžiku. 

Tokovými veličinami jsou označovány údaje za určité časové období, které můžeme nalézt ve 

výkazu zisku a ztráty nebo výkazu cash flow. Absolutní ukazatele mají pouze doplňkovou 

úlohu. Nejsou vhodné pro mezipodnikové srovnání, používají se zejména k analýze 

vývojových trendů a analýze struktury (horizontální a vertikální analýza), jejichž cílem je 

posouzení jednotlivých položek z účetních výkazů a učinění závěrů do budoucna. 

 

Horizontální analýza zachycuje absolutní a procentní přírůstky nebo úbytky 

zkoumaných veličin v čase. Důležité je, abychom měli více údajů z minulých let, minimálně 

dvě po sobě jdoucí období. Čím více údajů máme, tím přesnější můžeme provést interpretaci. 

Absolutní změna nám říká, o kolik jednotek se změnila daná veličina v čase. Je možné 

ji odvodit z následujícího vztahu: 

 

           ,                   (2.1) 

                                                 
2
 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2008). 
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kde Ut je hodnota veličiny v běžném období a Ut-1 znamená hodnotu veličiny v předchozím 

období. 

Procentní změna vyjadřuje, o kolik procent se změnila daná veličina v čase a je 

vyjádřena vztahem: 

 

   

    
 

       

    
,                   (2.2) 

 

kde Ut označuje hodnotu veličiny v běžném období a Ut-1 značí hodnotu veličiny 

v předchozím období. 

 

Vertikální analýza sleduje podíl jednotlivých položek na bilanční sumě a umožňuje 

srovnání struktury výkazů s podobnými podniky v odvětví. U analýzy rozvahy jsou položky 

vyjádřeny jako procento z celkových aktiv a pasiv, u výkazy zisku a ztráty jako procento 

z celkových výnosů. Vzorec vypadá následovně: 

 

               
  

   
,                  (2.3) 

  

ve kterém Ui představuje hodnotu dílčí položky a ∑Ui je celková velikost položky. 

 

Nevýhodou horizontální a vertikální analýzy je především to, že neukazuje příčiny 

změn, pouze je konstatuje.  

2.2.2. Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele vznikají jako rozdíl dvou stavových ukazatelů. 

K nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál, který má vliv na 

likviditu podniku. Aby byl podnik schopný dostát svým závazkům, musí mít dostatečné 

množství kapitálu, tedy více krátkodobých likvidních aktiv než krátkodobých závazků. 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) představuje část oběžného majetku, který se během 

určitého období (roku) přemění na pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých 

závazků může být použit k uskutečnění podnikatelských záměrů. Je vyjádřen následovně: 

 

       ž á          á         á     .               (2.4) 
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2.2.3. Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou základním jádrem metodiky finanční analýzy. Pomocí těchto 

ukazatelů je možné zjistit, zda se podnik jeví jako finančně zdravý či nikoliv a zhodnotit 

vývojový trend podniku.  

Poměrové ukazatele jsou dány podílem dvou různých položek, mezi kterými musí 

existovat vzájemná souvislost. Důležitým faktorem pro výběr konkrétního ukazatele je 

především to, co chceme vypočítat. V dnešní době existuje celá řada poměrových ukazatelů, 

které můžeme rozdělit do několika skupin podle jednotlivých oblastí finanční analýzy. Jsou to 

ukazatele rentability, zadluženosti, likvidity, aktivity, ukazatele kapitálového trhu a ukazatele 

na bázi cash flow.  

Pro odborný závěr nestačí provést analýzu pouze jednoho ukazatele, ale je dobré 

provést analýzu z více hledisek. 

Vzhledem k rozsáhlosti tohoto tématu a k zaměření diplomové práce jsou poměrové 

ukazatele analyzovány pouze okrajově.  

 

UKAZATELE RENTABILITY 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu, je klíčovým kritériem každého 

investora. Obecně platí, že čím vyšší hodnoty ukazatel rentability dosahuje, tím lépe pro 

podnik. Při výpočtu tohoto ukazatele dochází k poměřování různých modifikací zisku a 

vloženého kapitálu.
3
 

 V českých podmínkách je možné využít následující modifikace zisku v závislosti na 

požadovaném obsahu ukazatele: 

 

- EBIT (earnings before interest and taxes) – jedná se o zisk před úroky a 

zdaněním.
4
 Často je tento zisk považován za provozní výsledek hospodaření. 

- EAT (earnings after taxes) – představuje zisk po zdanění, je to čistý zisk, který 

slouží k rozdělení mezi společníky a akcionáře. Tento zisk můžeme nalézt jako 

výsledek hospodaření za účetní období ve výkazu zisku a ztráty. 

- EBT (earnings before taxes) – jedná se o zisk před zdaněním. Můžeme ho zjistit 

z rozvahy, jako výsledek hospodaření před odečtením daní. 

 

                                                 
3
 Pod pojmem vložený kapitál si je možné představit celkový kapitál (vlastní i cizí), celkový majetek (aktiva), ale 

také pouze vlastní kapitál. 
4
 Těmito úroky se rozumí nákladové úroky (úroky z bankovních úvěrů, které platí dlužník věřiteli). 
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Rentabilita aktiv - ROA (Return on Assets) 

Rentabilita aktiv je klíčovým ukazatelem rentability, protože poměřuje zisk s 

celkovými aktivy, které byly investovány do podnikání, bez ohledu na zdroje financování. 

Pomocí tohoto ukazatele zjišťujeme celkovou efektivnost podniku, efektivnost využívání 

vložených prostředků. Je vyjádřen vztahem: 

 

    
    

              
,                   (2.5) 

 

kde EBIT vyjadřuje zisk před úroky a zdaněním. 

 

Pro podnik je žádoucí, aby tento ukazatel byl co největší, tedy aby se vložený majetek 

co nejvíce zhodnocoval. Pro výpočet můžeme použít EBIT nebo EAT. Pokud je použit zisk 

před zdaněním a úroky (EBIT), dochází ke srovnání podniků s různým daňovým prostředím a 

úrokovým zatížením. Použitím čistého zisku (EAT) a přičtením úroků po zdanění dostaneme 

vztah:  

 

    
              

      
,                  (2.6) 

 

ve kterém EAT představuje čistý zisk a t je sazba daně z příjmů. 

 

Výpočet ROA s použitím čistého zisku (EAT) se využívá při srovnání podniků s různým 

podílem cizích zdrojů ve finanční struktuře. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů - ROCE (Return on Capital Employed) 

ROCE vyjadřuje návratnost investic, tedy výnosnost dlouhodobých zdrojů. Jde o 

zhodnocení aktiv podniků, které jsou financovány vlastním kapitálem a dlouhodobým cizím 

kapitálem. Rentabilita dlouhodobých zdrojů vychází z následujícího vztahu: 

 

     
    

                                
,                (2.7) 

 

kde je EBIT označován jako zisk před úroky a zdaněním. 

 

Tento ukazatel se používá zejména k mezipodnikovému porovnání u velkých 

průmyslových korporací, kde má dlouhodobý kapitál významný vliv. 
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Rentabilita tržeb - ROS (Return on Sales) 

Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, 

tedy jaká velikost zisku v Kč připadá na 1 Kč tržeb. Podle toho, jaký druh zisku dosadíme do 

výpočtu rozlišujeme: - provozní ziskové rozpětí, 

  - čisté ziskové rozpětí. 

 

U provozního ziskového rozpětí se pro výpočet používá EBIT, který nezahrnuje vliv 

finančních nákladů, zejména úroků. Vzorec má následující podobu: 

  

                         
    

     
,                 (2.8) 

 

kde EBIT  vyjadřuje zisk před zdaněním a úroky. 

 

Pokud použijeme pro výpočet EAT, mluvíme o čistém ziskovém rozpětí, které se 

vypočítá následovně: 

 

                      
   

     
,                 (2.9) 

 

kde EAT  znamená čistý zisk, což je zisk po zdanění. 

 

Rentabilita nákladů - ROC (Return on cost) 

Rentabilita nákladů představuje poměr zisku a nákladů. Vyjadřuje kolik korun čistého  

zisku podnik získá vložením jedné koruny celkových nákladů. Je vyjádřen vztahem: 

 

    
   

               
,                 (2.10) 

 

kde čistý zisk je označen jako EAT. 

 

S růstem hodnoty ukazatele dochází k lepšímu zhodnocení nákladů vložených do 

podnikání a tím k růstu procenta zisku. Tento ukazatel je často označován jako doplňkový 

ukazatel k rentabilitě tržeb. 
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Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (Return on Equity) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu, který do podniku vložili 

jeho akcionáři či vlastníci. Obecně je ukazatel formulován jako poměr čistého zisku (EAT) a 

vlastního kapitálu a vzorec pak vypadá následovně: 

 

    
   

               
.                  (2.11) 

 

Obecně platí, že hodnota rentability vlastního kapitálu by měla být vyšší než výnos 

(úroková míra) u bezrizikových cenných papírů.
5
 Mezi faktory ovlivňující výši tohoto 

ukazatele patří úroková míra cizího kapitálu, podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu. 

Pokud dojde k poklesu úrokové míry cizího kapitálu, snížení podílu vlastního kapitálu, 

popřípadě kombinací předchozích důvodu, dochází ke zvýšení rentability vlastního kapitálu. 

 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Ukazatele zadluženosti hodnotí vztah mezi vlastními a cizími zdroji podniku. Hodnota 

tohoto ukazatele je tím vyšší, čím je podnik zadluženější. Určitá míra zadlužení je obvykle 

pro podnik výhodná, protože každý podnik by měl požadovat finanční strukturu s 

minimálními náklady na kapitál. Podnik by měl proto nalézt optimální vztah mezi vlastními a 

cizími zdroji financování s ohledem na pozitivní vývoj rentability a likvidity podniku. 

 

Celková zadluženost 

 Jedná se o ukazatel věřitelského rizika, který říká, že čím je hodnota vyšší, tím vyšší 

je finanční riziko pro věřitele. Vztah pro výpočet vypadá následovně: 

 

                    
           

             
.               (2.12) 

 

Pokud hodnota převyšuje oborový průměr, podnik získává dodatečné cizí zdroje velmi 

obtížně. Věřitelé pak mohou požadovat např. vyšší úrok. Tento ukazatel je významný 

zejména pro dlouhodobé věřitele, jako jsou např. komerční banky. 

 

 

 

                                                 
5
 Výnosnost bezrizikových cenných papírů je garantována státem. Jedná se například o státní dluhopisy. 
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel určuje míru zadlužení vlastního kapitálu. Akceptovatelná zadluženost 

vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje firmy a postoji vlastníků k riziku. Tento ukazatel se 

vypočítá pomocí následující rovnice: 

 

                                         
           

               
.            (2.13) 

 

U stabilních společností by se měla hodnota pohybovat přibližně od 80 % do 120 %. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

Tento ukazatel udává, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními 

zdroji. Zvyšování tohoto ukazatele znamená upevňování finanční stability, ale příliš vysoký 

ukazatel může mít za příčinu zpomalení tempa růstu firmy. Vzorec má následující tvar: 

 

             
               

             
.                (2.14) 

 

Majetkový koeficient (finanční páka) 

Finanční páka představuje efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím 

cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku. Pokud je úroková míra nižší než výnosnost 

aktiv, potom použití cizího kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu. Majetkový 

koeficient se vypočítá následovně: 

 

              
              

               
.                (2.15) 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel udává, kolikrát jsou úroky kryty výši provozního zisku. Čím je ukazatel 

vyšší, tím je to lepší. Je-li hodnota rovna 1 => podnik vydělá pouze na úroky, vytvořený zisk 

je tedy nulový, je-li hodnota nižší než 1 => podnik nevydělá ani na úroky. Vztah pro výpočet 

je vyjádřen následující rovnicí: 

 

              
    

     
.                 (2.16) 
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Ukazatel úrokového zatížení 

Ukazatel vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. 

Pokud je úrokové zatížení dlouhodobě nízké, může si podnik dovolit vyšší podíl cizích 

zdrojů, vzorec vypadá následovně: 

 

                 
     

    
.                 (2.17) 

 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Ukazatele likvidity slouží ke zjištění, zda bude mít podnik potíže se splácením svých 

závazků, které jsou splatné v blízké budoucnosti. Pokud je podnik dostatečně likvidní, pak mu 

nehrozí problémy se splácením svých závazků. Pokud ale podnik vykazuje příliš vysokou 

likviditu společně s vysokou mírou čistého pracovního kapitálu, dochází k poklesu rentability, 

což je nepříznivý jev pro vlastníky podniku. Ke snížení rentability dochází v důsledku toho, 

že jsou finanční prostředky vázány v aktivech, které nepřispívají k výraznému zhodnocování 

těchto finančních prostředků. 

 

Ukazatel celkové likvidity  

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku, tedy kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby veškeré oběžná aktiva 

v daném okamžiku proměnil v hotovost. Je rozhodující, aby krátkodobé dluhy v době jejich 

splatnosti podnik kryl z takových složek majetku, které jsou pro tento účel určeny a aby 

nevyužíval těch, které jsou určeny pro jiné účely. Tento ukazatel se vypočítá pomocí 

následující rovnice: 

 

                            
             

                  
,              (2.18) 

 

Výsledná hodnota ukazatele celkové likvidity by se měla pohybovat přibližně v pásmu od 1,5 

do 2,5. 

 

Ukazatel pohotové likvidity 

Ne všechna oběžná aktiva jsou stejně likvidní, některá jsou dokonce na peníze 

nepřeměnitelná (nikdo je od podniku z různých důvodů neodkoupí, např. pro jejich 

zastaralost, pro jejich nepoužitelnost v jiném podniku apod.), proto ukazatel pohotové 
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likvidity vylučuje z oběžných aktiv zásoby a ponechává v čitateli jen pohotové prostředky. 

Ukazatel se vypočítá pomocí následující rovnice: 

 

                             
                    

                  
,             (2.19) 

 

Doporučená hodnota pro tohoto ukazatele je v rozmezí 1,0 – 1,5. 

 

Ukazatel okamžité likvidity 

Tento ukazatel je významný z krátkodobého hlediska, kdy dochází k poměřování 

pohotových platebních prostředků a krátkodobých závazků. Mezi pohotové platební 

prostředky patří peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky. Tento ukazatel se vypočítá 

následovně: 

 

                             
                            

                  
,            (2.20) 

 

Ukazatel je poměrně nestabilní, a proto slouží zejména k dokreslení úrovně likvidity podniku. 

 

UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatele aktivity zachycují relativní vázanost kapitálu v jednotlivých formách aktiv, 

čímž vypovídají o tom, jak podnik hospodaří se svými aktivy. Mezi tyto ukazatele můžeme 

zařadit ukazatele typu doby obratu nebo obratovosti. Ukazatele se počítají pro jednotlivé 

druhy aktiv jako jsou zásoby, pohledávky nebo celková aktiva. 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob je považována za ukazatel intenzity využití zásob a vyjadřuje 

průměrný časový interval (ve dnech), po který jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 

prodeje. Vzorec pro výpočet má následující podobu: 

 

                  
      

         
.                (2.21) 

 

Tento ukazatel by měl vykazovat klesající trend. 
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Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel udává, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek, 

respektive za jak dlouho jsou placeny faktury, a vypočítá se následovně: 

 

                        
          

         
.               (2.22) 

 

Výsledné hodnoty by měly mít klesající tendenci, protože čím vyšší je tento ukazatel, tím 

delší dobu podnik poskytuje svým obchodním partnerům např. obchodní úvěr, což zvyšuje 

pro podnik riziko dočasné ztráty likvidity. 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků přestavuje dobu splatnosti závazků z obchodních vztahů. 

Vyjadřuje platební schopnost podniku vůči dodavatelům a měl by vykazovat stabilní trend. 

Doba obratu závazků se vypočítá pomocí následující rovnice: 

 

                    
       

         
.                (2.23) 

 

UKAZATELE KAPITÁLOVÉHO TRHU 

U těchto ukazatelů se vychází nejen z účetních údajů, ale také z údajů kapitálového 

trhu. Z toho vyplývá, že se tento ukazatel týká společností, s jejichž akciemi se na tomto trhu 

obchoduje. V České republice je však trh s cennými papíry omezený a tyto ukazatele lze 

využít pouze u malého počtu podniků, které jsou volně obchodovatelné na burze. Vypočtené 

údaje jsou důležité především pro stávající a budoucí investory.  

 

Ukazatel Price-Earning ratio (P/E ratio) 

Ukazatel P/E ratio vyjadřuje, za kolik let je cena akcie splacena svým ziskem nebo 

kolik jsou ochotni akcionáři zaplatit za jednotku zisku na akcii. Vzorec pro výpočet tohoto 

ukazatele je vyjádřen následovně: 

 

 

 
       

                

             
.                 (2.24) 
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Nízká hodnota může signalizovat vysoké riziko držení akcie, popřípadě nízký růstový 

potenciál firmy. Naopak vysoká hodnota signalizuje nízké investiční riziko, popřípadě 

očekávaný růst dividend. 

 

Ukazatel Price-Book Value Ratio (P/BV ratio) 

Tento ukazatel vyjadřuje ocenění vlastního kapitálu podniku trhem. Pokud je tržní 

cena akcie nižší než účetní hodnota, je akcie podhodnocena. Pokud je tržní cena akcie vyšší 

než účetní hodnota, potom je akcie nadhodnocena. P/BV ratio se vypočítá následovně: 

 

 

  
 

                

                                          
.               (2.25) 

 

Dividendový výnos 

Dividendový výnos vyjadřuje v % zhodnocení investice akcionáře. Při zvýšení tržní 

ceny a nezvýšení dividendy, se akcie stává pro investora méně atraktivní a hůře prodejná. 

Ukazatel se vypočítá následovně: 

 

                  
                  

                
.               (2.26) 

 

Výplatní poměr 

Tento ukazatel udává, jaká část zisku byla akcionářům vyplacena ve formě dividend a 

vypočítá se pomocí vztahu: 

 

               
                    

               
.               (2.27) 

 

UKAZATELE NA BÁZI CASH FLOW 

Tito ukazatelé se používají zejména pro hodnocení finanční stability podniku. Slouží 

jako doplněk ukazatelů likvidity. Peněžní tok (cash flow) se zjistí jako rozdíl mezi příjmy a 

výdaji souvisejících s běžnou hospodářskou činností podniku. 

Cash flow se používá také v ukazatelích rentability místo zisku. Výhodou je, že zde 

nejsou zahrnuty vlivy vyplývající z účetních postupů, jako např. odpisování, časové rozlišení 

apod.
6
 

                                                 
6
 GRÜNWALD, R.; HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. (2006). 
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2.2.4. Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů navazuje na poměrové ukazatele, které byly výše rozděleny 

do jednotlivých skupin. Právě tyto soustavy ukazatelů se snaží lépe postihnout provázání 

jednotlivých dílčích ukazatelů. 

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 

 soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, kterými jsou např. pyramidové 

soustavy, 

 účelové výběry ukazatelů, které jsou sestavené na bázi komparativně-analytických 

nebo matematicko-statistických metod a podle účelu jejich použití se výběry člení na 

bonitní a bankrotní modely. 

 

PYRAMIDOVÉ SOUSTAVY 

Podstatou těchto ukazatelů je určení hlavního (vrcholového) ukazatele, který je poté 

rozkládán na ukazatele dílčí. Následně je analyzován vliv změny těchto dílčích ukazatelů na 

změnu hlavního vybraného ukazatele. Tato metodika umožňuje určit vzájemné vazby mezi 

ukazateli a používá se v různých analýzách, např. v odvětvových analýzách nebo v analýzách 

Ministerstva průmyslu a obchodu. 

K nejvýznamnějším pyramidovým rozkladům patří tzv. Du Pontův rozklad, který 

popisuje rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE). Rentabilita je vrcholovým ukazatelem 

výkonnosti podniku a je ovlivňována řadou faktorů (aktivitou, zadlužeností podniku apod.). 

Při správně konstrukci ukazatelů je možné posoudit minulou, současnou, ale také budoucí 

výkonnost podniku. Du Pontův rozklad je zachycen v následující rovnici: 

 

    
   

  
 

   

 
 
 

 
 

 

  
       ,               (2.28) 

 

kde EAT vyjadřuje čistý zisk, VK označuje vlastní kapitál, A jsou aktiva, T představují tržby 

a FP je označení pro pojem finanční páka. 

Při pyramidových rozkladech se mezi ukazateli vyskytují dvě základní vazby, 

multiplikativní a aditivní.  
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Aditivní vazba 

Aditivní vazba je založena na součtu jednotlivých ukazatelů,  

 

                 .                (2.29) 

 

Při určení aditivní vazby se vychází z poměru změny ukazatele na celkové změně 

ukazatelů a tato situace je vyjádřena vzorcem: 

 

    
 

   

     
    ,                  (2.30) 

 

kde     
 znamená vliv dílčího ukazatele    na analyzovaný ukazatel x. Změnu dílčího 

ukazatele popisuje    ,       označuje celkovou změnu ukazatelů a     znamená přírůstek 

vlivu analyzovaného ukazatele. 

 

Multiplikativní vazba 

Multiplikativní vazba je založena na součinu jednotlivých ukazatelů,  

 

                 .                 (2.31) 

 

Podle způsobu řešení multiplikativní vazby jsou rozlišovány 4 základní metody. Jedná se 

o metodu postupných změn, metodu rozkladu se zbytkem, metodu logaritmickou a metodu 

funkcionální. Rozdíl mezi zmíněnými metodami je, že první dvě metody stavějí na postupné 

změně jednoho z ukazatelů a ostatní ukazatele se nemění. Zbývající dvě metody stavějí na 

současné změně všech ukazatelů.  

 

Metoda postupných změn 

Celková odchylka je rozdělena mezi dílčí vlivy. Pokud se jedná o součin tří dílčích 

ukazatelů, tedy           , potom je možné tuto metodu vyjádřit následovně: 

 

    
               

   

  
, 

    
               

   

  
, 

    
               

   

  
,                 (2.32) 
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kde a1, a2, a3  jsou dílčí ukazatele,     
 je vliv dílčího ukazatele a2 na analyzovaný ukazatel x, 

    popisuje přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, ∆y znamená změnu analyzovaného 

ukazatele x. 

Výhodu této metody je bezezbytkový rozklad. Nevýhodou může být závislost vlivu 

ukazatelů na pořadí ukazatelů ve výpočtu. 

 

Metoda rozkladu se zbytkem 

U této metody dochází ke vzniku zbytkových položek „R“. Pokud jde opět o součin tří 

dílčích ukazatelů a bereme-li v úvahu, že každému vlivu je přidělena stejná část zbytku „R“, 

potom lze tuto metodu vyjádřit: 

 

    
               

   

  
 

 

 
, 

    
               

   

  
 

 

 
, 

    
               

   

  
 

 

 
,                (2.33) 

 

kde zbytek                                                   
   

  
.        (2.34) 

 

Výhodou této metody je nezávislost výsledků na pořadí ukazatelů a jedinečnost 

rozkladu. Nevýhodou je vznik zbytkové položky, kterou nelze přiřadit jednotlivým vlivům a 

jednoznačně objasnit, proto se tato metoda používá pouze při výskytu malého zbytku. 

 

Metoda logaritmická 

Tato metoda je založena na spojitých výnosech       
       a lze ji vyjádřit 

následující rovnicí: 

 

    
 

     

    
    ,                  (2.35) 

 

kde    
 

  

  
      

    

    
 jsou indexy analyzovaného a dílčích ukazatelů, přitom    je 

analyzovaný ukazatel v běžném období a    odpovídá analyzovanému ukazateli v základním 

období.  Stejně tak      
vyjadřuje hodnotu dílčího ukazatele v běžném období a      vyjadřuje 

hodnotu dílčího ukazatele v základním období. 
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Výhodou této metody je, že výsledky nejsou ovlivněny pořadím a nevznikají zde 

zbytkové položky. Nevýhodou je nutnost kladných čísel indexů. Pokud jsou čísla záporná, 

používá se metoda funkcionální. 

 

Metoda funkcionální 

Tato metoda vychází z diskrétních výnosů, protože    
 a    jsou diskrétní výnosy 

ukazatelů ai a x, čímž dochází k odstranění problému záporných indexů. Pokud jde o součin tří 

dílčích ukazatelů a v případě rovnoměrného dělení zbytku „R“, jsou vlivy vyčísleny 

následovně: 
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    ,             (2.36) 

 

kde    
 

   

    
,    

  

  
,              .                (2.37) 

 

Pokud jde o součin dvou ukazatelů jsou vlivy vyčísleny následovně: 
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       .               (2.38) 

 

BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY 

Pro zhodnocení finanční situace podniku slouží také tzv. modely predikce finanční 

tísně, jejichž smyslem je vyjádřit úroveň finanční situace a výkonnost podniku jedním číslem. 

Tyto modely se zabývají rizikem úpadku a slouží především k včasnému varování před 

ohlášením bankrotu. Mezi výhody těchto modelů patří jejich přehlednost a názornost jejich 

výstupů. Naopak nevýhodou může být subjektivní vnímání expertů. 

Predikční modely je možné rozdělit do dvou základních skupin: 

 bankrotní modely, 

 bonitní modely. 
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BANKROTNÍ MODELY 

Bankrotní modely informují uživatele, především věřitele, o tom, zda je v dohledné 

době podnik ohrožen bankrotem. Tyto modely jsou odvozeny na základě skutečných dat u 

podniků, které v minulosti zbankrotovaly nebo naopak dobře prosperovaly. Vychází se tak 

z faktu, že v každém podniku dochází již několik let před úpadkem k jistým anomáliím, ve 

kterých jsou obsaženy symptomy budoucích problémů a které jsou charakteristické právě pro 

ohrožené firmy. K těm nejčastějším symptomům patří problémy s běžnou likviditou, výši 

čistého pracovního kapitálu, problémy s rentabilitou vloženého kapitálu.  

 

Index IN95 

Index IN95 byl sestaven Inkou a Ivanem Neumaierovými pro podmínky ČR a 

vyjadřuje schopnost podniku odolávat finančním potížím. Index se skládá z šesti ukazatelů, 

kterým je přiřazena určitá váha. Index IN95 s váhami pro ekonomiku ČR má následující tvar: 

 

        
 

  
    

    

 
    

    

 
    

      

 
    

  

      
    

   

      
,  (2.39) 

 

kde V1 až V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů , A jsou aktiva, CZ jsou cizí zdroje, EBIT je 

zisk před úroky a daněmi, U jsou nákladové úroky, OA jsou oběžná aktiva, KZ jsou 

krátkodobé závazky, KBÚ jsou krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci, ZPL jsou závazky po 

lhůtě splatnosti. 

 

Hodnocení: 

IN95 < 1 podnik ve finanční tísni, 

IN95 = 1 – 2 šedá zóna – podnik by mohl mít problémy,  

IN95 > 2 podnik bez finančních problémů. 

 

Úspěšnost IN95 je více než 70%. IN95 je zaměřen zejména na schopnost podniku 

dostát svým závazkům, nepromítají se do něj požadavky vlastníků na tvorbu hodnoty pro 

vlastníky. Toto hledisko je zohledněno v IN99. 

 

Index IN99 

V roce 1999 byl sestaven index IN99, který akceptuje pohled vlastníka. Z tohoto 

pohledu byly revidovány váhy ukazatelů indexu IN95 platné pro ekonomiku ČR s ohledem na 
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jejich význam pro dosažení kladné hodnoty ekonomického zisku (EVA). IN99 je vhodný 

v případech, kdy nemůžeme určit náklady vlastního kapitálu k výpočtu EVA. Modelová 

rovnice platná pro  ekonomiku ČR má následující tvar: 

 

            
 

  
       

    

 
       

      

 
       

  

      
.           (2.40) 

 

Hodnocení: 

IN99 ≥  2,070 podnik tvoří hodnotu, dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku, 

IN99   <1,420; 2,070) podnik spíše tvoří hodnotu, 

IN99   <1,089; 1,420) nelze určit, zda podnik tvoří hodnotu, či nikoliv, 

IN99   <0,684; 1,089) podnik spíše netvoří hodnotu, převažují firemní problémy, 

IN99 <  0,684 podnik netvoří hodnotu, záporná hodnota ekonomického zisku. 

 

Úspěšnost indexu IN99 je vyšší jak 85%. 

 

Index IN01 

V roce 2002 byl zkonstruován index, který spojuje oba předchozí pohledy – věřitelský 

a vlastnický. Výpočet tohoto indexu má následující podobu: 

 

          
 

  
      

    

 
      

    

 
     

      

 
      

  

      
.      (2.41) 

 

Hodnocení: 

IN01 ≥  1,77 podnik tvoří hodnotu, 

IN01   (0,75; 1,77) tzv. šedá zóna, podnik netvoří hodnotu, ale také nebankrotuje, 

IN01 ≤ 0,75 podnik spěje k bankrotu. 

 

Index IN05 

Tento index byl vytvořen jako poslední a jde hlavně o aktualizaci předešlého indexu 

IN01a vychází z následující rovnice: 
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Hodnocení: 

IN05 ≥  1,6 uspokojivá finanční situace, podnik tvoří hodnotu, 

IN05   (0,9; 1,6) tzv. šedá zóna, podnik netvoří hodnotu, ale také nebankrotuje, 

IN05 ≤ 0,9 podnik spěje k bankrotu, podnik netvoří hodnotu. 

 

 

BONITNÍ MODELY 

Jde o diagnostické modely, které odpovídají na otázku, zda se daný podnik řadí mezi 

dobrý nebo špatný. Tyto modely mají schopnost ohodnotit firmu jedním koeficientem na 

základě účelového výběru ukazatelů, které nejvýstižněji přispívají k její klasifikaci. Bonitní 

modely jsou na rozdíl od bankrotních modelů založeny převážně na teoretických poznatcích.  

 

Kralickuv Quick-test 

Tento test byl navrhnut P. Kralickem v roce 1990. Skládá se ze čtyř částí (finanční R1, 

likvidní R2, rentabilní R3 a výnosová R4), na základě nichž je hodnocena finanční stabilita 

podniku. Jednotlivé části se vypočítají následovně: 

 

   
               

             
,                  (2.43) 

   
                                 

           
,               (2.44) 

   
    

      
,                   (2.45) 

   
           

               
.                  (2.46) 

 

Výsledky těchto ukazatelů jsou následně obodovány pomocí následující tabulky 2.1. 

 

Tab. 2.1 Bodování výsledků Kralickova testu 

Hodnocení 0 1 2 3 4 

R1 < 0 0,0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 > 30 12 – 30 5 – 12 3 – 5 < 3 

R3 < 0 0,00 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0,00 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2008).  
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U tohoto testu je možné situaci podniku zhodnotit ve třech krocích. Nejprve se 

zhodnotí finanční stabilita součtem bodové hodnoty R1 a R2 a vydělí se 2. Následně se 

zhodnotí výnosová situace součtem bodové hodnoty R3 a R4 a vydělí se 2. A na závěr se 

provede souhrnné hodnocení finanční situace součtem bodové hodnoty finanční stability a 

výnosové situace dělené 2. 

Pokud činí kritérium hodnocení více než 3 body, tak je podnik považován za bonitní. 

Hodnoty v intervalu 1 – 3 prezentují šedou zónu. Hodnoty nižší než 1 signalizují potíže ve 

finančním hospodaření podniku.
7
  

2.3. Moderní metody měření finanční výkonnosti 

Jak již bylo jednou zmíněno, výše popsané metody (tradiční metody) obsahují řadu 

nesrovnalostí. Výrazným nedostatkem zmíněných ukazatelů při stanovování výkonnosti 

podniku je možnost ovlivňovat výši vykázaného zisku pomocí legálních účetních postupů. 

Dalším nedostatkem je, že tradiční metody nerespektují časovou hodnotu peněz a nepromítá 

se do nich podstupované riziko. V důsledku toho může docházet ke zkreslování výkonnosti 

hodnocených podniků. Proto byl vyvinut tlak na hledání nových způsobů měření výkonnosti, 

které by tyto nedostatky odstranily. 

Moderní ukazatele by měly splňovat určitá kritéria. Jedná se zejména o vazbu na 

hodnotu akcií (shareholder value), umožňovat využití co nejvíce informací poskytovaných 

účetnictvím, zahrnovat kalkulaci rizika a umožňovat hodnocení výkonnosti a zároveň i 

ocenění podniků. Dále by měl ukazatel podporovat řízení hodnoty.
8
 

Nalézt ukazatel výkonnosti, který by splňoval všechny stanovené kritéria, je v dnešní 

době obtížné. Dochází proto k používání různých ukazatelů a konceptů řízení výkonnosti.  

Mezi moderní metody měření finanční výkonnosti patří EVA (ekonomická přidaná 

hodnota), MVA (tržní přidaná hodnota) nebo také metoda DCF (diskontovaný cash flow). 

Vzhledem k zaměření této práce je následně popsána pouze metoda EVA. 

2.3.1. Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

V roce 1991 bylo ve Spojených státech amerických zavedeno hodnotově orientované 

měření výkonnosti, které vešlo do známosti pod názvem EVA. Autory jsou Američané G. B. 

                                                 
7
 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2008). 

8
 MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. (2005). 
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Stewart a J. M. Stern. Tato metoda se rozšířila jak v USA, tak v západní Evropě a 

v současnosti je aplikována také na podniky v České republice.  

Základním pravidlem ekonomické přidané hodnoty je, že podnik musí vyprodukovat 

minimálně tolik, kolik činí výnos z investovaných prostředků. Tento požadovaný výnos se 

týká jak kapitálu vlastního tak kapitálu cizího. Ukazatel ekonomické přidané hodnoty tak 

vypovídá o tom, zda podnik za dané období přispěl svými aktivitami ke zvýšení nebo snížení 

hodnoty pro své vlastníky. 

Tento ukazatel je založen na bázi ekonomického zisku. Rozdíl ekonomického zisku 

oproti zisku účetnímu spočívá v tom, že ekonomický zisk je rozdílem mezi výnosy a 

ekonomickými náklady, tj. náklady, které kromě explicitních nákladů (náklady na kapitál cizí) 

zahrnují i tzv. implicitní náklady (náklady obětovaných příležitostí – náklady na kapitál 

vlastní).  

Náklady obětovaných příležitostí představují peněžní částky, které byly ztraceny tím, 

že zdroje (kapitál, práce) nebyly vynaloženy na nejlepší alternativní použití. 

V praxi jsou náklady obětovaných příležitostí především úroky z vlastního kapitálu 

podnikatele včetně odměny za riziko a popř. jeho ušlá mzda. 

U dostatečně výkonného podniku by měla být EVA kladná, což svědčí o tom, že 

výnosnost kapitálu je vyšší než celkové náklady na kapitál a podnik vytváří hodnotu pro 

vlastníky. Záporná hodnota EVY nemusí ihned znamenat, že je podnik ztrátový, ale 

rentabilita investovaného kapitálu nepokrývá veškeré náklady na kapitál a podnik tak není 

dostatečně výkonný a nevytváří hodnotu pro vlastníky. 

 

VÝPOČET EKONOMICKÉ PŘIDANÉ HODNOTY  

Při výpočtu je možno vycházet z několika přístupů k vymezení kapitálu a určování 

jeho nákladů. Nejpoužívanějšími jsou  varianty EVA entity a EVA equity.
9
 

EVA entity představuje situaci, kdy není rozlišován původ kapitálu. V tomto případě 

tedy celkový kapitál zahrnuje jak vlastní kapitál, tak cizí zdroje. Výnos použitého kapitálu 

proto obsahuje jak výsledek hospodaření, tak i úroky z poskytnutého cizího kapitálu. 

Požadavky věřitelů a akcionářů představují vážené průměrné náklady kapitálu (dále jen 

WACC - Weighted Average Cost of Capital).  

EVA equity pracuje pouze s vlastním kapitálem. To znamená že do výnosu použitého 

kapitálu nemůže být zahrnut výnos poskytovatelů cizího kapitálu, tedy placené úroky. Jejich 

                                                 
9
 MAŘÍK, M.; MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonností a oceňování podniku. (2005). 
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požadavky nemohou být proto také brány v úvahu a uvažovány jsou pouze náklady vlastního 

kapitálu. 

Základní koncepce výpočtu ekonomické přidané hodnoty je konkretizací obecné podoby 

výpočtu ekonomického zisku. Obecně lze určit dva základní koncepty výpočtu, a to na bázi 

provozního zisku a na bázi hodnotového rozpětí. 

 

EVA na bázi provozního zisku (Capital Charge) je definovaná vztahem: 

 

                ,                 (2.47) 

 

kde NOPAT je čistý operativní zisk po dani, WACC jsou průměrné vážené náklady kapitálu a 

C (Capital) je hodnota celkového kapitálu. 

NOPAT (net operating profit after taxes) nelze ztotožnit s provozním výsledkem 

hospodaření, ale v českých podmínkách je možné vycházet z tohoto zisku, který je však 

upraven o další zásahy (mimořádné výnosy, náklady, metodické změny apod.). Je proto 

vhodné před samotným výpočtem rozdělit konkrétní činnosti podniku na operativní, tj. ty, 

které slouží základnímu podnikatelskému záměru a na tomto základě rozdělit majetek na 

operativní aktiva a ostatní aktiva (tzv. neoperativní) a vydělit z výsledku hospodaření 

neoperativní náklady a výnosy. 

Celkový kapitál vyjadřuje hodnotu vázanou v aktivech, které jsou potřebné pro 

dosažení operativního zisku. Aktiva jsou dále upravována, např. úprava o náklady na vývoj a 

výzkum. Tato položka je označována také jako NOA (Net operating assets), tedy čistá 

operativní aktiva. 

 

EVA na bázi hodnotového rozpětí (Value spread) se vypočítá následovně: 

 

                ,                  (2.48) 

 

kde ROC vyjadřuje výnosnost investovaného kapitálu. 

 

EVA na bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí (EVA equity) se vypočítá pomocí 

následujícího vztahu: 

 

              ,                 (2.49) 
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kde ROE je výnosnost vlastního kapitálu,    jsou náklady vlastního kapitálu, E je vlastní 

kapitál. 

Pro vlastníka je žádoucí, aby rozdíl ROE a re byl co největší, minimálně by měl být 

kladný. V tomto případě mu investice do firmy přinášejí více, než by mu vynesla alternativní 

investice. 

EVA je absolutní veličinou a není proto vhodná ke srovnání výkonnosti jednotlivých 

podniků. Pro srovnání se používá EVA na bázi relativního hodnotového rozpětí. 

 

EVA na bázi relativního hodnotového rozpětí: 

 

   

 
         ,                  (2.50) 

 

V případě této varianty není hodnota ukazatele ovlivněna velikostí vlastního kapitálu a 

je možné tedy měřit relativní výkonnost firmy. 

 

Výpočet ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA) je problematický. Nelze 

vycházet pouze z účetních dat, ale je zapotřebí určitých úprav. Je nutné provést konverzi 

účetních dat na ekonomické. 

2.3.2. Úpravy účetních dat 

Autoři modelu EVA Stern Stewart & Co. vypracovali seznam úprav účetních dat, 

který obsahuje okolo 164 položek. Úplný seznam je obchodním tajemstvím. Pro samotný 

výpočet však postačí pouze ty úpravy, které mají v konkrétním případě nejdůležitější význam. 

Konverze na ekonomický model by měla obsahovat následující čtyři základní kroky: 

 propočet čistých operativních aktiv (NOA), 

 určení velikosti čistého operativního zisku po zdanění (NOPAT), 

 stanovení průměrných vážených nákladů na investovaný kapitál (WACC), 

 výpočet EVA.
10

 

                                                 
10

 PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. (2005). 
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2.3.2.1. Propočet čistých operativních aktiv (NOA) 

Základním zdrojem dat při určování čistých operativních aktiv je rozvaha, která však 

musí být upravena. Je třeba vyloučit neoperativní aktiva, aktivovat ty položky, které nejsou 

uvedeny účetně v aktivech, a odečíst od aktiv neúročený cizí kapitál. 

 

VYLOUČENÍ NEOPERATIVNÍCH AKTIV 

Při vyloučení neoperativních aktiv z rozvahy vzniká problém, kdy je velmi obtížné 

určit, která aktiva jsou operativní a která ne. Výběr těchto položek závisí zejména na 

konkrétním podniku a odborném posouzení analytika. 

Ta aktiva, která jsou shledána jako neoperativní, by měla být z hodnoty NOA 

vyčleněna. Jedná se o následující aktiva. 

 

Dlouhodobý finanční majetek 

Jedná se o dlouhodobé cenné papíry, podíly nebo půjčky. Pokud jsou tyto finanční 

investice spojené s hlavní činností, doporučuje se tyto investic v aktivech pro výpočet NOA 

ponechat. Pokud však slouží pouze k uložení peněz, měly by být z NOA vyloučeny. 

 

Krátkodobý finanční majetek 

Jedná se zejména o krátkodobé cenné papíry, které mohou být podnikem prodány v 

krátkém čase. Podnik vlastní tyto aktiva ve většině případů jako rezervy, např. pro splácení 

úvěrů či financování investic. Na základě toho lze usuzovat, že tato položka není nezbytně 

nutná pro operativní činnost. Peněžní prostředky vykázané v rozvaze se zpravidla považují za 

provozně nutné a jsou tedy zařazeny do NOA.  

 

Nedokončené investice 

Obvykle se jedná o majetek, který je provozně potřebný, ale nepodílí se na tvorbě 

současných výsledků hospodaření. Takový majetek by měl být z NOA vyloučen. 

 

Jiná aktiva nepotřebná k operační činnosti 

V tomto případě se jedná např. o nevyužité budovy a pozemky, majetek, který se málo 

využívá a pohledávky nesouvisející s hlavní činností podniku. Účetní hodnotu těchto aktiv je 

tedy nutné z NOA vyloučit. 
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Vlastní akcie 

Vlastní akcie nepatří podle účetních zásad platných v České republice do vlastního 

jmění, to znamená, že by neměly patřit do NOA. 

 

OPERATIVNÍ AKTIVA NEVYKÁZÁNA V ÚČETNICTVÍ 

Do operativních aktiv je třeba zahrnout všechna aktiva, která se účastní na tvorbě 

operativního výsledku hospodaření, tedy i ta, která nejsou vykázána v rozvaze. Jedná se o 

následující položky. 

 

Aktivace leasingu 

Pokud podnik má majetek, který je pronajatý formou leasingu nebo má majetek v 

nájmu, je doporučeno toto aktivum při konverzi aktiv podniku na NOA zohlednit, aby 

nedošlo ke zkreslení dosažených výsledků. Aktivace majetku pořízeného na leasing platí jak 

pro aktiva pořizovaná na finanční, tak i na operativní leasing.  

Finanční leasing se odlišuje od operativního tím, že rizika a výhody spojené s 

vlastnictvím předmětu nese nájemce. 

 

Goodwill 

Goodwill je vymezen jako kladný nebo záporný rozdíl mezi tržní cenou podniku nebo 

jeho částí a cenou jeho individuálně přeceněných složek aktiv a závazků. Tento rozdíl může 

vzniknout např. z potenciálu podniku v podobě dobrého jména podniku, který je dán např. 

kvalifikovanou pracovní sílou, výkonným managementem apod.  

 

Tiché rezervy 

Tiché rezervy mohou vzniknout záměrně ve formě opravných položek a odpisů na 

straně aktiv či v podobě rezerv na straně pasiv. Pokud se tiché rezervy vyskytly, zařadí se do 

položky ekvivalenty vlastního kapitálu ke kapitálu účetnímu. 

 

Oceňovací rozdíly u dlouhodobého a oběžného majetku 

U dlouhodobého majetku by měla být provedena úprava historických pořizovacích cen 

na reprodukční ceny. Tržní cena by měla být použita pro dlouhodobý finanční majetek a 

zásoby, pokud jsou tyto informace dostupné. Pohledávky se doporučují posoudit z hlediska 

jejich nadhodnocení nebo podhodnocení z titulu tvorby opravných položek vycházejících z 

daňových předpisů. 
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SNÍŽENÍ AKTIV O NEÚROČENÝ CIZÍ KAPITÁL 

Čistá operativní aktiva by měla být snížena o pasiva, která nenesou náklad, tzn. 

krátkodobé závazky, nezpoplatněné dlouhodobé závazky, pasivní položky časového rozlišení 

a rezervy mající charakter skutečných závazků. 

Nejčastějšími krátkodobými závazky jsou dodavatelské úvěry, které jsou skrytě 

úročené – náklady jsou zahrnovány do nákupních cen. Od operativního hospodářského 

výsledku by tedy měly být tyto náklady odečteny. Podnik může provést úpravu NOPAT, 

přičtením implicitních úroků, nebo opravit NOA, které bude sníženo o neúročené závazky. 

 

Pro lepší přehlednost jsou důležité úpravy rozvahy způsobené přechodem z účetního 

modelu na model ekonomický znázorněny v následující tabulce 2.2. 

 

Tab. 2.2 Dopady úprav provedených do rozvahy 

AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobá aktiva: Vlastní kapitál: 

- neoperativní investiční majetek - neoperativní investiční majetek 

+ goodwill + goodwill 

+ dlouhodobý nehmotný majetek z                                                                                      

   aktivovaných nákladů 

+ aktivované náklady (nehmotná aktiva) 

+ tiché rezervy 

+ hodnota pronajatého majetku (leasing)   úprava VH o náklady spojené s leasingem 

+ kumulované neobvyklé ztráty + kumulované neobvyklé ztráty 

- kumulované neobvyklé zisky - kumulované neobvyklé zisky 

Oběžná aktiva: + nákladové rezervy (ne skutečné závazky) 

- neoperativní oběžná aktiva Cizí kapitál: 

+ tiché rezervy z přecenění oběžných aktiv - krátkodobé neúročené závazky 

- neúročené krátkodobé závazky + závazky z leasingu 

 - nákladové rezervy (ne skutečné závazky) 

Zdroj: MAŘÍK, M.; MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonností a oceňování podniku. 

(2005). 
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2.3.2.2. Určení velikosti čistého operativního zisku (NOPAT) 

Po stanovení hodnoty NOA je dalším krokem stanovení operativního zisku, který z 

těchto aktiv vychází. Základem pro určení NOPAT je shoda s hodnotou NOA. Pokud jsou 

určité činnosti a jim odpovídající aktiva zařazeny do NOA, potom je nutné, aby jejich náklady 

a výnosy byly zařazeny do výpočtu NOPAT.  

Při úpravách na hodnotu NOPAT je možné vycházet z výsledku hospodaření z běžné 

činnosti nebo z provozního výsledku hospodaření. Oba způsoby by měly vést ke stejnému 

výsledku. Při výpočtu musí být provedeny následující úpravy.
11

 

 

Vyloučení úrokových nákladů cizího kapitálu 

Z finančních nákladů jsou vyloučeny placené úroky a úroky implicitně obsažené 

v leasingových splátkách a to tak, že se přičtou zpět k hospodářskému výsledku. Pokud by se 

s těmito úroky při výpočtu EVA dále pracovalo, mohly by se projevit dvakrát. Jednou při 

snížení NOPAT a podruhé v nákladech kapitálu. 

 

Vyloučení mimořádných položek 

Pro mezipodnikové a časové srovnání je nutné z provozních a finančních nákladů a 

výnosů vyloučit mimořádné položky a to tím způsobem, že náklady se přičtou zpátky 

k hospodářskému výsledku a výnosy se od hospodářského výsledku odečtou. Mezi 

mimořádné položky patří např. manka a škody a nároky na jejich úhradu, mimořádné odpisy 

majetku, náklady na restrukturalizaci, změny ve způsobu ocenění majetku. 

 

Vyloučení změn vlastního kapitálu 

Jedná se o náklady na výzkum a vývoj. Tyto náklady jsou rozpuštěny a jsou nahrazeny 

odhadem odpisů aktivovaných nákladů. Doporučovaná doba odepisování bývá většinou 5 let. 

Dále je nutné do hospodářského výsledku také započítat případné snížení nebo navýšení 

opravných položek na zásoby a pohledávky a vyloučit tvorbu a čerpání tichých rezerv, pokud 

ovlivnily hospodaření (neúměrně vysoké odpisy, nadměrná tvorba opravných položek). 

 

Vyloučení výnosů z neoperativního majetku 

V tomto případě je důležité určit, do jaké míry dlouhodobý a krátkodobý majetek 

podmiňuje základní podnikatelskou činnost a do jaké míry má charakter ukládání peněž za 

                                                 
11

 MAŘÍK, M.; MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonností a oceňování podniku. (2005). 
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účelem vytváření dlouhodobých rezerv. Výnosy z provozně nepotřebných aktiv je nutné 

z hospodářského výsledku odečíst. 

 

Úprava daní 

NOPAT představuje zdaněný operativní zisk a proto je třeba stanovit tzv. upravenou 

daň, což je teoretická daň, která by byla placena z operativního zisku.  

Vypočíst tuto daň lze např. tak, že splatnou daň vydělíme účetním hospodářským 

výsledkem. NOPAT poté vynásobíme touto hodnotou (sazbou). 

 

Výše zmíněné úpravy lze shrnout do následující tabulky 2.3. 

 

Tab. 2.3 Úpravy NOPAT (výsledek hospodaření za běžnou činnost) 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST (PŘED DANÍ) 

+ nákladové úroky 

- výnosy z neoperativního majetku 

+ náklady na neoperativní majetek 

+ odpisy goodwillu 

+ původní náklady s investičním charakterem 

- odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů 

+ leasingová platba 

- odpisy majetku pronajatého na leasing 

- neobvyklé zisky 

+ neobvyklé ztráty 

eliminace rozpouštění a tvorby nákladových rezerv 

eliminace zvýšení / snížení opravných položek u pohledávek a zásob 

úprava daní na úroveň NOPAT 

NOPAT 

Zdroj: MAŘÍK, M.; MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonností a oceňování podniku. 

(2005). 

 

V českých podmínkách se vychází z provozního výsledku hospodaření, který svou 

podstatou lépe odpovídá výslednému zisku z operační činnosti po zdanění. Výsledné úpravy 

jsou znázorněny v následující tabulce 2.4. 
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Tab. 2.4 Úpravy NOPAT (provozní výsledek hospodaření) 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

- provozní výnosy z neoperativního majetku 

+ finanční výnosy z finančního majetku zahrnutého do NOA 

+ provozní náklady na neoperativní majetek 

+ odpisy goodwillu 

+ původní náklady s investičním charakterem 

- odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů 

+ leasingová platba 

- odpisy majetku pronajatého na leasing 

- neobvyklé zisky 

+ neobvyklé ztráty 

eliminace rozpouštění a tvorby nákladových rezerv 

eliminace zvýšení / snížení opravných položek u pohledávek a zásob 

úprava daní na úroveň NOPAT 

NOPAT 

Zdroj: MAŘÍK, M.; MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonností a oceňování podniku. 

(2005). 

 

2.3.2.3. Stanovení průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) 

Posledním krokem při výpočtu ekonomické přidané hodnoty je stanovení sazby 

nákladů kapitálu. Náklady kapitálu představují náklady podniku na získání jednotlivých 

složek podnikového kapitálu. Je možné je chápat ze dvou pohledů, z pohledu podniku a 

z pohledu investora. Pro podnik představují cenu zdrojů, které podnik využívá pro 

financování svých potřeb. Z pohledu investora se jedná o požadovanou míru výnosnosti 

vloženého kapitálu a to v takové výši, aby nedošlo k poklesu hodnoty pro investory. Náklady 

kapitálu plní při výpočtu ekonomické přidané hodnoty dvě hlavní funkce: 

 určují minimální rentabilitu kapitálu, 

 jsou základnou pro diskontování budoucích EVA při oceňování za použití této 

hodnoty. 
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Při výpočtu ekonomické přidané hodnoty se vychází z vážených průměrných nákladů 

na kapitál (WACC), které vyjadřují náklady celkového kapitálu investovaného do podniku a 

zároveň respektují jeho strukturu. Obecně jsou průměrné vážené náklady vypočteny pomocí 

následující rovnice: 

 

        
 

 
    

 

 
      ,                 (2.51) 

 

kde    je náklad na vlastní kapitál, E je vlastní kapitál, C je celkový kapitál (E+D),    

vyjadřuje náklad na cizí kapitál, D je cizí kapitál, a t je daňová sazba. 

 

Pro výpočet WACC je třeba určit váhy jednotlivých složek kapitálu, určit náklady 

cizího kapitálu a určit náklady vlastního kapitálu. 

 

Určení vah jednotlivých složek kapitálu 

Při stanovení vah jednotlivých složek kapitálu je zásadou používat váhy, které jsou 

vypočítány z tržních hodnot. Při stanovení struktury kapitálu je možné vycházet z několika 

možností. Je možné zvolit cílovou strukturu kapitálu, která je plánována jako stabilní pro celé 

plánovací období. Nebo je možné použít iterativních propočtů, kde dochází k souladu mezi 

výchozí a propočtenou kapitálovou strukturou. Poslední možností je použití analytického 

řešení.  

 

Určení nákladů cizího kapitálu 

Náklady cizího kapitálu lze definovat jako výnos, který je požadován věřiteli. 

V případě, že podnik získá cizí kapitál ve formě dluhu, potom se náklady na cizí kapitál 

vyjádří jako úrok, který se sníží o daňový štít. Tento vztah je popsán následující rovnicí: 

 

          ,                   (2.52) 

 

kde i je úroková sazba z dluhu a t je sazba daně.  

 

Pokud má podnik různou strukturu úvěru, potom se náklady na cizí kapitál určí jako 

vážený aritmetický průměr z efektivních úrokových sazeb placených z těchto forem cizího 

kapitálu. Tento způsob je možný jen tehdy, jsou-li k dispozici interní podnikové informace. 
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Externí uživatelé, kteří nemají přístup k těmto informacím, mohou použít odhad 

prostřednictvím následujícího vzorce: 

 

  
               

                              
.                 (2.53) 

 

V ekonomikách s rozvinutým kapitálovým trhem je možné náklady cizího kapitálu 

vypočítat na základě tržních cen obligací. V našich podmínkách se určují náklady    

z úrokových sazeb cizího kapitálu dle rizika a splatnosti. 

 

Určení nákladů vlastního kapitálu 

Náklady na vlastní kapitál je možné vyjádřit jako výnos, který očekávají investoři 

(vlastníci). Toto výnosové očekávání je odvozeno z možného alternativního výnosu kapitálu s 

přihlédnutím k riziku. Určení těchto nákladů je obtížné, protože žádný z modelů neposkytuje 

jednoznačný výsledek.  

Mezi základní metody, které se snaží odhadnout hodnotu vlastního kapitálu patří: 

 model oceňování kapitálových aktiv (CAPM – Capital Asset Pricing Model), 

 arbitrážní model oceňování (APM – Arbitrage Pricing Model), 

 dividendový růstový model, 

 stavebnicový model.
12

 

 

Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) vyjadřuje vztah mezi systematickým 

rizikem a požadovanou výnosností. Jedná se o rovnovážný model oceňování kapitálových 

aktiv, přičemž rovnováha je dána tím, že mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je pro 

všechny investory stejný. Je založen na funkčním lineárním vztahu mezi výnosem daného 

aktiva a tržního portfolia jakožto rizikového faktoru, který vyjadřuje riziko celého trhu. Model 

je tedy jednofaktorovým modelem.
13

 

Model CAPM-SML beta verze, který bývá využíván nejčastěji ve vyspělých 

kapitálových trzích je popsán následující: 

 

                     ,                (2.54) 

 

                                                 
12

 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku (2008). 
13

 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku (2008). 
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kde       je očekávaný výnos vlastního kapitálu,    je bezriziková sazba,    je koeficient 

citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního portfolia,       

vyjadřuje očekávaný výnos tržního portfolia a            je riziková prémie kapitálového 

trhu odpovídající systematickému riziku. 

Bezrizikovou míru výnosnosti     je možné vyjádřit pomocí hodnoty desetiletých 

státních dluhopisů, pro vyjádření tržní rizikové prémie se využívá ratingové hodnocení. 

Koeficient β lze vypočítat pomocí metod regresní analýzy např. metodou nejmenších čtverců 

nebo metodou maximální věrohodnosti. 

Model CAPM velmi dobře zachycuje situaci na trhu, ale většina českých podniků 

nesplňuje předpoklady pro jeho použití. Jedná se zejména o předpoklad působení podniků na 

fungujícím kapitálovém trhu. 

 

Arbitrážní model (APM) je alternativním modelem oceňování aktiv. Tento model 

bere v úvahu více rizikových faktorů, jedná se tedy o vícefaktorový model. Za rizikové 

faktory lze považovat jak faktory makroekonomické (např. HDP, inflace), tak 

mikroekonomické (rentabilita, likvidita, zadluženost). Hlavní podmínkou tohoto modelu je 

nemožnost arbitráže. 

Model APM je vyjádřen následující rovnicí: 

 

                        ,                 (2.55) 

 

kde     je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos j-

tého faktoru,       je očekávaný výnos j-tého faktoru. 

 

Dividendový model se používá pro oceňování akcií, kdy tržní cena akcie je dána 

současnou hodnotou budoucích dividend z této akcie v jednotlivých letech. V případě, že se 

jedná o nekonečně dlouhé držby akcií a konstantní dividendy DIV, určí se tržní cena akcie 

jako perpetuita: 

 

   
   

                
.                  (2.56) 
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Zmíněné metody pro stanovení odhadu vlastního kapitálu nejsou v našich podmínkách 

nedokonalého kapitálového trhu příliš vhodné. Pro český trh se proto při konstrukci WACC 

využívá tzv. stavebnicový model. 

 

Stavebnicový model popsali Inka a Ivan Neumaierovi. Jejich model využívá pro 

výpočet ukazatele EVA i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Tento model bere v úvahu 

nejen vnější riziko, ale také riziko vnitřní, které vychází z ekonomických výsledků podniku. 

Náklady celkového kapitálu nezadluženého podniku WACCU se určí pomocí 

následující rovnice: 

 

                                    ,               (2.57) 

 

kde    je bezriziková úroková míra,      riziková přirážka za velikost podniku,                

je riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko a          je riziková přirážka za riziko 

vyplývající z finanční stability.  

 

Při stanovení jednotlivých rizikových přirážek je vycházeno z údajů zveřejněných na 

internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu  ČR (www.mpo.cz).
14

 

 

Pro vyjádření bezrizikové sazby    je možné použít výnosnost státních dluhopisů s 

takovou dobou splatnosti, která přibližuje životnost podnikových aktiv, u nás obvykle 10 let. 

 

Riziková přirážka za velikost podniku     se stanoví podle velikosti úplatných 

zdrojů, které jsou součtem vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů.  

 

Hodnocení: 

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

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

100 mil. Kč < UZ < 3 mld. Kč pak rLA = (3 mld. – UZ)
2

 / 168,2.             

 

Riziková přirážka finanční stability          vyplývá z ukazatele celkové likvidity 

L3, přičemž jsou stanoveny mezní hodnoty likvidity XL pro každé odvětví. 

                                                 
14

 http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy.  
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Hodnocení: 

L3 ≤ XL1 pak          = 10.00%, 

L3 ≥ XL2 pak          = 0.00%. 

                                                                             

Ukazatel rizikové přirážky za obchodní podnikatelské riziko (              ) 

vychází z výnosnosti aktiv, která by se měla alespoň rovnat výši alternativních nákladů na 

kapitál podniku. Ukazatel X1, který vyjadřuje nahrazování úplatného cizího kapitálu vlastním 

kapitálem je vyjádřen následovně: 

 

   
         

 
 

 

    
,                  (2.58) 

 

kde A jsou aktiva, VK je vlastní kapitál, , BU + O jsou bankovní úvěry a obligace, U jsou 

nákladové úroky. 

 

Hodnocení: 

EBIT/A > X1, pak                = minimální hodnota                v odvětví,                         

EBIT/A < X1, pak                = 10.00%.                                                                

 

Celkové náklady zadlužené firmy jsou potom na základě výpočtu       stanoveny 

následovně: 

 

              
 

 
   ,                       (2.59) 

 

kde D představuje úročený cizí kapitál (bankovní úvěry, obligace), A jsou celková aktiva a t je 

výše daňové sazby. 

 

Náklady vlastního kapitálu jsou stanoveny následovně: 

 

   
      

  

 
       

 

      
  

  

 
 

  

 
 

  

 

,                 (2.60) 

 

kde UZ jsou úplatné zdroje (bankovní úvěry, obligace, vlastní kapitál), WACCU je vážený 
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průměr nákladů na kapitál propočtený z předchozího vzorce, t představuje daňovou sazbu, BU 

jsou bankovní úvěry, OBL znamená obligace, VK vyjadřuje vlastní kapitál a   jsou celková 

aktiva. 

2.3.3. Vypovídající schopnost ukazatele EVA 

Hodnocení výkonnosti podniku bylo standardně zaměřováno na maximalizaci 

účetního zisku, ovšem tento zisk dostatečně nezohledňoval potřeby investorů, kteří 

požadovali zvyšování svého bohatství. Ukazatel EVA se proto zaměřuje právě na tvorbu 

hodnoty, tedy na maximalizaci ekonomického zisku, který lépe informuje vlastníky 

(akcionáře) o zhodnocování jejich investic. Čím vyšší hodnoty ukazatele EVA podnik 

dosahuje, tím vyšší hodnotu pro akcionáře tvoří.  

Velikou výhodou tohoto ukazatele je možnost využití jedné metodiky v různých 

oblastech podnikových činností. Ukazatel EVA je možné využít nejen k měření výkonnosti 

podniku, ale i jako prostředek k hodnocení investičních projektů, ocenění podniku jako celku 

nebo motivační nástroj hmotné zainteresovanosti pracovníků a zaměstnanců, což potvrzuje 

také článek od Erika Sterna: EVA Has Potential to Boost Employees' Motivation.
15

 Další 

výhodou tohoto ukazatele je zohlednění časové hodnoty peněž, rizika a silný vztah k vývoji 

hodnoty akcií, čímž se ukazatel EVA stává věrohodným signálem tvorby hodnoty pro 

akcionáře. 

Mezi nevýhody tohoto ukazatele patří, že při výpočtu se vychází z účetních dat, které 

je nutné dále, někdy poměrně složitě, upravovat. Složitý bývá často také výpočet nákladů na 

kapitál a to zejména nákladů na vlastní kapitál. Jistým problémem ukazatele EVA je také fakt, 

že jde o ukazatel absolutní a jeho výše je tak ovlivňována velikostí sledovaného podniku. Z 

toho důvodu se pro srovnání podniků různé velkosti používají relativní ukazatele, eliminující 

tyto rozdíly. 

Přestože poskytuje ukazatel EVA v souvislosti s vývojem tržní hodnoty relativně více 

informací než standardní měřítka, neměly by být pro hodnocení výkonnosti použity jen 

výsledky ukazatele EVA, které by tak nahradily tradiční ukazatele jako je např. rentabilita 

aktiv (ROA) nebo rentabilita vlastního kapitálu (ROE), ale tyto standardní ukazatele by měly 

mít dodatečnou hodnotu při posuzování výkonnosti podniku. 

 

 

 

                                                 
15

 http://alignwithosb.com/2011/04/erik-stern-eva/. 
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2.3.4. Pyramidový rozklad ukazatele EVA 

Pro správné posouzení výkonnosti podniku nestačí pouze samotný výpočet hodnoty 

EVA. Velmi důležité je také analyzovat vliv jednotlivých faktorů, které na ekonomickou 

hodnotu působí. Na základě jejich hodnocení pak můžeme přesněji nalézt problémy, týkající 

se výkonnosti daného podniku.  

Následující obr. 2.1 zachycuje pyramidový rozklad ukazatele EVA.  

 

Obr. 2.1 Pyramidový rozklad EVA 
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Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D a kol. Nov  přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování. 

(2004), http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy, vlastní úprava 
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3. Charakteristika vybraného podniku a odvětví 

3.1. Energetický průmysl 

Energetika jako odvětví zahrnuje jednotlivé dílčí oblasti, kterými jsou výroba a rozvod 

elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Podle klasifikace ekonomických činností 

CZ-NACE se odvětví energetiky řadí do sektoru D, oddíl 35. 

Vzhledem k tomu, že analyzovanou společností jsou Severomoravské plynárny, a. s. je 

následně popsáno odvětví plynárenství.  

Plynárenství se odlišuje od elektroenergetiky a teplárenství, neboť se jedná o trh, který 

je 100% závislý na cizích zdrojích. Česká republika nemá žádná významná ložiska zemního 

plynu. Těžba na jižní Moravě se pohybuje pod 100 mil. m
3
 plynu ročně a podílí se tak na 

celkové spotřebě necelým jedním procentem. Hlavními dodavateli zemního plynu do České 

republiky jsou Rusko a Norsko. S producenty zemního plynu v těchto zemích byly ve druhé 

polovině minulého desetiletí podepsány dlouhodobé kontrakty na dodávky zemního plynu. 

Dodávky zemního plynu z Ruska proudí na naše území přes Slovensko a na naše 

území vstupují přes předávací stanici v Lanžhotě. Naproti tomu dodávky norského zemního 

plynu vstupují na naše území přes předávací stanici Hora Sv. Kateřiny. Zbytek importovaného 

plynu pochází z Německa.
16

 

Plynárenství je odvětví tradičně podléhající státní regulaci. V minulosti bylo celé 

odvětví jedním monopolem, uděleným státní mocí. Většina států dnes za přirozený monopol 

v plynárenství považuje přenos a distribuci. Právě na oddělení výroby a prodeje plynu od jeho 

distribuce je postaveno současné pojetí konkurence v tomto odvětví. V České republice byl 

trh se zemním plynem liberalizován v roce 2007 a státní regulace se omezila na “přirozený 

monopol” – přepravu a distribuci. Orgánem, který provádí regulace cen v energetice je 

Energetický regulační úřad. 

Držitelem licence pro přepravu zemního plynu v ČR je společnost RWE Transgas Net, 

s. r. o. Na základě této licence umožňuje třetím stranám přístup do přepravní soustavy. 

Zajišťuje tranzitní přepravu zemního plynu přes Českou republiku a dovoz od zahraničních 

partnerů do ČR. Také zajišťuje vnitrostátní přepravu zemního plynu zejména pro regionální 

plynárenské společnosti.  

                                                 
16

 http://www.zemniplyn.cz/doprava/#distribuce/. 
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Konečnou dodávku plynu zákazníkům v regionech ČR zajišťují regionální 

plynárenské distribuční společnosti, jejichž zařízení je přímo napojeno na přepravní soustavu 

a mají více než 90 tis. zákazníků. K těmto společnostem patří společnosti Skupiny RWE 

Group (RWE Energie, Severomoravská plynárenská, a. s., Východočeská plynárenská, a. s. a 

Jihomoravská plynárenská, a. s.), dále Pražská plynárenská Distribuce a E.ON Distribuce, 

která působí zejména v jihočeském regionu. 

Českou distribuční soustavu dále tvoří provozovatele lokálních distribučních soustav, 

jejichž zařízení není přímo připojeno na přepravní soustavu nebo mají méně než 90 tis. 

připojených zákazníků. 

Podíl na prodeji zemního plynu konečným zákazníkům v září 2011 je zachycen v obr. 

3.2.  

 

Obr. 3.2 Podíly na prodeji zemního plynu v září 2011 

 

 

Zdroj: http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy. 

 

Z obr. 3.2. je možné vidět, že nejvyšších podílů dosahují společnosti Skupiny RWE 

Group, kdy se podíly těchto společností pohybují okolo 9 %. Dalším významným 

dodavatelem je společnost Pražská plynárenská, a. s., která působí v Praze a jejich 

příměstských oblastech. 
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3.2. Severomoravská plynárenská, a. s.  

Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská,  a. s. 

Sídlo společnosti: Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 70272 

Právní forma:  akciová společnost 

Datum vzniku: 1. ledna 1994 

Základní kapitál: 2 069 728 Kč 

Rejstříkový soud: Krajský soud Ostrava 

IČ:   47675748 

 

Severomoravská plynárenská, a. s. (dále jen Společnost) je plynárenskou společností, 

která působí v regionu severní Moravy v krajích Moravskoslezském, Olomouckém a oblasti 

Vsetínska a v kraji Zlínském. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku v České 

republice, vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 1. ledna 1994. 

Společnost je od roku 1995 kótována na Burze cenných papírů Praha. Poskytování 

služeb a s tím spojená práva a povinnosti kromě obecných právních předpisů významně 

upravuje zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 

(energetický zákon) č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavním předmětem činnosti Společnosti je nákup a prodej zemního plynu všem 

kategoriím zákazníků od domácností přes drobné podnikatele a živnostníky až po největší 

průmyslové podniky. Konečnou mateřskou a ovládající společností Společnosti je RWE AG, 

se sídlem Opernplatz 1, Essen, Německo. 

Společnost k 1. lednu 2007 na základě požadavků směrnice Evropské unie a novely 

energetického zákona vyčlenila část své činnosti a vložila část podniku související s distribucí 

plynu do dceřiné společnosti SMP Net, s. r. o., která převzala roli provozovatele distribuční 

soustavy. Společnost obchoduje se zemním plynem a její dceřiná společnost SMP Net, s. r. o. 

zajišťuje provoz distribuční soustavy. 

Dne 18. července 2006 Společnost uzavřela se svojí dceřinou společnosti SMP Net, s. 

r. o. smlouvu o převodu zisku s účinností od 1. ledna 2007. Touto smlouvou je společnost 

SMP Net, s. r. o. zavázána každoročně převádět ve prospěch Společnosti svůj zisk po 

provedení povinného přídělu do rezervního a sociálního fondu. Společnost je povinna uhradit 

ztrátu společnosti SMP Net, s. r. o., která nemůže být uhrazena z rezervního fondu nebo 

jiných disponibilních zdrojů společnosti SMP Net, s. r. o. 
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Cenová regulace – obchod s plynem 

Jak již bylo několikrát zmíněno od 1. ledna 2007 došlo k úplnému otevření trhu se 

zemním plynem a všichni koneční zákazníci tak mají možnost volby svého dodavatele plynu. 

K 1. dubnu 2007 došlo k ukončení cenové regulace Energetického regulačního úřadu formou 

maximálních cen dodávky plynu. S ohledem na dominantní postavení regionálních 

plynárenských společností Skupiny RWE na trhu v ČR vykonává Energetický regulační úřad 

obecnou kontrolu úrovně cen podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Cenová regulace – distribuce 

V souladu s Energetickým zákonem jsou ceny za distribuci zemního plynu na českém 

plynárenském trhu regulovány a zveřejňovány prostřednictvím každoročního cenového 

výměru nezávislého regulačního orgánu, kterým je Energetický regulační úřad.  

Energetický regulační úřad stanovuje pro distribuční společnosti celkovou úroveň 

povolených výnosů a dále stanoví postup pro výpočet tarifů za využití distribuční soustavy. 

3.3. Vertikální a horizontální analýza společnosti 

Data nezbytná pro výpočet vertikální a horizontální analýzy jsou čerpána z výročních 

zpráv Společnosti za období 2006 – 2010. Výpočet vertikální analýzy (rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty) Společnosti je znázorněn v Příloze č. 3. Jako základna je v případě rozvahy 

zvolena suma aktiv a pasiv a v případě výkazu zisku a ztráty jsou základnou tržby. Výpočet 

horizontální analýzy je znázorněn v Příloze č. 4. 

3.3.1. Vývoj aktiv a pasiv 

Vývoj aktiv, respektive pasiv je znázorněn v grafu 3.1. Z grafu je vidět, že v roce 2006 

a v roce 2007 docházelo k postupnému snižování aktiv (pasiv). Naopak od roku 2008 

docházelo k postupnému zvyšování. Aby bylo možné detailněji analyzovat tento vývoj, jsou 

následně analyzovány jednotlivé položky aktiv a pasiv. 
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Graf 3.1 Vývoj celkových aktiv (pasiv) 

 

 

Celková aktiva podniku jsou ovlivněna velikostí dlouhodobého majetku a oběžných 

aktiv. Vývoj těchto položek aktiv je znázorněn v grafu 3.2, ze kterého je vidět, že výraznou 

položkou, která ovlivňuje velikost celkových aktiv je právě dlouhodobý majetek.  

 

Graf 3.2 Podíly jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech a jejich vývoj 2006 – 2010  

 

 

Vysokých hodnot dosáhl dlouhodobý majetek v roce 2006, kdy se na celkových 

aktivech podílel téměř 89 %. V následujícím roce 2007 došlo k výraznému poklesu, kdy se 

hodnota dlouhodobého majetku snížila o 21 %. Hlavním důvodem tohoto poklesu byl vznik 

dceřiné společnosti SMP Net, do které vložila Společnost k 1. lednu 2007 část podniku 

zabývající se distribucí. Hodnota vkládaných aktiv činila přes 5 mld. Kč. V ostatních letech se 

podíl dlouhodobého majetku postupně snižoval až do roku 2010, kdy se dlouhodobý majetek 

podílel na celkových aktivech 58 %. Opačný vývoj zaznamenaly oběžná aktiva, která se 

v roce 2006 podílela na celkových aktivech pouze 11 %, ale v roce 2010 dosáhl podíl 

oběžných aktiv 42 %. K výraznému nárůstu oběžných aktiv došlo v roce 2007, kdy došlo 

k navýšení zejména položek obchodní a jiné pohledávky a dlouhodobá aktiva držená 

k prodeji. Důvodem tohoto zvýšení bylo, že Společnost na základě plánovaného prodeje 

divize provozu společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., vykázala určitá aktiva a 

související závazky jako dlouhodobá aktiva a vyřazovanou skupinu klasifikovanou jako 
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drženou k prodeji. V ostatních letech docházelo k postupnému navyšování podílu oběžných 

aktiv. 

Při analýze pasiv se snažíme zjistit strukturu financování majetku společnosti, tedy zda 

je společnost financována zejména z vlastních zdrojů nebo spíše ze zdrojů cizích. K této 

analýze nám pomůže následující graf 3.3, ve kterém jsou znázorněny podíly jednotlivých 

položek pasiv na celkových pasivech.  

 

Graf 3.3 Podíly jednotlivých položek pasiv na celkových pasivech a jejich vývoj 2006 - 2010 

 

 

Z grafu 3.3 je vidět, že Společnost je financována v převážné výši z vlastního kapitálu, 

jehož podíl na celkových pasivech dosahuje téměř 75 %. Vlastní kapitál je tvořen základním 

kapitálem, nerozděleným ziskem a ostatními kapitálovými fondy. Základní kapitál 

Společnosti se skládá z 2 069 728 kusů akcií plně upsaných a splacených. Nominální hodnota 

jedné akcie činí 1 tis. Kč. K akciím na majitele a na jméno se váží stejná práva. Vzhledem 

k právní formě podnikání (akciová společnost) je Společnost povinna tvořit v souladu 

s obchodním zákoníkem zákonný rezervní fond. Prostředky tohoto fondu mohou být použity 

pouze k úhradě ztrát. Ostatní kapitálové fondy představují dary přijaté od roku 2002. O 

vyplácení těchto fondů akcionářům rozhoduje valná hromada. Nejnižšího podílu cizích zdrojů 

na celkových pasivech bylo dosaženo v roce 2008, kdy došlo k poklesu zejména závazků 

z obchodních vztahů, a to vůči spřízněným osobám a zaměstnancům, jejichž počet v roce 

2008 výrazně klesl. Od roku 2008 se podíl cizích zdrojů postupně zvyšuje, i když hodnota 21 

%, která byla dosažená v roce 2010, je stále poměrně nízká.  

3.3.2. Vývoj nákladů a výnosů 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti je pro podnik nejdůležitější, protože 

odpovídá základnímu podnikatelskému účelu, pro který byl podnik založen. Vývoj 

provozního výsledku hospodaření je znázorněn v grafu 3.4. Z tohoto grafu je možné vidět, 
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že nejnižší hodnoty dosáhl výsledek hospodaření z provozní činnosti v roce 2008, kdy činil 

519 043 tis. Kč.  

V roce 2008 došlo k prudkému růstu nákupních cen, které jsou dány nákupním 

cenovým vzorcem závislým na vývoji tržních cen ropných produktů (lehký a těžký topný 

olej), černého uhlí a kurzů USD/CZK a USD/EUR. V ceně komodity byl zaznamenán 

meziroční nárůst o 58 %, v celkové nákupní ceně také o 58 %. Dále jsou obchodní aktivity 

Společnosti od roku 2007 ovlivněny procesem liberalizace trhu se zemním plynem, kdy 

docházelo k narůstání konkurence a zákazníci tak mohli měnit svého dodavatele zemního 

plynu. Došlo k ukončení obchodních smluv s největšími zákazníky, zejména BorsodChem 

MCHZ, s. r. o., Precheza, a. s. a OPATHERM, a. s.  

 

Graf 3.4 Vývoj provozního výsledku hospodaření (VH) 

 

 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti je ovlivněn provozními náklady a výnosy. 

Hlavní položkou provozních výnosů jsou tržby z prodeje zemního plynu. Z grafu 3.5 je vidět, 

že k velkému poklesu provozních výnosů došlo v roce 2007. Hlavním důvodem je meziroční 

pokles tržeb z prodeje zemního plynu, který byl způsoben zejména nižším objemem 

prodaného plynu v důsledku mimořádně teplých zimních měsíců. V následujících letech je 

vývoj provozních výnosů na poměrně stejné úrovni. K významným provozním nákladů patří 

zejména nakoupený plyn a ostatní služby související s dodávkami plynu, osobní náklady a 

ostatní provozní náklady (spotřeba materiálu, služby a opravy apod.). Hodnota osobních 

nákladů ve zkoumaném období klesala, protože Společnost výrazně snižovala počet svých 

zaměstnanců. Osobní náklady zahrnují platy, příspěvky do státního penzijního systému 

penzijní a životní připojištění a ostatní závazky. Ostatními závazky jsou odměny při odchodu 

do důchodu a při životním jubileu. 
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Graf 3.5 Vývoj provozních nákladů a výnosů 

 

 

Vývoj počtu zaměstnanců Společnosti je znázorněn v grafu 3.6. Z tohoto grafu je 

možné vidět, že nejvyššího počtu zaměstnanců dosáhla Společnost v letech 2006 a 2007. 

V roce 2007 Společnost dokonce získala 1. místo v kategorii Zaměstnavatel regionu 2007. 

 

Graf 3.6 Vývoj počtu zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 

 

 

Organizační a systémové změny ve skupině RWE v ČR, kterými bylo realizováno 

zejména nové uspořádání zákaznických, distribučních a interních služeb k 1. lednu 2008, a 

dále také následná centralizace činností útvarů komunikace a podpory obchodu s plynem do 

společnosti RWE Transgas, a. s., se zásadním způsobem projevily v poklesu počtu 

zaměstnanců Společnosti.  

Pracovní podmínky a zaměstnanecké výhody zaměstnanců jsou garantované zejména 

Kolektivní smlouvou skupiny RWE v ČR. Společnost dále podporuje sportovní, zdravotní 

kulturní a vzdělávací aktivity zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. V rámci 

benefičního programu poskytuje příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění a 

poukázky Flexi Pass. 

V roce 2010 vynaložila Společnost 4,8 % mzdových nákladů na vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců. Bylo realizováno 65 vzdělávacích akcí. Průměrné roční výdaje na jednoho 

zaměstnance činily 18 069 Kč.  
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Kvalifikační struktura zaměstnanců Společnosti v roce 2010 je znázorněna v grafu 3.7.  

 

Graf 3.7 Kvalifikační struktura zaměstnanců Společnosti 

 

 

Z grafu 3.7 je zřejmé, že z větší poloviny převládá ve Společnosti vzdělání 

vysokoškolské, což je velká změna oproti roku 2006, kdy bylo vysokoškolské vzdělání 

zastoupeno pouze 14 %.  

Vývoj průměrné měsíční mzdy je znázorněn v grafu 3.8. 

 

Graf 3.8 Vývoj průměrné mzdy (v Kč) 

 

 

Vývoj průměrné mzdy je ovlivněn zejména změnou profesní a organizační struktury 

Společnosti a výši valorizace mezd v souladu s vývojem inflace. 
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4. Analýza podniku a odvětví na základě vybraných 
charakteristik a jejich srovnání 

V této části jsou provedeny výpočty jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a výpočty 

vybraných ukazatelů bonitních a bankrotních modelů Společnosti za období 2006 – 2010. 

Dále je proveden výpočet, pyramidový rozklad a citlivostní analýza ukazatele EVA. Na závěr 

této části jsou jednotlivé výsledky zhodnoceny a srovnány s výsledky z odvětví.  

4.1. Finanční analýza 

Jako vstupní data pro výpočet jednotlivých ukazatelů jsou použity výroční zprávy 

Společnosti za období 2006 – 2010. Tyto výroční zprávy jsou součástí Příloh č. 1 a 2. 

4.1.1. Analýza rentability 

Při výpočtu ukazatelů rentability dochází k poměřování zisku s jinými veličinami. 

Nejčastěji je pro výpočet používán EBIT nebo EAT. Vývoj těchto veličin zachycuje tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Vývoj EBIT a EAT v tis. Kč 

 2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT 972 403 1 068 364 537 519 1 452 414 1 803 142 

EAT 718 994  1 014 122  541 250  1 362 249  1 682 870  

 

Z tab. 4.1 je vidět, že v roce 2008 došlo k výraznému propadu zisku oproti roku 

předešlému. Z obchodního hlediska se Společnost musela v roce 2008 vyrovnávat s výrazným 

nárůstem cen zemního plynu, zapříčiněným rekordními cenami ropy a ropných produktů na 

světových trzích. Od roku 2007 Společnost působí na zcela otevřeném trhu a zaznamenala 

také zvýšenou aktivitu konkurenčních podniků. To vše se projevilo v poklesu prodeje 

zemního plynu a ve snížení hospodářského výsledku. 

Již v průběhu roku 2008 se v České republice začaly projevovat dopady světové 

ekonomické recese. Tyto problémy se nevyhnuly ani zákazníkům Společnosti, kdy došlo 

k úpadku některých firem papírenského průmyslu, což také negativně ovlivnilo hospodaření 

Společnosti. 

Opakem byl rok 2009, kdy došlo k výraznému navýšení tohoto zisku. Jedním 

z důvodů tohoto výrazného navýšení byl vstup Společnosti na trh s elektrickou energií, kdy se 
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během několika měsíců podařilo získat více než tisíc zákazníků. Novým podnikáním si 

Společnost jednak kompenzuje ztráty na trhu se zemním plynem, ale hlavně dochází 

k rozšiřování její činnosti o další úspěšnou podnikatelskou aktivitu. 

Vývoj jednotlivých ukazatelů rentability je znázorněn v grafu 4.1. 

 

Graf 4.1 Vývoj ukazatelů rentability 

 

 

Z grafu 4.1 je na první pohled jasné, že v letech 2007 – 2008 došlo k poklesu všech 

analyzovaných ukazatelů z důvodu snížení zisku. Od roku 2007 jsou obchodní aktivity 

Společnosti ovlivněny procesem liberalizace, kdy dochází k narůstání konkurence a odchodu 

zákazníku k jiným společnostem. Dalším důvodem poklesu je nižší objem prodaného plynu a 

to z důvodu teplejších zimních měsíců. V následujících letech dosahují ukazatele rostoucí 

tendenci. Nejvyšší hodnoty dosáhl ukazatel rentability aktiv (ROA) v roce 2010, kdy byla 

každá koruna vložená do majetku zhodnocena 24,4 %. Rychlý vývoj v roce 2010 oproti roku 

2009 zaznamenal ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE), který dosahuje hodnot 

31,2 %. Tento výrazný nárůst je způsoben již zmíněným růstem provozního výsledku 

hospodaření, ale také snížením dlouhodobých závazků oproti rokům 2006 – 2009 a zvýšením 

vlastního kapitálu. Také ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), který je velmi důležitý 

pro vlastníky Společnosti, dosáhl v roce 2010 velmi příznivé hodnoty oproti roku předešlému. 

V roce 2010 dosahoval tento ukazatel 29,1 %, a to v důsledku zvýšení čistého zisku 

Společnosti. Pomocí ukazatele rentability tržeb (ROS) zjišťujeme, kolik korun zisku 

Společnost obdrží z každé koruny tržeb. Nejvyšší hodnoty bylo opět dosaženo v roce 2010, 

kdy ukazatel ROS dosahoval 14,8 %. Doplňkovým ukazatelem k rentabilitě tržeb je ukazatel 

rentability nákladů (ROC), který dosahuje díky rostoucímu zisku, vyjma roku 2008, velmi 

příznivých hodnot. V roce 2010 dokonce došlo ke snížení nákladů oproti předcházejícímu 

roku. 

2006 2007 2008 2009 2010 

ROA (2.5) 15,3% 17,6% 9,8% 21,3% 24,4% 

ROE (2.11) 15,2% 20,0% 11,7% 25,0% 29,1% 

ROCE (2.7) 18,6% 21,1% 11,4% 26,6% 31,2% 
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ROC (2.10) 5,5% 8,2% 4,1% 11,4% 14,2% 
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4.1.2. Analýza zadluženosti 

Analýza ukazatelů zadluženosti nám pomáhá zhodnotit vztah mezi vlastními a cizími 

zdroji podniku. Vývoj jednotlivých ukazatelů je znázorněn v následující tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2 Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 Zadluženost 
2006 2007 2008 2009 2010 

(v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) 

Vlastní kapitál (VK) 4 730 383 5 061 495 4 640 321 5 459 656 5 784 785 

Cizí kapitál 1620194 1008890 835038 1 371 875 1 591 553 

Aktiva 6 350 577 6 070 385 5 475 359 6 831 531 7 376 338 

EBIT 972 403 1 068 364 537 519 1 452 414 1 803 142 

úroky 21 576 2 1 870 6 954 40 

Podíl VK na aktivech                (2.14) 74,49% 83,38% 84,75% 79,92% 78,42% 

Finanční páka                           (2.15) 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 

Celková zadluženost                (2.12) 25,5% 16,6% 15,3% 20,1% 21,6% 

Ukazatel zadluženosti VK        (2.13) 34% 20% 18% 25% 28% 

Úrokové krytí                            (2.16) 4507% 53418200% 28744% 20886% 4507855% 

Úrokové zatížení                       (2.17) 2,219% 0,000% 0,348% 0,479% 0,002% 

 

 

Jak je vidět z tab. 4.2 podíl vlastního kapitálu na aktivech se do roku 2008 postupně 

zvyšoval, což bylo způsobeno snižováním hodnoty aktiv až do roku 2008. Hlavním důvodem 

tohoto poklesu byl vznik dceřiné společnosti SMP Net, do které vložila Společnosti k 1. lednu 

2007 část podniku zabývající se distribucí. V následujících letech dochází k růstu aktiv a tedy 

i snižování tohoto ukazatele. Ukazatel finanční páky, který je převrácenou hodnotou 

předcházejícího ukazatele, by měl vykazovat stabilní trend, což Společnost splňuje. Ukazatel 

celkové zadluženosti by měl mít klesající trend. Toho bylo splněno v letech 2006 – 2008. 

V roce 2009 došlo ke zvýšení cizího kapitálu a celková zadluženost dosahovala hodnoty 

20,1 %, což bylo v roce 2010 ještě zvýšeno na 21,6 %. Obecně lze však říci, že hodnoty okolo 

20 % jsou na velmi nízké úrovni. Ukazatel zadluženosti VK by se měl pohybovat okolo 

80 % - 120 %. Analyzovaná Společnost nedosahuje ani hranice 80 %, což je způsobeno tím, 

že Společnost využívá převážně vlastní kapitál k financování svých potřeb. Ukazatel 

úrokového krytí popisuje, kolikrát si podnik vydělá na úroky. Z tab. 4.2 je zřejmé, že 

Společnost si vydělá několikrát na pokrytí úroků, díky vysokému výsledku hospodaření oproti 

vykazovaným úrokům. Opakem úrokového krytí je úrokové zatížení, které vyjadřuje, jakou 

část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky.  
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Obecně lze říci, že v oblasti zadluženosti dosahuje Společnost poměrně dobrých 

výsledků, což je způsobeno využíváním především vlastního kapitálu.  

4.1.3. Analýza likvidity 

Analýza ukazatelů likvidity zkoumá schopnost podniku hradit své krátkodobé 

závazky. Tab. 4.3 zobrazuje vývoj hodnot ukazatelů likvidit 

 

Tab. 4.3 Vývoj ukazatelů likvidity 

Likvidita 
2006 2007 2008 2009 2010 

(v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) 

Krátkodobé závazky 1 110 958 1 004 769 780 143 1 363 367 1 588 512 

OA 700 167 1 612 863 1 094 498 2 469 076 3 109 872 

Peníze a peněžní ekvivalenty 438 094 347 545 84 104 1 022 182 981 559 

Zásoby 7 534 0 0 0 0 

Pohotová likvidita – L2    (2.19) 0,6 1,6 1,4 1,8 2,0 

Celková likvidita – L3       (2.18) 0,6 1,6 1,4 1,8 2,0 

Okamžitá likvidita – L1    (2.20) 0,4 0,3 0,1 0,7 0,6 

ČPK                                    (2.4) -410 791 608 094 314 355 1 105 709 1 521 360 

 

Riziko likvidity představuje riziko nedostatku volné finanční hotovosti. Základním 

nástrojem řízení rizika likvidity Společnosti je průběžné řízení a plánování budoucího cash 

flow Společnosti. Společnost sestavuje výhled cash flow v denním členění na období alespoň 

následujících 12 měsíců. Tento výhled Společnost aktualizuje alespoň na týdenní bázi. 

Společnost pak musí vždy v rámci sledovaného horizontu a v souladu s tímto výhledem 

disponovat dostatečným objemem likvidních prostředků k zajištění financování svých aktivit. 

Společnost je zapojena do projektu cash-poolingu RWE Transgas, a. s. V rámci cash-poolingu 

má Společnost se společností RWE Transgas, a. s. uzavřenou rámcovou smlouvu pro 

poskytování úvěrů, v rámci které je oprávněna čerpat krátkodobé úvěry se splatností do 1 

roku až do výše 300 000 tis. Kč a roll-over úvěry do výše 300 000 tis. Kč.  

Ukazatel pohotové likvidity odpovídá likviditě celkové, protože Společnost od roku 

2007, kdy došlo k vytvoření dceřiné společnosti, zásoby nevykazuje. Celková likvidita by se 

měla pohybovat v intervalu 1,5 – 2,0 což Společnost s výjimkou roku 2006 splňuje. V roce 

2006 krátkodobé závazky výrazně převyšovaly hodnotu oběžných aktiv, které zaznamenaly 

pokles a to díky pohledávkám z titulu nevyfakturovaných dodávek.  

Čistý pracovní kapitál dosáhl v roce 2006 záporných hodnot, což bylo způsobeno 

velmi nízkou hodnotou oběžných aktiv a poměrně vysokou hodnotou krátkodobých závazků. 
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Naopak v roce 2007 došlo k prudkému nárůstu, kdy došlo k navýšení zejména položek 

obchodní a jiné pohledávky a dlouhodobá aktiva držená k prodeji. Důvodem tohoto zvýšení 

bylo, že Společnost na základě plánovaného prodeje divize provozu společnosti RWE 

Distribuční služby, s. r. o., vykázala určitá aktiva a související závazky jako dlouhodobá 

aktiva a vyřazovanou skupinu klasifikovanou jako drženou k prodeji. Nejvyšší ČPK dosáhla 

Společnost v roce 2010, což bylo dáno především vysokou hodnotou oběžných aktiv. Tyto 

peněžní prostředky může společnost po úhradě závazků použít na financování svých záměrů. 

4.1.4. Analýza aktivity 

Ukazatele aktivity zachycují relativní vázanost kapitálu v jednotlivých formách aktiv. 

Vývoj těchto ukazatelů znázorňuje tab. 4.4 

 

Tab. 4.4 Vývoj ukazatelů aktivity 

Doba obratu (dny) 
2006 2007 2008 2009 2010 

(v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) 

Zásoby 7 534 0 0 0 0 

Tržby 14 081 180 12 508 633 12 954 659 12 178 266 12 178 677 

Pohledávky z obchodních vztahů 212 056 1 092 732 843 104 1 395 269 1 347 304 

Závazky z obchodních vztahů 619 953 843 739 382 796 569 773 788 165 

Doba obratu zásob            (2.21) 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Doba obratu pohledávek   (2.22) 5,42 31,45 23,43 41,25 39,83 

Doba obratu závazků         (2.23) 15,85 24,28 10,64 16,84 23,30 

 

Doba obratu zásob charakterizuje úroveň běžného provozního řízení. Nulové hodnoty 

tohoto ukazatele jsou způsobeny nulovou hodnotou zásob, které byly převedeny do dceřiné 

společnosti SMP Net. Doba obratu pohledávek vyjadřuje, za jak dlouho jsou placeny faktury. 

V roce 2010 dosáhl tento ukazatel hodnoty 40 dnů. Klesající vývoj tohoto ukazatele v roce 

2010 je pro Společnost příznivý, ale v porovnáním s ukazatelem doby obratu závazků jsou 

tyto hodnoty vyšší. Společnost tak nesplňuje pravidlo solventnosti, protože doba obratu 

pohledávek je vyšší než doba obratu závazků. Společnost platí své závazky v rozmezí 20 dnů, 

zatímco doba splácení pohledávek je v posledních letech v rozmezí 40 dnů. Společnost by se 

proto měla zaměřit na svou inkasní politiku. 

4.1.5. Srovnání vybraných ukazatelů s odvětvím 

Porovnáním jednotlivých výsledků ukazatelů finanční analýzy Společnosti s výsledky, 

kterých bylo dosaženo v rámci odvětví, je možné zjistit finanční situaci Společnosti ve 

srovnání s odvětvím.  
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Společnost Severomoravská plynárenská, a. s. je podle klasifikace ekonomických 

činností CZ-NACE zařazena do odvětví energetiky, sektor D a oddíl 35.  

Vstupními údaji pro finanční analýzu odvětví jsou data poskytována Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Srovnávacími kritérii jsou ukazatele rentability vlastního kapitálu 

(ROE), rentability aktiv (ROA) a ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech. 

 

Vývoj vybraných ukazatelů rentability v rámci odvětví je znázorněn v grafu 4.2. 

 

Graf 4.2 Vývoj ROA a ROE v rámci odvětví 

 

 

 

Pokud se podíváme na graf 4.2 je na první pohled vidět, že hodnoty obou ukazatelů 

rentability se za sledované období pohybují nad úrovni odvětví, vyjma roku 2008. V roce 

2008 dosahoval ukazatel ROE Společnosti pouze hodnoty 11,7 % a odvětví 15,32 %. Důvod 

poklesu tohoto ukazatele byl popsán již výše. Dále je z grafu 4.2 vidět, že na rozdíl od odvětví 

dosahuje ukazatel ROE od roku 2008 velmi příznivého tempa růstu, což je pro Společnost 

velmi příznivé. Obdobná je situace také pro ukazatel ROA. Stejně jako ROE i tento ukazatel 

zaznamenal v roce 2008 propad. Důvody tohoto propadu byly rovněž popsány v předchozí 

části. V ostatních letech se ukazatel ROA Společnosti každoročně zvyšoval a v roce 2010 

dosáhl hodnoty 24,4 %. Vývoj ukazatele ROA v odvětví se pohyboval okolo 9 %, ale v roce 

2010 klesl na hodnotu 5,79 %, což je hluboko pod úrovní hodnoty Společnosti.  

 

Dalším ukazatelem, který je srovnán s odvětvím je ukazatel podílu vlastního kapitálu 

na aktivech. Tento ukazatel udává, do jaké míry je podnik schopen krýt své prostředky 

vlastními zdroji a také, jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Obecně platí, že zvyšování 

tohoto ukazatele znamená upevňování finanční stability, ale příliš vysoká hodnota může vést 

k poklesu výnosnosti vložených zdrojů. Vývoj tohoto ukazatele je znázorněn v grafu 4.3. 
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Graf 4.3 Podíl vlastního kapitálu na aktivech v rámci odvětví 

 

 

 

Z grafu 4.3 je vidět, že podíl vlastního kapitálu na aktivech Společnosti výrazně 

převyšuje hodnoty dosažené v odvětví. Vývoj tohoto ukazatele Společnosti se pohybuje okolo 

80%, zatímco v odvětví tento ukazatel dosahuje pouze kolem 50 %. Hlavním důvodem je 

snižování hodnoty dlouhodobých dluhů Společnosti a zvyšování hodnoty zisku. Obecně lze 

říci, že Společnost využívá v převážné míře k financování svých potřeb vlastní kapitál.  

 

4.2. Analýza souhrnných ukazatelů 

Souhrnné ukazatele (bankrotní modely a bonitní modely) pomáhají rozpoznat, zda je 

podnik finančně zdravý či nikoliv. Zástupcem bankrotních modelů je index IN05, který je 

poslední verzí indexů IN sestavených Inkou a Ivanem Neumaierem pro podmínky ČR. 

Zástupcem bonitních modelů je Kralickuv Quick-test. 

4.2.1. Index IN05 

Níže uvedená tab. 4.5 znázorňuje výpočty jednotlivých ukazatelů, které jsou 

stanoveny z rozvahy a výkazu zisku a ztráty Společnosti, pomocí níž jsou následně vypočteny 

výsledné indexy v daném roce a zhodnocena finanční situace Společnosti. 

 

Tab. 4.5 Index IN05 

Ukazatel Index 2006 2007 2008 2009 2010 

A/CZ 0,13 3,92 6,02 6,56 4,98 4,63 

EBIT/U 0,04 45,07 534182,00 287,44 208,86 45078,55 

EBIT/A 3,97 0,15 0,18 0,10 0,21 0,24 

V/A 0,21 2,22 2,06 2,37 1,78 1,65 

OA/KCZ 0,09 0,63 1,61 1,40 1,81 1,96 

Index IN05            (2.42)   3,43 21369,33 13,36 10,37 1805,23 
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Z tab. 4.5 je vidět, že ve všech zkoumaných obdobích převyšují hodnoty indexu 

hodnotu 1,6. Na základě toho je možné říci, že se jedná o finančně zdravý podnik. Pokud se 

podíváme na roky 2007 a 2010 vidíme, že v těchto letech převyšuje index hodnotu 1,6 

několika násobně. Tato situace je způsobena zejména vysokým ziskem a velmi nízkými úroky 

Společnosti. 

4.2.2. Kralickuv Quick-test 

V tab. 4.6 je zachycen vývoj Kralickova Quick-testu, kdy jsou z výročních zpráv 

vypočteny jednotlivé poměrové ukazatele a poté jsou jim přiřazeny určité body z hlediska 

kapitálové síly, zadlužení, výnosnosti a finanční pozice. Nakonec je daný podnik zhodnocen 

jako celek. 

 

Tab. 4.6 Kralickuv Quick-test 

Hodnocení 2006 2007 2008 2009 2010 

R1                       (2.43) 0,74 4,00 0,83 4,00 0,85 4,00 0,80 4,00 0,78 4,00 

R2                       (2.44) 0,95 4,00 1,03 4,00 1,48 4,00 0,23 4,00 0,47 4,00 

R3                       (2.45) 0,153 3,00 0,18 4,00 0,10 2,00 0,21 4,00 0,244 4,00 

R4                       (2.46) 0,09 3,00 0,05 2,00 0,04 1,00 0,11 4,00 0,10 3,00 

Finanční stabilita   4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

Výnosová situace   3 
 

3 
 

1,5 
 

4 
 

3,5 

Celkové hodnocení   3,50 
 

3,5 
 

2,75 
 

4 
 

3,75 

 

Z tab. 4.6 je vidět, že s výjimkou roku 2008, Společnost přesáhla hodnotu 3 body, a je 

tedy považována za bonitní. V roce 2008 dosáhla hodnoty 2,75, čímž se dostala mezi hodnoty 

v intervalu 1 – 3, které signalizují šedou zónu a finanční situace je spíše dobrá. Nejlépe jsou 

hodnoceny ukazatele kvóty vlastního kapitálu (R1) a doba splácení dluhu (R2), které byly 

ohodnoceny 4 body. Společnost tedy dokáže krýt svoje potřeby z vlastních zdrojů a je tedy 

finančně stabilní, samostatná a kapitálově silná. Doba splácení dluhu vyjadřuje za jak dlouho 

je podnik schopen splatit své závazky, z výsledku je možné říci, že Společnost plní své 

závazky včas a řádně. Nejmenšího bodového hodnocení dosáhl v roce 2008 ukazatel Cash-

flow v % podnikového výkonu (R4), který byl ohodnocen pouze 1 bodem. Důvodem byla 

nízká hodnota provozního CF a rostoucí hodnota provozních výnosů. Společnost tedy 

nedosahovala takového zisku, jaký by si představovala, ale i přesto měla dostatečné množství 
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prostředků v oběhu, kterými byla schopna platit své závazky a také nakupovat potřebné 

aktiva. 

Z výsledků obou testů lze Společnost, která působí jako přirozený monopol, označit za 

finančně zdravou s minimální pravděpodobností bankrotu. Podle vývoje obou testů nelze 

předpokládat finanční problémy ani do budoucnosti. 

Vzhledem k charakteru hlavního předmětu podnikání není Společnost zásadním 

způsobem vystavena finančním rizikům, ale spíše rizikům tržním, provozním a ostatním. 

Mezi významná rizika Společnosti je možné zařadit: 

 riziko ztráty trhu – toto riziko souvisí s otevíráním energetického trhu a s růstem ceny 

zemního plynu, 

 kreditní riziko – toto riziko spočívá v neschopnosti protistran dostát svým smluvním 

závazkům, 

 riziko počasí – toto riziko je spojené s nižším objemem prodaného plynu díky vyšší 

průměrné teplotě během zimního období. 

4.2.3. Srovnání s odvětvím 

Pro srovnání výsledků Společnosti s odvětvím je zvolen bankrotní model index IN05. 

Vstupní údaje pro výpočet indexu IN05 jsou čerpány z analýz Ministerstva průmyslu a 

obchodu ČR za období 2006 – 2010 a jsou  znázorněny v příloze č. 5. 

Výsledky výpočtu indexu jsou znázorněny v tab. 4.7. 

 

Tab. 4.7 Index IN05 odvětví 

Ukazatel Index 
2006 2007 2008 2009 2010 

(v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) 

A/CZ 0,13 2,85 2,34 2,01 2,13 2,00 

EBIT/U 0,04 22,38 25,56 18,87 12,74 4,62 

EBIT/A 3,92 0,09 0,09 0,10 0,11 0,06 

V/A 0,21 0,54 0,58 0,66 0,68 0,69 

OA/KCZ 0,09 1,57 1,10 1,31 1,48 1,44 

Index IN05 (2.42)   1,86 1,91 1,66 1,50 0,95 

 

Z tab. 4.7 vidíme, že pouze v letech 2006 až 2008 převyšují hodnoty indexu hodnotu 

1,6. V těchto letech vykazuje odvětví energetiky (plynárenství) uspokojivou finanční situaci. 

V roce 2009 a 2010 se hodnota indexu pohybuje v šedé zóně, což znamená, že dané odvětví 

sice nevytváří hodnotu, ale také nebankrotuje.  
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Pokud srovnáme výsledky tohoto testu Společnosti s výsledky za odvětví, je možné 

říci, že finanční situace Společnosti je velmi dobrá, protože výsledné hodnoty indexu 

Společnosti několikanásobně převyšují hodnoty indexu dosažené v rámci odvětví, čímž se jen 

potvrdilo, že se jedná o finančně zdravý podnik s minimální pravděpodobností bankrotu. 

4.3. Analýza výkonnosti pomocí ukazatele  EVA 

V této části je provedena analýza výkonnosti Společnosti pomocí ukazatele EVA na 

bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí (EVA equity). Prvním krokem pro výpočet tohoto 

ukazatele  je stanovení nákladů vlastního kapitálu (re). 

4.3.1. Výpočet nákladů vlastního kapitálu  

V podmínkách nedostatečně likvidního a alokačně neefektivního kapitálového trhu, 

který je charakteristický pro ČR, je velmi problematické pro stanovení re využití metod, které 

se opírají o kapitálových trh. To vedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR k využívání 

modelu pro hodnocení odvětví dle manželů Neumaierových, který je postaven na 

stavebnicovém modelu, jehož podstata je jednoduchá. Kalkulovaná úroková míra je součtem 

výnosnosti bezrizikových cenných papírů a přirážek za riziko. Rozbor se orientuje na faktory, 

které ovlivňují velikost ROE, jako rozhodujícího faktoru pro velikost EVA. 

V tab. 4.8 jsou zachyceny jednotlivé rizikové přirážky a vývoj nákladů vlastního 

kapitálu za léta 2006 – 2010. Výpočet jednotlivých přirážek vychází z kapitoly 2.3.2.3 a je 

znázorněn v příloze č. 6. 

Velikost bezrizikové sazby rf je stanovena na základě výnosnosti desetiletých státních 

dluhopisů zveřejněných na stránkách Ministerstva průmyslu o obchodu ČR. 

 

Tab. 4.8 Výpočet nákladů vlastního kapitálu (re) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

rf 3,77% 4,28% 4,55% 4,67% 3,71% 

rpodnikatelské 0% 2,12% 2,04% 2,20% 2,04% 

rfinstab 10% 0% 0% 0% 0% 

rLA 0% 0% 0% 0% 0% 

WACCU             (2.57) 14% 6% 7% 7% 6% 

re                                  (2.60) 14% 6% 7% 7% 6% 
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Riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko (rpodnikatelské) vychází z ukazatele 

rentability aktiv, který se následně porovnává s ukazatelem X1, který je vypočten podle 

vzorce 2.58. Vzhledem k tomu, že je Společnost financována v rámci skupiny RWE a 

nevyužívá tedy jiné externí zdroje financování, dosahuje ukazatel X1 hodnoty 0 a riziková 

přirážka za podnikatelské riziko je potom rovna minimální hodnotě rizika v odvětví.
17

 

Riziková přirážka finanční stability (rfinstab) je ovlivněna velikostí celkové likvidity, 

která je následně srovnána s horní a dolní mezí likvidity za dané odvětví. V letech 2007 –

 2008 je riziková přirážka rovna nule, protože celková likvidita Společnosti převýšila horní 

mez likvidity odvětví. Pouze v roce 2006 je hodnota rovna 10 %. V tomto roce byla celková 

likvidita nižší než dolní mez likvidity odvětví.  

Riziková přirážka za velikost podniku (rLA) vychází z velikosti úplatných zdrojů, které 

jsou tvořeny vlastním kapitálem, bankovními úvěry a obligacemi. Jak již bylo zmíněno výše, 

Společnost nevyužívá externí zdroje pro financování svých potřeb ani nevydává dluhopisy, 

proto se velikost úplatných zdrojů rovná pouze velikosti vlastního kapitálu. Za celé sledované 

období převyšují úplatné zdroje částku 3 mld. Kč. Na základě toho je velikost přirážky rovna 

0 %. 

Náklady na vlastní kapitál (re) jsou vypočteny podle vzorce 2.60 a jejich vývoj je 

zachycen v grafu 4.4. Z tohoto grafu je možné vidět, že vývoj nákladů je od roku 2007 do 

roku 2010 téměř konstantní a pohybuje se na velmi nízké úrovni, což je pro podnik příznivá 

situace. Naopak v roce 2006 dosáhla hodnota nákladů vlastního kapitálu 14 %. 

 

Graf 4.4 Vývoj nákladů vlastního kapitálu  

 

 

Hlavním důvodem vysoké hodnoty nákladů v roce 2006 je vysoká hodnota rizikové 

přirážky za finanční stabilitu, která je v ostatních letech nulová. V roce 2006 byla celková 

likvidita podniku ve srovnání s odvětvím na nízké úrovni. Celková likvidita Společnosti 

                                                 
17

 Společnost Severomoravská plynárenská, a. s. je součástí koncernu RWE. Veškeré své potřeby financuje 

v rámci Skupiny formou cash poolingu. Žádné další bankovní úvěry nevyužívá.  
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dosahovala v roce 2006 hodnoty 0,6, zatímco odvětví dosahovalo hodnoty 1,34, proto byla 

stanovena riziková přirážka ve výši 10 %. V ostatních letech byla situace opačná. Nejvyšší 

podíl na nákladech vlastního kapitálu má v letech 2007 – 2010 bezriziková sazba.  

4.3.2. Výpočet ukazatele EVA  

Výpočet ukazatele EVA je proveden na bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí. 

Tato metoda je využívána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Představuje rozdíl mezi 

výnosem (ROE) a nákladem pro vlastníky (re), kteří do podniku vložili své prostředky. 

Výpočet EVA equity vychází ze vzorce 2.49. Náklady vlastního kapitálu (re) jsou vypočteny 

v předchozí kapitole a rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je vypočtena v kapitole 4.1.1.  

Výpočet ukazatele EVA je zobrazen v tab. 4.9. 

 

Tab. 4.9 Výpočet EVA (tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

ROE 15,2% 20,0% 11,7% 25,0% 29,1% 

re 14% 6% 7% 7% 6% 

ROE-re 1,4% 13,6% 5,1% 18,1% 23,3% 

E 4 730 383  5 061 495  4 640 321  5 459 656  5 784 785  

EVA 67 620 690 186 235 453 987 171 1 350 245 

 

Z výsledků zobrazených v tab. 4.9 je patrné, že ukazatel EVA dosahuje za celé 

sledované období kladné hodnoty, což je velmi příznivé pro vlastníky.  

Podíváme-li se na graf 4.5 můžeme vidět, že s výjimkou roku 2008 vykazuje ukazatel 

EVA rostoucí trend, čímž neustále zvyšuje hodnotu pro své akcionáře. 

 

Graf 4.5 Vývoj EVA (tis. Kč) 

 

 

V roce 2008 došlo k poklesu ekonomické přidané hodnoty a to z důvodu poklesu 

rentability vlastního kapitálů, která se snížila z 20 % na 11 %. Hlavním důvodem tohoto 
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poklesu bylo snížení zisku. Dalším z důvodů, které vedly ke snížení ukazatele EVA je pokles 

vlastního kapitálu, zejména položky nerozdělený zisk a ostatní kapitálové fondy, který oproti 

roku předcházejícímu klesl o více než 14 %. Důvodem bylo schválení výplaty dividend v roce 

2008 ve výši 962 424 tis. Kč (465 Kč na akcii). V roce 2007 byla schválena dividenda pouze 

ve výši 683 010 tis. Kč (330 Kč na akcii). V ostatních letech docházelo k postupnému 

zvyšování vlastního kapitálu a vzhledem k téměř konstantnímu vývoji nákladů na vlastní 

kapitál, také k růstu ukazatele EVA.  

Pro vlastníky je důležité analyzovat také vývoj spreadu mezi rentabilitou vlastního 

kapitálu a náklady na vlastní kapitál. Je žádoucí, aby tento rozdíl (spread) byl co největší, 

minimálně by měl být kladný. V tomto případě vlastníkům vložená investice do podniku 

přináší více než by jim přinesla alternativní investice. Vývoj spreadu je zachycen v grafu 4.6. 

 

Graf 4.6 Vývoj spreadu 

 

 

Na základě grafu 4.6 je možné říci, že za celé sledované období dosahuje spread 

kladné hodnoty a od roku 2008 rostoucí trend. Nízká hodnota v roce 2006 je způsobena 

vysokou hodnotou nákladů vlastního kapitálu (re) a to z důvodu vysoké rizikové přirážky za 

finanční stabilitu vůči ostatním rokům. Pokles v roce 2008 je naopak způsoben snížením 

rentability vlastního kapitálu (ROE) a to z důvodu poklesu hodnoty zisku. Příčiny tohoto 

poklesu jsou popsány výše.  

4.3.3. Srovnání EVA s odvětvím 

Výkonnost Společnosti za zkoumané období 2006 – 2010 je srovnána s výkonností 

daného odvětví, ve kterém Společnost působí. Severomoravská plynárenská, a. s. je podle 

klasifikace ekonomických činností CZ-NACE zařazena do sektoru D, oddíl 35, Výroba a 

rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Srovnány jsou výsledky ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty (EVA) a výsledky spreadu (ROE - re). 
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Veškeré údaje nezbytné pro výpočet ukazatele EVA za odvětví jsou čerpány 

z finančních analýz podnikové sféry, které jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR. Vstupní údaje a výpočet ekonomické přidané hodnoty jsou 

znázorněny v tab. 4.10. 

 

Tab. 4.10 Výpočet EVA za odvětví (tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

ROE 8,74% 12,02% 15,32% 15,84% 12,01% 

Re 6,99% 7,95% 8,91% 12,14% 12,51% 

ROE-re odvětví 1,8% 4,1% 6,4% 3,7% -0,5% 

E 481 237 000  498 093 187  468 118 434  547 897 855  508 400 566  

EVA odvětví 8 421 648 20 272 393 30 006 392 20 272 221 -2 542 003 

 

Tvorba EVA v odvětví energetiky dosahuje nejlepších výsledků v období recese, ale 

s oživením ekonomického růstu její ekonomické výsledky slábnou. V roce 2010 se tvorba 

ekonomické přidané hodnoty dostala dokonce do záporných hodnot, což je vidět také z grafu 

4.7.  

 

Graf 4.7 Vývoj EVA odvětví (tis. Kč) 

 

 

Hlavní příčinou zhoršení výsledků EVA odvětví je pokles rentability vlastního 

kapitálu v důsledku dosahování méně příznivých prodejních cen ve srovnání s předchozím 

obdobím a zvýšení nákladů vlastního kapitálu, což v konečném důsledku vedlo k záporné 

hodnotě spreadu v roce 2010.  

 

Vývoj spreadu v rámci odvětví za období 2006 – 2010 je zachycen v grafu 4.8. 
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Graf 4.8 Vývoj spreadu za odvětví 

 

 

Pokud srovnáme výsledky ukazatele EVA analyzované Společnosti (graf 4.6) 

s výsledky EVA za odvětví, je možné vidět, že v roce 2010 dosahuje EVA Společnosti 

naopak nejvyšší hodnoty za celé sledované období a od roku 2008 také rostoucí trend.  

 

Na základě zjištěných výsledků je možné říci, že společnost Severomoravská 

plynárenská, a. s. dosahuje v oblasti finanční výkonnosti velmi příznivých výsledků. Tuto 

skutečnost potvrzuje také Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA), která zveřejňuje 

Žebříček EVA TOP 100 a podle tohoto žebříčku se Severomoravské plynárny, a. s. umístily 

v roce 2010 a 2009 na 11. místě. Detailní přehled tohoto žebříčku je zobrazen v příloze č. 7. 

4.3.4. Pyramidový rozklad ukazatele EVA 

Pro celkové posouzení finanční výkonnosti společnosti nestačí pouze popis vývojové 

tendence ukazatele EVA, ale je vhodné znát a analyzovat také vývoj faktorů, které na změny 

tohoto ukazatele působí. K tomuto účelu je možné využít metodu pyramidového rozkladu, 

která je založena na postupném rozkladu vrcholového ukazatele EVA na dílčí ukazatele. 

Pro vyčíslení vlivů jednotlivých ukazatelů na vrcholový ukazatel EVA lze použít řadu 

metod. Vzhledem k tomu, že jsou hodnoty ukazatele EVA Společnosti během celého 

analyzovaného období kladné, je možné pro vyčíslení jednotlivých vlivů použít jak metodu 

logaritmickou, tak metodu funkcionální a výsledné hodnoty vzájemně porovnat. 

Pyramidový rozklad pomocí logaritmické metody je znázorněn v příloze č. 8 a 

pyramidový rozklad pomocí metody funkcionální v příloze č. 9.  

Vypočtené výsledky pro logaritmickou a funkcionální metodu za období 2006 – 2007 

jsou uvedeny v tab. 4.11. 
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Tab. 4.11 Pyramidový rozklad 2006 – 2007  

První úroveň rozkladu 
Spojitý 
výnos 
(2.35) 

Diskrétní 
výnos 
(2.37) 

Vliv (tis. Kč) 
Pořadí  
vlivů Logaritmická 

(2.35) 
Funkcionální 

(2.36) 

EVA 10,21 9,21 622 566,06 622 566,06  

E 1,07 0,07 18 131,37 24 941,85 4 

re 0,46 -0,54 364 942,70 360 830,70 1 

EAT/EBIT 1,28 0,28 216 556,38 214 571,86 3 

A/E 0,89 -0,11 -97 765,88 -97 677,64 7 

T/A 0,93 -0,07 -63 539,04 -63 436,42 6 

Úroky/T 0,0001 -1,00 -17 261,11 -17 176,34 5 

DzP/T 0,26 -0,74 -136 636,03 -135 965,00 8 

EAT/T 1,59 0,59 338 137,67 336 477,05 2 

 

 

Na základě provedené analýzy je vidět, že ukazatel EVA meziročně vzrostl o 622 566 

tis. Kč. Nejvýznamnější vliv na tento nárůst mělo snížení nákladů na vlastní kapitál a to 

zejména snížení rizikové přirážky za finanční stabilitu, která zvýšila hodnotu ukazatele EVA 

o 360 831 tis. Kč. Velikost této přirážky byla ovlivněna zvýšením celkové likvidity. Pozitivní 

vliv na vrcholový ukazatel měla také rentabilita vlastního kapitálu (ROE). Vliv daňové a 

úrokové redukce, charakterizovaný ukazatelem EAT/EBIT měl na vývoj ROE pozitivní vliv. 

Také rentabilita tržeb (ROS) a rentabilita aktiv (ROA) přispěly pozitivně ke zvýšení ukazatele 

ROE a tedy i ukazatele EVA. Při rozkladu rentability tržeb (ROS) bylo zjištěno, že největší 

podíl na růstu tohoto ukazatele má čisté ziskové rozpětí (EAT/T). 

Nejhorší vliv na vývoj EVA měl ukazatel obratu aktiv (T/A), který meziročně klesl o 

63 539 tis. Kč. Hlavním důvodem je meziroční pokles tržeb z prodeje zemního plynu, který 

byl způsoben zejména nižším objemem prodaného plynu v důsledku mimořádně teplých 

zimních měsíců. 

Pokud se porovnají logaritmická a funkcionální metoda, pak je zřejmé, že oba přístupy 

jsou velmi podobné, s tím rozdílem, že v jednom případě je rozklad založen na spojitém a 

v druhém na diskrétním výnosu. Přitom hodnota diskrétního výnosu je zpravidla řádově nižší 

než hodnota spojitého výnosu. 

Z tab. 4.11 je vidět, že obě metody vedou k obdobnému řazení vlivů a tedy posuzování 

důležitosti faktorů.  

 

Pyramidový rozklad pro období 2007 – 2008 je znázorněn v následující tab. 4.12. 
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Tab. 4.12 Pyramidový rozklad 2007 – 2008  

První úroveň rozkladu 
Spojitý 
výnos 
(2.35) 

Diskrétní 
výnos 
(2.37) 

Vliv (tis. Kč) 
Pořadí  
vlivů Logaritmická 

(2.35) 
Funkcionální 

(2.36) 

EVA 0,34 -0,66 -454 733,47 -454 733,47  

E 0,92 -0,08 -36 734,82 -39 401,00 6 

re 1,03 0,03 -9 275,89 -9 216,73 3 

EAT/EBIT 1,06 0,06 44 589,62 45 690,45 2 

A/E 0,98 -0,02 -12 303,44 -12 565,68 5 

T/A 1,15 0,15 104 406,24 109 365,27 1 

Úroky/T 902,81 901,81 1 790,69 1 801,17 4 

DzP/T -0,10 -1,10 -59 220,74 -59 567,17 7 

EAT/T 0,52 0,48 -487 985,14 -490 839,78 8 

 

V roce 2007 dosahoval ukazatel EVA hodnoty 690 186 tis. Kč. V následujícím roce 

2008 došlo ke snížení ukazatele EVA o 454 733 tis. Kč, přičemž výsledná hodnota 235 452 

tis. Kč zůstala stále na kladné úrovni a Společnost tak nadále tvořila hodnotu pro své 

vlastníky. 

Největší podíl na poklesu ukazatele EVA mělo snížení rentability vlastního kapitálu 

(ROE). Při detailnějším rozložení ukazatele vidíme, že pokles je způsoben zejména snížením 

rentability tržeb, respektive rentability aktiv. Vzhledem k tomu, že se ve všech případech 

jedná o pokles rentability je zřejmé, že hlavním důvodem poklesu bylo snížení zisku. V roce 

2008 se Společnost musela vyrovnávat s výrazným nárůstem cen zemního plynu, 

zapříčiněným rekordními cenami ropy a ropných produktů na světových trzích. Od roku 2007 

Společnost začala působit na zcela otevřeném trhu a zaznamenala také zvýšenou aktivitu 

konkurenčních podniků. To vše se projevilo v poklesu prodeje zemního plynu a ve snížení 

hospodářského výsledku, což v konečném důsledku vedlo také k poklesu ukazatele EVA. 

Negativně na vývoj EVA působilo také snížení hodnoty vlastního kapitálu o 36 735 tis. Kč a 

rovněž pokles ukazatele finanční páky, který byl zapříčiněn razantním poklesem aktiv vůči 

vlastnímu kapitálu Společnosti.   

Pozitivní vliv na vrcholový ukazatel byl zaznamenán pouze v oblasti daňové a 

úrokové redukce a také v ukazateli obratu aktiv, který se oproti roku předchozímu zvýšil o 

109 365 tis. Kč. Důvodem tohoto zvýšení bylo snížení hodnoty aktiv Společnosti a naopak 

zvýšení hodnoty tržeb.  

 

Pyramidový rozklad ukazatele EVA pro období 2008 – 2009 zachycuje následující 

tab. 4.13. 
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Tab. 4.13 Pyramidový rozklad 2008 – 2009 

První úroveň rozkladu 
Spojitý 
výnos 
(2.35) 

Diskrétní 
výnos 
(2.37) 

Vliv 
Pořadí  
vlivů Logaritmická 

(2.35) 

Funkcionální 
(2.36) 

EVA 4,19 3,19 751 717,79 751 717,79  

E 1,18 0,18 85 277,50 94 859,54 2 

re 1,04 0,04 -14 346,24 -14 139,97 5 

EAT/EBIT 0,93 -0,07 -63 572,01 -66 075,66 7 

A/E 1,06 0,06 52 543,44 54 186,99 4 

T/A 0,75 -0,25 -253 450,90 -279 800,50 8 

Úroky/T 3,96 2,96 5 185,96 5 281,54 6 

DzP/T 0,01 -16,80 88 304,12 89 931,58 3 

EAT/T 2,68 1,68 851 775,91 867 474,28 1 

 

 

V roce 2009 dosahoval ukazatel EVA 987 171 tis. Kč a oproti roku předcházejícímu 

došlo ke zvýšení hodnoty ukazatele o 751 718 tis. Kč.  

Největší vliv na tvorbu ukazatele EVA měla opět rentabilita vlastního kapitálu (ROE). 

Ukazatel ROE se oproti roku 2007, kdy dosahoval pouze hodnoty 11 % zvýšil na 25 % a 

v absolutním vyjádření tak přispěl ke zvýšení hodnoty EVA 680 787 tis. Kč. Při rozkladu 

tohoto ukazatele na dílčí ukazatele bylo zjištěno, že nejvíce se na zlepšení rentability 

vlastního kapitálu podílela rentabilita tržeb a při detailnějším rozkladu rentability tržeb byl 

největší vliv zaznamenán u ukazatele čistého ziskového rozpětí, který meziročně vzrostlo o 

851 776 tis. Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno vyšším nárůstem provozního zisku oproti 

tržbám.  

Naopak negativní vliv na vrcholový ukazatel měl ukazatel obratu aktiv, který 

v absolutním vyjádření poklesl oproti roku předcházejícímu o 253 451 tis. Kč. Důvodem 

tohoto poklesu je snížení tržeb Společnosti při rostoucí hodnotě aktiv, které meziročně 

vzrostly o téměř 25 %. Snížení tržeb v roce 2009 bylo způsobeno především poklesem 

prodeje zemního plynu a snížením jeho prodejní ceny. Hlavní příčinou navýšení hodnoty 

aktiv bylo zvýšení položky peníze a peněžní ekvivalenty z titulu cash poolingu RWE 

Transgas. Negativně na vývoj ukazatele EVA působil také ukazatel daňové a úrokové 

redukce, který zaznamenal meziroční pokles o 63 572 tis. Kč. 

 

Výsledky pyramidového rozkladu pro metodu logaritmickou a funkcionální za léta 

2009 – 2010 jsou zachyceny v následující tab. 4.14. 
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Tab. 4.14 Pyramidový rozklad 2009 – 20010 

První úroveň rozkladu 
Spojitý 
výnos 
(2.35) 

Diskrétní 
výnos 
(2.37) 

Vliv 
Pořadí  
vlivů Logaritmická 

(2.35) 

Funkcionální 
(2.36) 

EVA 1,37 0,37 363 074,23 363 074,23  

E 1,06 0,06 67 057,11 67 338,28 2 

re 0,84 -0,16 63 028,74 62 968,87 7 

EAT/EBIT 1,00 -0,005 -7 497,30 -7 503,04 6 

A/E 1,02 0,02 28 658,10 28 671,33 4 

T/A 0,93 -0,07 -116 396,50 -116 885,00 8 

Úroky/T 0,01 -0,99 -6 471,50 -6 476,62 5 

DzP/T 1,44 0,44 34 647,82 34 675,23 3 

EAT/T 1,24 0,24 300 047,75 300 285,17 1 

 

 

V posledním hodnoceném období 2009 – 2010  (viz tab. 4.14) narostla hodnota EVA 

Společnosti o rekordní částku 363 074 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 350 245 tis. Kč. 

Důvodem tak výrazného zvýšení ukazatele je současný nárůst rentability vlastního 

kapitálu (ROE) na svoji maximální úroveň 29,09 % a snížení alternativních nákladů na vlastní 

kapitál o 63 029 tis. Kč. Poprvé za celé hodnocené období se na příspěvku re nepodílí žádná 

rizika záporně. Došlo ke snížení rizikové přirážky jak za podnikatelské riziko, tak za 

bezrizikovou úrokovou míru. Ostatní přirážky zůstávají na 0 %. Na zvýšení rentability 

vlastního kapitálu se podílí kladně rentabilita aktiv, finanční páka a rentabilita tržeb. Oproti 

tomu ukazatel daňové a úrokové redukce spolu s ukazatelem obratu aktiv zaznamenali 

negativní vliv na zvýšení rentability vlastního kapitálu, respektive ukazatele EVA. Obrat aktiv 

meziročně klesl o 116 396 tis. Kč a to z důvodu rychlejšího růstu aktiv, zejména položky 

oběžná aktiva, vůči tržbám. Aktiva meziročně vzrostla o téměř 8 %, z toho oběžná aktiva o 

téměř 26 %, zatímco tržby vrostly o necelé 1 % (0,003 %). Pozitivní růst rentability aktiv a 

rentability tržeb byl způsoben zvýšením provozního zisku. 

4.3.5. Analýza citlivosti vlivů 

Jednou z metod užívaných v rámci analýzy projektových rizik je citlivostní analýza, 

která testuje citlivost určitého parametru na změny ostatních parametrů, které testovaný 

parametr určitým způsobem determinují.  

Analýzu citlivosti odchylek pyramidové soustavy lze provést pro každé α tak, že 

hodnoty prvotních faktorů jsou vynásobeny činitelem (1+α). 
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Obecně je tedy možné vyjádřit analýzu citlivosti EVA na změnu jednoho faktoru, 

kterým je např. EAT/T pomocí následující rovnice: 

 

         
     

 
  

    

 
  

   

 
         

 

 
  

   

    
  

 

 
        ,            (2.61) 

 

kde α vyjadřuje relativní odchylku, která může být kladná nebo záporná. 

 

Analýza citlivosti vlivů je aplikována na pyramidový rozklad ukazatele EVA pomocí 

metody logaritmické a to pro období 2006 – 2010. V tabulkách 4.11 až 4.14 je možné vidět 

pořadí vlivů jednotlivých faktorů na souhrnný ukazatel EVA. Na základě těchto vlivů je 

možné říci, že faktory EAT/T, E a re patří mezi faktory, které mají v průměru za sledované 

období pozitivní vliv na ukazatel EVA. Naopak faktory T/A a DzP/T lze označit za faktory, 

které působí negativně na vývoj vrcholového ukazatele EVA.  

Právě pomocí analýzy citlivosti vlivů jednotlivých faktorů je testováno, zda jsou výše 

zmíněna tvrzení pravdivá či nikoliv.  

Při výpočtu analýzy citlivosti byly nejprve stanoveny hodnoty relativní odchylky alfa 

a to v rozmezí od -7,5 % do + 7,5 %. Následně bylo postupováno podle vzorce 2.61. Vliv 

zvoleného faktoru byl vynásoben činitelem (1+α). Ostatní faktory zůstaly v nezměněné 

podobě.  

Jednotlivé relativní odchylky a změny za sledované období 2006 – 2010 jsou uvedeny 

v příloze č. 10. 

V tab. 4.15 je znázorněna průměrná relativní změna EVA za celé sledované období 

2006 – 2010 při změně vybraných faktorů o parametr α, přičemž ostatní faktory zůstaly 

nezměněné. 

 

Tab. 4.15 Analýza citlivosti vlivů  

 
relat.   EVA při   faktorů o parametr α za období 2006 – 2010  

Parametr α EAT/T E re T/A DzP/T 

-7,5% -6,70% -0,77% -1,43% 1,86% -0,23% 

-5,0% -4,47% -0,51% -0,95% 1,24% -0,15% 

-2,5% -2,23% -0,26% -0,48% 0,62% -0,08% 

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

2,5% 2,23% 0,26% 0,48% -0,62% 0,08% 

5,0% 4,47% 0,51% 0,95% -1,24% 0,15% 

7,5% 6,70% 0,77% 1,43% -1,86% 0,23% 
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Pro lepší představu jsou výsledky obsažené v tab. 4.15 zobrazeny v tzv. pavučinovém 

grafu 4.9. 

 

Graf 4.9 Analýza citlivosti vlivů 2006 - 2010 

 

 

Na vodorovné ose grafu 4.9 jsou hodnoty parametru α, o které jsou zvyšovány 

jednotlivé faktory. Svislá osa představuje průměrnou relativní změnu ukazatele EVA za 

sledované období 2006 – 2010. Čím větší je sklon přímky znázorňující vývoj daného 

rizikového faktoru, tím je hodnota EVA na tento rizikový faktor citlivější. 

Z tab. 4.15 i z grafu 4.9 vidíme, že největší vliv na vrcholový ukazatel EVA má faktor 

EAT/T, který představuje čisté ziskové rozpětí. Pokud dojde ke zvýšení tohoto ukazatele o 2,5 

% dojde ke zvýšení EVA v průměru o 2,23 %. Platí tedy, že čím vyšší je hodnota tohoto 

faktoru, tím vyšší je hodnota ukazatele EVA, čímž je potvrzeno, že tento faktor má pozitivní 

vliv na vývoj vrcholového ukazatele.  

Naopak negativně ovlivňuje hodnotu EVA faktor T/A, který vyjadřuje obrat aktiv. 

Zvýšení tohoto faktoru o 5 % vede ke snížení EVA o 1,24 % a naopak snížení faktoru T/A o 

5 % vede ke zvýšení EVA o 1,24 %. 

Zbývající analyzované faktory působí na vývoj ukazatele EVA pozitivně. Průměrný 

vliv faktoru DzP/T na ukazatel EVA je však téměř nulový. 

Na základě provedené citlivostní analýzy je možné říci, že procentní změna faktoru 

EAT/T má největší vliv na výslednou hodnotu ukazatele EVA a naopak procentní změna T/A 

má nejmenší a také negativní vliv na hodnotu ukazatele EVA.  

Důležité je však při posuzování těchto vlivů brát v úvahu, že se jedná o průměrnou 

relativní změnu EVA za celé sledované období. Změny v jednotlivých letech jak 

v absolutním, tak v relativním vyjádření jsou zobrazeny v příloze č. 10. 
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4.4. Zhodnocení výsledků provedené analýzy 

Tato část je zaměřena na zhodnocení výsledků finanční výkonnosti společnosti 

Severomoravská plynárenská, a. s. za pětileté období 2006 – 2010. Finanční výkonnost byla 

analyzována jak pomocí tradičních metod tak pomocí metod moderních. Veškeré údaje 

nezbytné pro výpočet byly čerpány z finančních výkazů a výročních zpráv společnosti 

Severomoravská plynárenská, a. s. Pro srovnání výsledků s odvětvím byly použity analytické 

materiály a statistiky publikované na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

Jako první byl na základě vertikální a horizontální analýzy proveden rozbor 

jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty a rozvahy za období 2006 – 2010.  

Vývoj aktiv Společnosti byl během zkoumaného období výrazně ovlivněn hodnotou 

dlouhodobého majetku. Na počátku analyzovaného období se dlouhodobý majetek podílel na 

celkových aktivech 89 %, zatímco na konci představoval pouze 58 % celkových aktiv. 

K nejvýraznějším poklesu došlo v roce 2007, kdy se hodnota dlouhodobého majetku snížila o 

21 %. Hlavním důvodem tohoto poklesu byl vznik dceřiné společnosti SMP Net, do které 

vložila Společnost k 1. lednu 2007 část podniku zabývající se distribucí. Nejvyšší položkou 

vkládaných aktiv byly pozemky, budovy a zařízení, jejichž hodnota činila 5 148 225 tis. Kč. 

Opačný vývoj zaznamenaly oběžná aktiva, která se v roce 2006 podílela na celkových 

aktivech pouze 11 %, ale v roce 2010 se podíl na aktivech zvýšil na 42 %, což je téměř 

polovina. K výraznému navýšení aktiv došlo v roce 2007, kdy došlo k navýšení zejména 

položek obchodní a jiné pohledávky a dlouhodobá aktiva držená k prodeji. Důvodem tohoto 

zvýšení bylo, že Společnost na základě plánovaného prodeje divize provozu společnosti RWE 

Distribuční služby, s. r. o., vykázala určitá aktiva a související závazky jako dlouhodobá 

aktiva a vyřazovanou skupinu klasifikovanou jako drženou k prodeji. Zásoby materiálu, které 

představují především materiál potřebný k investiční výstavbě a údržbě plynárenského 

zařízení, byly rovněž převedeny a hodnota zásob tak zůstala po celé další období na nule. 

Z hlediska kapitálové struktury byla Společnost financována především z vlastního kapitálu, 

který se na celkových pasivech podílí okolo 80 %. Společnost financuje své potřeby 

z vlastních zdrojů popřípadě v rámci cash-poolingu skupiny RWE. Nejnižšího podílu cizích 

zdrojů na celkových pasivech bylo dosaženo v roce 2008, kdy došlo zejména k poklesu 

závazků z obchodních vztahů a to vůči spřízněným stranám a zaměstnancům, s čímž souvisí i 

pokles závazků vůči institucím sociálního zabezpečení. V roce 2008 došlo ve skupině RWE 

k organizačním a systémovým změnám, díky kterým bylo realizováno zejména nové 

uspořádání zákaznických, distribučních a interních služeb k 1. lednu 2008 a dále také 
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následná centralizace činností útvarů komunikace a podpory obchodu s plynem do společnosti 

RWE Transgas, a. s., což se zásadním způsobem projevilo v poklesu počtu zaměstnanců 

Společnosti z 640 na 34 zaměstnanců. Vývoj zisku (EBIT) zaznamenal nejhorší propad v roce 

2008, kdy hodnota klesla o 530 845 tis. Kč. Společnost se v roce 2008 musela vyrovnávat 

s výrazným nárůstem cen zemního plynu, zapříčiněným rekordními cenami ropy a ropných 

produktů na světových trzích. Od roku 2007 Společnost začala působit na otevřeném trhu, 

čímž zaznamenala zvýšenou konkurenci. To vše se projevilo v poklesu prodeje zemního 

plynu a ve snížení hospodářského výsledku. V roce 2008 se navíc v ČR začaly projevovat 

dopady světové ekonomické recese, které se nevyhnuly ani zákazníkům Společnosti a 

v konečném důsledku to vedlo k úpadku některých firem papírenského průmyslu, což také 

negativně ovlivnilo hospodaření Společnosti. Naopak k nejvyššímu nárůstu oproti roku 

předcházejícímu došlo v roce 2009, kdy se zisk zvýšil o více než 900 000 tis. Kč. Jedním 

z důvodů byl vstup Společnost na trh s elektrickou energií, kdy se během několika měsíců 

podařilo získat více než tisíc zákazníků. Růst zisku pokračoval také v roce 2010. 

Dále byla provedena poměrová analýza, při které byly vypočteny ukazatele rentability, 

zadluženosti, likvidity a aktivity. Vývoj ukazatelů rentability zaznamenal pokles v roce 2008 

a to z důvodu snížení zisku. Příčiny tohoto poklesu byly popsány výše. V následujících letech 

vykazovaly všechny ukazatele rentability rostoucí tendenci. Ukazatel rentability aktiv (ROA) 

dosáhl v roce 2010 hodnoty 24,4 %, což je ve srovnání s odvětvím energetiky, které v roce 

2010 dosáhlo hodnoty 5,79, velmi příznivá situace. Příznivý vývoj v roce 2010 zaznamenal 

také ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů, který dosáhl hodnoty 31 %. Rostoucí tendence 

tohoto ukazatele byla způsobena již zmíněným zvýšením výsledku hospodaření, ale také 

snížením dlouhodobých závazků na svou nejnižší úroveň během celého zkoumaného období. 

Příznivý vývoj tohoto ukazatele vypovídá o vysoké efektivnosti dlouhodobých zdrojů 

Společnosti. Rentabilita tržeb i rentabilita nákladů vykazuje s výjimkou roku 2008 rostoucí 

trend. Navíc od roku 2008 Společnost postupně snižuje hodnotu svých nákladů, což přispívá 

pozitivně nejen na rentabilitu nákladů, ale také na samotné hospodaření Společnosti. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) dosáhla v roce 2010 hodnoty 29,09 %. V porovnání 

s ROE odvětví energetiky, které dosáhlo hodnoty 12,01 %, se jedná opět o velmi příznivou 

situaci. S výjimkou roku 2008, kdy došlo k poklesu, vykazují ukazatele rentability 

Společnosti rostoucí trend a v porovnání s výsledky rentability odvětví (energetiky) dosahují 

také nadprůměrných hodnot. Na základě ukazatelů zadluženosti lze Společnost považovat za 

finančně stabilní. Společnost kryje svá aktiva průměrně z 80 % vlastními zdroji. Ukazatel 

finanční páky by měl vykazovat stabilní trend, což Společnost splnila. Ukazatel celkové 
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zadluženosti se během zkoumaného období pohyboval okolo 20 %, což je velmi nízká 

úroveň. Ukazatel zadluženosti VK by se měl pohybovat okolo 80 % - 120 %. Analyzovaná 

Společnost v průměru dosahuje hodnoty okolo 30 %, což je zapříčiněno tím, že Společnost 

využívá převážně vlastní kapitál k financování svých potřeb. Na základě výsledků ukazatelů 

úrokového krytí a zatížení lze konstatovat, že nákladové úroky odčerpávají jen minimální část 

vytvořeného efektu a Společnost si vydělá několikrát na pokrytí těchto úroků. Vzhledem 

k tomu, že velikost zásob je od roku 2007 rovna nule, je velikost celkové likvidity rovna 

likviditě pohotové. Ukazatel okamžité likvidity je brán spíše jako doplňkový ukazatel. Tento 

ukazatel se během sledovaného období pohyboval nad minimální hranicí 0,2. Pouze v roce 

2008 byla okamžitá likvidita rovna 0,1. V tomto roce došlo k výraznému snížení peněžních 

prostředků. Velikost čistého pracovního kapitálu dosáhla v roce 2006 záporných hodnot. 

Hlavním důvodem byla velmi nízká hodnota oběžných aktiv na rozdíl od vysoké hodnoty 

krátkodobých závazků. Nejvyšší hodnoty dosáhl čistý pracovní kapitál v roce 2010, 1 521 360 

tis. Kč a to z důvodu rychlejšího růstu oběžných aktiv vůči krátkodobým závazkům. Tyto 

peněžní prostředky může Společnost po úhradě závazků použít na financování svých záměrů. 

V rámci ukazatelů aktivity lze zhodnotit pouze dobu obratu pohledávek a dobu obratu 

závazků. Doba obratu zásob vykazuje nulovou hodnotu, a to z důvodu převedení zásob do 

dceřiné společnosti SMP Net. Doba obratu pohledávek klesla v roce 2010 oproti roku 

předchozímu na 40 dnů, což je pro Společnost příznivé, ale i přesto převyšuje dobu obratu 

závazků, která se v posledních letech pohybuje okolo 20 dnů. Společnost tak nesplňuje 

pravidlo solventnosti, které říká, že doba obratu pohledávek by měla být nižší než doba obratu 

závazků.  

Další část byla zaměřena na analýzu souhrnných modelů hodnocení finanční úrovně 

podniku. Finanční situace Společnosti zde byla posouzena na základě Indexu IN05 a 

Kralickova-Quick testu. Na základě výpočtu Indexu IN05 je možné říci, že Společnost ve 

všech zkoumaných obdobích převýšila hodnotu 1,6 a její finanční situace je tak na velmi 

dobré úrovni. Také z výsledků Kralickova-Quick testu, kdy Společnost přesáhla hodnotu 3 

bodů, byla dobrá finanční situace potvrzena. Pouze v roce 2008 dosáhla Společnost hodnoty 

2,75, čímž se dostala mezi hodnoty v intervalu 1 – 3, které signalizují šedou zónu a finanční 

situace je spíše dobrá. Velmi dobrých výsledků dosahovala Společnosti v oblasti kvóty 

vlastního kapitálu (R1) a doby splácení dluhu (R2), které bylo ohodnoceny 4 body. 

Společnost tak dokáže krýt svoje potřeby z vlastních zdrojů a je tedy finančně stabilní, 

samostatná a kapitálově silná. Nejmenšího bodového hodnocení dosáhl v roce 2008 ukazatel 

Cash-flow v % podnikového výkonu (R4), který byl ohodnocen pouze 1 bodem. Důvodem 
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byla nízká hodnota provozního CF a rostoucí hodnota provozních výnosů. Společnost tedy 

nedosahovala takového zisku, jak by si představovala, ale i přesto měla dostatečné množství 

prostředků v oběhu, kterými byla schopna jak platit své závazky a nakupovat potřebné aktiva. 

Z výsledků obou testů lze Společnost, která působí jako přirozený monopol, označit za 

finančně zdravou s minimální pravděpodobností bankrotu. Podle vývoje obou testů nelze 

předpokládat finanční problémy ani do budoucnosti. Tato skutečnost byla potvrzena také při 

výpočtu indexu IN05 v rámci odvětví, kdy výsledné hodnoty indexu za Společnost 

několikanásobně převyšovaly hodnoty dosažené v rámci odvětví.  

V poslední části byla analyzována finanční výkonnost Společnosti pomocí ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty. Nejprve byly vypočteny náklady na vlastní kapitál a to pomocí 

stavebnicového modelu, který je využíván Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Jednotlivé 

rizikové přirážky byly zjištěny za období 2006 – 2007. Největší vliv na velikost nákladů měla 

v roce 2006 riziková přirážka, která dosáhla 10 %. V tomto roce byla celková likvidita nižší 

než dolní mez likvidity odvětví. Dále náklady na vlastní kapitál ovlivnil vývoj bezrizikové 

sazby, která odpovídá výnosnosti desetiletých státních dluhopisů. Riziková přirážka za 

velikost podniku, která vychází z velikosti úplatných zdrojů, byla za celé sledované období 

rovna nule. Společnost využívá pro financování svých potřeb vlastní zdroje, popřípadě 

využívá financování v rámci Skupiny RWE, a proto byla hodnota úplatných zdrojů rovna nule 

a tedy i riziková přirážka se rovnala nule. Po určení jednotlivých přirážek byla vypočtena 

ekonomická přidaná hodnota na bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí. Během celého 

sledovaného období dosahoval ukazatel EVA kladné hodnoty a tvořil tak hodnotu pro své 

vlastníky. Příznivý byl také trend tohoto ukazatele, který s výjimkou roku 2008 vykazoval 

rostoucí tendenci. V roce 2008 došlo k poklesu rentability vlastního kapitálu (ROE), který 

v konečném důsledku vedl ke snížení ukazatele EVA. Dalším z důvodů poklesu EVA bylo 

snížení hodnoty vlastního kapitálu a to na základě schválení výplaty dividend v roce 2008 ve 

výši 962 424 tis. Kč (465 Kč na akcii). V roce 2007 byla schválena dividenda ve výši pouze 

683 010 tis. Kč (330 Kč na akcii). V ostatních letech došlo k růstu rentability vlastního 

kapitálu i samotné hodnoty vlastního kapitálu a vzhledem k téměř konstantnímu vývoji 

nákladů na vlastní kapitál to v konečném důsledku vedlo k růstu ukazatele EVA.  

Pro detailnější přehled o vývoji ukazatele EVA byl proveden pyramidový rozklad. 

Vzhledem ke kladným hodnotám ukazatele EVA byl rozklad proveden jak pomocí metody 

logaritmické, tak pomocí metody funkcionální. Výsledky potvrdily, že vlivy obou metod jsou 

téměř identické a vedou k obdobnému posuzování důležitosti faktorů. Na základě 

pyramidového rozkladu lze říci, že během sledovaného období 2006 – 2010 měl ve většině 
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případů pozitivní vliv na vývoj ukazatele EVA rentability tržeb (ROS). Negativní vliv byl 

zaznamenán u ukazatele obratu aktiv (T/A). 

Citlivostní analýza potvrdila, že v průměru za sledované období měl největší vliv na 

vrcholový ukazatel právě ukazatel rentability tržeb, a to ukazatel čistého ziskového rozpětí 

(EAT/T) a naopak negativní vliv byl potvrzen u ukazatele obratu aktiv.  

Při srovnání výsledků EVA Společnosti s hodnotami EVA odvětví energetiky, 

dosahuje EVA velmi příznivých výsledků. V roce 2010 se tvorba EVA odvětví dostala 

dokonce do záporných hodnot, zatímco EVA Společnosti naopak dosahovala nejlepších 

hodnot za celé sledované období. 

Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA) zveřejňuje žebříček EVA TOP 100, 

podle kterého se Severomoravské plynárny, a. s. umístily v tvorbě hodnoty EVA za rok 2010 

na 11. místě, stejně jako v roce 2009. 

Na základě všech provedených analýz a zhodnocení všech výsledků je možné říci, že 

společnost Severomoravské plynárny, a. s. je na tom z finanční stránky velmi dobře. 

Společnosti se daří zhodnotit investovaný kapitál a průběžně zvyšuje dosahovaný ekonomický 

zisk. Od roku 2008 dochází také k neustálému snižování nákladů Společnosti, což má 

příznivý vliv na její hospodaření. Vzhledem k charakteru hlavního předmětu podnikání není 

Společnost zásadním způsobem vystavena finančním rizikům, ale spíše rizikům tržním, 

provozním a ostatním. Mezi významná rizika Společnosti je možné zařadit riziko ztráty trhu, 

které souvisí s otevíráním energetického trhu a s růstem ceny zemního plynu, dále riziko 

kreditní a také riziko počasí.  

Na základě výsledků dosažených v oblasti zadluženosti je možné Společnosti 

doporučit, aby začala využívat ve větší míře cizí zdroje financování. Dalším možným 

doporučením, které vychází z oblasti aktivity je, aby se Společnost zaměřila na svou politiku 

splácení pohledávek, protože doba obratu pohledávek převyšuje dobu obratu závazky, čímž je 

porušeno pravidlo solventnosti. 
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5. Závěr  

V českých podnicích stále silně převládá využívání tradičních ukazatelů výkonnosti, 

kterými jsou účetní zisk, tržby, rentabilita vlastního kapitálu nebo rentabilita aktiv. Jak bylo 

prokázáno tyto ukazatele mohou vykazovat zavádějící informace a nemusí vždy přispívat 

k růstu výkonnosti podniku. V současné době však získává stále více na významu hodnotový 

přístup měření výkonnosti, který je založen na řízení hodnoty pro vlastníka.  

Hodnotový přístup měření výkonnosti již ve světě potvrdil, že jeho aplikace přináší 

zvýšení výkonnosti. V České republice však v současné době chybí dostatek relevantních 

nástrojů, které by se opíraly o praktické zkušenosti s hodnotovou koncepcí a které by byly 

zaměřeny na využití a realizaci této koncepce do praxe českých podniků. Doufám proto, že 

výsledky této práce přispějí ke zlepšení této situace.  

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finanční výkonnosti energetického odvětví a 

společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., která v tomto odvětví působí. Výkonnost 

podniku byla zhodnocena jak pomocí tradičních ukazatelů tak pomocí hodnotového ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty (EVA) a to za pětileté období 2006 – 2010. 

Diplomová práce byla rozdělena do pěti kapitol, kde první a poslední kapitola byla 

věnována úvodu a závěru. 

Druhá kapitola byla zaměřena na popis metodiky hodnocení finanční výkonnosti. 

Popsány byly jednotlivé přístupy a nástroje k měření finanční výkonnosti.  

V úvodu třetí kapitoly bylo představeno odvětví energetiky a charakterizována 

společnost Severomoravská plynárenská, a. s. Byla provedena vertikální a horizontální 

analýza jednotlivých výkazů za léta 2006 – 2010. Z výsledků této analýzy vyplývá, že 

největší podíl na aktivech představuje dlouhodobý majetek, přestože se jeho hodnota postupně 

snižuje. Při analýze pasiv bylo zjištěno, že je Společnost financována především z vlastního 

kapitálu. Na základě vertikální a horizontální analýzy bylo také zjištěno, že v roce 2008 došlo 

k prudkému poklesu výsledku hospodaření a to z důvodu vysokého nárůstu nákupních cen, 

které se odvíjí od cen ropných produktů.  

Ve čtvrté kapitole byla věnována pozornost samotným výpočtům. Provedeny byly 

výpočty ukazatelů finanční analýzy a souhrnných ukazatelů. Výsledky ukazatelů rentability 

dosahovaly velmi příznivých hodnot. Pouze v roce 2008 došlo k poklesu těchto ukazatelů a to 

v důsledku snížení zisku. V následujících letech došlo k opětovnému růstu. Z výsledků 

ukazatelů zadluženosti vyplývá, že Společnost využívá v převážné míře k financování svých 
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potřeb vlastní kapitál. Ukazatel celkové zadluženosti se během zkoumaného období 

pohyboval na velmi nízké úrovni. Ukazatele likvidity se pohybovaly také na dobré úrovni. 

Problém vzniká při splácení pohledávek, kdy doba splatnosti pohledávek převyšuje dobu 

splatnosti závazků. Není splněno pravidlo solventnosti a Společnost by proto této oblasti měla 

věnovat pozornost. Na základě výsledků bonitních a bankrotních lze Společnost označit za 

finančně stabilní s minimální pravděpodobností bankrotu. Další část byla zaměřena na 

výpočet ekonomické přidané hodnoty. Sledován byl ukazatel EVA na bázi zúženého pojetí 

hodnotového rozpětí a z dosažených výsledků je patrné, že za celé sledované období dosahuje 

ukazatel kladné hodnoty. Pro účely detailnějšího rozboru byl proveden pyramidový rozklad 

ekonomické přidané hodnoty. Vzhledem ke kladným výsledkům tohoto ukazatele byl rozklad 

proveden jak pomocí metody logaritmické, tak pomocí funkcionální. Výsledky těchto 

rozkladů potvrdily, že výsledné vlivy obou metod jsou si velmi podobné a vedou tak 

k obdobnému posuzování důležitosti faktorů. Na základě pyramidového rozkladu a následně 

provedené analýzy citlivosti vlivů bylo zjištěno, že největší pozitivní vliv během zkoumaného 

období měl ukazatel čistého ziskového rozpětí a naopak negativně na vývoj ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty působil ukazatel obratu aktiv. V závěru bylo provedeno vlastní 

zhodnocení dosažených výsledků a navrhnuty opatření do budoucna. Společnost by se měla 

zaměřit především na politiku splácení pohledávek, protože ty jsou spláceny později než 

závazky. Dalším doporučením pro Společnost bylo, aby začala ve větší míře využívat cizí 

zdroje financování. 

Použitím metodiky ekonomické přidané hodnoty bylo potvrzeno, že se jedná o 

metodu, kterou lze s úspěchem použít při výpočtu finanční výkonnosti podniku, což bude jistě 

přínosem pro vedení společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. 
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Seznam použitých zkratek 

A   aktiva 

absol.  absolutní změna 

APM   arbitrážní model oceňování 

a. s.  akciová společnost 

BU   bankovní úvěry 

C   celkový kapitál 

CAPM  model oceňování kapitálových aktiv 

CFprov  cash flow z provozní činnosti 

CZ  cizí zdroje 

CZ-NACE klasifikace podnikatelských činností 

ČR  Česká republika 

D   úročený cizí kapitál 

DIV  dividenda 

DzP  daň z příjmů  

E   vlastní kapitál 

E (re)   očekávaný výnos vlastního kapitálu 

E (rm)   očekávaný výnos tržního portfolia 

EAT  zisk po zdanění (čistý zisk) 

EBIT   zisk před úroky a zdaněním 

EBT   zisk před zdaněním 

FP  finanční páka 

Kč  korun českých 

KBU  krátkodobé bankovní úvěry 

KZ  krátkodobé závazky 

L1   okamžitá likvidita 

L2   pohotová likvidita 

L3   běžná (celková) likvidita 

NOA   čistá operativní aktiva 

NOPAT  zisk z operativní činnosti po zdanění  

OA  oběžná aktiva 

 



 

 

OBL  obligace 

relat.  relativní změna 

rd   náklady na úročený cizí kapitál 

re   náklady na vlastní kapitál 

rf   bezriziková úroková míra 

rfinstab   riziková přirážka za finanční stabilitu 

rLA   riziková přirážka za velikost podniku 

rpodnikatelské  riziková přirážka za podnikatelské riziko 

ROA  rentabilita aktiv 

ROC  rentabilita nákladů 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

s. r. o.   společnost s ručením omezeným 

t  sazba daně z přijmu 

T  tržby 

U  nákladové úroky 

UZ  úplatné zdroje 

V1 – V6 váhy jednotlivých ukazatelů 

VH  výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

WACC  vážené průměrné náklady kapitálu 

WACCU  vážené průměrné náklady kapitálu nezadlužené firmy 
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Příloha č. 1 

Severomoravská plynárenská, a. s. 
     (v tis. Kč) 

     

      Rozvaha           

            

AKTIVA 2010 2009 2008 2007 2006 

            

Dlouhodobá aktiva           

Pozemky, budovy a zařízení 103 943 115 748 126 222 509 763 5 640 102 

Investice do nemovitostí 187 401 300 812 297 043 0 0 

Nehmotná aktiva 170 287 517 977 9 308 

Investice v dceřiné společnosti 3 916 661 3 916 661 3 946 282 3 946 282 500 

Obchodní a jiné pohledávky 20 000 17 000 0 0 0 

Deriváty 7 401 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobá aktiva 11 947 11 947 500 500 500 

Odložená daňová pohledávka 18 943 0 10 297 0 0 

Dlouhodobá aktiva celkem 4 266 466 4 362 455 4 380 861 4 457 522 5 650 410 

            

Oběžná aktiva           

Zásoby 0 0 0 0 7 534 

Obchodní a jiné pohledávky 1 347 304 1 395 269 843 104 1 092 732 212 056 

Deriváty 158 031 985 961 0 0 

Pohledávky z titulu nevyfakturovaných dodávek plynu a el. 520 431 0 0 0 0 

Ostatní daňové pohledávky 93 565 25 445 141 117 81 753 40 033 

Peníze a peněžní ekvivalenty 981 559 1 022 182 84 104 347 545 438 094 

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji 8 982 25 195 25 212 90 833 2 450 

Oběžná aktiva celkem 3 109 872 2 469 076 1 094 498 1 612 863 700 167 

            

Aktiva celkem 7 376 338 6 831 531 5 475 359 6 070 385 6 350 577 

 

 



 

 

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY (PASIVA) 2010 2009 2008 2007 2006 

Vlastní kapitál           

Základní kapitál 2 069 728 2 069 728 2 069 728 2 069 728 2 069 728 

Nerozdělený zisk a ostatní kapitálové fondy 3 715 057 3 389 928 2 570 593 2 991 767 2 660 655 

Vlastní kapitál celkem 5 784 785 5 459 656 4 640 321 5 061 495 4 730 383 

            

Dlouhodobé rezervy a závazky           

Rezervy 2 746 2 380 196 1 048 909 

Deriváty 95 0 54 699 0 0 

Ostatní dlouhodobé závazky 200 1 000 0 0 103 063 

Odložený daňový závazek 0 5 128 0 3 073 405 264 

Dlouhodobé rezervy a závazky celkem 3 041 8 508 54 895 4 121 509 236 

            

Krátkodobé rezervy a závazky           

Rezervy 3 219 3 030 404 7 068 11 447 

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky  788 165 569 773 382 796 843 739 619 953 

Deriváty 16 947 27 444 60 158 0 0 

Přijaté zálohy 658 643 712 148 271 420 129 138 397 327 

Splatná daň z příjmů 108 123 35 058 0 2 517 48 854 

Ostatní daňové závazky 9 685 13 236 14 192 3 888 3 086 

Ostatní finanční závazky 3 730 2 678 51 173 0 30 291 

Závazky vyřazované skupiny držené k prodeji  0 0 0 18 419 
 

Krátkodobé závazky celkem 1 588 512 1 363 367 780 143 1 004 769 1 110 958 

            

Závazky celkem 1 591 553 1 371 875 835 038 1 008 890 1 620 194 

            

Vlastní kapitál a závazky celkem 7 376 338 6 831 531 5 475 359 6 070 385 6 350 577 

 



 

 

Příloha č. 2 

Severomoravská plynárenská, a. s. 
    (v tis. Kč) 

     

      
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2010 2009 2008 2007 2006 

Tržby 12 178 677 12 178 266 12 954 659 12 508 633 14 081 180 

Nakoupený plyn a ostatní služby  
související s dodávkami plynu -11 360 391 -11 560 980 -12 605 376 -11 233 492 -12 206 426 

Ostatní provozní výnosy 1 464 952 1 252 994 668 554 874 313 51 773 

Osobní náklady -14 858 -21 405 -22 644 -286 300 -313 634 

Odpisy -134 131 -21 691 -26 261 -49 795 -335 498 

Ostatní provozní náklady -339 229 -382 343 -449 889 -770 199 -319 058 

Provozní hospodářský výsledek 
 před finančními položkami 1 795 020 1 444 841 519 043 1 043 160 958 337 

Finanční výnosy 8 122 7 573 18 476 25 204 14 066 

Finanční náklady -40 -6 954 -1 870 -2 -21 576 

Čisté finanční náklady 8 082 619 16 606 25 202 -7 510 

Zisk před zdaněním 1 803 102 1 445 460 535 649 1 068 362 950 827 

Daň z příjmů -120 232 -83 211 5 601 -54 240 -231 833 

Zisk za účetní období 1 682 870 1 362 249 541 250 1 014 122 718 994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

 

Vertikální analýza rozvahy 

podíl na bilanční sumě (celková aktiva, pasiva) 

 
Rozvaha                     

                      

AKTIVA 
2010 2009 2008 2007 2006 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

                      

Dlouhodobá aktiva                     

Pozemky, budovy a zařízení 103 943 1,41% 115 748 1,69% 126 222 2,31% 509 763 8,40% 5 640 102 88,81% 

Investice do nemovitostí 187 401 2,54% 300 812 4,40% 297 043 5,43% 0 0,00% 0 0,00% 

Nehmotná aktiva 170 0,00% 287 0,00% 517 0,01% 977 0,02% 9 308 0,15% 

Investice v dceřiné společnosti 3 916 661 53,10% 3 916 661 57,33% 3 946 282 72,07% 3 946 282 65,01% 500 0,01% 

Obchodní a jiné pohledávky 20 000 0,27% 17 000 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Deriváty 7 401 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ostatní dlouhodobá aktiva 11 947 0,16% 11 947 0,17% 500 0,01% 500 0,01% 500 0,01% 

Odložená daňová pohledávka 18 943 0,26% 0 0,00% 10 297 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 

Dlouhodobá aktiva celkem 4 266 466 57,84% 4 362 455 63,86% 4 380 861 80,01% 4 457 522 73,43% 5 650 410 88,97% 

                      

Oběžná aktiva                     

Zásoby 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 534 0,12% 

Obchodní a jiné pohledávky 1 347 304 18,27% 1 395 269 20,42% 843 104 15,40% 1 092 732 18,00% 212 056 3,34% 

Deriváty 158 031 2,14% 985 0,01% 961 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 

Pohledávky z titulu nevyfakturovaných dodávek plynu a elektřiny 520 431 7,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ostatní daňové pohledávky 93 565 1,27% 25 445 0,37% 141 117 2,58% 81 753 1,35% 40 033 0,63% 

Peníze a peněžní ekvivalenty 981 559 13,31% 1 022 182 14,96% 84 104 1,54% 347 545 5,73% 438 094 6,90% 

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji 8 982 0,12% 25 195 0,37% 25 212 0,46% 90 833 1,50% 2 450 0,04% 

Oběžná aktiva celkem 3 109 872 42,16% 2 469 076 36,14% 1 094 498 19,99% 1 612 863 26,57% 700 167 11,03% 

                      

Aktiva celkem 7 376 338 100,00% 6 831 531 100,00% 5 475 359 100,00% 6 070 385 100,00% 6 350 577 100,00% 

 

 

 

 



 

 

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY (PASIVA) 
2006 2007 2008 2009 2010 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

                      

Vlastní kapitál                     

Základní kapitál 2 069 728 28,06% 2 069 728 30,30% 2 069 728 37,80% 2 069 728 34,10% 2 069 728 32,59% 

Nerozdělený zisk a ostatní kapitálové fondy 3 715 057 50,36% 3 389 928 49,62% 2 570 593 46,95% 2 991 767 49,28% 2 660 655 41,90% 

Vlastní kapitál celkem 5 784 785 78,42% 5 459 656 79,92% 4 640 321 84,75% 5 061 495 83,38% 4 730 383 74,49% 

                      

Dlouhodobé rezervy a závazky                     

Rezervy 2 746 0,04% 2 380 0,03% 196 0,00% 1 048 0,02% 909 0,01% 

Deriváty 95 0,00% 0 0,00% 54 699 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ostatní dlouhodobé závazky 200 0,00% 1 000 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 103 063 1,62% 

Odložený daňový závazek 0 0,00% 5 128 0,08% 0 0,00% 3 073 0,05%  405 264  0 

Dlouhodobé rezervy a závazky celkem 3 041 0,04% 8 508 0,12% 54 895 1,00% 4 121 0,07% 509 236 8,02% 

                      

Krátkodobé rezervy a závazky                     

Rezervy 3 219 0,04% 3 030 0,04% 404 0,01% 7 068 0,12% 11 447 0,18% 

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky  788 165 10,69% 569 773 8,34% 382 796 6,99% 843 739 13,90% 619 953 9,76% 

Deriváty 16 947 0,23% 27 444 0,40% 60 158 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 

Přijaté zálohy 658 643 8,93% 712 148 10,42% 271 420 4,96% 129 138 2,13% 397 327 6,26% 

Splatná daň z příjmů 108 123 1,47% 35 058 0,51% 0 0,00% 2 517 0,04% 48 854 0,77% 

Ostatní daňové závazky 9 685 0,13% 13 236 0,19% 14 192 0,26% 3 888 0,06% 3 086 0,05% 

Ostatní finanční závazky 3 730 0,05% 2 678 0,04% 51 173 0,93% 0 0,00% 30 291 0,48% 

Závazky vyřazované skupiny držené k prodeji  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 419 0,30%   0,00% 

Krátkodobé závazky celkem 1 588 512 21,54% 1 363 367 19,96% 780 143 14,25% 1 004 769 16,55% 1 110 958 17,49% 

                      

Závazky celkem 1 591 553 21,58% 1 371 875 20,08% 835 038 15,25% 1 008 890 16,62% 1 620 194 25,51% 

                      

Vlastní kapitál a závazky celkem (Pasiva celkem) 7 376 338 100,00% 6 831 531 100,00% 5 475 359 100,00% 6 070 385 100,00% 6 350 577 100,00% 

 

 



 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
  

2010 2009 2008 2007 2006 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Tržby 12 178 677 100,00% 12 178 266 100,00% 12 954 659 100,00% 12 508 633 100,00% 14 081 180 100,00% 

Nakoupený plyn a ostatní služby 
 související s dodávkami plynu -11 360 391 93,28% -11 560 980 94,93% -12 605 376 97,30% -11 233 492 89,81% -12 206 426 86,69% 

Ostatní provozní výnosy 1 464 952 12,03% 1 252 994 10,29% 668 554 5,16% 874 313 6,99% 51 773 0,37% 

Osobní náklady -14 858 0,12% -21 405 0,18% -22 644 0,17% -286 300 2,29% -313 634 2,23% 

Odpisy -134 131 1,10% -21 691 0,18% -26 261 0,20% -49 795 0,40% -335 498 2,38% 

Ostatní provozní náklady -339 229 2,79% -382 343 3,14% -449 889 3,47% -770 199 6,16% -319 058 2,27% 

Provozní hospodářský výsledek  
před finančními položkami 1 795 020 14,74% 1 444 841 11,86% 519 043 4,01% 1 043 160 8,34% 958 337 6,81% 

Finanční výnosy 8 122 0,07% 7 573 0,06% 18 476 0,14% 25 204 0,20% 14 066 0,10% 

Finanční náklady -40 0,00% -6 954 0,06% -1 870 0,01% -2 0,00% -21 576 0,15% 

Čisté finanční náklady 8 082 0,07% 619 0,01% 16 606 0,13% 25 202 0,20% -7 510 0,05% 

Zisk před zdaněním 1 803 102 14,81% 1 445 460 11,87% 535 649 4,13% 1 068 362 8,54% 950 827 6,75% 

Daň z příjmů -120 232 0,99% -83 211 0,68% 5 601 0,04% -54 240 0,43% -231 833 1,65% 

Zisk za účetní období 1 682 870 13,82% 1 362 249 11,19% 541 250 4,18% 1 014 122 8,11% 718 994 5,11% 

 

 



 

 

Příloha č. 4 

Horizontální analýza rozvahy 

 

Rozvaha                 

                  

AKTIVA 

2010 - 2009 2009 - 2008  2008 - 2007 2007 - 2006 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

                  

Dlouhodobá aktiva                 

Pozemky, budovy a zařízení -11 805 -10,20% -10 474 -8,30% -383 541 -75,24% -5 130 339 -90,96% 

Investice do nemovitostí -113 411 -37,70% 3 769 1,27% 297 043 x 0 x 

Nehmotná aktiva -117 -40,77% -230 -44,49% -460 -47,08% -8 331 -89,50% 

Investice v dceřiné společnosti 0 0,00% -29 621 -0,75% 0 0,00% 3 945 782 789156,40% 

Obchodní a jiné pohledávky 3 000 17,65% 17 000 x 0 x 0 x 

Deriváty 7 401 x 0 x 0 x 0 x 

Ostatní dlouhodobá aktiva 0 0,00% 11 447 2289,40% 0 0,00% 0 0,00% 

Odložená daňová pohledávka 18 943 x -10 297 -100,00% 10 297 x 0 x 

Dlouhodobá aktiva celkem -95 989 -2,20% -18 406 -0,42% -76 661 -1,72% -1 192 888 -21,11% 

                  

Oběžná aktiva                 

Zásoby 0 x 0 x 0 x -7 534 -100,00% 

Obchodní a jiné pohledávky -47 965 -3,44% 552 165 65,49% -249 628 -22,84% 880 676 415,30% 

Deriváty 157 046 15943,76% 24 2,50% 961 x 0 x 

Pohledávky z titulu nevyfakturovaných dodávek plynu a elektřiny 520 431 x 0 x 0 x 0 x 

Ostatní daňové pohledávky 68 120 267,71% -115 672 -81,97% 59 364 72,61% 41 720 104,21% 

Peníze a peněžní ekvivalenty -40 623 -3,97% 938 078 1115,38% -263 441 -75,80% -90 549 -20,67% 

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji -16 213 -64,35% -17 -0,07% -65 621 -72,24% 88 383 3607,47% 

Oběžná aktiva celkem 640 796 25,95% 1 374 578 125,59% -518 365 -32,14% 912 696 130,35% 

                  

Aktiva celkem 544 807 7,97% 1 356 172 24,77% -595 026 -9,80% -280 192 -4,41% 

 



 

 

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY (PASIVA) 

2010 - 2009 2009 - 2008  2008 - 2007 2007 - 2006 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

                  

Vlastní kapitál                 

Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Nerozdělený zisk a ostatní kapitálové fondy 325 129 9,59% 819 335 31,87% -421 174 -14,08% 331 112 12,44% 

Vlastní kapitál celkem 325 129 5,96% 819 335 17,66% -421 174 -8,32% 331 112 7,00% 

                  

Dlouhodobé rezervy a závazky                 

Rezervy 366 15,38% 2 184 1114,29% -852 -81,30% 139 15,29% 

Deriváty 95 x -54 699 -100,00% 54 699 x 0 x 

Ostatní dlouhodobé závazky -800 -80,00% 1 000 x 0 x -103 063 -100,00% 

Odložený daňový závazek -5 128 -100,00%  5 128  x -3 073 -100,00% -402 191 -99,24% 

Dlouhodobé rezervy a závazky celkem -5 467 -64,26% -46 387 -84,50% 50 774 1232,08% -505 115 -99,19% 

                  

Krátkodobé rezervy a závazky                 

Rezervy 189 6,24% 2 626 650,00% -6 664 -94,28% -4 379 -38,25% 

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky  218 392 38,33% 186 977 48,85% -460 943 -54,63% 223 786 36,10% 

Deriváty -10 497 -38,25% -32 714 -54,38% 60 158 x 0 x 

Přijaté zálohy -53 505 -7,51% 440 728 162,38% 142 282 110,18% -268 189 -67,50% 

Splatná daň z příjmů 73 065 208,41% 35 058 x -2 517 -100,00% -46 337 -94,85% 

Ostatní daňové závazky -3 551 -26,83% -956 -6,74% 10 304 265,02% 802 25,99% 

Ostatní finanční závazky 1 052 39,28% -48 495 -94,77% 51 173 x -30 291 -100,00% 

Závazky vyřazované skupiny držené k prodeji  0 x 0 x -18 419 -100,00% 18 419 x 

Krátkodobé závazky celkem 225 145 16,51% 583 224 74,76% -224 626 -22,36% -106 189 -9,56% 

                  

Závazky celkem 219 678 16,01% 536 837 64,29% -173 852 -17,23% -611 304 -37,73% 

                  

Vlastní kapitál a závazky celkem (Pasiva celkem) 544 807 7,97% 1 356 172 24,77% -595 026 -9,80% -280 192 -4,41% 



 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
  

2010 - 2009 2009 - 2008  2008 - 2007 2007 - 2006 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

Tržby 411 0,0034% -776 393 -5,99% 446 026 3,57% -1 572 547 -11,17% 

Nakoupený plyn a ostatní služby související s dodávkami plynu 200 589 -1,74% 1 044 396 -8,29% -1 371 884 12,21% 972 934 -7,97% 

Ostatní provozní výnosy 211 958 16,92% 584 440 87,42% -205 759 -23,53% 822 540 1588,74% 

Osobní náklady 6 547 -30,59% 1 239 -5,47% 263 656 -92,09% 27 334 -8,72% 

Odpisy -112 440 518,37% 4 570 -17,40% 23 534 -47,26% 285 703 -85,16% 

Ostatní provozní náklady 43 114 -11,28% 67 546 -15,01% 320 310 -41,59% -451 141 141,40% 

Provozní hospodářský výsledek před finančními položkami 350 179 24,24% 925 798 178,37% -524 117 -50,24% 84 823 8,85% 

Finanční výnosy 549 7,25% -10 903 -59,01% -6 728 -26,69% 11 138 79,18% 

Finanční náklady 6 914 -99,42% -5 084 271,87% -1 868 93400,00% 21 574 -99,99% 

Čisté finanční náklady 7 463 1205,65% -15 987 -96,27% -8 596 -34,11% 32 712 -435,58% 

Zisk před zdaněním 357 642 24,74% 909 811 169,85% -532 713 -49,86% 117 535 12,36% 

Daň z příjmů -37 021 44,49% -88 812 -1585,65% 59 841 -110,33% 177 593 -76,60% 

Zisk za účetní období 320 621 23,54% 820 999 151,69% -472 872 -46,63% 295 128 41,05% 



 

 

Příloha č. 5 

 

 

Vstupní data pro výpočet indexu IN05 odvětví v období 2006 – 2010 

 

 

2006 
(v tis. Kč) 

2007 
(v tis. Kč) 

2008 
(v tis. Kč) 

2009 
(v tis. Kč) 

2010 
(v tis. Kč) 

A 759 324 000 880 387 307 964 109 971 1 120 762 893 1 097 255 132 

CZ 266 347 000 376 107 353 480 050 624 526 208 747 547 792 217 

EBIT 64 803 000 82 321 504 96 193 526 125 143 374 63 548 034 

U 2 895 000 3 221 229 5 097 020 9 826 180 13 756 612 

T 413 592 000 512 964 114 634 712 343 765 426 574 752 095 580 

OA 163 719 000 199 504 316 342 971 766 345 741 361 3 542 48 805 

KCZ 104 360 000 181 779 221 261 117 062 23 3281 120 246 487 278 

 



 

 

Příloha č. 6 

 

Výpočet nákladů vlastního kapitálu (re) 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

rf 3,77% 4,28% 4,55% 4,67% 3,71% 

 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

rLA 0% 0% 0% 0% 0% 

UZ (tis. Kč) 4 730 383 5 061 495 4 640 321 5 459 656 5 784 785 

 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

rfinstab 10% 0% 0% 0% 0% 

L3 0,6 1,6 1,4 1,8 2 

Likvidita průmyslu 1,34 1,25 1,25 1,35 1,36 

 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

rpodnikatelské 0 2,12 2,04 2,20 2,04 

EBIT/A 15,3% 17,6% 9,8% 21,3% 24,4% 

(UZ/A).(Ú/(BU+O)) 0 0 0 0 0 

 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

WACCu  = re 14% 6% 7% 7% 6% 

 



 

 

Příloha č. 7 

Žebříček EVA TOP 100 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
Zdroj:  EKIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8 

 

Pyramidový rozklad pomocí logaritmické metody  

(2006 – 2007) 

 

 
  EVA 

  

  
                      Hodnota t0    67 620 690 186              Hodnota t1    

    
     Diference  622 566 10,21              Index 

   
            Absolutní změna  622 566,06 

  

      
    

  

     
    

 
  

 

    

ROE -  Re . E 

  
 

 
1,43% 13,64% 

  
4 730 383 5 061 495 

    
12,21% 9,54 

  
331 112 1,07 

    
604 434,69 

  
18 131,37 

    
    

    

   
  

  
  

   

  
ROE - Re 

  

  
15,20% 20,04% 

  
13,77% 6,40% 

  

  
4,84% 1,32 

  
-7,37% 0,46 

  

  
239 491,99 

  
364 942,70 

  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 EAT/EBIT . ROA . A/E 

0,74 0,95 
  

15,31% 17,60% 
  

1,34 1,20 

0,21 1,28 
  

2,29% 1,15 
  

-0,14 0,89 

216 556,38 
  

120 701,49 
  

-97 765,88 

    
  

     

   
    

 
  

   

  

ROS . Tržby/A 

  

  
6,91% 8,54% 

  
2,22 2,06 

  

  
1,64% 1,24 

  
-0,16 0,93 

  

  
184 240,53 

  
-63 539,04 

  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 Úroky/T + DzP/T + EAT/T 

0,002 0,00 
  

0,016 0,00 
  

0,05 0,08 

-0,002 0,00 
  

-0,012 0,26 
  

0,03 1,59 

-17 261,11 
  

-136 636,03 
  

338 137,67 

 

 

 



 

 

Pyramidový rozklad pomocí logaritmické metody  

(2007 – 2008) 

 

 
  EVA 

  

  
                      Hodnota t0    690 186 235 453              Hodnota t1    

    
     Diference  -454 733 0,34              Index 

   
            Absolutní změna  -454 733,47 

  

      
    

  

     
    

 
  

 

    

ROE -  Re . E 

  
 

 
13,64% 5,07% 

  
5 061 495 4 640 321 

    
-8,56% 0,37% 

  
-421 174 0,92 

    
-417 998,66 

  
-36 734,82 

    
    

    

   
  

  
  

   

  
ROE - Re 

  

  
20,04% 11,66% 

  
6,40% 6,59% 

  

  
-8,37% 0,58 

  
0,19% 1,03 

  

  
-408 722,77 

  
-9 275,89 

  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 EAT/EBIT . ROA . A/E 

0,95 1,01 
  

17,60% 9,82% 
  

1,20 1,18 

0,06 1,06 
  

-7,78% 0,56 
  

-0,02 0,98 

44 589,62 
  

-441 008,95 
  

-12 303,44 

    
  

     

   
    

 
  

   

  

ROS . Tržby/A 

  

  
8,54% 4,15% 

  
2,06 2,37 

  

  
-4,39% 0,49 

  
0,31 1,15 

  

  
-545 415,18 

  
104 406,24 

  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 Úroky/T + DzP/T + EAT/T 

0,000 0,00 
  

0,004 0,00 
  

0,08 0,04 

0,000 902,81 
  

-0,005 -0,10 
  

-0,04 0,52 

1 790,69 
  

-59 220,74 
  

-487 985,14 

 

 

 



 

 

Pyramidový rozklad pomocí logaritmické metody  

(2008 – 2009) 

 

 
  EVA 

  

  
                      Hodnota t0    235 453 987 171              Hodnota t1    

    
     Diference  751 718 4,19              Index 

   
            Absolutní změna  751 717,79 

  

      
    

  

     
    

 
  

 

    

ROE -  Re . E 

  
 

 
5,07% 18,08% 

  
4 640 321 5 459 656 

    
13,01% 3,56 

  
819 335 1,18 

    
666 440,28 

  
85 277,50 

    
    

    

   
  

  
  

   

  
ROE - Re 

  

  
11,66% 24,95% 

  
6,59% 6,87% 

  

  
13,29% 2,14 

  
0,28% 1,04% 

  

  
680 786,53 

  
-14 346,24 

  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 EAT/EBIT . ROA . A/E 

1,01 0,94 
  

9,82% 21,26% 
  

1,18 1,25 

-0,07 0,93 
  

11,44% 2,17 
  

0,07 1,06 

-63 572,01 
  

691 815,10 
  

52 543,44 

    
  

     

   
    

 
  

   

  

ROS . Tržby/A 

  

  
4,15% 11,93% 

  
2,37 1,78 

  

  
7,78% 2,87 

  
-0,58 0,75 

  

  
945 265,99 

  
-253 450,90 

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 Úroky/T + DzP/T + EAT/T 

0,000 0,00 
  

0,000 0,01 
  

0,04 0,11 

0,000 3,96 
  

0,007 0,01 
  

0,07 2,68 

5 185,96 
  

88 304,12 
  

851 775,91 

 

 

 



 

 

Pyramidový rozklad pomocí logaritmické metody  

(2009 – 2010) 

 

 
  EVA 

 

 

  

                                 Hodnota t0    987 171 1 350 245              Hodnota t1    

    
                   Diference  363 074 1,37              Index 

   
                        Absolutní změna  363 074,23 

  

      
    

  

     
    

 
  

 

    

ROE -  Re . E 

  
 

 
18,08% 23,34% 

  
5 459 656 5 784 75 

    
5,26% 1,29 

  
325 129 1,06 

    

296 017,11 
  

67 057,12 

    
    

    

   
  

  
  

   

  
ROE - Re 

  

  
24,95% 29,09% 

  
6,87% 5,75% 

  

  
4,14% 1,17 

  
-1,12% 0,84 

  

  

232 988,37 
  

63 028,74 
  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 EAT/EBIT . ROA . A/E 

0,94 0,93 
  

21,26% 24,44% 
  

1,25 1,28 

0,00 1,00 
  

3,18% 1,15% 
  

0,02 1,02 

-7 497,30 
  

211 827,57 
  

28 658,10 

    
  

     

   
    

 
  

   

  

ROS . Tržby/A 

  

  
11,93% 14,81% 

  
1,78 1,65 

  

  
2,88% 1,24 

  
-0,13 0,93 

  

  

328 224,07 
  

-116 396,50 
  

  

  
  

 
  

 
  

  

 
      

 
  

 
  

 Úroky/T + DzP/T + EAT/T 

0,001 0,00 
  

0,007 0,01 
  

0,11 0,14 

-0,001 0,01 
  

0,003 1,44 
  

0,03 1,24 

-6 471,50 
  

34 647,82 
  

300 047,75 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9 

 

Pyramidový rozklad pomocí funkcionální metody  

(2006 – 2007) 

 

 
  EVA 

 

 

  
                      Hodnota t0    67620 690186              Hodnota t1    

    
     Diference  622566 9,21              Diskrétní 

             výnos 
   

            Absolutní změna  622 566,06 

      
    

  

     
    

 
  

 

    

ROE -  Re . E 

  
 

 
1,43% 13,64% 

  
4730383 5061495 

    
12,21% 8,54 

  
331112 0,07 

    

597 624,21 
  

24 941,85 

    
    

    

   
  

  
  

   

  
ROE - Re 

  

  
15,20% 20,04% 

  
13,77% 6,40% 

  

  
4,84% 0,32 

  
-7,37% -0,54 

  

  

236 793,51 
  

360 830,70 
  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 EAT/EBIT . ROA . A/E 

0,74 0,95 
  

15,31% 17,60% 
  

1,34 1,20 

0,21 0,28 
  

2,29% 0,15 
  

-0,14 -0,11 

214 571,86 
  

119 899,29 
  

-97 677,64 

    
  

     

   
    

 
  

   

  

ROS . Tržby/A 

  

  
6,91% 8,54% 

  
2,22 2,06 

  

  
1,64% 0,24 

  
-0,16 -0,07 

  

  

183 335,71 
  

-63 436,42 
  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 Úroky/T + DzP/T + EAT/T 

0,002 0,00 
  

0,016 0,00 
  

0,05 0,08 

-0,002 -1,0 
  

-0,012 -0,74 
  

0,03 0,59 

-17 176,34 
  

-135 965,00 
  

336 477,05 

 

 

 

 



 

 

Pyramidový rozklad pomocí funkcionální metody  

(2007 – 2008) 

 

 
  EVA 

  

  
                      Hodnota t0    690 186 235 453              Hodnota t1    

    

     Diference  -454 733 -0,66              Diskrétní 
             výnos 

   
            Absolutní změna  -454 733,47 

      
    

  

     
    

 
  

 

    

ROE -  Re . E 

  
 

 
13,64% 5,07% 

  
5 061 495 4 640 321 

    
-8,56% -0,63% 

  
-421 174 -0,08 

    
-415 332,48 

  
-39 401,00 

    
    

    

   
  

  
  

   

  
ROE - Re 

  

  
20,04% 11,66% 

  
6,40% 6,59% 

  

  
-8,37% -0,42 

  
0,19% 0,03 

  

  
-406 115,75 

  
-9 216,73 

  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 EAT/EBIT . ROA . A/E 

0,95 1,01 
  

17,60% 9,82% 
  

1,20 1,18 

0,06 0,06 
  

-7,78% -0,44 
  

-0,02 -0,02 

45 690,45 
  

-439 240,52 
  

-12 565,68 

    
  

     

   
    

 
  

   

  

ROS . Tržby/A 

  

  
8,54% 4,15% 

  
2,06 2,37 

  

  
-4,39% -0,51 

  
0,31 0,15 

  

  
-548 605,78 

  
109 365,27 

  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 Úroky/T + DzP/T + EAT/T 

0,000 0,00 
  

0,004 0,00 
  

0,08 0,04 

0,000 901,81 
  

-0,005 -1,10 
  

-0,04 0,48 

1 801,17 
  

-59 567,17 
  

-490 839,78 



 

 

Pyramidový rozklad pomocí funkcionální metody  

(2008 – 2009) 

 
  EVA 

  

  
                      Hodnota t0    235 453 987 171              Hodnota t1    

    
     Diference  751 718 3,19              Diskrétní 

              výnos 
   

            Absolutní změna  751 717,79 

      
    

  

     
    

 
  

 

    

ROE -  Re . E 

  
 

 
5,07% 18,08% 

  
4 640 321 5 459 656 

    
13,01% 2,56 

  
819 335 0,18 

    
656 858,25 

  
94 859,54 

    
    

    

   
  

  
  

   

  
ROE - Re 

  

  
11,66% 24,95% 

  
6,59% 6,87% 

  

  
13,29% 1,14 

  
0,28% 0,04% 

  

  
670 998,22 

  
-14 139,97 

  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 EAT/EBIT . ROA . A/E 

1,01 0,94 
  

9,82% 21,26% 
  

1,18 1,25 

-0,07 -0 07 
  

11,44% 1,17 
  

0,07 0,06 

-66 075,66 
  

682 886,89 
  

54 186,99 

    
  

     

   
    

 
  

   

  

ROS . Tržby/A 

  

  
4,15% 11,93% 

  
2,37 1,78 

  

  
7,78% 1,87 

  
-0,58 -0,25 

  

  
962 687,39 

  
-279 800,50 

  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 Úroky/T + DzP/T + EAT/T 

0,000 0,00 
  

0,000 0,01 
  

0,04 0,11 

0,000 2,96 
  

0,007 -16,80 
  

0,07 1,68 

5 281,54 
  

89 931,58 
  

867 474,28 

 



 

 

Pyramidový rozklad pomocí funkcionální metody  

(2009 – 2010) 

 
  EVA 

 

 

  

               Hodnota t0    987 171 1 350 245              Hodnota t1    

    
Diference  363 074 0,37              Diskrétní 

             výnos 
   

            Absolutní změna  363 074,23 

      
    

  

     
    

 
  

 

    
ROE -  Re . E 

  
 

 
18,08% 23,34% 

  
5 459 656 5 784 75 

    
5,26% 0,29 

  
325 129 0,06 

    

295 735,95 
  

67 338,28 

    
    

    

   
  

  
  

   

  
ROE - Re 

  

  
24,95% 29,09% 

  
6,87% 5,75% 

  

  
4,14% 0,17 

  
-1,12% -0,16 

  

  

232 767,08 
  

62 968,87 
  

  
    

 
  

 
  

  

 
    

 
  

 
  

 
  

 EAT/EBIT . ROA . A/E 

0,94 0,93 
  

21,26% 24,44% 
  

1,25 1,28 

0,00 0,00 
  

3,18% 0,15 
  

0,02 0,02 

-7 503,04 
  

211 598,79 
  

28 671,33 

    
  

     

   
    

 
  

   

  
ROS . Tržby/A 

  

  
11,93% 14,81% 

  
1,78 1,65 

  

  
2,88% 0,24 

  
-0,13 -0,07 

  

  

328 483,78 
  

-116 885,00 
  

  

  
  

 
  

 
  

  

 
      

 
  

 
  

 Úroky/T + DzP/T + EAT/T 

0,001 0,00 
  

0,007 0,01 
  

0,11 0,14 

-0,001 -0,99 
  

0,003 0,44 
  

0,03 0,24 

-6 476,62 
  

34 675,23 
  

300 285,17 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 10 

 

Analýza citlivosti vlivů 

 

 

EVA při změnách faktoru EAT/T o parametr α 

                                  α 
-0,075 -0,05 -0,025 0 0,025 0,05 0,075 

   EAT/T 

2006-2007 312 777,34 321 230,79 329 684,23 338 137,67 346 591,11 355 044,55 363 497,99 

2007-2008 -451 386,25 -463 585,88 -475 785,51 -487 985,14 -500 184,76 -512 384,39 -524 584,02 

2008-2009 787 892,72 809 187,12 830 481,51 851 775,91 873 070,31 894 364,71 915 659,10 

2009-2010 277 544,17 285 045,36 292 546,56 300 047,75 307 548,94 315 050,14 322 551,33 

 

EVA při změnách faktoru EAT/T o parametr α 

2006-2007 
EVA absol. 597 205,73 605 659,18 614 112,62 622 566,06 631 019,50 639 472,94 647 926,38 

EVA relat. -4,07% -2,72% -1,36% 0,00% 1,36% 2,72% 4,07% 

2007-2008 
EVA absol. -418 134,59 -430 334,22 -442 533,85 -454 733,47 -466 933,10 -479 132,73 -491 332,36 

EVA relat. -8,05% -5,37% -2,68% 0,00% 2,68% 5,37% 8,05% 

2008-2009 
EVA absol. 687 834,59 709 128,99 730 423,39 751 717,79 773 012,18 794 306,58 815 600,98 

EVA relat. -8,50% -5,67% -2,83% 0,00% 2,83% 5,67% 8,50% 

2009-2010 
EVA absol. 340 570,65 348 071,84 355 573,04 363 074,23 370 575,42 378 076,62 385 577,81 

EVA relat. -6,20% -4,13% -2,07% 0,00% 2,07% 4,13% 6,20% 

 

 

EVA při změnách faktoru E o parametr α 

                       α 
    E 

-0,075 -0,05 -0,025 0 0,025 0,05 0,075 

2006-2007 16 771,52 17 224,80 17 678,09 18 131,37 18 584,66 19 037,94 19 491,23 

2007-2008 -33 979,71 -34 898,08 -35 816,45 -36 734,82 -37 653,19 -38 571,56 -39 489,93 

2008-2009 78 881,69 81 013,63 83 145,57 85 277,50 87 409,44 89 541,38 91 673,32 

2009-2010 62 027,84 63 704,26 65 380,69 67 057,12 68 733,55 70 409,98 72 086,40 

 

EVA při změnách faktoru E o parametr α 

2006-2007 
EVA absol. 621 206,21 621 659,49 622 112,77 622 566,06 623 019,34 623 472,63 623 925,91 

EVA relat. -0,22% -0,15% -0,07% 0,00% 0,07% 0,15% 0,22% 

2007-2008 
EVA absol. -451 978,36 -452 896,73 -453 815,10 -454 733,47 -455 651,84 -456 570,21 -457 488,59 

EVA relat. -0,61% -0,40% -0,20% 0,00% 0,20% 0,40% 0,61% 

2008-2009 
EVA absol. 745 321,97 747 453,91 749 585,85 751 717,79 753 849,72 755 981,66 758 113,60 

EVA relat. -0,85% -0,57% -0,28% 0,00% 0,28% 0,57% 0,85% 

2009-2010 
EVA absol. 358 044,95 359 721,37 361 397,80 363 074,23 364 750,66 366 427,09 368 103,51 

EVA relat. -1,39% -0,92% -0,46% 0,00% 0,46% 0,92% 1,39% 

 

 

 

 



 

 

EVA při změnách faktoru re o parametr α 

                       α 
-0,075 -0,05 -0,025 0 0,025 0,05 0,075 

    re 

2006-2007 337 572,00 346 695,57 355 819,13 364 942,70 374 066,27 383 189,84 392 313,40 

2007-2008 -8 580,20 -8 812,10 -9 043,99 -9 275,89 -9 507,79 -9 739,69 -9 971,58 

2008-2009 -13 270,27 -13 628,93 -13 987,58 -14 346,24 -14 704,89 -15 063,55 -15 422,20 

2009-2010 58 301,58 59 877,30 61 453,02 63 028,74 64 604,45 66 180,17 67 755,89 

 
EVA při změnách faktoru re o parametr α 

2006-2007 
EVA absol. 595 195,36 604 318,92 613 442,49 622 566,06 631 689,63 640 813,19 649 936,76 

EVA relat. -4,40% -2,93% -1,47% 0,00% 1,47% 2,93% 4,40% 

2007-2008 
EVA absol. -454 037,78 -454 269,68 -454 501,58 -454 733,47 -454 965,37 -455 197,27 -455 429,17 

EVA relat. -0,15% -0,10% -0,05% 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 

2008-2009 
EVA absol. 752 793,75 752 435,10 752 076,44 751 717,79 751 359,13 751 000,47 750 641,82 

EVA relat. 0,14% 0,10% 0,05% 0,00% -0,05% -0,10% -0,14% 

2009-2010 
EVA absol. 358 347,07 359 922,79 361 498,51 363 074,23 364 649,95 366 225,67 367 801,38 

EVA relat. -1,30% -0,87% -0,43% 0,00% 0,43% 0,87% 1,30% 

 

 

EVA při změnách faktoru T/A o parametr α 

                                 α 
-0,075 -0,05 -0,025 0 0,025 0,05 0,075 

    T/A 

2006-2007 -58 773,61 -60 362,09 -61 950,57 -63 539,04 -65 127,52 -66 715,99 -68 304,47 

2007-2008 96 575,77 99 185,93 101 796,08 104 406,24 107 016,39 109 626,55 112 236,71 

2008-2009 -234 442,08 -240 778,35 -247 114,62 -253 450,90 -259 787,17 -266 123,44 -272 459,71 

2009-2010 -107 666,76 -110 576,67 -113 486,58 -116 396,50 -119 306,41 -122 216,32 -125 126,23 

 

EVA při změnách faktoru T/A o parametr α 

2006-2007 
EVA absol. 627 331,49 625 743,01 624 154,54 622 566,06 620 977,58 619 389,11 617 800,63 

EVA relat. 0,77% 0,51% 0,26% 0,00% -0,26% -0,51% -0,77% 

2007-2008 
EVA absol. -462 563,94 -459 953,79 -457 343,63 -454 733,47 -452 123,32 -449 513,16 -446 903,01 

EVA relat. 1,72% 1,15% 0,57% 0,00% -0,57% -1,15% -1,72% 

2008-2009 
EVA absol. 770 726,60 764 390,33 758 054,06 751 717,79 745 381,51 739 045,24 732 708,97 

EVA relat. 2,53% 1,69% 0,84% 0,00% -0,84% -1,69% -2,53% 

2009-2010 
EVA absol. 371 803,97 368 894,05 365 984,14 363 074,23 360 164,32 357 254,40 354 344,49 

EVA relat. 2,40% 1,60% 0,80% 0,00% -0,80% -1,60% -2,40% 

 



 

 

EVA při změnách faktoru DzP/T o parametr α 

                                 α 
-0,075 -0,05 -0,025 0 0,025 0,05 0,075 

    DzP/T 

2006-2007 -126 388,33 -129 804,23 -133 220,13 -136 636,03 -140 051,93 -143 467,83 -146 883,73 

2007-2008 -54 779,18 -56 259,70 -57 740,22 -59 220,74 -60 701,26 -62 181,78 -63 662,30 

2008-2009 81 681,31 83 888,92 86 096,52 88 304,12 90 511,72 92 719,33 94 926,93 

2009-2010 32 049,23 32 915,43 33 781,62 34 647,82 35 514,01 36 380,21 37 246,40 

 

EVA při změnách faktoru DzP/T o parametr α 

2006-2007 
EVA absol. 632 813,76 629 397,86 625 981,96 622 566,06 619 150,16 615 734,26 612 318,36 

EVA relat. 1,65% 1,10% 0,55% 0,00% -0,55% -1,10% -1,65% 

2007-2008 
EVA absol. -450 291,92 -451 772,44 -453 252,96 -454 733,47 -456 213,99 -457 694,51 -459 175,03 

EVA relat. -0,98% -0,65% -0,33% 0,00% 0,33% 0,65% 0,98% 

2008-2009 
EVA absol. 745 094,98 747 302,58 749 510,18 751 717,79 753 925,39 756 132,99 758 340,60 

EVA relat. -0,88% -0,59% -0,29% 0,00% 0,29% 0,59% 0,88% 

2009-2010 
EVA absol. 360 475,64 361 341,84 362 208,03 363 074,23 363 940,43 364 806,62 365 672,82 

EVA relat. -0,72% -0,48% -0,24% 0,00% 0,24% 0,48% 0,72% 

 


