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1 Úvod 
 

V souvislosti s měnícím se podnikatelským prostředím, globalizačními trendy, 

otevíráním nových trhů, novými vědeckotechnickými poznatky a se spoustou dalších vlivů 

jsou podniky nuceny provádět změny ve finančním řízení. K analýzám byly často používány 

poměrové ukazatele oblíbené především díky jednoduchosti jejich výpočtu a interpretaci 

závěrů, avšak byly u nich zjištěny značné nedostatky ve zkreslování údajů. Proto se 

v současné době přechází k hodnotově orientovanému řízení, které má za následek 

maximalizování přínosů akcionářů či vlastníků podniku (růst cen akcií, dividendy). 

Jednou z metod splňujících současné nároky je ekonomická přidaná hodnota 

(Economic Value Added). Ta vychází z účetních výkazů, které dále upravuje o účetní 

distorze, přičemž zohledňuje rizika, která nesou akcionáři v podobě nákladů kapitálu. 

Výsledkem této metody je zjištění, zda podnik vytváří hodnotu pro vlastníky či nikoli. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti daného podniku v letech 2007 až 

2010 za pomoci metody ekonomické přidané hodnoty. 

Práce je rozdělena do 4 kapitol. První bude věnována teoretickým východiskům 

hodnocení výkonnosti. Zde budou specifikovány základní pojmy, popsány jak standardní, tak 

i moderní měřítka výkonnosti, přičemž nejvyšší důraz zde bude brán na ekonomickou 

přidanou hodnotu a popis metod použitelných při této analýze. Poté bude provedena 

charakteristika analyzované společnosti. V části praktické budou aktiva upravena na čistá 

operační aktiva a zisk na zisk z operační činnosti podniku, budou vypočteny průměrné vážené 

náklady kapitálu a alternativní náklady kapitálu. Tyto údaje jsou potřebné pro samotný 

výpočet EVA entity, avšak poté využijeme metodiky využívané Ministerstvem průmyslu a 

obchodu pro stanovení EVA equity. Součástí této kapitoly je i pyramidový rozklad EVA 

logaritmickou metodou a srovnání společnosti EUREST s odvětvovými průměry. Poslední 

část bude věnována interpretaci výsledků, návrhům a doporučením, která by mohla vést ke 

zlepšení současného stavu. 
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2 Teoretická východiska hodnocení výkonnosti 
 

Tato kapitola je věnována hodnocení výkonnosti podniků. Rozebrány též budou jak 

standardní, tak i moderní měřítka hodnocení výkonnosti podniků. 

 

2.1 Hodnocení výkonnosti podniku 
 

V následujících podkapitolách je nastíněna problematika výkonnosti společně 

s důvody, které vedou organizace k jejímu sledování. 

 

2.1.1 Výkonnost podniku 

 

„Protože se pojem výkonnost používá v různých oborech od sportu po světovou 

ekonomiku, můžeme na otázku, co znamená výkonnost, najít celou řadu odpovědí. V obecném 

pojetí – a velmi zhuštěně vyjádřeno - výkonnost znamená charakteristiku, která popisuje 

způsob, respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě 

podobnosti s referenčním způsobem vykonání (průběhu) této činnosti. Interpretace této 

charakteristiky předpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenčního jevu z hlediska 

stanovené kriteriální škály.“
1
  

Na výkonnost lze nahlížet z rozličných pohledů. Pro tento účel lze uvést několik 

příkladů. Pro akcionáře bude výkonný podnik takový, který v co nejvyšší míře zhodnotí 

prostředky vložené do podnikání, dále pak tržní hodnota akcií a její vývoj. Banky bude 

zajímat ziskovost firmy a vývoj cash flow, jelikož právě tato kritéria jsou spojena se 

splácením poskytnutých úvěrů a úroků z nich plynoucích. Z pohledu zákazníka se jeví jako 

výkonný podnik takový, jež je schopen predikovat jeho potřeby a přání, dokáže se jim 

přizpůsobit, poskytnout kvalitní produkt či službu za přijatelnou cenu při dodržení dodací 

lhůty. Manažeři považují za výkonný podnik ten, jež má stabilní podíl na trhu, je likvidní, 

rentabilní a jehož klienti jsou vůči němu loajální. 

                                                 

 
1
 WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 256 s. ISBN 978-80-247-

2924-4. S. 17. 



  4 

Důvody k hodnocení podniků 

 

V období hospodářské recese stoupá na významu hodnocení výkonnosti podniků, 

jelikož právě v tomto období dochází ve velké míře ke slučování firem, jejich prodeji, 

finanční tísni, krachu. Důležitou roli má určitě účel, k němuž má hodnocení sloužit. 

K potřebě hodnocení podniku jeho managementem dochází zejména z popudu jeho 

majitelů, jelikož především oni mají zájem zjistit, zda se zhodnocují prostředky jimi vložené 

do společnosti a jak s nimi manažeři nakládají.  Management má stanovenou určitou cílovou 

hodnotu, ke které má svým působením a nasazením určitých prostředků dojít. Je tedy třeba 

zpětně hodnotit činnost organizace. 

K hodnocení též může docházet při prodeji společnosti či jejího podílu, nebo dochází-

li k fúzi. Potencionálního kupujícího bude zajímat tržní hodnota podniku, kterou je třeba 

odhadnout. Tržní cena se dále upravuje o subjektivní aspekty, kterými jsou očekávání 

budoucího vývoje organizace, vývoj nových produktů. U kupujícího může být významným 

motivem koupě kupř. odstranění konkurence. Kupní cena je mimo jiné ovlivňována existencí 

konkrétního zájemce. Důležitou úlohu při rozhodování o koupi zde bude hrát právní forma a 

způsob ručení. 

Na hodnocení podniků mají zájem i externí subjekty, „stakeholdeři“. Mezi ně řadíme 

banky, pojišťovny, odběratele, dodavatele, zaměstnance, odbory, kooperující partnery atd. 

Tyto subjekty se snaží o predikci budoucího vývoje firmy, jelikož mají zájem na tom, aby 

podnik plnil své závazky včas a v odpovídající výši. Především banky pravidelně hodnotí 

bonitu organizací, jimž byl poskytnut úvěr. Podniky jim k tomuto účelu poskytují bližší 

informace, díky nimž je vypovídací schopnost jimi provedených analýz vyšší, než u subjektů 

ostatních, které mají k dispozici pouze údaje z výročních zpráv či účetních závěrek. To může 

vést ke zkreslení výsledků.
2
 

 

 

 

                                                 

 
2
 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 248 s. 

ISBN 978-80-247-3647-1. 
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2.2 Standardní metody hodnocení podniku 
 

V této části bude rozebrán koncept hodnocení podniku s názvem finanční analýza 

společně s uživateli, kteří mají zájem na jejích výsledcích a zdroji informací potřebnými pro 

její výpočet. 

2.2.1 Finanční analýza 

 

Velice často používaným kritériem pro hodnocení výkonnosti českých podniků je 

finanční analýza. Je to metoda, která po mnoho let patří k základním dovednostem finančního 

manažera, jelikož se stala nedílnou součástí podnikového řízení. Znalost finanční situace a 

výkonnosti podniku je dnes samozřejmostí. Aby byl manažer schopen dobře řídit podnik a své 

podřízené, musí mít přehled o rentabilitě, likviditě, finanční stabilitě i solventnosti. Finanční 

analýza spočívá v hodnocení stavu a vývoje ukazatelů, jež jsou získány z účetních výkazů, 

konkrétně se jedná o rozvahu, výkaz zisku a ztráty a cash flow, přehled o peněžních tocích. 

 Díky výsledkům této činnosti jsme schopni tyto informace vyhodnotit a předpovědět 

vývoj budoucí finanční situace podniku. Nesleduje se pouze aktuální stav, ale zkoumá se 

především vývoj ukazatelů v čase. Do finanční analýzy se promítnou veškeré činnosti 

probíhající v podniku jako je např. řízení výroby, kvalita, marketing, inovace.  

„Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a doporučení 

vhodných řešení do předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. Jejím cílem 

je poznat finanční zdraví podniku, identifikovat slabiny, které by mohly vést k problémům a 

determinovat silné stránky. Finanční analýza směřuje k poznání, co do budoucna podnikové 

finance vydrží, má vyústit v potvrzení nebo modifikaci dosavadní finanční politiky. Nejde tedy 

jen o hodnocení jevů uplynulých období, ale také především o prognózu finančních perspektiv 

podniku.“
3
  

Pro vypovídací schopnost má význam též volba správných ukazatelů, jež by se měly 

vyznačovat vlastnostmi, jako je kupříkladu srozumitelnost, jednoznačnost, jednoduchost při 

dostatečné přesnosti, významnost, neredundantnost. 

                                                 

 
3
 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, 208 s. ISBN 

978-80-7357-392-8. S. 9. 
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2.2.2 Uživatelé finanční analýzy 

 

Výsledky finančních analýz nejsou zajímavé pouze pro management, ale i pro další 

subjekty, se kterými podnik přichází do kontaktu v obchodních vztazích. Zájemce o 

informace tohoto charakteru označujeme uživateli finanční analýzy. Můžeme je rozdělit na 

uživatele externí a interní. 

Externími uživateli jsou investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři, stát a jeho 

orgány, konkurenti. Mezi investory spadají akcionáři či vlastníci. Jedná se tedy o fyzické 

osoby či instituce, které do podniku vložily své finanční prostředky. Zajímají se především o 

výnosnost jimi vloženého kapitálu. Banky a jiní věřitelé se snaží získat co nejvíce informací o 

finančním stavu potencionálního dlužníka. Na základě těchto údajů se pak rozhodují, zda 

poskytnou úvěr či nikoli. Z tohoto důvodů bývá prověřována bonita klienta (schopnost splácet 

své závazky). Obchodními partnery jsou dodavatelé a odběratelé. Dodavatele zajímá, zda 

bude organizace schopna hradit splatné závazky. Odběratele pak finanční situace, jelikož 

chtějí mít jistotu, že v případě finančních potíží či bankrotu dodavatele nebudou mít potíže se 

zajištěním svých potřeb. Konkurenti sledují finanční situaci podobných podniků či odvětví, 

aby mohli posoudit svou pozici na trhu, případně dojít k opatřením, kterými by ji bylo možné 

zlepšit. Stát a jeho orgány využívají data o podnicích pro statistické účely, pro kontrolu plnění 

daňových povinností, rozdělování dotací či vládou zaručených úvěrů apod. 

Mezi interní uživatele řadíme manažery, zaměstnance a odbory. Manažeři využívají 

těchto údajů pro dlouhodobé strategické i operativní řízení podniku. Tyto informace jim 

pomáhají při rozhodování o získávání finančních zdrojů, alokaci volných peněžních 

prostředků, při volbě optimální majetkové struktury apod. Zaměstnanci sledují zejména 

prosperitu a finanční stabilitu, jelikož zejména na těchto faktorech závisí zachování 

pracovních míst a mzdové podmínky či případné poskytování sociálních a jiných výhod.
4
 

 

 

 

                                                 

 
4
 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, 208 s. ISBN 

978-80-7357-392-8. 
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2.2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

Potřebná data pro zpracování výše zmíněných analýz jsou čerpána zejména 

z finančního účetnictví. Informace v něm obsažené využívají především externí uživatelé, 

jelikož jsou 1x ročně zveřejňovány. Součástí účetních závěrek je rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

a příloha. Často bývají tyto výkazy doplněny o přehled o peněžních tocích, tzv. cash flow. Lze 

také využít vnitropodnikových výkazů, díky nimž jsou podniky schopny upřesnit výsledky 

analýz a tak se snižuje riziko odchylek od skutečného stavu. 

Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, z něhož lze vyčíst stav a struktura majetku a zdrojů jeho 

krytí k určitému okamžiku, většinou k poslednímu dni účetního období. Má tedy statický 

charakter.  Rozlišujeme aktiva stálá a oběžná. Do stálých aktiv je zahrnován majetek s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok. Jedná se o majetek hmotný, nehmotný a finanční. Oběžná 

aktiva sestávají z majetku krátkodobějšího charakteru, tedy ze zásob, pohledávek a 

krátkodobého finančního majetku. Pasiva jsou členěna na vlastní a cizí zdroje financování. 

Vlastní kapitál je tvořen vklady akcionářů, majitelů do podnikání, základním kapitálem, dále 

pak kapitálovými fondy, fondy ze zisku a výsledky hospodaření běžného účetního období a 

minulých let. Do cizích zdrojů spadají rezervy a závazky organizace vůči státu, věřitelům, 

zaměstnancům či jiným orgánům. 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace o dosažené úspěšnosti podniku za dané 

období, jinými slovy jde o posouzení schopnosti organizace zhodnotit vložený kapitál. Jeho 

výši zjistíme odečtením nákladů od výnosů. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

je následně zobrazen v rozvaze jako jediný údaj. Kladný výsledek nazýváme zisk, záporný 

pak ztráta. Při sestavování je uplatněn tzv. akruální princip, dle něhož jsou údaje zachycovány 

v období, s nímž věcně a časově souvisí. Výsledek hospodaření je rozdělen na tři části: 

 provozní výsledek hospodaření se skládá z výsledku z prodeje zboží, tzv. obchodní 

marže, z výsledku z prodeje investičního majetku či materiálu a z výsledku z ostatní 

provozní činnosti, 

 finanční výsledek hospodaření vzniká v důsledku vztahů s institucemi působícími na 

finančním trhu, 
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 mimořádný VH zachycuje veškeré mimořádné okolnosti vzniklé v průběhu 

sledovaného období. 

Cash flow 

V přehledu o peněžních tocích je zachycován příliv a odliv peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů za určité období, ale také výsledek tohoto přílivu a odlivu. Za peněžní 

prostředky považujeme peníze v hotovosti, na bankovním účtu a ceniny. Do peněžních 

ekvivalentů řadíme krátkodobý likvidní majetek. Vykazuje se zvlášť pro činnost provozní, 

investiční a finanční. Součtem těchto tří položek je cash flow za celé účetní období. Výkaz je 

používán za účelem posouzení likvidity, zhodnocení finančního zdraví podniku, řízení 

struktury investovaného kapitálu, výplaty dividend atd.
5
 

2.3 Moderní metody hodnocení podniku 
 

Neustále se zrychlující podnikatelské prostředí, globalizace, ekonomické změny, nové 

vědeckotechnické poznatky a spousta dalších faktorů nutí podniky ke změnám v přístupech a 

způsobech měření výkonnosti. Ač jsou stále používány poměrové ukazatele finanční analýzy 

jako např. rentabilita celkového kapitálu, jež jsou velice oblíbené pro jednoduchost výpočtu a 

interpretaci výsledků, zjišťujeme u nich výrazné nedostatky ve zkreslování výsledných údajů. 

Jejich přesnost ovlivňuje celá řada faktorů – např. aktiva nezohledňující výši majetku, který 

slouží k podnikání, avšak není majetkem podniku, způsob oceňování majetku, tvorba 

opravných položek, rezerv, odlišná metoda stanovení odpisů, není respektována časová 

hodnota peněz (preferujeme peníze obdržené dříve než později), neberou v úvahu 

podnikatelské riziko (není v nich zohledněno riziko zvyšování podílu cizího kapitálu, jež vede 

k růstu ROE). Ukazatele typu tržní podíl, zisk, ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, 

aktivity apod. jsou nekomplexní a neslučitelné. V případě, že je budou manažeři nadále 

používat, mohou vést k nesprávnému plánování a rozhodování, v nejhorším případě k zániku 

společnosti. Mimoto nemůžeme vyvozovat závěry pouze na základě minulosti, jelikož jsou 

podniky vystaveny různým změnám. 

                                                 

 
5
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-

86119-58-0. HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, 

208 s. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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Odborníci se snažili hledat nové metody hodnocení výkonnosti, jež by eliminovaly 

výše zmíněné nedostatky. Přibývaly tedy nové techniky, které již nevycházely pouze 

z účetních výkazů, avšak podávaly reálný obraz hospodaření podniku. 

V osmdesátých letech bylo řešení hledáno v použití peněžních toků, na nichž je 

postavena oceňovací metoda DCF (diskontovaného cash flow). Tato metoda se hodí pro 

výnosové oceňování podniku. Ač mají peněžní toky užší souvislost se skutečnou tržní 

hodnotou než zisk a ukazatele typu ROE, není vhodná pro běžné řízení organizací, jelikož 

hodnocení podniku nemůže být založeno pouze na analýze cash flow opírající se o běžné 

akruální účetnictví.
6
  

Současné trendy preferují přístup, jež se snaží o tvorbu hodnoty pro 

vlastníky/akcionáře. V praxi jsou nejvíce používanými ukazateli EVA (Economic Value 

Added) – ekonomická přidaná hodnota, MVA (Market Value Added) – tržní přidaná hodnota, 

CFROI (Cash Flow Return on Investment) – CF výnosnost investice, CROGA (Cash Return 

on Gross Assets) – CF výnosnost hrubých aktiv. Výše zmíněné ukazatele zohledňují náklady 

ušlých příležitostí v podobě nákladů kapitálu (WACC) a pracují s provozním hospodářským 

výsledkem (NOPAT).  Často je též používána metoda Balanced scorecard. Tyto metody jsou 

využívány nejvyspělejšími zeměmi světa.  

V následujícím textu je uvedena stručná charakteristiku některých vybraných 

moderních metod. Následně bude podrobněji rozebrán koncept ekonomické přidané hodnoty, 

která bude předmětem praktické části práce. 

2.3.1 Balanced scorecard 

 

Tradiční metody hodnocení podniků již nestačí, jelikož vypovídají o údajích 

z minulosti, avšak jsou v nich opomíjeny další důležité faktory, které ovlivňují výkonnost 

organizací. Jsou jimi kvalita interních procesů, kvalifikace a zkušenosti zaměstnanců, 

vyspělost technologií, vztahy se zákazníky apod. Právě Balanced scorecard si těchto činitelů 

všímá a doplňuje finanční měřítka měřitky nefinančními. 

                                                 

 
6
 MAŘÍK, Miloš a MAŘÍKOVÁ, Pavla. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. vyd. 

Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. 
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Balanced scorecard je metoda, jejímž cílem je zlepšení fungování podniku. 

V posledních letech je velmi často využívaná zejména v řízení výkonnosti velkých 

společností, ale dá se využít i v organizacích malých. Zaměřuje se na čtyři hlavní perspektivy, 

které jsou vzájemně úzce provázány. Jsou jimi perspektiva finanční, perspektiva zákaznická, 

perspektiva procesní a perspektiva učení se a růstu. 

Perspektivy jsou seřazeny dle své důležitosti. Za hlavní je považována finanční 

stránka, které jsou pak přizpůsobovány zákaznické potřeby. Firemní procesy je nutné nastavit 

tak, aby bylo dosahováno cílů v perspektivě finanční i zákaznické. Všem výše zmíněným 

perspektivám je pak třeba podřídit školení a odborné vzdělávání zaměstnanců. 

Finanční perspektiva 

Finance patří k standardním oblastem sledování výkonnosti ogranizací. Základními 

zdroji informací jsou účetní výkazy, konkrétně rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash 

flow. Každá společnost by se měla snažit vybrat ukazatele, jež by co nejlépe vypovídaly o její 

činnosti, ať již v oblasti zásob, pohledávek, závazků, bankovních úvěrů, výnosnosti 

jednotlivých složek majetku, rentability vlastního kapitálu, ekonomické přidané hodnoty 

apod. Tyto ukazatele se porovnávají v čase (trendy) i v prostoru (s konkurencí) a umožňují 

odhalení silných a slabých stránek podniku.  

Zákaznická perspektiva 

Organizace nejdříve musí definovat segmenty, jimž bude nabízet své produkty a 

služby a určit cíle, ke kterým bude směřovat. Může se jednat o získání nových klientů, 

udržení klientů stávajících, zvýšení podílu v určitém segmentu apod. Má-li podnik spokojené 

a loajální zákazníky, projeví se to i v jeho obratech, tudíž ve výsledku hospodaření. Pokud se 

chce organizace v dnešní době prosadit, nestačí pouze vyrábět kvalitní produkt. Podnik by se 

měl tedy zaměřit na zlepšování kvality služeb (kratší dodací lhůty, jednoduchost objednávání, 

přehlednost fakturace, vstřícný přístup zaměstnanců ke klientům, rychlost reakce na 

požadavky), využívat marketingových informací o spokojenosti zákazníků a usilovat o 

zdokonalení celkového systému řízení.  

Perspektiva interních procesů 

Měla by být podřízena požadavkům klientů, akcionářů i finančním cílům. Především 

jsou viditelné snahy podniků o zkrácení doby trvání procesů, sladění návaznosti jednotlivých 

aktivit, o celkovou synchronizaci systému, přičemž jsou aktivity přizpůsobovány nejslabšímu 
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článku řetěžce, úzkému místu. V dnešní době jsou využívány různé simulační nástroje, které 

mohou proces zlepšování prováděných aktivit značně zjednodušit a zrychlit.  

Prosazuje se myšlenka neustálého monitorování, průběžného hodnocení a zlepšování 

procesů v malých krocích. Podniky se snaží o maximalizaci činností tvořících hodnotu pro 

zákazníka a eliminaci těch, jež ji netvoří. BSC doporučuje definovat hodnotový řetězec, který 

začíná u zjišťování potřeb zákazníka, pokračuje procesem inovačním, provozním a končí 

poskytnutím poprodejního servisu.
7
 

Perspektiva učení se 

V rámci této perspektivy jde o stanovení cílů, které budou podporovat kvalifikaci 

zaměstnanců a tím i celkový rozvoj firmy. Tato část by neměla být podceňována, jelikož 

vědomosti, dovednosti a chování zaměstnanců vůči klientům je velice významným faktorem, 

jenž souvisí s image podniku. Je zřejmé, že nebude-li zaměstnanec ve firmě spokojený, 

nebude jeho výkon stoprocentní. Proto by se firma měla snažit o zajištění loajality 

pracovníků, vytvořit příjemné pracovní prostředí, podporovat rozvoj mezilidských vztahů 

(pořádání firemních akcí, výletů) apod. Pokud firma podporuje intenzivní vzdělávání, růst 

kvalifikace, schopností a dovedností svých zaměstnanců, může se právě tato skutečnost stát 

důvodem, proč se bude zaměstnanec snažit udržet si své místo. Podnik tak může zabránit 

fluktuaci pracovníků.
8
 

2.3.2 CF ROI 

 

CF ROI (Cash Flow Return on Investment) spadá mezi komplexní měřítka výkonnosti 

podniků. Je obchodním tajemstvím a ochrannou známkou společnosti Boston Consulting 

Group. Předpokladem tohoto konceptu je podmínka dosahování stálého objemu provozního 

cash flow, jež bude shodné s cash flow sledovaného období, přičemž bude generováno po 

celou dobu životnosti investičního majetku. 

Pro výpočet je podstatný koncept vnitřního výnosového procenta, který se porovnává 

s průměrnými náklady kapitálu. Mělo by být dosahováno kladného výsledku, který je větší 

                                                 

 
7
 KAPLAN, Robert a NORTON, David. Balanced scerecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 1. 

vyd. Praha: Management Press, 2001. 267 s. ISBN 80-7261-037-6. 

8
 KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank – vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 339 s. 

ISBN 80-7179-381-7. 
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než nula. Čím vyšší hodnoty bude dosahováno, tím se bude podnik jevit pro potencionální 

investory přitažlivější. 

CF ROI bychom mohli definovat jako provozní výkonnost, jíž by bylo dosahováno, 

kdyby generovala po dobu životnosti provozních aktiv provozní cash flow ve výši dosažené 

ve sledovaném období, a to bez dodatečných investic. V současné době v České republice 

není model často využíván, je velice složitý, proto jej nelze aplikovat v běžné praxi, avšak je 

považován za inspiraci k tvorbě dalších metod.
9
 

2.3.3 Tržní přidaná hodnota (MVA) 

 

Tvůrcem tržní přidané hodnoty (MVA - Market Value Added) je společnost Stewart & 

Co. Tato organizace též vynalezla měřítko hodnocení výkonnosti EVA. Na hodnocení 

výkonnosti podniku se MVA dívá z pohledu vlastníka. Je zřejmé, že i tato metoda bude mít 

určité předpoklady. Jsou jimi dobře fungující kapitálový trh a rovnost účetní a tržní hodnoty 

cizího kapitálu. Tržní přidanou hodnotu získáme, odečteme-li od tržní hodnoty podniku 

hodnotu investovaného kapitálu. Lze ji vypočítat dvěma způsoby:  

 ex post – rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a čistými aktivy z hlavní činnosti 

 ex ante – současná hodnota předpovědí budoucích výsledků  

Je-li MVA počítána druhým způsobem, měla by být změna v tržní přidané hodnotě 

totožná s hodnotou EVA v současném roce.  

MVA může dosahovat jak kladné, tak i záporné hodnoty. Cílem je dosažení co 

nejvyššího kladného výsledku. Čím je hodnota MVA vyšší,  tím lépe zhodnocuje firma 

investovaný kapitál a zvyšuje tak bohatství akcionářů a naopak. Vypovídá tedy o výkonnosti 

manažerů a je mnohem názornější pro investory, jelikož vyjadřuje nejen částku vloženou do 

podniku, ale i částku, kterou získají prodejem svých akcií. V případě, že investoři očekávají 

nízkou výnosnost či vysoké riziko, své akcie prodávají. Dochází tak k poklesu jejich ceny. 

Avšak pokud očekávají vysokou výnosnost a nízké riziko, akcie nakupují a jejich kurz roste. 

                                                 

 
9
  KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-

7400-194-9. 
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Zvýšení tržní přidané hodnoty je možno dosáhnout kupříkladu efektivnějšími 

investicemi, při prodeji majetku, který se již nepoužívá (snížení investovaného kapitálu) nebo 

zvýšením MVA při jeho stálé účetní hodnotě.
10

 

Nevýhodou tohoto ukazatele je, že nebere ohled na náklady obětované příležitosti, 

tudíž nemůže srovnávat s jinými alternativami uložení peněžních prostředků, je nemožné ji 

vypočítat u podniků kótovaných na veřejném trhu akcií, nelze oddělit snahu a podíl manažerů 

na výsledek od činitelů, jež jsou dané a manažeři je ovlivnit nemohou.  

Koncepce tržní přidané hodnoty je ve větší míře uplatněna při oceňování podniku, než 

při měření výkonnosti, kde se používá spíše jako doplňkové kritérium. 

2.3.4 Ekonomická přidaná hodnota 

 

V praxi nejvíce využívanou koncepcí je ekonomická přidaná hodnota. Jejími autory 

jsou Američané Stewart a Stern. Tato metoda se čím dál tím častěji prosazuje v ekonomické 

praxi vyspělých zemí a v poslední době si získává popularitu i v ČR.  Je využívána nejen pro 

hodnocení výkonnosti podniků, ale i při určování tržní hodnoty firem. Hlavním kritériem je, 

jak již bylo zmíněno výše, zvyšování bohatství vlastníků, avšak podnik musí sledovat i zájmy 

dalších zúčastněných stran označovaných jako stakeholders. Jedná se o odběratele, 

dodavatele, zaměstnance, věřitele, stát, obec apod. V souvislosti s maximalizací hodnoty pro 

vlastníky roste také prospěch stakeholders. Metoda pracuje s ekonomickým ziskem, který 

získáme po uhrazení běžných nákladů i nákladů kapitálu. Tato metoda bude v následujícím 

textu podrobněji rozebrána. 

Rostoucí globalizace a změny v tržním prostředí vedly ke snaze nalézt metodu, která 

by vyhovovala současným podmínkám, a která by poskytovala reálnější výsledky hodnocení 

výkonnosti. Tedy metodu, jež by nebyla orientována pouze na účetní zisk, ale na zisk 

ekonomický, jež zohledňuje i oportunitní náklady a tvoří hodnotu pro vlastníky. Cílem 

podniku by mělo být dosažení takové hodnoty, která by převyšovala náklady na investovaný 

kapitál. V současnosti se prosazuje především koncept ekonomické přidané hodnoty (EVA), 

jež vznikla v USA a postupem času se rozšířila i do evropských zemí. Metodu lze aplikovat i 

na hodnocení investičních projektů, motivaci pracovníků a ocenění podniků. Díky ní dochází 

                                                 

 
10

 ŠULÁK, Milan a VACÍK, Emil. Měření výkonnosti firem. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 

2003. 138 s. ISBN 80-7043-258-6. 
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ke sladění zájmů na všech úrovních podniku. Je určena především pro střední a velké 

společnosti, kde je vlastnictví oddělené od řízení podniku. 

„Podle ukazatele EVA je hlavním cílem podniku maximalizace zisku, a to nikoli 

účetního (výnosy – náklady), ale ekonomického. Ekonomický zisk je rozdíl mezi výnosy a 

ekonomickými náklady. Ekonomické náklady tvoří, mimo účetních nákladů, ještě oportunitní 

náklady (tzv. náklady ušlých příležitostí). Tyto oportunitní náklady vyjadřují ztracené finanční 

prostředky, o které podnik přijde nesprávným alternativním využitím zdrojů (kapitálu, práce). 

Pod oportunitními náklady si můžeme představit ušlou mzdu nebo úroky z vlastního 

kapitálu.“
11

  

2.3.4.1 Důvod použití ukazatele EVA pro analýzu 

 

Jak již bylo uvedeno výše, tradiční metody, jako je finanční analýza využívající 

ukazatele typu ROE (rentabilita vlastního kapitálu), ROI (rentabilita celkového kapitálu), 

výsledek hospodaření atd., jsou v podmínkách dnešního světa nedostatečné. Důvodů pro toto 

tvrzení je hned několik: 

 relativně malá korelace mezi vývojem standardních ukazatelů výkonnosti a vývojem 

kurzů akcií, 

 nejsou brána v úvahu rizika a požadavky investorů na výnos, 

 rozdílné účetní předpisy, 

 není zohledněna časová hodnota peněz. 

Oproti tomu ukazatel EVA vykazuje souvislost k vývoji cen akcií, přičemž náklady 

kapitálu představují určitou hranici, kterou je zapotřebí překlenout. Proto se jeví jako 

věrohodný nástroj posouzení výkonnosti podniku z pohledu tvorby hodnoty pro akcionáře. 
12

 

2.3.4.2 Výpočet EVA 

 

Dalo by se říci, že EVA je určitou nadhodnotou, kterou podnik vytvoří po odečtení 

celkových nákladu a nákladů na kapitál vložený do podniku. Jde tedy o provozní výsledek 

                                                 

 
11

 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 248 s. 

ISBN 978-80-247-3647-1. S. 120. 
12

 MAŘÍK, Miloš a MAŘÍKOVÁ, Pavla. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 1. vyd. 

Praha: Ekopress, 2001. 70 s. ISBN 80-86119-36-X. 
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hospodaření snížený o náklady kapitálu, tzn. snížený o vyplacenou odměnu vlastníkům 

(dividendy) a věřitelům (úroky plus jistina). Základní vzorec pro její výpočet vypadá takto:
13

 

EVA = NOPAT – Capital x WACC    (2.1) 

     

kde NOPAT…  zisk z operační činnosti podniku (zisk z provozních operací) po dani  

(Net Operating Profit After Taxes) 

 Capital…  kapitál vázaný v aktivech, která slouží operační činnosti podniku  

(v aktivech potřebných k hlavnímu provozu podniku) 

 WACC… průměrné vážené náklady kapitálu (Weighted Avarage Cost of Capital) 

 

Je-li EVA kladná, tvoří se hodnota pro vlastníky, je-li záporná, dochází k úbytku 

hodnoty. Čím vyšší je její hodnota, tím větší hodnotu pro akcionáře podnik vytváří. 

 

Čistý zisk z provozní činnosti po zdanění (NOPAT) 

„Provozní zisk po zdanění (NOPAT) představuje hospodářský výsledek vygenerovaný 

v souvislosti s hlavní činností firmy. Nejedná se však o tradiční provozní zisk, jak jsme zvyklí, 

ale o veličinu, která lépe odráží skutečný ekonomický přínos podniku jeho vlastníkům. 

Kalkulace NOPAT zahrnuje některé speciální úpravy, jejichž cílem je přiblížit v maximální 

míře účetní pojetí podnikového zisku pojetí investorů, pro které představuje jeden 

z významných indikátorů výnosnosti jejich investic. Pro přiblížení podstaty provozního zisku 

lze uvést, že jeho součástí například nejsou zisky (ztráty) z prodeje investičního majetku a 

zásob, které mají charakter mimořádných položek a nesouvisí s hlavní provozní činností a 

hlavním předmětem podnikání; totéž platí i pro zisk, resp. ztrátu z finančních operací. Dále 

sem patří veškeré ostatní náklady a výnosy, které jsou z účetního hlediska klasifikovány sice 

jako provozní, ale mají mimořádný charakter nebo nesouvisí s provozní činností společnosti.“ 

Další specifické úpravy se týkají např. položek rezerv nebo leasingu a ostatních 

provozních nájmů, přičemž postup konkrétní úpravy do velké míry závisí na tom, jakým 

způsobem s příslušnou položkou nakládá finanční účetnictví.“
14

  

                                                 

 
13

 MAŘÍK, Miloš a MAŘÍKOVÁ, Pavla. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. vyd. 

Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. 

14
 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 367 s. ISBN 80-7179-529-1. S. 

88. 
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Investovaný zpoplatněný kapitál 

Pojmem investovaný zpoplatněný kapitál označujeme finanční zdroje vložené do 

podniku investory. Jeho výši můžeme získat dvěma způsoby:  

 součtem dlouhodobých provozních aktiv (dlouhodobého majetku) v zůstatkových 

cenách a čistého pracovního kapitálu, 

 rozdílem mezi hodnotou pasiv a krátkodobých závazků z obchodního styku. 

 

Průměrné vážené náklady kapitálu 

„Průměrné vážené náklady kapitálu jsou náklady na celkový investovaný dlouhodobý 

kapitál, resp. výnos aktiv. Velikost průměrných nákladů závisí v prvé řadě na způsobu užití 

vlastních zdrojů a druhotně na zdroji. Podniky, které umějí efektivněji využít vlastní a cizí 

zdroje, dosahují nižších průměrných nákladů na kapitál. Výsledná hodnota WACC se mění i 

ve vazbě na kapitálovou strukturu podniku.“
15

  

2.3.4.3 Transformace účetních dat na ekonomický model v rámci konceptu 

EVA 

 

Koncept EVA je založen na ekonomickém modelu, který vychází z modelu účetního, 

tedy z údajů z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Data získaná z těchto zdrojů je třeba upravit, 

jelikož údaje čerpané z účetnictví se orientují spíše na potřeby věřitelů, kdežto vlastníky 

zajímá reálné hospodaření podniku. Provádí se tzv. konverze účetního modelu na model 

ekonomický sestávající z následujících kroků: konverze na operační aktiva, konverze 

finančních zdrojů, konverze daňová a konverze akcionářská. 

 

Konverze na operační aktiva (NOA) 

Ekonomický zisk je výsledkem nasazení operačních aktiv. Jde o provozní zisk 

z provozních aktiv, avšak používáme zde jiný výraz, jelikož jej chápeme jinak než české 

účetní předpisy. Výsledek hospodaření je třeba upravit na čistý operační zisk po zdanění 

(NOPAT) a očistit jej o náklady a výnosy nesouvisející s hlavní činností podniku. Stejně tak i 

aktiva musíme očistit od položek, jako jsou kupř. krátkodobé cenné papíry mající charakter 

                                                 

 
15

 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 248 s. 

ISBN 978-80-247-3647-1. S. 121. 
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strategické rezervy, vlastní akcie, nadbytečné zásoby, pronajaté budovy apod. Výsledkem této 

činnosti je získání čistých operačních aktiv (NOA – Net Operating Assets). 

 

Konverze finančních zdrojů 

Účelem této transformace je stanovení reálného obrazu financování organizace. Toho 

docílíme úpravou zdrojů financování získaných z bilance o finanční leasing, operativní 

leasing, nájem a tiché rezervy. Problémy vznikají především při zohlednění finančního 

leasingu, kdy je zapotřebí zvýšit NOPAT o úrok z leasingových splátek, upravit rezervy i 

krátkodobé neúročené závazky. 

 

Konverze daňová 

Smyslem je úprava daňových efektů vyplývající z rozdílu mezi NOPAT a účetním 

hospodářským výsledkem. Jelikož se neustále mění míra zdanění, musí si dát analytik pozor 

na změny daňových sazeb v jednotlivých letech analýzy. 

 

Konverze akcionářská 

Do NOA započítáváme položky, které nejsou zohledněny v účetnictví (některá 

nehmotná aktiva – investice do vzdělávání, výdaje na výzkum a vývoj…). Musí proto 

docházet k určitým změnám na straně pasiv. V tomto případě ke zvyšování hodnoty vlastního 

kapitálu, které se v bilanci projeví jako tzv. ekvivalenty vlastního kapitálu (equity 

equivalents). V rámci této konverze se též řeší otázka přecenění aktiv směrem k tržním 

hodnotám a goodwill.
16

 

2.3.4.3.1 Vymezení operačních aktiv (NOA) 

 

Při tomto kroku budeme vycházet z rozvahy. Našim úkolem bude zjistit výši aktiv 

podílejících se na operativní činnosti podniku a oddělit je od tzv. neoperativních aktiv, jež k 

hlavní činnosti organizace neslouží. Aktiva je též třeba upravit o aktivace položek, které 

prozatím nebyly v rozvaze vykazovány, o změny mezi tržním a účetním oceněním, snížit je o 

zdroje, u kterých nemůžeme určit náklady kapitálu a neúročený cizí kapitál. Jelikož jsme 

                                                 

 
16

 MAŘÍK, Miloš a MAŘÍKOVÁ, Pavla. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 1. vyd. 

Praha: Ekopress, 2001. 70 s. ISBN 80-86119-36-X. 
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provedli úpravy strany aktiv, musíme jim přizpůsobit také pasiva, aby se bilanční suma i 

nadále rovnala. Pro tento účel se stanovují tzv. ekvivalenty vlastního kapitálu. 

 

Propočet operačních aktiv 

Smyslem tohoto kroku je vyloučení neoperačních aktiv, tedy těch, jež nejsou potřebná 

pro hlavní činnost podniku. Je zřejmé, že úpravy budou odlišné v závislosti na situaci 

konkrétního podniku. Níže jsou stručně popsány potřebné úpravy.  

 

Vyloučení neoperačních aktiv a aktiv nevykázaných v účetnictví 

V tomto kroku je třeba z operačních aktiv vyloučit určitou část položek obsažených ve 

finančním majetku, vlastní akcie, nedokončené investice apod. 

Krátkodobý finanční majetek  

Krátkodobý finanční majetek zahrnuje peníze v pokladnách či ceninách, účty 

v bankách, krátkodobé cenné papíry a podíly. Právě u těch musíme posoudit jejich význam. 

Slouží-li podniku jako strategická rezerva (na splácení úvěru, financování investic), je nutné 

je z bilance odečíst. Peněžní prostředky by měly být udržovány na provozně nutné výši. 

Přesahují-li tuto hranici, upravujeme krátkodobý finanční majetek o tuto nadbytečnou část. 

Dlouhodobý finanční majetek 

Do dlouhodobého finančního majetku spadají podíly v ovládaných a řízených 

osobách, podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly (realizovatelné cenné papíry a podíly, dlužné cenné papíry držené do 

splatnosti), půjčky a úvěry atd. O tom, zda je zařadit do NOA rozhoduje účel, pro něž je 

majetek vytvořen. Slouží-li investice pouze k uložení peněz (mají portfoliový charakter), jsou 

z NOA vyloučeny. Finanční majetek ponecháváme v aktivech, dochází-li v souvislosti 

s investicí k propojení operační činnosti společnosti se společností, do níž bylo investováno, 

přičemž majetek oceníme jeho tržní hodnotou. Nyní musíme upravit NOPAT o výnosy 

z investic. 

Vlastní akcie 

Vlastní akcie jsou vyloučeny dle zásad účetnictví i doporučení EVA z vlastního 

kapitálu podniku. Proto o jejich výši NOA snížíme. 
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Nedokončené investice 

Výše nedokončených investic se doporučuje od hodnoty čistých operačních aktiv 

odečíst. Tuto skutečnost lze zdůvodnit tím, že ačkoli je tento majetek potřebný pro provoz, 

nepodílí se na tvorbě současného zisku. Kdyby byly v aktivech ponechány, snižovaly by 

hodnotu EVA. 

Jiná aktiva nepotřebná k operační činnosti 

Zde můžeme zařadit kupř. nadbytečné zásoby, nedobytné pohledávky, zřizovací 

výdaje, nevyužité či pronajaté pozemky a budovy. Z NOA se odečítají, jelikož se 

předpokládá, že budou v blízké době prodány (neslouží k hlavní činnosti). Po provedených 

úpravách se k hodnotě NOPAT přičítají odpisy související s těmito aktivy. 

Mimořádné zisky a ztráty 

Mimořádných zisků či ztrát podnik dosahuje působením neobvyklých událostí. 

Nesouvisí s běžnou činností podniku, proto jsou vyjmuty z NOPAT a ze stejného důvodu je 

nelze zahrnout do čistých operačních aktiv. Zisky od NOA odečítáme, ztráty naopak 

přičítáme. 

Finanční leasing 

Hodnotu finančního leasingu započítáváme do NOA, a to nejlépe v jeho tržní hodnotě. 

Předmět leasingu je sice majetkem pronajímatele, avšak užitky a rizika s ním spojená jsou 

přenesena na nájemce. Z toho důvodu jej začleňujeme do aktiv nájemce a v pasivech jej 

označujeme za závazek. O provedené změny je třeba ještě upravit hospodářský výsledek. 

V účetnictví je finanční leasing postupně zaznamenáván v nákladech. Tyto náklady musíme 

rozdělit na odpisy z pronajatého majetku a finanční pořizovací náklady představující úroky. 

Operativní leasing a nájem 

I krátkodobě pronajaté objekty zařazujeme do aktiv. Postup je podobný jako u 

finančního leasingu. 

Oceňovací rozdíly u oběžných aktiv 

Rozdíly zde vznikají rozličných důvodů, kupř. u zásob použitím metody LIFO (Last in 

First out). Podcenění zásob má za následek tvorbu tiché rezervy, jež by měla být připočtena 

k NOA. Další možností vzniku tiché rezervy jsou opravné položky u pohledávek, jelikož jsou 

tvořeny podle daňových předpisů, nejsou posuzovány individuálně a nemusí tedy zobrazovat 

jejich skutečný stav. 
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Oceňovací rozdíly u investičního majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován historickými pořizovacími cenami, avšak ty 

neberou v úvahu růst cen a technický pokrok. Proto je třeba provést přecenění majetku, 

k němuž musíme znát stáří a strukturu jeho jednotlivých položek. Využíváme cenových 

indexů.  

Goodwill 

Goodwill je úzce svázán s výkonnostním potenciálem firmy. Jeho výši získáme, 

odečteme-li od kupní ceny podniku individuálně přeceněná aktiva a převzaté závazky. Měl by 

být vykázán v NOA a současně i ve vlastním kapitálu. Doporučuje se vykazovat goodwill 

brutto (bez oprávek). 

Tiché rezervy 

Tiché rezervy mohou být vytvářeny pomocí odpisů a opravných položek či pomocí 

nadbytečných rezerv. Je-li úmyslně snižována hodnota aktiv, je třeba jejich hodnotu opětovně 

navýšit. Proto je zařazujeme formou ekvivalentů k vlastnímu kapitálu. 

Aktivace nákladů s dlouhodobými předpokládanými účinky 

Aktivací nákladů myslíme účetní vykazování aktiv vytvořených vlastní činností 

podniku, u nichž se dá předpokládat budoucí hospodářský užitek. Řadíme zde např. výdaje na 

výzkum a vývoj, náklady spojené se vstupem na nové trhy, náklady na vzdělávání pracovníků 

podniku, náklady spojené s marketingem (reklama, propagace…) apod. Podle mezinárodních 

předpisů US GAAP je nelze aktivovat.  

IAS 38 je definuje jako prostředky, jež jsou výsledkem transakcí provedených 

v minulosti, z nichž budou v budoucnosti podniku plynout určité ekonomické přínosy. 

Používají se ve výrobě, při poskytování služeb. Mohou být také pronajímány či použity ke 

správě společnosti. Ač povoluje aktivaci výzkumu a vývoje úspěšně provedených prací, 

zamítá aktivaci položek jako náklady na reorganizaci, náklady na reklamu, náklady na 

výchovu a vzdělávání zaměstnanců. 

EVA do nehmotných aktiv řadí kumulované náklady související: 

 se školením zaměstnanců, 

 s restrukturalizací, 

 se vstupem na nové trhy, 

 část nákladů na marketing (vytváření odbytových cest, reklama…). 
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Provedené úpravy se též musí promítnout do NOPAT. Aktivované náklady jsou každý 

rok připočteny k dlouhodobému nehmotnému majetku, přičemž se zvýší i ekvivalenty 

vlastního kapitálu. NOPAT upravujeme o saldo odpisů a aktivovaných nákladů. 

Krátkodobé neúročené závazky 

Krátkodobé neúročené závazky jsou typické splatností do jednoho roku. Řadíme mezi 

ně závazky z obchodního styku, ale i závazky vůči zaměstnancům, státu, finančním 

institucím, ke společníkům a členům sdružení (dividendy), k jiným podnikům (nejsou-li 

úročeny), časové rozlišení (výnosy a výdaje příštích období) atd. 

Zde jde o vyřazení veškerých finančních nákladů z hospodářského výsledku. Snad 

největší část neúročných závazků je tvořena závazky z obchodních vztahů (dodavatelskými 

úvěry), u nichž se předpokládá, že náklady s nimi spojené jsou součástí nákupních cen. Tyto 

náklady však snižují skutečný zisk, a proto zvyšujeme NOPAT o implicitní úroky, nebo 

snižujeme NOA o neúročené závazky. 

Veškeré provedené úpravy v rozvaze při transformaci modelu účetního na model 

ekonomický jsou zaznamenány v níže uvedené tabulce.
17
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Obr. 2.1 Shrnutí dopadů provedených úprav do rozvahy 

 

Dopady do aktiv 

Aktiva celkem 

-   neoperační dlouhodobý majetek 

+  goodwill (v brutto hodnotě) 

+  dlouhodobý nehmotný majetek z aktivovaných nákladů 

+  zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku z přecenění (tiché rezervy) 

+  hodnota pronajatého majetku (leasing) 

+  kumulované neobvyklé ztráty 

-   kumulované neobvyklé ztráty 

-   neoperační oběžná aktiva 

+  tiché rezervy z přecenění oběžných aktiv 

-   neúročené krátkodobé závazky 

Dopady do pasiv 

Pasiva celkem 

-    neoperační aktiva 

+   goodwill (v brutto hodnotě) 

+   aktivované náklady (nehmotná aktiva) 

+   tiché rezervy 

+/- případná úprava VH o náklady spojené s leasingem (kumulovaně) 

+   kumulované neobvyklé ztráty 

-    kumulované neobvyklé zisky 

+   nákladové rezervy, které nemají charakter skutečných závazků 

     Překontrolovat, zda vlastní kapitál nezahrnuje vlastní akcie 

-    krátkodobé neúročené závazky (včetně časového rozlišení pasivního) 

+   závazky z leasingu 

-    nákladové rezervy, které nemají charakter skutečných závazků (tj. vyřadíme je z cizího   

     kapitálu a přesuneme do vlastního kapitálu) 

 
Zdroj: (Mařík, Maříková,  2005, s. 48 - 49) 

 

2.3.4.3.2 Určení NOPAT – velikosti operačního výsledku hospodaření 

 

Zkratka NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) představuje velikost operačního 

výsledku hospodaření. Hlavní zásadou je propojení čistých operačních aktiv s operačním 

výsledkem hospodaření. Pokud jsou určité položky zařazeny do NOA, musí se projevit jako 

výnosy či náklady v NOPAT a naopak. Položky jsou upravovány tak, aby byly zahrnuty 

v NOPAT pouze náklady a výnosy související s hlavní činností podniku. Stejně tak jsou 

upravována i aktiva. Právě tyto úpravy mají za následek změny v operačním výsledku 

hospodaření. 

Je možné vycházet z provozního hospodářského výsledku či z výsledku hospodaření 

z běžné činnosti. Poté jsou provedeny následující úpravy: 



  23 

Vyloučení placených úroků  

Jedná se o placené úroky z finančních nákladů, ale i úroků obsažených v leasingových 

platbách. Náklady cizího kapitálu jsou součástí vážených nákladů kapitálu a jsou odečítány od 

výsledku hospodaření již v základním vzorci. Je třeba zajistit, aby placené úroky zisk 

nesnižovaly, proto je k výsledku hospodaření přičítáme.  Výši úroků lze získat přímo, je-li 

možná aktivace předmětů leasingu, nebo odhadem za použití propočtu současné hodnoty 

splátek. 

Vyloučení mimořádných položek 

Z provozních a finančních nákladů a výnosů musíme vyloučit mimořádné položky. 

Mluvíme o položkách, které se již nebudou opakovat, tudíž by neměly být součástí schopnosti 

podniku tvořit hodnotu. Náklady se k hospodářskému výsledku přičítají, výnosy se odečítají. 

Lze zde zařadit prodej dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, mimořádná manka, 

odstupné vyplácené propuštěným zaměstnancům a další náklady související 

s restrukturalizací, rozpuštěním nevyužitých rezerv, mimořádnými odpisy majetku. 

Vliv změn vlastního kapitálu 

Změny vlastního kapitálu, tedy i výsledku hospodaření z operační činnosti, bývají 

většinou důsledkem úprav čistých operačních aktiv. Mezi tyto úpravy řadíme i aktivaci 

nákladů investiční povahy, jehož hlavní složkou jsou, jak již bylo zmíněno výše, náklady na 

výzkum a vývoj. Ty se nahrazují odhadem odpisů aktivovaných nákladů, jež Stewart 

doporučuje odepisovat po dobu pěti let. Další důležitou položkou je goodwill. Je-li vykazován 

společně s odpisy, musíme odpisy opět přičíst k NOPAT. Do výsledku hospodaření se též 

promítne zvýšení či snížení opravných položek na pohledávky a zásoby, tvorba a rozpouštění 

tichých rezerv ovlivňujících zisk, kupř. stanovení příliš vysokých odpisů. 

Posouzení charakteru dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku 

Úkolem tohoto kroku je stanovení charakteru finančních investic a krátkodobého 

finančního majetku a zjištění, zda jsou tato aktiva provozně potřebná (zda slouží k hlavní 

činnosti podniku) či nikoli. Důvodem pro ukládání financí v aktivech je využití provozně 

nepotřebného kapitálu. Podnik může kupř. tvořit rezervy dlouhodobého charakteru (uložit 

přebytečné prostředky do cenných papírů…) sloužící k dosahování výnosů. Výši prostředků 

vázaných ve vedlejších činnostech odečítáme od výsledku hospodaření. 
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Úprava daní 

Jelikož byla provedena spousta úprav, je jasné, že ani daň nemůže být stejná. Daň je 

vypočítána jako součin operačního výsledku hospodaření a daňové sazby, avšak pokud 

bychom použili tento způsob, vedlo by to ke zkreslení informací, jelikož jsou do účetního 

zisku zahrnuty i daňově neuznatelné položky. Existují dva způsoby, kterými se můžeme 

dobrat správného výsledku: 

 Skutečnou sazbu daně zjistíme vydělením splatné daně účetním hospodářským 

výsledkem, kterou následně vynásobíme NOPAT. 

 Splatnou daň upravíme o daňovou povinnost z výnosů z daňové úspory z nákladů, o 

něž se liší účetní hospodářský výsledek od operačního. Tato metoda poskytuje věrnější 

obraz skutečnosti.
18

 

V následující tabulce jsou patrné veškeré provedené úpravy mající vliv na stanovení 

operačního výsledku hospodaření. 

Obr. 2.2 Shrnutí dopadů úprav do NOPAT 

 

1. Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

+  nákladové úroky 

-   výnosy z neoperačního majetku (zejména finanční výnosy) 

+  náklady na neoperační majetek 

+  odpisy goodwillu 

+  původní náklady s investičním charakterem 

-   odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů 

+  leasingová platba (původní náklad na leasing) 

-   odpisy majetku pronajatého na leasing (část leasingové platby připadající na implicitní   

    úroky neodečítáme) 

-   neobvyklé zisky 

+  neobvyklé ztráty 

2. Eliminovat tvorbu a rozpouštění nákladových rezerv 

3. Úprava daní na úroveň NOPAT 

 
Zdroj: (Mařík, Maříková, 2005, s. 52 - 53) 
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2.3.4.3.3 Určení nákladů kapitálu WACC 

 

Zbývající složkou výpočtu EVA je určení nákladů kapitálu. Ty determinují minimální 

rentabilitu investic, kterou by podnik měl překročit, aby vytvářel hodnotu. Zde rozlišujeme tři 

případy: EVA equity, EVA entity a EVA – APV. 

Součástí operačního výsledku hospodaření v EVA entity je zisk použitelný pro 

akcionáře a úroky z cizího kapitálu. Diskontní míru zde určují průměrné vážené náklady 

kapitálu. V EVA equity je diskontní míra totožná s náklady vlastního kapitálu, avšak NOPAT 

je snížen o placené úroky. V koncepci EVA - APV je diskontní míra také vyjádřena na úrovni 

vlastního kapitálu, avšak za předpokladu nulového zadlužení podniku. 

Náklady kapitálu jsou používány i při stanovení hodnoty firem či při zkoumání 

efektivnosti investičních projektů, kdy se podnikové vedení rozhoduje o přijmutí či zamítnutí 

projektu. 

Níže je uveden vzorec pro výpočet průměrných nákladů na kapitál WACC.
19

 

    
 (2.2) 

 

kde  rd…  náklady na cizí kapitál, tj. úrok 

 t…   sazba daně z příjmu právnických osob 

 D (Debt)…  cizí kapitál 

C…   celkový dlouhodobý investovaný kapitál 

re…    náklady na vlastní kapitál (očekávaná výnosnost vlastního kapitálu) 

E (Equity)…  vlastní kapitál  

 

Obecně se postup výpočtu průměrných nákladů kapitálu skládá z následujících kroků: 

 Určení vah jednotlivých složek kapitálu na kapitálu celkovém 

 Určení nákladů na cizí kapitál 

 Určení nákladů na vlastní kapitál 

 Vypočtení WACC 
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a) Určení vah jednotlivých složek kapitálu 

V zahraniční literatuře je doporučeno používat váhy vypočítané z tržních hodnot, 

avšak v České republice se tato zásada neprosadila. Setkáváme se zde s tzv. „cirkulačním 

problémem“, jelikož pro propočet průměrných nákladů kapitálu potřebujeme znát výsledek 

oceňovacího procesu, tržní hodnotu vlastního kapitálu. Proto volíme jiné způsoby stanovování 

vah, například určíme cílovou strukturu kapitálu stabilní pro celé období, nebo pomocí 

iterativních propočtů sladíme výchozí a propočtenou kapitálovou strukturu. 

 

b) Určení nákladů na cizí kapitál (rd) 

Zjištění nákladů na cizí kapitál je poměrně nenáročné, jelikož je výše plateb za použití 

cizího kapitálu dohodnuta smluvně. Informace pro jejich určení jsou především čerpány 

z rozvahy (dluhopisy, bankovní úvěry a finanční výpomoci), avšak je třeba je doplnit o 

mimobilanční položky jako je např. finanční leasing. 

Náklady na cizí kapitál mohou být určeny dle velikosti a ceny úvěrů přijatých 

podnikem. K tomu účelu jsou využívány interní informace podniků, ke kterým veřejnost 

nemá přístup. Pro potřeby externích zájemců se proto používá aktuální úroková míra bank, jež 

poskytují úvěry, nebo lze využít následujícího vzorce:
20

 

     (2.3) 

 
 

c) Určení nákladů na vlastní kapitál (re) 

„Při nejběžnějším vyjadřování nákladů vlastního kapitálu se vychází z bezrizikové 

úrokové sazby (rf – rate of return risk-free security), kterou navýšíme o přirážku za riziko, 

které vyplývá z investice do akcie. V případě odhadu rizika se zpravidla vychází z vývoje 

výnosnosti akcií v minulých letech a tu porovnáme s výnosností bezrizikových státních 

obligací. Součet úrokové sazby státních obligací a rozdílu výnosností z předchozích let je 

výsledná výše nákladů vlastního kapitálu.“
21
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 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 248 s. 

ISBN 978-80-247-3647-1. 
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 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 120 s. ISBN 978-80-247-1386-

1. S. 66. 
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Stanovení nákladů na vlastní kapitál je mnohem složitější než stanovení nákladů 

cizího kapitálu. Pro určení jejich výše se používá spousta postupů. Níže jsou uvedeny alespoň 

některé z nich: 

 Gordonův růstový model 

 Model CAPM 

 Stavebnicový model 

 Model APT (Arbitrage Pricing Theory) 

 Dividendový model 

Gordonův růstový model 

Gordonův růstový model vychází z následujícího vzorce:
22

 

    
      (2.4) 

 

kde re… požadovaná míra výnosu akcionářem 

g…  tempo růstu dividend 

 

V praxi je však poměrně málo využívaný pro jeho nedostatky. K těm řadíme zejména 

stabilní růst dividend. Proto se uchylujeme k dalším metodám. 

 

Model CAPM 

Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál bývá velmi často využíván model oceňování 

kapitálových aktiv (CAPM – Capital Asset Pricing Model). Model byl vynalezen současně 

Jackem Treynorem, Williamem Sharpem a Johnem Linterem. Je založen na očekávání 

investorů a pro zjednodušení byly přijaty určité zjednodušující předpoklady, např. investoři 

mají averzi k riziku a ke konci období maximalizují svůj majetek, rozhodují se na základě 

průměrné hodnoty a směrodatné odchylky výnosů portfólií, kapitálová aktiva se mohou 

nekonečně dělit, neexistují daně a transakční náklady… 

V tomto modelu je vyjádřen vztah mezi požadovanou výnosností a systematickým 

rizikem.
23
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 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 367 s. ISBN 80-7179-529-1. 
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 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 248 s. 

ISBN 978-80-247-3647-1. 
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     (2.5) 

 

kde rf…  bezriziková výnosová míra  

 β…   koeficient beta, vyjadřuje, zda riziko konkrétního aktiva je větší (β > 1)  

   nebo menší (β < 1) než riziko kapitálového trhu jako celku 

 rm…   tržní úroková míra 

rm - rf… prémie za systematické riziko (Risk Market Premium) 

 

Za bezrizikovou výnosovou míru považujeme míru výnosu státních obligací, resp. 

státních pokladničních poukázek. Ve výpočtu lze též použít hodnoty navržené na 

internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

Koeficient beta vyjadřuje míru systematického rizika. Čím je nižší citlivost národního 

hospodářství, tím nižší je riziko i koeficient β a naopak. Je ovlivňován kupř. vývojem hrubého 

domácího produktu, úrovní úrokových měr či změnami cenové hladiny. Může dojít 

k následujícím situacím: 

β >1   cenný papír má tendenci obecné pohyby trhu zesilovat 

β = 1   pohyb cenného papíru koreluje s pohybem trhu jako celku 

β < 1 a > 0  cenný papír má tendenci obecné pohyby trhu zeslabovat 

β = 0   bezrizikový cenný papír (stabilní výnos, resp. cena) 

β < 0   výnos, resp. cena cenného papíru se pohybuje proti obecnému pohybu  

  trhu 

Systematické riziko je vyvoláno změnami hrubého domácího produktu, inflace, kursů 

měny, zahraničního obchodu. Toto riziko zasahuje všechna aktiva na kapitálovém trhu, proto 

je prémie za systematické riziko stanovena pro všechny podniky na stejné úrovni. Velikost 

prémie bývá určována ratingovými agenturami. 

U stanovování rizikové prémie můžeme vycházet z aritmetického či geometrického 

průměru. Obtížnější je stanovení výnosnosti akcií na kapitálovém trhu (rm), které se provádí 
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za pomoci tržního akciového indexu. Následně je třeba vypočítat průměrnou výnosnost 

státních dluhopisů (rf). Riziková prémie je rozdílem těchto dvou hodnot.
24

 

 

Stavebnicová metoda 

Metoda CAPM sice bere v úvahu situaci na trhu, očekávanou výnosnost akcionářů i 

riziko, avšak určité její předpoklady mohou její aplikaci komplikovat, oddalovat od skutečné 

reality. Může jít o předpoklad dokonalého kapitálového trhu, který v ČR rozhodně není 

splněn, neexistenci daní, o předpoklad, že cenné papíry lze směňovat bez transakčních 

nákladů, nebo že všichni investoři kupují a prodávají za bezrizikovou úrokovou míru.  

Zmíněné důvody vedly Ministerstvo průmyslu a obchodu k použití upraveného 

modelu INFA Inky a Ivana Neumaierových. Tento model je založen na „stavebnicové 

metodě“, označované též jako build up model. Základem této metody je bezriziková 

výnosnost cenných papíru, k níž jsou připočítány přirážky za různé druhy rizik. Konkrétně se 

jedná o součet čtyř prémií: prémie za likviditu akcií (závislost na velikosti firmy), prémie za 

podnikatelské riziko (závislost na rentabilitě aktiv), prémie za riziko finanční nestability 

(souvislost s běžnou likviditou), prémie za riziko z finanční struktury (vázanost na úrokovém 

krytí). 

„Ratingový model INFA je v podobě použité na MPO založen na několika 

zjednodušujících předpokladech: 

 Za cenu cizího kapitálu je dosazena skutečná úroková míra. 

 Je ztotožněna tržní hodnota cizího kapitálu s účetní hodnotou cizího úročeného 

kapitálu. 

 Je předpokládána nezávislost hodnoty váženého průměru nákladů na kapitál (WACC 

tzn. Weighted Avarage Capital Cost) na kapitálové struktuře. Změna kapitálové 

struktury pouze přerozděluje celkový náklad kapitálu mezi majitele a věřitele. 

 Ve vzorci WACC je za tvar (1 – sazba daně z příjmů), charakterizující zdanění, použit 

podíl čistého zisku na zisku (CZ/Z), tzn. je zohledněn skutečný vliv zdanění. 
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Tyto předpoklady jsou akceptovatelné, protože neznamenají zvýšení chyby odhadu 

rizika.“
25

 

Alternativní náklad vlastního kapitálu (re) lze také vyjádřit dle vzorce:
26

 

   
     (2.6) 

 

kde:  WACC…  průměrné náklady kapitálu 

 UZ…   úplatné zdroje (VK + BU + O) 

A…   aktiva 

VK…   vlastní kapitál 

BU…   bankovní úvěry 

O…   dluhopisy 

 …  úroková míra 

d…   daňová sazba 

 

Pokud podnik nemá cizí úročený kapitál, lze se dívat na průměrné vážené náklady 

kapitálu jako na hodnotu alternativního nákladu kapitálu. V tomto případě je riziková přirážka 

za kapitálovou strukturu r(FinStru) nulová a výše průměrných nákladů kapitálu je určována 

pomocí následujícího vzorce:
27

 

     
  (2.7) 

 

kde rf…   bezriziková sazba 

 rLA…   funkce ukazatelů charakterizujících velikost podniku 

 rpodnikatelské…  funkce ukazatelů charakterizujících tvorbu produkční síly 

 rFinStab…  funkce ukazatelů charakterizujících vztahy mezi aktivy a pasivy. 
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[online]. MPO [25. 2. 2011]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument89407.html 
27

  VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 248 s. 
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Bezriziková výnosová sazba cenných papírů (rf) je stanovena jako výnosnost 10letých 

státních dluhopisů. Aktuálně ji lze najít na stánkách Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Riziková přirážka za finanční stabilitu (rFinStab) charakterizuje vztahy mezi aktivy a 

pasivy. Je závislá na schopnosti podniku včas hradit své závazky, tj. na celkové likviditě, jejíž 

výši zjistíme z poměru oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům (KZ zahrnují i krátkodobé 

bankovní úvěry).
28

 

 

 Je-li běžná likvidita podniku < = XL1, pak rFinStab = 10 % 

 Je-li běžná likvidita podniku > = XL2, hodnota rFinStab = 0 % 

 Je-li běžná likvidita podniku > XL1, ale < XL2, hodnota rFinStab se vypočítá:
29

 

        
(2.7) 

 

Kde XL1… okamžitá likvidita – průměr odvětví 

 XL2… pohotová likvidita – průměr odvětví 

 L3…  běžná likvidita 

 

Hodnoty XL1 a XL2 jsou pro jednotlivá odvětví stanoveny individuálně 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Také je zohledňována finanční síla podniku – silný 

podnik si může dovolit nižší úroveň likvidity. 

Riziková přirážka za velikost podniku (rLA) závisí na zpoplatněném kapitálu firmy. 

Výše těchto úplatných zdrojů je dána součtem vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a 

dluhopisů.
30

 

 

 Když UZ > 3 mld. Kč, hodnota rLA = 0 % 

 Když UZ < 100 mil. Kč, hodnota rLA = 5% 

 Když UZ > 100 mil. Kč ale < 3 mld. Kč, pak rLA zjistíme pomocí vzorce: 
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      (2.8) 

 

Pozn. hodnotu úplatných zdrojů je třeba znázornit v mld. 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko (rpodnikatelské) charakterizuje tvorbu produkční 

síly. Je závislá na velikosti ukazatele EBIT/A. Ten musí dosahovat dostatečné výše (naplnění 

předpokladu práce s cizími zdroji).
31

 

        
 (2.9) 

 

    
                (2.10) 

 

 Je-li EBIT/A > X1, pak rpodnikatelské = 0 % 

 Je-li EBIT/A < 0, pak rpodnikatelské = 10 % 

 Je-li EBIT/A > 0 a zároveň < X1, pak: 

                 
 (2.11) 

 

 

Rizikovou přirážku za finanční strukturu rFinStru získáme, odečteme-li od alternativního 

nákladu kapitálu průměrné vážené náklady kapitálu. 

    
               (2.12) 

 

když  re = WACC, pak rFinStru = 0% 

rFinStru > 10%, pak musíme tuto hodnotu omezit na 10 % 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR při vyhodnocování tohoto ukazatele zařazuje 

podniky do čtyř kategorií v závislosti na porovnání rentability vlastního kapitálu (ROE) 

s náklady na vlastní kapitál (re).  

I. kategorie – zde řadíme podniky, u nichž rentabilita vlastního kapitálu převyšuje 

náklady vlastního kapitálu; tyto podniky tvoří ekonomickou přidanou hodnotu. 
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II. kategorie – zde umisťujeme podniky, jejichž rentabilita vlastního kapitálu 

převyšuje bezrizikovou výnosovou míru, ale je nižší než náklady vlastního kapitálu; není tedy 

tvořena hodnota. 

III. kategorie – zde patří podniky, jejichž rentabilita vlastního kapitálu je nižší než 

výnos bezrizikového aktiva, ale jejich hodnota je kladná, tedy větší než 0. 

IV. kategorie – zde spadají podniky se zápornou rentabilitou vlastního kapitálu, tedy 

organizace, které nevytváří ekonomickou přidanou hodnotu a jsou ztrátové.
32

 

Nedostatkem stanovování WACC stavebnicovým způsobem je odhadování rizikových 

přirážek dle účetních výkazů. Bohužel v České republice neexistuje efektivní, likvidní 

kapitálový trh. Proto je použití právě tohoto modelu logické. 

2.3.4.4 Pyramidový rozklad EVA 

 

Abychom mohli správně zhodnotit výkonnost podniku, nestačí znát pouhou hodnotu 

ekonomické přidané hodnoty, musíme posoudit vliv a rozsah jednotlivých činitelů, které na ni 

působí. Právě k tomuto účelu bývají v praxi používány pyramidové soustavy. 

„V pyramidě má proto každý ukazatel své místo, které vyplývá jednak z vlastní logiky 

rozkladu, jednak z charakteru matematických a statistických vazeb. V tomto spočívá na jedné 

straně velká výhoda pyramid, které umožňují právě prostřednictvím již zmíněné logaritmické 

metody změřit velikost vlivu jednotlivých činitelů na vrchol, avšak v tomtéž spočívá i její slabá 

stránka. V hospodaření podniku nelze vždy, bez dalších souvislostí jednoznačně určit směr 

působení jednotlivých faktorů. Konkrétně lze uvést likviditu, která sice na jedné straně musí 

být přiměřeně vysoká, avšak příliš mnoho likvidních prostředků vázaných v podniku jen pro 

případ úhrady krátkodobých závazků vede ke ztrátám. Totéž platí ve směru ke kapitálové 

struktuře, kde je využívání cizích zdrojů spojeno s leverage efektem. Při překročení určitého 

rámce však začne růst finanční riziko a celý efekt mizí. Tyto nuance lze interpretovat 
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v paralelní soustavě, pyramida „natvrdo“ buď ukazatel maximalizuje, nebo minimalizuje, vliv 

je kladný nebo záporný.“
33

 

V našem případě je vrcholovým ukazatelem EVA.  Právě díky výše zmíněné 

logaritmické metodě můžeme zachytit příčiny vývoje EVA, zjistit, zda je vývoj posunut 

správných směrem, případně zjišťovat příčiny nežádoucího stavu. Hodnotu firmy lze zvýšit 

změnou struktury kapitálu, zvýšením provozního zisku či snížením nákladů kapitálu. Toho je 

možné docílit získáním levnějšího kapitálu (nižší úrok) nebo vyloučením neefektivních 

aktiv.
34

 

Pyramidový rozklad byl vytvořen na základě kombinace literatury Dluhošové (2004, 

2006) a zdrojů MPO ČR. Je to vlastně zjednodušení pyramidového rozkladu MPO 

sestaveného dle manželů Neumaierových. Jeho předpokladem je rovnost úplatných zdrojů a 

vlastního kapitálu. 

Díky tomuto rozkladu je možné posoudit podnik ve všech souvislostech, určit vztahy a 

vzájemné souvislosti mezi ukazateli, kvantifikuje se míra vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel 

vrcholový, přičemž součet těchto faktorů se musí rovnat změně ukazatele nadřazeného. Tímto 

způsobem zjistíme, které faktory působí na zvyšování přidané hodnoty a které ji naopak 

snižují. 

Obr. 2.3 Rozklad ukazatele EVA 

 

 
 

Zdroj: (Dluhošová, 2004), (Dluhošová, 2006), Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010 
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Mezi ukazateli lze zaznamenat aditivní a multiplikativní vazby: 

 Aditivní vazba – vrcholový ukazatel je rozložen do součtu nebo rozdílu ukazatelů 

dílčích. Celková změna je rozdělena dle poměru změny ukazatele na celkové změně 

ukazatelů. Výpočet je proveden dle následujícího vzorce: 

                  
 (2.13) 

 

kde x… analyzovaný ukazatel 

 ai…  dílčí vysvětlující ukazatel 

 … přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele 

 … vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x 

 

 Multiplikativní vazba – vrcholový ukazatel je rozložen do součinu či podílu dílčích 

ukazatelů. Výpočet je možné provádět pomocí čtyř metod. Jedná se o metodu 

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

metodu rozkladu. 

 

V praktické části bude použita metoda logaritmická, proto bude nyní blíže 

specifikována. U této metody se počítá se současnou změnou všech ukazatelů při objasnění 

jednotlivých vlivů. Je založena na spojitém výnosu. 

Vliv dílčích faktorů na ukazatel vrcholový je zjištěn dle níže uvedeného vztahu. 

    
                (2.14) 

 

kde…    a  

  jsou indexy analyzovaného a dílčích ukazatelů. 

 

Výhodou této metody je, že nezáleží na pořadí ukazatelů a při rozkladu nevzniká 

zbytek. Nevýhodou je využití logaritmů, které lze vypočítat pouze pro kladná čísla. Proto tuto 

metodu nelze využít v případě, že v jednom roce se organizace nachází ve ztrátě a v roce 
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následujícím dosahuje zisku. Pokud dojde k tomuto případu, lze pro příslušnou část větve 

použít metodu postupných změn či metodu funkcionálního rozkladu.
35

 

2.3.4.5 Relativní ukazatele EVA 

 

Velkým nedostatkem ukazatele EVA je, že se jedná o ukazatel absolutní, tzn. že je 

ovlivňován velikosti organizace. Z toho důvodu byly vynalezeny i ukazatele relativní. Ty 

mohou být použity pro mezipodnikové srovnávání. 

a) Hodnotové rozpětí (value spread) 

b) Relativní EVA podle London Business School 

c) EVA – ROS (Return on sales – rentabilita tržeb) 

 

Hodnotové rozpětí 

Hodnotové rozpětí se vypočítá jako podíl ekonomické přidané hodnoty k operačním 

aktivům.  Díky tomuto ukazateli je možné srovnávat podniky s rozličnou velikostí, 

kapitálovou strukturou, vybavením kapitálem a rizikovostí.
36

 

           
 (2.15) 

 

kde r… rentabilita čistých operačních aktiv 

 

Relativní EVA podle London Business School 

Relativní EVA podle London Business School se snaží předejít nedostatkům 

hodnotového rozpětí. Tyto nedostatky vznikají u organizací s intenzivním nasazením kapitálu, 

včetně kapitálu lidského. V NOA tyto položky nejsou obsaženy, proto klesá hodnota nákladů 

kapitálu. Vypočítá se jako podíl ekonomické přidané hodnoty a součinu průměrných nákladů 
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kapitálu a hodnoty operačních aktiv navýšených o osobní náklady. Vypovídá tedy o podílu 

hodnoty pro akcionáře na tvorbě hodnoty v organizaci.
37

 

 
               (2.16) 

 

 

EVA – ROS (Return on sales – rentabilita tržeb) 

Jedná se o poměr ekonomické přidané hodnoty a dosaženého obratu firmy. Rozdílem 

oproti klasickému ukazateli rentability tržeb je, že základem pro výpočet je zisk z hlavní 

činnosti podniku, což zvyšuje vypovídací schopnost tohoto ukazatele.
38

 

    
                  (2.17) 

 

2.3.4.6 Zhodnocení ukazatele EVA 

 

„EVA bývá považována za nástroj řízení podniku, které je zaměřeno na tvorbu a 

zvyšování jeho tržní hodnoty. Je však třeba si uvědomit, že zvyšování EVA nemusí nutně vést 

ke zvýšení hodnoty podniku. Snížení hodnoty podniku přes současné zvýšení EVA může nastat 

například: 

 pokud zvýšení EVA v současné době bylo dosaženo na úkor budoucích nadzisků, 

 pokud je sice zvýšena EVA, ale při rostoucích nákladech kapitálu – například 

v důsledku rostoucího rizika. Při přepočtu budoucích EVA na současnou hodnotu pak 

může dojít ke snížení současné hodnoty budoucích EVA a tím i hodnoty podniku, 

 pokud je nedostatečná obnova majetku, který je stále více odepsaný, a v důsledku toho 

je v provozu vázáno méně kapitálu. Výkonnost podniku může ve skutečnosti klesat, ale 

EVA poroste. 

Z uvedeného plyne, že se při hodnocení podniku nelze omezit na hodnotu EVA 

v současné době, ale je třeba stále prognózovat i její budoucí vývoj. 
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EVA je ukazatel, který je založen na pokusu o překonání tradičních problémů 

účetnictví. Například cestou aktivace goodwillu nebo nákladů na výzkum a vývoj. Nelze však 

přehlížet, že se tím otvírají nové prostory pro subjektivní přístupy. Jde například o: 

 odlišení operačních a neoperačních aktiv a vliv tohoto dělení na výpočet operačního 

zisku, 

 odlišení obvyklých a mimořádných složek výsledku hospodaření, 

 odkrytí tichých rezerv, které jsou připočitatelné k vlastnímu kapitálu formou 

ekvivalentů vlastního kapitálu, 

 odhad pravděpodobné doby využití aktivovaných výdajů s investičním charakterem, 

 aktivaci předmětů leasingu, 

 výpočet WACC. 

Změny v přístupu k výpočtům operačního zisku, aktiv a kapitálových nákladů mohou 

narušit i srovnatelnost EVA v čase. Proto by výpočty EVA, podobně jako jiná hodnocení 

podniků, měly obsahovat i patřičné vysvětlivky, které by zkreslení plynoucí z nejednotného 

přístupu při zjišťování složek EVA mohly alespoň částečně zmírnit.“
39
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3 Charakteristika společnosti 
 

Základní informace o podniku 

 

Obchodní název:  EUREST, spol. s r.o. 

Datum založení:  4. 12. 1990 

Sídlo:    U Pergamenky č. p. 1145/12, 170 00 Praha 7, 

    Česká republika 

IČO:    00642215 

Zapsaná:   v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

odd. C, vl. 694 

Zastoupená:   Ing. Miroslav Šole, jednatel společnosti 

Základní kapitál:  52 000 000 Kč. 

Předmět podnikání:  hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení),  

poskytování služeb závodního stravování,  

prodej zboží v kantýnách a prodejních automatech  

Vlastník:   Compass Group International Finance 1 B.V. 

    Laarderhoogtweg 11, 1101 DZ Amsterdam  

Nizozemské království 

    vedená v registru pod č.j. 341962000 

    zastoupená: H. J. M. Baltus
40

 

    

Zaměření společnosti 

 

Hlavní činností společnosti bylo a je poskytování služeb závodního, školního a 

nemocničního stravování, dále prodej zboží, poskytování software a projektová činnost 

v investiční výstavbě v oblasti gastronomie. Také společnost poskytuje stravovací služby 

v oblasti Party servisu, při banketech, rautech, pracovních jednáních a obědech, etážový servis 

a další občerstvení, prodej zboží v závodních kantýnách a bufetech, zajišťuje provoz 

automatů. 
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Výrobní podniky 

EUREST zajišťuje stravování zaměstnanců výrobních podniků. Přebírá stravovací 

provoz a zbaví tak podnik starostí se zajišťováním jeho chodu. Stravování s EURESTem je 

kvalitní, zdravé, chutné, pestré a bezpečné. Nabídka obsahuje předkrmy, polévky, hlavní jídla, 

jídla racionální výživy, zeleninové a ovocné saláty, dezerty, nápoje, kusové ovoce a pečivo. 

Celková nabídka je rozšířena o salátový bufet a teplou přílohovou zeleninu. Samozřejmostí je, 

že celou sortimentní nabídku lze přizpůsobit požadavkům klientů. 

Stravovací koncept zahrnuje okamžitý volný výběr bez nutnosti jídla objednávat 

předem. Strávník nemusí platit v hotovosti, ale i prostřednictvím kreditní nebo debetní karty 

s možností kontroly dotací poskytovaných strávníkovi zaměstnavatelem. 

Součástí zavádění nových trendů do gastronomie je i nový systém značení jídel 

v restauracích EUREST. Jedná se o koncept s názvem Semafor zdraví, jehož účelem je pomoc 

hostům s výběrem jídla nejen podle chuti či vizuálního vjemu, ale také dle dalších ukazatelů, 

které hosty zajímají. 

Rozhodujícím faktorem tohoto označení je identifikace výživných hodnot nabízeného 

jídla. Talíře s tříbarevným okrajem uvádějí jednotlivá jídla a barva, která je nastavena na 

vrcholu talíře udává orientační výživnou hodnotu daného pokrmu. 

Zelenou barvou jsou označena lehce stravitelná jídla obsahující větší množství 

zeleniny, minimum tuků, bílá masa, která v různých kombinacích neodporují zdravé výživě. 

Žlutá barva je určena pro běžné pokrmy, které neobsahují nezdravé tuky a jsou připravovány 

z libových mas, drůbeže a zeleniny. Červená barva je určena těžce stravitelným jídlům, 

obsahujícím věší množství tuků. Tato jídla obsahují tučná masa a uzeniny, smetanu a další 

druhy jídel neodpovídají zdravé výživě. 

 

Administrativní budovy 

EUREST má dlouhodobé zkušenosti s poskytováním stravovacích služeb pro 

administrativní budovy. Ať již jde o business centra, menší administrativní centra nebo úřady, 

dokáže společnost pružně reagovat na všechna přání a konkrétní potřeby zákazníků. Ty jsou 

ovlivněny nejen věkovým složením, ale mnohdy také širokým národnostním spektrem. 

Pro uspokojení všech očekávání hostů připravila organizace několik stravovacích 

konceptů: 
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 Teplý bufet, kde si hosté mohou sami vybrat, na který z druhů masa mají chuť. 

Samozřejmostí jsou různé druhy omáček k masu a příloha dle vlastního výběru. 

 Pasta bar nabídne různé druhy těstovin, masa, pochutin, sýrů a omáček. Host si sám 

poskládá své jídlo. 

 Cooking live, kde si host sám zvolí maso, vybere si další suroviny podle chuti a 

společně s kuchařem EURESTu uvaří a ochutí své jídlo sám. 

 Palačinky a tortilly jsou připravovány před zraky hostů, jsou před nimi naplněny a 

ozdobeny přesně tak, jak si hosté přejí. 

 Cool&Fresh se zaměřuje především na čerstvé výrobky. Jedná se o sortiment pohárů, 

který zahrnuje jogurty s musli a ovocem, krémy a pudingy, ovocné a zeleninové 

poháry a čerstvé ovocné a zeleninové šťávy pro osvěžení, ale i zdraví. 

 

Zdravotnická zařízení 

EUREST nabízí koncept stravování i pro tak náročná zařízení, jako jsou nemocnice a 

lázeňská zařízení. Cílem je zavedení systému zajištění stravování pacientů a zaměstnanců 

včetně nových, moderních a efektivních prvků stravovacích služeb. Samozřejmostí je striktní 

dodržování všech předepsaných hygienických a bezpečnostních předpisů. 

Koncept stravování umožňuje nabídnout pacientům stravu, jejíž složení odpovídá 

jejich zdravotnímu stavu. I přesto, že se jedná o dietní jídla, nabízí EUREST pacientům 

možnost výběru z více druhů kvalitních a chutných jídel. Na přání klienta je možné 

poskytnout i nadstandardní stravovací služby včetně využití etážového servisu. Díky němu se 

i pacientům se sníženou mobilitou nabízeného sortimentu. 

Do tohoto konceptu je samozřejmě zahrnuto i stravování zaměstnanců těchto zařízení. 

Způsob stravování je přizpůsoben tak, aby i ti zaměstnanci, kteří nemohou opustit pracoviště 

během své služby, měli i přesto k dispozici kvalitní stravu. EUREST také nabízí využití 

nabízených služeb i rodičům hospitalizovaných dětí a návštěvám pacientů. 

 

Školství 

SCOLAREST, zařízení školního stravování, zajišťuje komplexní stravovací služby 

v mateřských, základních, středních a vysokých školách, jak státních, tak i soukromých. Pro 

všechny typy škol jsou sestaveny stravovací programy přesně tak, aby plně odpovídaly věku 

hostů a požadavkům na pestrou a vyváženou stravu. 
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EUREST zajišťuje stravovací služby pro 140 škol po celé České republice. Jejich 

cílem je proměnit školní jídelnu ve školní restauraci, kde bude dětem chutnat a kde se jim 

bude také líbit. Každý žák, bez ohledu na věk, je považován za hosta, ke kterému je zapotřebí 

chovat se stejně slušně jako k dospělému. 

Při poskytování stravovacích služeb se společnost řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 

Sb. Ve znění pozdějším předpisů a dodržuje veškerou legislativu spojenou se školním 

stravováním. 

EUREST využívá moderního bezobjednávkového systému, se kterým odpadá 

přihlašování či odhlašování obědů a navíc všichni hradí skutečně odebrané obědy. 
41

 

 

Podíl na trhu 

 

Společnost zajišťuje cca 54,3 % trhu stravovacích služeb v České republice a je lídrem 

tohoto trhu před svými konkurenty, jako je Sodexho, GTH, Aramark, DORA Gastro a Pedus. 

V průběhu kalendářního roku 2010 se společnost umístila v projektu CZECH 100 BEST na 6. 

místě a na 1. místě v odvětví Pohostinství a ubytování v soutěži CZECH TOP 100. 

 

Organizační struktura společnosti 

 

Společnost je členem nadnárodní skupiny podniků COMPASS GROUP PLC se sídlem 

ve Velké Británii. Z hlediska místního uspořádání má společnost centrálu v Praze a pobočku 

ve Zlíně. Jednotlivé restaurace (závody) jsou rozmístěny po celém území Čech, Moravy i 

Slezska. Společnost k 30. 9. 2010 provozovala 276 závodů na různých místech České 

republiky. Nejvíce závodů je soustředěno v Praze, ve Zlíně a v Ostravě. 

Centrála společnosti má ve svém organigramu na nejvyšší pozici generálního ředitele. 

Od 1. 1. 2006 řídí běžný provoz společnosti výkonný ředitel, který přímo řídí pět odborných 

ředitelů, a sice finančního ředitele, provozního ředitele, ředitele centrálního nákupu, ředitele 

pro strategii a rozvoj produktů a ředitelku útvaru pro osobnosti a týmy.  
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Integrovaný systém řízení 

 

EUREST má definovanou politiku jakosti – vedení společnosti vyhlásilo Politiku 

ochrany životního prostředí a Politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Politika jakosti je založena na trvalém zlepšování integrovaného systému řízení 

kvality. Vychází z nejvyššího cíle společnosti a ze záměru stát se tvůrcem trhu účelového 

stravování. Politika jakosti je prosazována prostřednictvím cílů jakosti, které se promítají do 

strategických cílů společnosti a cílů jednotlivých oddělení. 

Cíle jakosti: 

 s klienty navazovat dlouhodobé partnerské vztahy umožňující předvídat jejich 

potřeby, 

 trvalým rozvojem integrovaného systému řízení kvality zlepšovat gastronomické 

služby, 

 motivovat týmy a neustále zvyšovat odbornost zaměstnanců, 

 poskytovat bezpečnou stravu, zajišťovat vysokou bezpečnost práce a chránit životní 

prostředí. 

Co se týče politiky ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, zaměstnanci EURESTu ctí morální povinnost vůči vlastníkům, klientům, obchodním 

partnerům a celé společnosti a přijímají politiku orientovanou na soulad se zákony v oblasti 

ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. EUREST se zavazuje dodržovat příslušnou 

legislativu v oblastech životního prostředí a bezpečnosti práce a postupovat v souladu se 

schválenými standardy mateřské společnosti Compass Group PLC.  

Aby zajistili, že dopad činnosti na životní prostředí bude co nejšetrnější, vyvinuli 

celou řadu opatření a zásad chování v souladu s normou ISO 14001 a OHSAS 18001, které 

jsou nedílnou součástí všech aktivit společnosti EUREST.
42
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 www.eurest.cz 
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4 Analýza výkonnosti daného podniku 
 

Tato kapitola bude věnována samotnému stanovení hodnoty EVA entity. Pro tyto 

účely bude nutné upravit údaje uvedené v účetních výkazech (rozvaze a výkazu zisku a 

ztráty). Jedná se o úpravu účetní hodnoty aktiv na hodnotu čistých operačních aktiv a úpravu 

zisku na čistý operační zisk. Účetní data tedy budou transformována na ekonomický model, 

přičemž budou vypočítány i průměrné náklady kapitálu WACC. Poté bude stanovena hodnota 

EVA equity na bázi zúženého hodnotového rozpětí dle metodiky Ministerstva průmyslu a 

obchodu ČR. Následně bude proveden pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty. 

Výsledky budou porovnány s průměrnými hodnotami v pohostinství. 

 

4.1 Úprava aktiv na NOA 
 

Vstupní údaje pro výpočet čistých operačních aktiv jsou získány z rozvahy. Jak již 

bylo zmíněno v teoretické části, koncept EVA vychází z ekonomického modelu. Účetní 

model je tedy třeba upravit o položky ovlivňující výpočet cílového ukazatele.  Vzhledem 

k omezené dostupnosti údajů dojde k určitému zkreslení výsledků, jelikož nebude možné 

provést určité úpravy, k nimž nejsou k dispozici podklady. Postupně budou aktiva upravena o 

položky nesouvisející s hlavní činností podniku, tzv. neoperační aktiva, dále pak o aktiva 

nevykázaná v účetnictví a o krátkodobé neúročené závazky.  

 

Krátkodobý finanční majetek 

 

Krátkodobý finanční majetek je tvořen pouze položkami peníze a účty v bankách. 

Firma ve sledovaném období nevlastnila žádné cenné papíry se splatností do jednoho roku, 

tudíž je není třeba vyjmout z NOA. 

U peněžních prostředků je třeba prozkoumat, zda jejich výše nepřesahuje provozně 

nutnou hranici. Výši peněžních prostředků potřebnou pro provoz zjistíme součinem 

krátkodobých závazků zjištěných z rozvahy a provozně potřebné likvidity, jejíž hodnota činí 

0,3.  
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Tab. 4.1 Úpravy krátkodobého finančního majetku (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výpočtů je zřejmé, že v roce 2008 a 2009 je provozně potřebná výše peněžních 

prostředků nižší než hodnota peněžních prostředků zjištěná z rozvahy. Je dosahováno 

přebytku peněžních prostředků, které by mohly být kupříkladu investovány do cenných papírů 

a společnost by tak mohla zhodnotit své volné peněžní zdroje. O částky uvedené v tabulce (v 

roce 2008 o 19 130 tis. Kč, v roce 2009 o 1 581 tis. Kč) musíme snížit hodnotu NOA. 

 

Dlouhodobý finanční majetek 

 

Dlouhodobý finanční majetek je tvořen podíly v ovládaných a řízených osobách a 

jiným dlouhodobým finančním majetkem.  

EUREST, spol. s r.o. vlastní 75% majetkový podíl na společnosti:  Eurest – zařízení 

školního stravování spol. s r.o. se sídlem v Praze ve výši 150 tis. Kč, a to po celé sledované 

období. Dochází k propojení s hlavní činností podniku, tudíž investice bude zachována 

v čistých operačních aktivech. 

Jiný dlouhodobý finanční majetek sestává z dlouhodobých poskytnutých půjček, jež 

mají portfoliový charakter, tzn. slouží k uložení peněz. O hodnotu tohoto majetku musíme 

NOA upravit. 

Tab. 4.2 Úpravy dlouhodobého finančního majetku (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nedokončené investice 

 

V rozvaze jsou vykázány i nedokončené investice tvořené nedokončeným 

dlouhodobým nehmotným i hmotným majetkem. Tento majetek je sice potřebný pro provoz, 

nicméně prozatím nepřináší podniku efekty při tvorbě hospodářských výsledků. Z toho 

důvodu celkovou hodnotu nedokončených investic od čistých operačních aktiv odečítáme. 

Tab. 4.3 Úpravy nedokončených investic (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Přecenění 

 

V České republice se provádí oceňování dlouhodobého hmotného majetku 

pořizovacími cenami, avšak toto ocenění nebere v úvahu růst cenové hladiny ani technický 

pokrok. Aby bylo možné provést přecenění, je třeba mít k dispozici údaje o cenách pořízení, 

cenových indexech, stáří majetku… Avšak tyto informace se nepodařilo získat, proto do 

úprav dlouhodobého hmotného majetku nelze vliv přecenění zahrnout. 

 

Operativní leasing 

 

V roce 2005 se společnost EUREST rozhodla přejít od finančního pronájmu 

automobilů k pronájmu operativnímu. Počet pronajatých vozidel se od této doby pohyboval 

v rozmezí 32 – 94. České účetní předpisy sice tento majetek neumožňují aktivovat, avšak 

podnik pobírá užitky z tohoto aktiva, proto se hodnota tohoto pronájmu do aktiv zařazuje.  

Tab. 4.4 Úpravy týkající se operativního leasingu (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V našem případě je leasing vykazován v současné hodnotě budoucích leasingových 

plateb.  Na základě poskytnutých údajů byl proveden odhad, jehož účelem bylo zjištění 

hodnoty investičního majetku odpovídajícího jeho současným hodnotám plateb nájemného. 

 

Krátkodobé, explicitně neúročené závazky 

 

Poslední úprava se týká očistění pasiv o aktiva, která nenesou náklady.  Největší část 

těchto závazků je tvořena závazky z obchodních vztahů, jinak též označovaných za 

dodavatelské úvěry. Významná částka je vykázána i na dohadných účtech pasivních, jež 

nabývají velice vysokých hodnot z důvodu fakturace ze strany dodavatelů materiálu a zboží, 

jejichž dodávky tvoří přibližně 80 % všech dodávek organizace. Tito dodavatelé vystavují 

faktury až v následujícím měsíci (po datu účetní závěrky).  Tato položka, stejně tak jako 

závazky ke společníkům a sdružením, k zaměstnancům ze sociálního zabezpečení či státu 

apod. nejsou explicitně úročené. Finanční náklady s nimi spojené jsou součástí nákupních cen. 

Aktiva tedy opravíme odečtením neúročených závazků od čistých operačních aktiv. 

Tab. 4.5 Vyloučení krátkodobých, explicitně neúročených závazků (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Explicitně neúročené závazky lze najít i v závazcích dlouhodobých. Jedná se zejména 

o dlouhodobé přijaté zálohy. Výši dlouhodobých explicitně nezpoplatněných závazků tedy 

také musíme vyjmout z hodnoty NOA. 

Pasivní položky časového rozlišení – tedy výnosy příštích období a výdaje příštích 

období sestávají zejména z nájemného a služeb v pronajatých prostorách závodních 

restaurací. Považujeme je za explicitně neúročené, proto musí být z NOA taktéž odečteny. 
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Tab. 4.6 Vyloučení ostatních neúročených závazků 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Shrnutí provedených úprav NOA 

 

V následující tabulce jsou zaznamenány veškeré úpravy potřebné k převedení účetního 

modelu na model ekonomický, včetně jejich dopadu na čistá operační aktiva. 

Tab. 4.7 Úpravy aktiv vedoucí ke stanovení NOA (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2 Úprava zisku na NOPAT 
 

Abychom mohli přejít k dalším krokům stanovení ekonomické přidané hodnoty, 

musíme kromě úpravy aktiv na čistá operační aktiva upravit i zisk na čistý zisk z operační 

činnosti. Vstupní data získáme z údajů z výkazu zisku a ztráty, který je hlavním 

předpokladem pro tuto transformaci. Budeme vycházet z výsledku hospodaření za běžnou 

činnost, který bude v rámci úprav modifikován, aby bylo dosaženo symetrie mezi NOA a 

NOPAT. Musíme si uvědomit, že pokud jsou určitá aktiva zařazena do NOA, je zapotřebí 

náklady a výnosy s nimi spojené zařadit do výpočtu NOPAT a naopak. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost se skládá z provozního výsledku hospodaření 

a z finančního výsledku hospodaření. Mimořádný výsledek hospodaření není zařazen do 

výpočtu NOPAT, jelikož jeho podstata nesouvisí s hlavní činností podniku. V následujícím 

grafu lze vidět vývoj výsledku hospodaření za běžnou činnost ve sledovaných obdobích. 
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Graf 4.1 Výsledek hospodaření za běžnou činnost za období 2007 – 2010 (v tis. Kč) 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Finanční výsledek hospodaření 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že se společnost EUREST zabývá finanční činností 

jen okrajově. Tato činnost nesouvisí s hlavním zaměřením podniku, proto je třeba finanční 

výnosy i náklady vyloučit z konečné velikosti NOPAT. Finanční výsledek hospodaření 

sestává z výnosů z dlouhodobého i krátkodobého finančního majetku, z výnosových a 

nákladových úroků a dalších finančních výnosů a nákladů. V následující tabulce lze vidět 

úpravy, jež se promítnou do čistého zisku z operační činnosti. 

Tab. 4.8 Úprava HV o finanční výsledek hospodaření (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vyloučení mimořádných položek 

 

Zde je třeba vyloučit výnosy a náklady, které se již nebudou opakovat, jsou ojedinělé. 

Takovými je například i prodej nepotřebného majetku a materiálu. Ve výsledku hospodaření 

nelze zohledňovat majetek, který není využíván a nesouvisí s hlavní výdělečnou činností, 

proto musí být jeho hodnota vyloučena z výpočtu NOPAT. 

Tab. 4.9 Úprava HV o prodej dlouhodobého majetku a materiálu 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výnosy a náklady způsobující změny vlastního kapitálu 

 

Zde spadají odpisy dlouhodobého majetku pořízeného na leasing. V souvislosti 

s úpravami provedenými v NOA je třeba upravit i výsledek hospodaření o splátku 

operativního leasingu, o odpisy dlouhodobého majetku i o implicitní finanční náklad 

obsažený v nájemních smlouvách. Doba odepisování automobilů je 4 roky. 

Tab. 4.10 Úprava HV o operativní leasing (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Úpravy daní 

 

Posledním krokem úpravy čistého operačního zisku jsou daňové úpravy. V průběhu 

sledovaných období jsou zisky zdaňovány daňovou sazbou jednotlivých let, avšak protože 

jsme provedli řadu úprav, byl změněn i daňový základ. Z toho nyní musíme vypočítat daň. 



  51 

Postup je následující: určíme podíl splatné daně a účetního výsledku hospodaření a tímto 

podílem vynásobíme NOPAT. 

Tab. 4.11 Výpočet daně (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Shrnutí provedených úprav NOPAT 

 

Následující tabulka podává přehled veškerých úprav potřebných pro transformaci 

účetního zisku na čistý operační zisk (NOPAT).  

Tab. 4.12 Úpravy hospodářského výsledku vedoucí ke stanovení NOPAT 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3 Stanovení WACC 
 

Třetím krokem potřebným pro výpočet ekonomické přidané hodnoty je určení 

průměrných nákladů kapitálu. V tomto kroku bude zapotřebí určit váhy jednotlivých složek 

vlastního i cizího kapitálu a určit náklady na kapitál. Poté stačí jen dosadit do vzorce. 
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Náklady na cizí kapitál 

 

Náklady na cizí kapitál se vypočítají jako poměr nákladových úroků k bankovním 

úvěrům. Společnost EUREST však po sledované období žádný úvěr nečerpala. Jedná se o 

velice konzervativní firmu, která se snaží hradit své závazky vlastními zdroji, ačkoli tyto 

zdroje představují dražší zdroj financování. Díky této skutečnosti se organizace jeví jako 

důvěryhodná pro potenciální věřitele. 

Jelikož jsou všechny závazky explicitně neúročené, nelze určit hodnotu nákladů cizího 

kapitálu, tedy jsou rovny nule. 

Náklady na vlastní kapitál 

 

V praxi je nejvíce používán model oceňování kapitálových aktiv CAPM, avšak pro 

určení nákladů na vlastní kapitál bude použit stavebnicový model.  Pro použití této metody lze 

uvést hned několik důvodů: využití konceptů, které jsou založeny na kapitálových trzích, jsou 

složité na sestavení, navíc kapitálový trh v České republice není alokačně efektivní a likvidní 

a společnost EUREST není veřejně obchodovatelná na trhu. Při této metodě jsou náklady na 

vlastní kapitál dány součtem bezrizikové sazby cenných papírů a přirážek za riziko. Pro 

výpočet je použit vzorec (2.7). 

Bezriziková sazba  

 

Bezrizikovou sazbu cenných papírů lze získat z internetových stánek Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR, konkrétně v souboru s názvem Finanční analýza podnikové sféry za 

rok 2010. Jde o výnosnost státních dluhopisů se splatností 10 let. Pro jednotlivé roky je 

stanovena v následující výši: 

Pro rok 2007: rf = 4,28 % 

Pro rok 2008: rf = 4,55 % 

Pro rok 2009: rf = 4,67 % 

Pro rok 2010: rf = 3,71 % 
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Přirážka za velikost podniku 

 

Přirážka za velikost podniku byla zjištěna porovnáním úplatných zdrojů s částkami 

určenými Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které jsou stanoveny dle velikosti podniku 

a s ním spojeného rizika podnikání. Úplatné zdroje sestávají ze součtu vlastního kapitálu, 

bankovních úvěrů a dluhopisů.  

Společnost nemá žádné úvěry ani dluhopisy, proto je hodnota úplatných zdrojů rovna 

velikosti vlastního kapitálu. EUREST řadíme mezi střední podniky. Úplatné zdroje se 

pohybují mezi 100 mil. a 3 mld., proto jsme pro výpočet použili vzorec (2.8) uvedený 

v teoretické části. Velikost této přirážky pro jednotlivé roky je znázorněna v tabulce spolu 

s výpočtem WACC. 

Tab. 4.13 Výše přirážky za velikost podniku (v %) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přirážka za podnikatelské riziko 

 

Přirážka za podnikatelské riziko vyjadřuje produkční sílu podniku, tedy výnosnost 

aktiv, kterou získáme poměrem EBITu a hodnoty celkových aktiv. Ukazatel rentability se 

poté porovná s ukazatelem X1 vypočítaného dle vzorce (2.9) uvedeného v teoretické části.  

Úroková míra se rovná nule, jelikož firma nemá žádný úvěr a snaží se veškeré své 

závazky a jiné výdaje hradit z vlastních zdrojů. Zejména tato skutečnost měla za následek 

konečnou výši ukazatele X1. 

Poměr zisku před zdaněním a úroky k aktivům je ve všech letech větší než X1. To 

znamená, že je podnikatelské riziko zanedbatelné, přirážka je tedy nulová. 
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Tab. 4.14 Výše přirážky za podnikatelské riziko (v %) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přirážka za finanční stabilitu 

 

Přirážka za finanční stabilitu je určena na základě porovnání celkové likvidity podniku 

s průměrnou likviditou v odvětví. Dluhošová (2006) uvádí, že se celková likvidita vypočte 

jako podíl oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům, jejichž výši získáme součtem 

krátkodobých, explicitně neúročených závazků a krátkodobých bankovních úvěrů. Do jejího 

výpočtu jsou zapojeny jak pohledávky, tak i zásoby. Společnost EUREST však nemá 

uzavřený žádný úvěr, proto se do výpočtu zahrnují pouze závazky.  

Výši průměrné likvidity v odvětví lze zjistit na stránkách Ministerstva průmyslu a 

obchodu v  dokumentech „Finanční analýza podnikové sféry“ za rok 2007, 2008, 2009 a 

2010, která odpovídá členění CZ-NACE. 

 Společnost EUREST ve všech sledovaných letech výrazně převyšuje průměrnou 

likviditu v odvětví. Z tohoto důvodu je velikost této přirážky na úrovni 0 %. Společnost je 

vysoce likvidní, tzn. je schopna včas splácet veškeré své krátkodobé závazky. 

Tab. 4.15 Výše přirážky za finanční stabilitu (v %) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Známe již velikost přirážek, nic tedy nebrání ke stanovení průměrných vážených 

nákladů kapitálu. 

Tab. 4.16 Průměrné náklady na vlastní kapitál (v %) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Průměrné vážené náklady kapitálu činily v roce 2007 8,48 %. Od této doby jejich výše 

mírně rostla, až v roce 2009 dosáhly hodnoty 8,89 %. Poté jejich hodnota rapidně klesla, 

konkrétně na 7,83 %. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2009, naopak nejnižší v roce 

2010. Na celkové výši průměrných nákladů kapitálu WACC se od roku 2007 do roku 2009 

největší měrou podílí bezriziková sazba cenných papírů, v roce 2010 pak přirážka za velikost 

firmy. 

Známe-li průměrné vážené náklady kapitálu, vypočteme náklady na vlastní kapitál. Ty 

jsou ve stejné výši, jelikož je společnost EUREST velice konzervativní a financuje své 

potřeby výhradně z vlastních zdrojů. Avšak pro kontrolu je vypočítáme dle vzorce (2.6) 

uvedeného v teoretické části. 

Tab. 4.17 Náklady na vlastní kapitál (v %) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4 Výpočet ukazatele EVA entity 
 

Známe všechny proměnné potřebné pro výpočet EVA entity, která je závislá na 

velikosti operačního zisku, průměrných nákladech kapitálu a na hodnotě operačních aktiv. 

Tyto položky jsou společně s hodnotou EVA uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4.18 Výpočet EVA entity (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Čistý zisk z operační činnosti má kolísavý průběh. Průměrné náklady kapitálu mají od 

roku 2008 klesající trend, což hodnotíme pozitivně. Hodnota čistých operačních aktiv do roku 

2008 klesala, poté byl zaznamenán její postupný nárůst.  Ekonomická přidaná hodnota je ve 

všech sledovaných obdobích kladná, což je zejména pro vlastníky výtečná zpráva. Dosahuje 

velice vysokých hodnot, což je způsobeno zejména vlivem horentní sumy operačního zisku po 

zdanění. Z toho můžeme usoudit, že se jedná o podnik s vynikajícími výsledky, na kterém je 

znatelné kvalitní vedení managementu. V roce 2009 byl zaznamenán pokles hodnoty o 15 178 

tis. Kč. Ten byl způsobem především nástupem celosvětové ekonomické krize, avšak i přes 

tuto skutečnost můžeme konstatovat, že výsledek je více než ucházející.  

Graf 4.2 Vývoj EVA entity (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V grafu lze vidět vývoj jednotlivých položek ve sledovaných letech. Čistý zisk 

z operační činnosti podniku koreluje s výší ekonomické přidané hodnoty. Nejnižší hodnoty 

cílového ukazatele bylo dosaženo v roce 2007, konkrétně ve výši 133 745 tis. Kč. Naopak 

nejlepšího výsledku společnost dosáhla v roce 2010, a to 160 237 tis. Kč. V roce 2009 byl 

zaznamenán pokles EVA jednak v důsledku nižšího zisku, jednak vlivem hodnoty operačních 

aktiv. V tomto roce byl ve společnosti EUREST recertifikován systém řízení kvality dle 

normy ISO 9001 společností Bureau Veritas Certification. Navíc byl v tomto roce zaveden 

Integrovaný systém řízení, který navíc zahrnuje environmentální systém podle ISO 14001 a 

systém BOZP podle normy ISO OHSAS 18001. 

4.5 Výpočet EVA equity 
 

EVA entity je ukazatel absolutní, což znamená, že je ovlivněn velikostí podniku. 

Nicméně abychom mohli srovnávat, je třeba použít ukazatel relativní, který umožňuje 

externímu uživateli srovnávat firmy s rozličnou velikostí, kapitálovou strukturou apod. 

Jelikož budeme v následující části porovnávat společnost EUREST s odvětvovými průměry a 

údaje budeme čerpat ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu, je zapotřebí vypočíst 

ukazatel EVA equity. Tento ukazatel zjistíme, vynásobíme-li tzv. spread (rozdíl mezi 

výnosností vlastního kapitálu a alternativním nákladem vlastního kapitálu) hodnotou vlastního 

kapitálu. Rentabilita kapitálu se zjistí porovnáním zisku po zdanění s hodnotou vlastního 

kapitálu. Není od věci podotknout, že alternativní náklad kapitálu představuje minimální 

výnosnost požadovanou investory. Pro jeho výpočet není potřeba upravovat účetní výkazy. 

Postup je tedy oproti EVA entity jednodušší. V následující tabulce je uveden propočet EVA 

dle metodiky MPO: 

Tab. 4.19 Výpočet EVA equity (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výsledků je zřejmé, že stejně tak jako při výpočtu EVA entity i propočtem EVA 

equity dle metodiky MPO společnost dosahovala ve všech letech kladných hodnot. Rozdíl 

mezi rentabilitou vlastního kapitálu a sazbou alternativního nákladu kapitálu je též kladný.   
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Podle členění MPO lze zařadit společnost EUREST mezi podniky I. kategorie, kde 

spadají organizace tvořící ekonomickou přidanou hodnotu, tzn. že výnosnost vlastního 

kapitálu je vyšší než náklad vlastního kapitálu. 

V následujícím grafu můžeme pozorovat vývoj EVA entity a EVA equity 

v jednotlivých sledovaných obdobích. 

Graf 4.3 Srovnání EVA entity a EVA equity (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

V grafu je zaznamenán podobný, dalo by se říci takřka totožný, vývoj obou ukazatelů. 

Největšího přírůstku hodnoty bylo dosaženo v roce 2008 (23 617 tis. Kč). Naopak k úbytku 

hodnoty došlo v roce 2009 (15 178 tis. Kč). Je zřejmé, že vývoj ekonomické přidané hodnoty 

dle metodiky MPO kopíruje vývoj EVA entity, avšak hodnota EVA equity je ve všech letech 

nižší. Rozdíl je způsoben úpravou aktiv na čistá operační aktiva a výsledku hospodaření na 

výsledek hospodaření z operační činnosti. Výsledek EVA entity je přesnější. Účetní data jsou 

v něm transformována na ekonomický model, který lépe zobrazuje skutečnost. Při této 

metodě se však setkáváme s komplikací v podobě vysokého množství potřebných úprav. 

Některé z nich jsou dokonce závislé na subjektivním vnímání analytika.  

V následujícím textu se budeme věnovat podrobnějšímu rozboru komponent, z nichž 

se EVA equity skládá. Bude proveden pyramidový rozklad výsledného ukazatele obdobným 

způsobem, jaký používá Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
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4.6 Pyramidový rozklad EVA 
 

V této části bude proveden pyramidový rozklad ukazatele EVA equity za celé sledované 

období. Dekompozicí vrcholového ukazatele ekonomické přidané hodnoty lze identifikovat 

jednotlivé faktory ovlivňující výsledek propočtu (hodnotu EVA), tedy vlivy působící na 

rentabilitu vlastního kapitálu, alternativní náklad vlastního kapitálu a výši vlastního kapitálu. 

Důležitou roli zde hraje i produkční síla podniku, jinak označovaná jako rentabilita aktiv 

(ROA), díky které jsme schopni posoudit výkonnost organizace a schopnost managementu 

zhodnocovat majetek podniku.  Ve všech letech bylo dosahováno kladné ekonomické přidané 

hodnoty, proto bude analýza provedena pomocí logaritmické metody.  

Obr. 4.1 Vliv dílčích ukazatelů na změnu EVA za období 2007/2008 (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve sledovaných obdobích byla zjištěna kladná přidaná hodnota, podnik tedy tvoří 

hodnotu pro vlastníky.  Zaznamenáváme kolísavý průběh této hodnoty. V roce 2008 vzrostla 
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o 25 904 tis. Kč, kdy bylo dosaženo největšího růstu, avšak v roce následujícím poklesla o 18 

355 tis. Kč. Poté se EVA opět zvýšila na 161 120 tis. Kč. Nyní se věnujme faktorům 

ovlivňujícím tento vývoj vrcholového ukazatele.  

Oproti roku 2007 se ekonomická přidaná hodnota zvýšila o 25 904 tis. Kč. Z prvního 

stupně rozkladu je patrné, že největší vliv na pozitivní vývoj EVA měl spread, tedy rozdíl 

mezi skutečnou a požadovanou výnosností vlastního kapitálu, který se zvýšil o 8,80 %. Díky 

tomu EVA vzrostla o 29 730 tis. Kč. Pokles EVA o 3 826 tis. Kč je následkem snížení 

vlastního kapitálu. 

Na vývoj spreadu měla největší vliv výnosnost vlastního kapitálu, která se z 39,77 % 

zvýšila na 48,57 %, což činí v relativním vyjádření 22,13 %. Na změně ROE o 9,10 

procentních bodů se z největší části podílela finanční páka, pro kterou platí, že by měla být 

stabilní, nebo by alespoň neměla klesat. Tato podmínka je v tomto případě splněna. Cílem 

tohoto majetkového koeficientu je nalezení optimálního poměru vlastního a cizího kapitálu. 

Zvýšení finanční páky v relativním vyjádření o 19,33 % bylo dosaženo jednak růstem 

dlouhodobého a krátkodobého majetku, jednak snížením hodnoty vlastního kapitálu. 

V konečném důsledku finanční páka zvýšila hodnotu ROE o 31 438 tis. Kč. Druhým faktorem 

ovlivňujícím rentabilitu vlastního kapitálu je výnosnost aktiv, ke které jsme došli výpočtem 

poměru zisku před úroky a zdaněním a aktiv. Tento ukazatel je měřítkem pro hodnocení 

výkonnosti prostředků vložených do podnikání. Rentabilita aktiv se snížila o 1,35 %, což 

způsobilo pokles ROE o 8 692 tis. Kč. Zde je zapotřebí blíže specifikovat, čím byl pokles 

hodnoty způsoben. Pozitivní vliv má vývoj marže (EBIT/Výnosy), která zvyšuje přidanou 

hodnotu o 8 214 tis. Kč, avšak poměr výnosů a aktiv, neboli obrátky aktiv je opačný, snižuje 

hodnotu o 16 906 tis. Kč. Bohužel byl nárůst obrátky vyšší než růst poměru zisku k výnosům, 

tudíž došlo ke snížení EVA o 8 692 tis. Kč. 

Pozitivní vliv pak má na ROE ukazatel EAT/EBIT, a to především z důvodu velice 

nízké úrovně nákladových úroků, jež podnik vykazuje pouze v roce 2007. Tento poměr vedl 

k růstu ROE o 7 989 tis. Kč. 

Alternativní náklad vlastního kapitálu se zvýšil z 8,48% na 8,78%. Důsledkem této 

skutečnosti se EVA snížila o 1 005 tis. Kč. To bylo způsobeno především nárůstem 

bezrizikové sazby cenných papírů o 0,27 %. EVA se v absolutním vyjádření snížila o 912 tis. 

Kč. Hodnota alternativního nákladu kapitálu též byla ovlivněna rizikovou přirážkou za 
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velikost podniku, která se zvýšila ze 4,20 % na 4,23 % a snižuje tak EVA o 93 tis. Kč. 

Přirážka za finanční stabilitu a přirážka za podnikatelské riziko EVA neovlivňují. 

Obr. 4.2 Vliv dílčích ukazatelů na změnu EVA za období 2008/2009 (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2008 došlo k výraznému snížení hodnoty tvořené pro vlastníky, konkrétně o 

18 355 tis. Kč.  To bylo způsobeno negativním vývojem spread, který meziročně klesl o 5,69 

% a snížil tak EVA o 19 020 tis. Kč. Stejně jako tomu bylo v předchozím případě, má největší 

vliv na spread rentabilita vlastního kapitálu, která klesla z 57,35 % na 51,77 %. V konečném 

důsledku výnosnost snížila EVA o 18 635 tis. Kč.  To bylo zapříčiněno jednak poklesem 

finanční páky, jednak snížením výnosnosti aktiv. Poměr EAT/EBIT ekonomickou přidanou 

hodnotu navyšuje o 1 178 tis. Kč, jedná se o rozdíl v podobě daně z příjmů. Finanční páka 

hodnotu EVA snižuje o 16 562 tis. Kč. Její pokles o 23,51 % byl způsoben především nižší 

velikostí oběžných aktiv způsobenou nižším objemem prostředků na bankovních účtech, 
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snížením stavu pohledávek a objemu zásob zboží. Dalším ukazatelem negativně ovlivňujícím 

ROE je rentabilita aktiv, jejíž výše klesla o 0,48 %, v absolutním vyjádření snižuje EVA o 

3 250 tis. Kč. Zde je důležité rozebrat, proč byl zapříčiněn tento pokles. Ač došlo ke zvýšení 

rychlosti obratu aktiv, která má za následek vyšší efektivitu hospodaření organizace, a tím i 

EVA, poměr EBITu k výnosům rapidně klesl (o 9 035 tis. Kč). Důvodem této skutečnosti 

bylo rapidní snížení výnosů způsobené především nastupující celosvětovou hospodářskou 

krizí a neochotou občanů utrácet v takto nejisté době. Hodnotu EVA mírně navyšuje podíl 

EAT/EBIT. 

Alternativní náklad vlastního kapitálu ještě více snižuje EVA, a to o 386 tis. Kč. 

V absolutní hodnotě má na toto snížení vliv 401 tis. Kč bezriziková sazba cenných papírů, 

která se meziročně zvýšila o 0,12 %. Poprvé za sledované období pozorujeme mírný nárůst 

EVA vlivem přirážky za velikost podniku. 

Obr. 4.3 Vliv dílčích ukazatelů na změnu EVA za období 2009/2010 (v tís. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Přelom těchto období znamená příjemnou změnu. Ač ve světě nadále působí důsledky 

hospodářské krize, společnost EUREST navýšila ekonomickou přidanou hodnotu o 17 455 

tis. Kč. Čím to bylo způsobeno? Zejména navýšením vlastního kapitálu podniku o 33 998 tis. 

Kč (vyšším výsledkem hospodaření běžného účetního období i výsledkem hospodaření 

minulých let). Díky tomu se ekonomická přidaná hodnota zvýšila o 14 713 tis. Kč. Nyní, 

poprvé za sledované období, nebyla hodnota tvořena především spread, která EVA navyšuje o 

2 742 tis. Kč. 

Největší vliv na spread mělo snížení alternativního nákladu kapitálu z 8,89 % na 7,83 

% způsobeného snížením bezrizikové sazby cenných papírů o 0,96 %, tedy navýšením 

alternativního nákladu kapitálu o 3 377 tis. Kč společně s nižší sazbou za přirážku 

způsobenou velikostí podniku o 0,11 %, tedy zvýšením EVA o 377 tis. Kč. 

Rentabilitu vlastního kapitálu negativně ovlivnila finanční páka, která vrcholový 

ukazatel snižuje o 14 873 tis. Kč především vlivem zvýšení vlastního kapitálu. Kladná 

hodnota rentability aktiv vypovídá o zhodnocení aktiv, tedy o lepším využití majetku 

podniku. To je způsobeno rapidním nárůstem poměru zisku před úroky a zdaněním k hodnotě 

výnosů (o 29 613 tis. Kč), jež převyšuje obrat aktiv, který ekonomickou přidanou hodnotu 

snižuje o 17 115 tis. Kč. 

4.7 Komparace s odvětvím 
 

Nyní budou data vypočítaná dle stavebnicové metody manželů Neumaierových 

upravena dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu společnosti EUREST porovnána 

s průměrnými hodnotami odvětví. Ty získáme z Finančních analýz podnikové sféry za roky 

2007 – 2010 dostupných na stránkách MPO. Předmětem činnosti firmy EUREST je hostinská 

činnost bez ubytovacích zařízení, poskytování služeb závodního stravování, prodej zboží 

v kantýnách a prodejních automatech. Dle členění CZ NACE lze EUREST zařadit do odvětví 

„Stravování a pohostinství“. Průměrné hodnoty odvětví zjištěné z výše zmíněných finančních 

analýz jsou uvedeny v příloze. 

Průměrné hodnoty ekonomické přidané hodnoty v odvětví jsou v letech 2007, 2008 a 

2009 záporné, tzn. že netvoří přidanou hodnotu pro vlastníky. Pouze v roce 2008 bylo 

dosaženo hodnoty kladné (64 490 tis. Kč). Nejhorší situace podniky postihla v roce 2007, kdy 

EVA činila – 27 639 tis. Kč. Od roku 2008 EVA rapidně klesá, což je způsobeno zejména 
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působením celosvětové hospodářské krize. Z výše uvedeného je zřejmé, že společnost 

EUREST dosahuje vysoce nadprůměrných výsledků. Ve sledovaném období tvořila vždy 

kladnou ekonomickou přidanou hodnotu. Při porovnání výsledků analýz jsou patrné značné 

odchylky. Největšího rozdílu bylo dosaženo v roce 2010, a to ve výši 178 032 tis. Kč, 

nejmenšího pak v roce 2008, konkrétně 97 529 tis. Kč. 

Graf 4.4 Srovnání vývoje EVA podniku a EVA odvětví (v tis. Kč) 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nyní přejděme k porovnání vývoje rentability vlastního kapitálu sníženého o 

alternativní náklad vlastního kapitálu, tedy spreadu, který v odvětví rostl do roku 2008, avšak 

poté došlo k jeho rapidnímu poklesu, který se v roce 2010 ještě mírně prohloubil. Dokonce 

bylo dosahováno záporných hodnot. Tato zpráva jistě není pro vlastníky potěšující, jelikož se 

obecně požaduje, aby byl spread co nejvyšší, minimálně kladný. Tuto podmínku však 

společnost EUREST ve všech letech splnila. Můžeme tedy tvrdit, že zdroje investované do 

podniku přinášejí majitelům více, než by jim přinesla alternativní investice. Rozdíl ve vývoji 

je zaznamenán v roce 2010, kdy se spread odvětví nadále snižuje, avšak spread firmy narůstá. 

Graf 4.5 Srovnání vývoje spreadu EVA společnosti a odvětví 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na negativní vývoj v odvětví měla vliv jak nízká úroveň rentability vlastního kapitálu, 

tak vysoká úroveň nákladu kapitálu, sestávajícího z přirážek za tvorbu produkční síly, 

finanční stabilitu, velikost podniku, finanční strukturu a z bezrizikové sazby cenných papírů. 

V roce 2007 velikost alternativního nákladu kapitálu z největší části ovlivnila přirážka za 

finanční strukturu (5,21 %), v roce 2008 bezriziková sazba cenných papírů, v roce 2009 a 

2010 přirážka za finanční stabilitu, která se v posledním sledovaném období vyšplhala na 7,87 

%. Porovnáme-li tyto přirážky s námi sledovaným podnikem, zjistíme, že vyšší přirážky bylo 

dosahováno pouze za velikost podniku, a to ve všech letech. Tato prémie je dána velikostí 

úplatných zdrojů sestávajících z vlastního kapitálu, dluhopisů a bankovních úvěrů. Čím má 

podnik těchto zdrojů více, tím je přirážka nižší a společnost EUREST nemá žádné úvěry ani 

dluhopisy. Velikou výhodou firmy jsou její nulové přirážky za podnikatelské riziko, finanční 

stabilitu a finanční strukturu, kterých dosahuje, jelikož nemá problém se splácením svých 

závazků, je likvidní a zároveň spadá do kategorie velice konzervativních společností, jež se 

snaží hradit veškeré své závazky z vlastních zdrojů. 

Zisková marže je v odvětví mírně vyšší, avšak tento rozdíl je zanedbatelný. Vliv 

finanční páky byl ve všech letech v oboru nižší než v podniku EUREST. Tento ukazatel se 

využívá zejména k určení správného poměru vlastního a cizího kapitálu. Zde se projevuje vliv 

využití vlastních zdrojů podniku k úhradě veškerých závazků, čili dražšího způsobu 

financování. 

Rentabilita aktiv byla oproti odvětvovým průměrům ve sledovaném období 

dvojnásobná. Organizace tedy dokáže zhodnocovat prostředky vložené do podnikání mnohem 

lépe než jiné firmy v oboru. Čím je to způsobeno? Zaměřme se na ukazatele tvořící výnosnost 

aktiv. Porovnáním zisku před úroky a zdaněním a výnosů můžeme tvrdit, že rentabilita 

výnosů je v odvětví na podobné úrovni jako rentabilita podniku, spíše mírně vyšší, avšak 

tento rozdíl nepřesahuje dva procentní body. Příčinou nepříznivého vývoje rentability aktiv 

v pohostinství tedy bude obrátka aktiv, která vypovídá o tom, jak intenzivně podnik využívá 

svůj majetek. EUREST svůj majetek obrátí v průměru dvakrát rychleji. Podniky v odvětví 

dosahující nízkých hodnot tohoto ukazatele mají dvě možnosti, jak se s tímto problémem 

vypořádat – cestou zvýšených tržeb či odprodáním nepotřebného majetku. 
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5 Interpretace výsledků, návrhy, doporučení 
 

Pro hodnocení výkonnosti společnosti EUREST byla použita metoda ekonomické 

přidané hodnoty.  

Podstatou EVA entity je zhodnocení výkonnosti z hlediska hlavní, operativní činnosti 

podniku, do jejichž výpočtu se promítá i nákladovost zdrojů využívaných v podnikání. Pro 

tento účel tedy bylo zapotřebí upravit účetní výkazy o položky nesouvisející s operativní 

činností organizace.  

Rozvaha byla upravena např. o krátkodobý finanční majetek přesahující provozně 

nutnou výši, o dlouhodobý finanční majetek mající portfoliový charakter (slouží k uložení 

peněz), o nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jelikož v současné době 

podniku nepřináší efekty v podobě hospodářských výsledků, operativní leasing a krátkodobé, 

explicitně neúročené závazky. Ve výkazu zisku a ztráty došlo k vyloučení mimořádných 

položek a dalších nákladů a výnosů nesouvisejících s hlavní činností podniku, stejně tak jako 

k promítnutí dopadů provedených v úpravě aktiv na NOA a úpravě daně z příjmů. 

Ve všech letech společnost dosahovala kladné ekonomické přidané hodnoty, což 

znamená, že tvořila hodnotu pro vlastníky. Hodnoty ukazatele se pohybují na velice vysokých 

příčkách. To je způsobeno především extrémní velikostí operačního zisku.  

Ekonomická přidaná hodnota rostla do roku 2008, poté následoval její pokles 

způsobený především působením celosvětové hospodářské krize, která měla vliv zejména na 

velikost tržeb, tedy i zisku. V tomto roce byl nejen recertifikován systém řízení kvality dle 

normy ISO 9001, ale byl též zaveden Integrovaný systém řízení, který navíc zahrnuje systém 

BOZP dle normy ISO OHSAS 18001 a environmentální systém podle ISO 14001. V roce 

2010 však opět došlo k jejímu nárůstu, jež převyšoval snížení hodnoty předcházejícího 

období. EVA dokonce dosahovala nejvyšší hodnoty za analyzované období, a to 169 978 tis. 

Kč. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že dochází ke zhodnocování prostředků vložených do 

společnosti a vlastníkům i potenciálním zájemcům s přebytečnými finančními zdroji se jeví 

jako výhodné do tohoto podniku investovat. Můžeme tedy konstatovat, že společnost 
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EUREST má vynikající výsledky, na nichž je znát propracovanost celého systému řízení, 

spolupráce mezi útvary a kvalitní vedení managementu. 

Ukazatel EVA entity je ukazatel absolutní, tudíž je ovlivněn velikostí analyzovaného 

podniku. Z tohoto důvodu jej nelze použít pro mezipodnikové či odvětvové srovnání. Proto 

byl vypočítán ukazatel EVA na bázi relativního hodnotového rozpětí, známého též jako EVA 

equity, která umožňuje komparaci podniků s odlišnou velikostí, zaměřením či kapitálovou 

strukturou. Tuto metodiku používá i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pro její výpočet 

není třeba upravovat účetní výkazy. Nejdůležitější složkou výpočtu je rentabilita vlastního 

kapitálu, která představuje jeden z nejdůležitějších ukazatelů sledovaných investory. 

Dle členění MPO se společnost řadí mezi podniky I. kategorie. Zde spadají 

organizace, jejichž výnosnost vlastního kapitálu je vyšší než náklad vlastního kapitálu, vytváří 

tedy ekonomickou přidanou hodnotu. 

Vývoj obou ukazatelů ekonomické přidané hodnoty je velice podobný, avšak hodnota 

EVA equity je ve všech letech nižší. Tento rozdíl je způsoben transformací účetních výkazů 

na ekonomický model u metody EVA entity, jehož výsledky by měly být přesnější, avšak při 

jeho konstrukci nás potkávají mnohá úskalí v podobě vysokého množství potřebných úprav, 

z nichž spousta je závislá na subjektivním vnímání analytika, na jeho znalostech, 

dovednostech, praxi apod. Podstatné je též množství a kvalita dostupných údajů.  

EVA equity v roce 2008 vzrostla. Největší vliv na tento pozitivní vývoj mělo rozpětí 

spread, po jehož dalším rozkladu bylo zjištěno, že ukazatel EVA nejvíce zvyšuje finanční 

páka. V roce 2009 se snížila vytvářená přidaná hodnota vlivem finanční páky v kombinaci se 

sníženou ziskovostí ovlivněnou hospodářskou krizí. Nárůst EVA v roce 2010 byl způsoben 

zvýšením vlastního kapitálu společně se zlepšením rentability aktiv způsobené růstem 

kladných hospodářských výsledků podniku. 

Při komparaci vypočtených údajů s odvětvím bylo zjištěno, že společnost EUREST 

dosahuje vysoce nadprůměrných výsledků. Ve všech letech dosahovala extrémních hodnot 

EVA, ač v odvětví bylo dosahováno záporných výsledků. Rentabilita vlastního kapitálu 

snížená o alternativní náklad vlastního kapitálu se v odvětví pohybovala kolem nuly, avšak 

spread společnosti EUREST byl v rozmezí 39 – 48 %. Lze tedy konstatovat, že zdroje 

investované do podniku přinášejí majitelům více, než by jim přinesla alternativní investice.  
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Při rozboru alternativního nákladu kapitálu bylo zjištěno, že pouze jediná přirážka byla 

v průměru odvětví nižší, než u námi analyzované organizace, a to přirážka za velikost 

podniku. Její výše závisí na objemu úplatných zdrojů sestávajících z vlastního kapitálu, 

bankovních úvěrů a dluhopisů. Přirážka je tedy určena dle absolutní výše vlastního jmění, a 

proto znevýhodňuje malé a střední podniky. Jeho hodnota je vysoká, ač podnik jinak dosahuje 

vynikajících ekonomických výsledků. EUREST však nemá žádné úvěry ani dluhopisy. Jedná 

se o velice konzervativní společnost, která se snaží hradit veškeré své závazky z vlastních 

zdrojů a která je vysoce likvidní, tzn. že nemá problémy se splácením svých závazků. 

Dvojnásobná rentabilita aktiv oproti odvětvovým průměrům byla zapříčiněna 

obrátkovostí aktiv. EUREST totiž využívá svůj majetek dvakrát intenzivněji než je běžné 

v oboru. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že je EUREST „finančně zdravý“ podnik, který na trhu 

zaujímá dominantní postavení. Tzv. leader, neboli vůdce trhu, se musí starat o to, aby si své 

postavení udržel. Měl by se zaměřit především na zákazníky, zkvalitňování poskytovaných 

služeb, snažit se o rozpoznání potřeb a přání zákazníka, či je dokonce predikovat. Musí se 

snažit něčím zaujmout, mít unikátní nabídku odlišnou od konkurence, získat nové klienty, 

udržet klienty stávající, zvýšit podíl v určitém segmentu…  Je třeba si uvědomit, že 

spokojenost a loajalita zákazníků se projeví jak v obratech, tak ve výsledku hospodaření. 

K tomu je samozřejmě zapotřebí využívat informace z marketingových šetření, nabídka 

služeb by měla být neustále aktualizována a rozšiřována. Velice důležitý je vstřícný přístup 

personálu a jejich důkladné proškolení. 

Je pochopitelné, že v době hospodářské krize nechtějí být organizace zadlužené, 

jelikož to s sebou nese rizika příliš vysokých splátek, jejichž důsledkem by se firma mohla 

dostat do finančních potíží a nebyla by schopna hradit tyto závazky, avšak myslím si, že o 

služby poskytované firmou EUREST je dostatečný zájem, tudíž by si firma mohla dovolit i 

využití cizího kapitálu pro financování svých záměrů. Společnost se sice snaží hradit své 

závazky výhradně z vlastních zdrojů, je důvěryhodná pro potenciální věřitele, avšak mohla by 

využít i zdrojů cizích, jež s sebou nesou nižší náklady kapitálu díky daňové uznatelnosti 

úrokových nákladů, tudíž jsou levnějším zdrojem financování. 

Lze konstatovat, že je EUREST zavedený podnik se silnou pozicí na trhu, vyznačující 

se výkonným vedením, stabilním minulým vývojem, který má před sebou ještě dlouhé roky 

existence. 
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6 Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení výkonnosti společnosti EUREST za období 

2007 – 2010. Vstupní údaje byly čerpány z výročních zpráv společnosti, jež obsahují také 

potřebné účetní výkazy a přílohy k účetní závěrce. Pro tyto účely byla použita metoda 

ekonomické přidané hodnoty, která je zajímavá především pro vlastníky podniku, jelikož 

umožňuje posoudit, zda se jim vyplatí do dané organizace investovat své prostředky.  

Výsledky ekonomické přidané hodnoty též pomáhají ke zvyšování 

konkurenceschopnosti podniků, což je v souvislosti s celosvětovou ekonomickou situací 

nezbytné, jelikož by měly podniky s dostatečnou rychlostí reagovat na měnící se 

podnikatelské prostředí. Tato metoda se v současných podmínkách České republiky jeví jako 

perspektivní a v mnohých organizacích je běžně aplikována. 

Smyslem této analýzy je posouzení podniku, zjištění, zda dobře řídí jednotlivé 

činnosti, identifikovat silné a slabé stránky, jež je třeba zlepšit.  

Mezi silné stránky lze zařadit kupříkladu fakt, že se jedná o vedoucí cateringovou 

společnost v ČR, která získala významná ocenění, např. Národní cenu za jakost, Evropské 

uznání za vynikající kvalitu dle EFQM. Dále je třeba zmínit i image firmy, skutečnost, že má 

obchodní zastoupení po celé ČR, jedná se o finančně stabilní podnik využívající 

nejmodernějších technologií, který má propracovaný systém řízení jakosti, poskytuje široký 

sortiment výrobků a služeb, preferuje individuální přístup ke klientům, podporuje vzdělávání 

a osobní růst zaměstnanců atd. Mezi slabé stránky spadá kupř. nedokonalá distribuční síť, 

vnitřní problémy v operativní sféře a nedostatečná propagace v určitých segmentech. 

Příležitost představuje možné zvýšení tržního podílu, navázání kontaktů s novými partnery, 

zájem investorů o firmu, nové příležitosti pro investování apod. Ohrožením je případný vstup 

nové konkurence na trh, či akvizice významných konkurentů, možné legislativní zásahy, růst 

cenové hladiny energetických a surovinových zdrojů, nižší koupěschopnost potenciálních 

klientů atd. 

K posouzení výkonnosti byly použity dvě metody – EVA entity, jejímiž průkopníky 

byla společnost Stern & Stewart a upravenou metodu manželů Neumaierových EVA equity, 

jíž využívá i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Byl též proveden pyramidový rozklad 

EVA na bázi relativního hodnotového rozpětí. Pomocí logaritmické metody byl vyjádřen vliv 
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dílčích faktorů na vrcholový ukazatel EVA. Výsledky provedených analýz byly porovnány 

s odvětvovými průměry zjištěnými z finančních analýz podnikové sféry zveřejněné na 

stránkách MPO. 

Firmy by se samozřejmě měly snažit o co největší zvýšení EVA. K tomu může dojít 

zvýšením výsledku hospodaření, tedy zlepšením výkonnosti podniku. Další možností je kupř. 

outsourcing, tedy vyčlenění interních aktivit externí firmě. Takto podnik redukuje aktivity, 

které nevytvářejí hodnotu. Společnost též může investovat do projektů s kladnou přidanou 

hodnotou, jejichž návratnost vložených prostředků je vyšší než cena kapitálu. Nesmíme však 

podceňovat význam motivačních nástrojů, které mohou nemalou měrou přispět k dalšímu 

zvyšování hodnoty. Toho lze docílit kupříkladu zainteresováním managementu na vlastnictví 

podniku – tedy při dosažení předem stanovených cílů podílem na zisku či odměňováním 

akciemi. 

Výhodou ekonomické přidané hodnoty je možnost jejího využití při tržním oceňování 

podniku. Musíme si však uvědomit, že je pouze dalším stupněm ve vývoji hodnocení 

výkonnosti podniku, má i spoustu nedostatků, tudíž by neměla být přeceňována. 

Ekonomická přidaná hodnota vypočtená oběma uvedenými metodami podala za 

sledované období téměř totožné výsledky. Ty byly kladné a navíc dosahovaly značné výše. 

Tato skutečnost znamená, že organizace vytvořila velmi vysokou hodnotu pro své vlastníky, a 

to i přes skutečnost, že ekonomiku zasáhla celosvětová hospodářská krize. EUREST je velice 

konzervativní firma, která se snaží hradit veškeré své potřeby z vlastních zdrojů a je tak 

důvěryhodná i pro potenciální věřitele. 

Na dosažených výsledcích je znatelné kvalitní vedení managementu a propracovaný 

systém řízení. Dalším faktorem výrazně přispívajícím k vynikajícím výsledkům je fakt, že 

společnost poskytuje závodní a školní stravování, které je dotováno státem, nebo na stravenky 

přispívá zaměstnavatel. V posledních letech je často diskutovaným tématem návrh na zrušení 

stravenek. Proto si klademe otázku, jak moc by tato skutečnost mohla ohrozit postavení 

společnosti. 

Velké podniky považují stravenky za jeden ze základních benefitů poskytovaných 

zaměstnancům a i přes změnu zákona je mají v plánu nahradit alternativní formou příspěvku 

na stravování. K poskytování příspěvku na stravování navíc mnohdy zavazují i kolektivní 

smlouvy. Zrušení stravenek se tedy nejvíce dotkne firem malých. 
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Z průzkumu agentury pro výzkum trhu a veřejného mínění GfK Czech, která se 

zabývá získáváním, analýzou a interpretací marketingových informací pro zákazníky v oblasti 

průmyslu, obchodu, médií a pro poskytovatele služeb ze soukromého i veřejného sektoru však 

vyplývá, že polední menu platí přibližně 71 % hostů prostřednictvím stravenek. Došlo-li by ke 

zrušení stravenek, 78 % respondentů by chodilo do restauračních zařízení méně nebo vůbec. 

Mezi klienty společnosti EUREST patří např. VZP, Nestlé, Tesco Stores, Barum 

Continental, ČEZ, Siemens atd. Většina zákazníků tedy spadá do kategorie velkých podniků a 

korporací. Chystané zrušení stravenek by se tedy námi analyzované firmy nemělo příliš 

dotknout, avšak bude také záležet na dalších faktorech, jako je kupř. růst inflace, daňové 

zatížení, stanovené ceny jídel a nápojů v samotné podnikové kantýně, restauraci či jídelně. 

Samozřejmě dojde k určitému poklesu příjmů, jelikož lidé mají strach v dobách nejistoty a 

hospodářské krize z většího vynakládání peněžních prostředků na stravování, ale toto snížení 

určitě firmě nezpůsobí existenční problémy. 
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CAPM  model oceňování kapitálových aktiv 

CFROI cash flow výnosnost investice 

CROGA cash flow výnosnost hrubých aktiv 

d  daňová sazba 

D  cizí kapitál 

DCF  diskontované cash flow 

E  vlastní kapitál 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním  

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

g  tempo růstu dividend 

Ix, Iai  indexy analyzovaného a dílčích ukazatelů 

L3  běžná likvidita 

MVA  tržní přidaná hodnota 

NOA  čistá operační aktiva 

NOPAT zisk z operační činnosti podniku po dani 

O  obligace 

Obr.  obrázek 

PP  peněžní prostředky 

rd  náklady na cizí kapitál (úrok) 

re  náklady na vlastní kapitál 

rf  bezriziková výnosová míra 

rFinStab  přirážka za finanční stabilitu 

rFinStru  přirážka za finanční strukturu 
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rLA  přirážka za velikost podniku 

rm  tržní úroková míra 

ROA  rentabilita aktiv 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROI  rentabilita celkového kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

rpodnikatelské přirážka za podnikatelské riziko 

t  sazba daně z příjmu právnických osob 

tis.   tisíc 

UZ  úplatné zdroje 

VH   výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

WACC průměrné vážené náklady kapitálu 

x  analyzovaný kazatel 

XL1  okamžitá likvidita – průměr odvětví 

XL2  pohotová likvidita – průměr odvětví 

∆ xai  vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x 

∆yx  přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele 



 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 
 
 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně 

vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního  

a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou (bakalářskou) práci 

užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová (bakalářská) práce bude v elektronické podobě 

archivována v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové 

(bakalářské) práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci, nebo poskytnout 

licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které 

byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     V Ostravě dne ………………. 

 

 

 

 

 

……………………………… 

                                  jméno a příjmení studenta 

 

 

 

 

 



 

Seznam příloh 
 

Příloha č. 1:  Rozvaha společnosti EUREST, spol. s r.o. (v tis. Kč) 

Příloha č. 2:  Výkaz zisku a ztráty společnosti EUREST, spol. s r.o. (v tis. Kč) 

Příloha č. 3:  Výpočet daně z příjmu pro potřeby výpočtu NOPAT 

Příloha č. 4: Stanovení WACC a re pomocí stavebnicového modelu dle metodiky MPO 

Příloha č. 5:  Výpočet EVA entity a EVA equity 

Příloha č. 6:  Pyramidové rozklady EVA logaritmickou metodou 

Příloha č. 7:  Srovnání vypočtených hodnot s průměrnými hodnotami odvětví 


