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Anotace 

 

V diplomové práci je popsána celková strategie podniku, která je důležitá ke zvýšení 

hodnoty společnosti, založené na správném řízení její hodnoty se zaměřením na trvalý a 

ziskový růst, jenž je předpokladem pro maximalizaci hodnoty podniku a zvýšení jeho 

rentability. Rovněž budou popsána rizika, která tyto hodnoty podniku ohrožují. Koncepce 

celkové strategie firmy je zaměřena především na oblasti lidských zdrojů, ekonomických a 

obchodních procesů. Práce posuzuje tyto faktory důležité pro řízení hodnoty ve společnosti 

Evraz Vítkovice Steel, a.s 
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společenská odpovědnost firem. 

 

Abstract 

 

            In this thesis there is described the overall company strategy, which is important to 

increase the companys value, based on proper management of it´s value with focus on 

sustainable and profitable growth, which is a prerequisite for maximizing the value of the 

company and increase its profitability. Also in this thesis will be described the risks that 

threaten the value of a company. The concept of overall company strategy is focused on 

human resources, economic and business  processes.  The thesis adjudicate these factors 

which are important for controlling the value of the company Evraz Vítkovice  Steel, a.s. 
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1.  Úvod                                                                                                                                                                                      

  

Cílem práce je analyzovat řízení hodnoty  společnosti  EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, 

a.s. a definovat a rozvést jednotlivá kritéria důležitá pro samotné řízení   včetně návrhů a 

vyhodnocení možností na její zvyšování. 

V práci budou popsány jednotlivé pojmy a specifické metody důležité pro řízení 

hodnoty firmy a dále model fungování odpovědnosti podniku, jenž by měl být založen 

především na lidském kapitálu a podpořen dlouhodobým směřováním společnosti k 

maximálnímu zvýšování jeho hodnoty.  

V praktické části práce bude zhodnocena činnost průmyslového podniku Evraz 

Vítkovice Steel, a.s., a to na základě ekonomických kritérií souvisejících s řízením hodnoty 

průmyslového podniku za roky 2008, 2009 a 2010.  Bude také využita  SWOT analýza a 

finanční analýza společnosti  Evraz Vítkovice Steel, a.s.  s  popisem následků, které nastaly ve 

společnosti s nástupem globální ekonomické krize a s cílem posoudit faktory, jenž jsou 

důležité pro řízení hodnoty společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

V závěru práce budou navrženy změny v oblastech, které dle mého posouzení souvisí 

s řízením hodnoty ve společnosti a mohly by v budoucnosti směřovat k jejímu zvyšování.  
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2. Řízení hodnoty podniku  

 

2.1      Změna  prostředí a model fungování odpovědnosti podniku  

 

2.1.1   Změna  prostředí 

 

Zrychlení změn v současném světě - hlavně dopady globalizace, technologické 

revoluce, volného pohybu kapitálu, usnadnění komunikace ve firmách a mezi lidmi, vedl 

mnoho výzkumníků k identifikaci hlavních trendů změn jako prostředku umožňujícím 

správcům připravit efektivní odpovědi. Rozlišujeme sedm nejvýznamnějších trendů na změny 

v prostředí podniků: 

 

1. Změnit povahu trhu - na trhu pružně reagovat na poptávku na straně nabídky. 

Tato změna v podmínkách globalizace a liberalizace trhů a nižší ceny výrobků 

a služeb si vynucuje neustálé snižování nákladů na jejich výrobu jako způsob 

zvýšení konkurenceschopnosti. 

2. Koncentrace pozornosti na straně klienta - klient bude centrem pozornosti, 

zejména z důvodu širokého přístupu k informacím o produktech a službách. 

Zatímco v nedávné minulosti, se pozornost přesunula k  zákazníkovi,  jeho 

získání, udržení si ho  a jeho spokojenosti. 

3. Vývoj systému Just in time, zdokonalování logistických řetězců. 

4. Rozvoj malých a středních podniků -  a to jak ve vyspělých, tak i v 

rozvíjejících se  ekonomikách včetně vytváření nových  pracovních  míst  a 

zvýšení jejich podílu na HDP.  

5. Rozšíření e-commerce do nových oblastí ekonomiky. 

6. Vysoké riziko spekulativních finančních rozmachů - zkušenosti ukazují, že 

cyklický vývoj kapitálových trhů je silnější než hospodářského cyklu. 

7. Rostoucí aktivity akcionářů, včetně institucionálních investorů v dozorčích 

radách a  rozvoj nezávislých členů správních rad veřejných obchodních 

společností a předpisů pro bezpečné vazby silnější korporace správy a řízení 

podniků, transparentnost společností, poskytnutí rad a politiky odměňování 

manažerů. 



5 
 

 

K tomu se přidávají změny v systému veřejné moci ve společnostech klientů na růst 

strategie ovlivňující podnikání a růst vlivu investorů. [17]   

  

2.1.2   Změna modelu 
 

V průmyslové ekonomice byl nejdůležitější obchodní model založený na fyzických 

aktivech. Změna modelu podniku, ve směru k významnému nárůstu nehmotného majetku - 

vyžaduje nové vedení architektury podniku, nové uspořádání vztahu mezi akcionáři a dalšími 

zainteresovanými  stranami, nové organizační struktury a dělby práce uvnitř společnosti  

Zvyšuje význam nejen akcionáře, ale i další zúčastněných stran, vznikají mezi nimi 

nové vztahy, partnerství se zaměřením na hledání maximálního přínosu pro všechny 

zúčastněné strany ve společnosti, nejen akcionářů. 

 

Pro úspěšné společnosti jejichž hodnoty jsou založeny na nehmotném majetku a 

realizaci strategie růstu hodnoty společnosti, je rozhodující přínos tří skupin vedoucích 

pracovníků:  

o finančního ředitele,  

o ředitele IT  

o generálního ředitele 

 

Tradičně lze chápat  kompetenci finančního ředitele  v oblasti a odpovědnosti, na 

straně jedné, v širokých zdrojích finančních procesů (včetně likvidity, obchodních rizik a 

pracovního kapitálu), na druhé straně účetních výkazů a všech druhů zpráv o řízení, dále 

dohlíží na procesy plánování, vč. finančního plánování a na ovládání rozpočtu. 

V podmínkách šíření nových technologií rozšiřuje roli finančního ředitele a to 

především ve směru posílení dohledu a kontroly nad efektivním využitím všech zdrojů 

podniku, zlepšení ziskovosti strategických obchodních jednotek, dohled a kontrola strategie, 

manažerského účetnictví.  

Model umožňující dosáhnout výrazné finanční úspory mezi ostatními se zaměřuje 

především na: 

 

o převod některých finančních procesů řízení na externí služby jednotek, 
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o zrychlení  elektronických forem plateb, on-line objednávek a  také zasílání 

faktur elektronickou cestou, 

 

o ochrana před měnovým rizikem v důsledku aktivních transakcí a změnou 

kurzů úvěrů,  půjček a  transakcí, atd. 

 

 Optimalizace finančních společností a jejich zřetězených transakcí podporuje 

efektivnější řízení pracovního kapitálu, snižuje náklady, uvolňuje finanční prostředky  a 

zlepšuje finanční výkon společností. [17]   

  

2.2    Výklad pojmu hodnota a řízení hodnoty 

 

Rozbor koncepce za účelem vytváření hodnoty pro akcionáře  a hodnota řízení podle 

(Value Based Management) se obvykle provádí na třech úrovních ( Controlling ): teoretická, 

technokratické - pragmatické a normativní. 

Výchozí bod teoretické úvahy jednoznačně platí pro stanovení cíle, který by měl být 

dlouhodobý a směřovat k maximálnímu zvýšení jeho hodnoty. Teoretická analýza se 

zaměřuje na zkoumání dopadu změny míry současných zdrojů, které vytvářejí hodnotu a 

systému vzájemné závislosti mezi nimi.  

Určit vnitřní perspektivy  podnikatelů a manažerů se zaměřením na strategické cíle 

může být nezbytným interním cílem spojeným  s vytvářením hodnoty  podniku. 

Podnikatelé  a manažeři  by měli  v  řízení hodnoty  provádět  takové trvalé změny ve 

společnosti, které by směřovaly  k přizpůsobení vnitřní perspektivy z vnějšího pohledu, tj. mít 

pod kontrolou požadavky kapitálového trhu. 

 

Teoretické studie poskytují řadu doporučení za účelem určení směru účinných opatření  

pro nárůst a zvýšení  dlouhodobé hodnoty. Mezi ty základní patří: 

 

o Soustředit se na maximalizaci volných hotovostních toků společnosti v 

dlouhodobém horizontu. Tam je silná korelace prokázaného vzestupu volné 

hotovosti a prokázáno rostoucí ocenění společností na kapitálovém trhu. To 

znamená, že firma zlepšuje objem volného cash flow, což vede ke zvýšení 

tržní hodnoty a naopak. 
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o Porovnání úrovně průměrných nákladů kapitálu plánovaných a realizovaných 

v závislosti na výnosnosti z investovaného kapitálu.  

o Vytváření hodnoty pro akcionáře je přímo úměrné, jde-li  o zvyšování hodnoty 

zákazníka. Vysoká věrnost stávajících zákazníků a získávání stále nových 

zákazníků má přímý vliv na  lepší ziskovost a na  dominantní vliv a růst 

hodnoty společnosti. 

o Strategie budování trvalé sociální důvěry společnosti založené na dodržování 

základních hodnot.  

o Optimalizovat kapitálovou strukturu a obratně využívat nových zdrojů hodnoty 

moderní společnosti, zejména intelektuální kapitál, zákaznický kapitál a kapitál 

informační. Tyto nové zdroje hodnot spolu se stávajícím finančním a 

marketingovým budováním hodnoty jsou důležité  pro úspěch v dlouhodobém 

horizontu. [17]   

 

 

2.3    Stará a nová tvrzení o hodnotách a cílech podniku 

 

Po desetiletí se nejlepší firma řídí při své činnosti základními hodnotami, které tvoří 

tzv. morální páteř. Přes bankroty a neúspěchy známých firem, i přes různé příklady 

uváděných hodnot se jejich hledání stalo běžnou praxí všech příslušných kapitálových 

společností na světě. Jejich cílem je nejen hledání pojiv organizace, ale i zásad nezbytných 

pro každý rozhodovací proces ve společnosti, rovněž je důležitým prvkem identity rozdílů, 

zapojení všech kolegů za účelem sdílení důležitých hodnot a tudíž součástí strategie 

konkurenceschopnosti podniku.  

 

 

a) Integrita - jako základní hodnota 

 

Ona rozhoduje o všech vztazích a utváření principů a základů společnosti. Vytváří 

důvěru mezi lidmi. Vyžaduje nejen dobře, ale především správně přijímat správná 

rozhodnutí ve správný čas a na správném místě. 

 



8 
 

b) Výzvy a radosti ze změn 

 

Společnost, ve které rozsah a tempo změn jsou pomalejší než změny v životním 

prostředí a konkurenceschopnosti podniků  je odsouzena k nezdaru. Podnik by měl 

klást důraz a tlak na hluboké, přesné a rychlé změny, zejména v produktové nabídce 

pro zákazníka. 

 

c) Vyrovnat se s očekáváním zákazníků po celém světě 

 

Každá společnost se rozvíjí díky stovkám tisíců zákazníků, kteří kupují a konzumují 

každý den jejich výrobky. Takže je to na zákaznících a  jejich problémech  a 

očekáváních v oblastech, ve kterých se  vybírá  hlavní směr rozsahu podniku. 

 

d) Tvrdá práce, víra ve vlastní síly  

 

Úspěch podniku závisí na tvrdé a obětavé práci lidí, na práci s vášní, se silnou vůlí k 

dosažení svých cílů. Pečlivost vždy, dříve nebo později vede k příznivým výsledkům, 

posiluje důvěru ve vlastní příležitosti, přidává tolik potřebné síly k zajištění růstu 

společnosti. 

 

e) Schopnost učit se 

 

Každá společnost potřebuje získávat nové talenty do všech oblastí činnosti. 

Nepřetržitě nás nutí k práci na sobě, k prohloubení svých znalostí a výměnu 

zkušeností. Učení, jak se lépe zdokonalovat, co a jak dělá konkurence,  k vzájemné 

důvěře a důvěru ve vlastní síly, je nejlepším základem pro optimismus. 

 

Je důležité pracovat na definování systému hodnot a jejich širokém využití v 

povědomí pracovníků v podniku. V případě, že vedoucí představitelé společností (klíčoví 

manažeři), se jimi řídí a vztahují se na ně při vytváření strategických a operativních 

rozhodnutí: určují jaký směr investic fúzí a akvizic, motivačních systémů, najímání a 

propouštění pracovníků by měl být. 
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Rozlišujeme čtyři základní kategorie hodnot: 

 

1. První základní hodnoty - hluboce zakořeněné principy jsou základním kamenem 

podnikové kultury.  

 

2. Záměr k určení hodnot - jde o  podniky, které v současné době nemají přesně 

určeny tyto hodnoty, ale mají záměr si je určit a dále  je rozvíjet. 

 

3. Povinné hodnoty - s ohledem na určité minimální standardy v oblasti pracovních 

podmínek v dané pozici. 

 

4. A konečně vnitřní hodnoty, projevují se nezávisle na vůli představenstva a často 

vyplývají z povahy a vlastností každého ze zaměstnanců. 

 

Základní rozdíl v těchto kategoriích má hluboký smysl pro určování hodnoty. Kodexy 

hodnot jsou důležitým prvkem sociální důvěry ke zlepšení společnosti a zdrojem jeho 

konkurenčního postavení na trhu. Stojí za upozornění, že mezi základní dimenze sociální 

důvěry vybudované  touto společností jsou: 

 

1. spravedlnost:  upřímnost, spolehlivost, pravdomluvnost, 

2. způsobilost:  znalosti a dovednosti, schopnosti přesvědčování, 

3. důsledek:   spolehlivost, předvídatelnost, zdravý selský rozum 

4. otevřenost:  říkaní  pravdy 

 

 

2.3.1  Prioritní význam zájmů akcionářů 

 

Akcionáři jsou majitelé kapitálu společnosti,  přičemž  jim  již byl poskytnut  základní 

kapitál a měl by být dále  násoben. V různých  studiích,  jsou  často porovnávány modely  

provozu dvou různých firem: 

 



10 
 

a) Americko-britský, založený na liberálním přístupu k ekonomice a na  nadřazenosti 

zájmů investorů a akcionářů, spočívající v důsledném úsilí o maximalizaci tržní 

hodnoty společnosti,  

 

b) evropský, s cílem zajistit rovnováhu mezi základními zájmovými skupinami 

kapitálové společnosti: akcionářů, zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, věřitelů a 

společnosti jako celku. [17]   

 

2.3.2 Uspořádání akcionářů  a  vztahy zúčastněných stran  

 

Výzkum ukazuje, že průměrná doba držení akcií společností je 8 let. Nepochybně  se 

zvyšuje potřeba řízení těchto vztahů se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli a v dodržování 

etických norem společně se zájmem o životní prostředí  a na dlouhodobé zájmy akcionářů, 

tedy tak, aby jim nejlépe  vyhověla. 

Je nesporné, že více než 60% akciového trhu v rozvinutých zemích obsahují penzijní a 

pojišťovací fondy,  ve kterých  jsou shromažďovány úspory obyvatel. Běžní občané se stali v 

průběhu posledních 30 let hlavními odběrately státních obligací  a akcií včetně nákupu akcií  

společností. Hlavním problémem není jen hromadění důchodů a pojistných úspor obyvatel, 

ale zejména taková transformace finančního bohatství, které by vyhovovaly potřebám 

rostoucích potřeb lidí v důchodovém věku. Většina členů společnosti, jsou tak přímo či 

nepřímo součástí kapitálového trhu. Takže operativní rozhodnutí manažerů týkající se 

strategických společností,  mají přímý vliv na úroveň a životní styl občanů. 

Mimo akcionáře, mohou i další zúčastněné strany posílit samotný vliv na produkci. 

Procesy globalizace a otevření trhů mohou rozšiřovat možnosti výběru kolegů, zákazníků, 

obchodních partnerů a snížit  tak oproti  minulosti, smysl pro loajalitu. Dodavatelé jsou méně 

závislí na stávajících zákaznících. Zákazníci však mají lepší pozici pro získání požadovaného 

zboží, je možné nakupovat na internetu a na komoditních burzách. Zúčastněné strany vnímají 

společnosti nabízející  potřebné prostředky jako strategické partnery. Zatímco dobré vztahy s 

akcionáři přispívají k financování nových projektů, zajištění expanze společnosti a také dobré 

relace s dodavateli a zákazníky s velkým pocitem pro bezpečnou strategii, pro provádění 

těchto akvizicí a získávání nových podniků. Rovněž zásadní jsou dobré vztahy se 

zaměstnanci. To vše vytváří obchodní hodnoty pro všechny zúčastněné strany. 

Pro aktivní politiku zaměřenou na zvyšování hodnoty je čím dále důležitější: 
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-tým talentovaných spolupracovníků,   

-zákazníci,  kteří  díky dlouhodobým vztahům se společnostmi, jsou a budou 

základem budoucích příjmů a cash flow pro firmu. 

 

2.4    Finanční strategie ke zvýšení hodnoty společnosti 

 

 Zastánci a představitelé koncepce řízení hodnoty společnosti  popisují různé způsoby, 

jak  pochopit vzájemné závislosti a přístupy k realizaci koncepce řízení.  Procesy zahrnují tři 

různé fáze.  

 Podstatou první fáze je vytvoření hodnoty návratnosti investovaného kapitálu 

společnosti na vyšší úrovni, než je průměrná  hodnota ceny kapitálu. Společnost, která vytváří 

přebytek ho  vynaloží  na: 

a) výzkum a vývoj společnosti 

b) rozdělení mezi akcionáře jako dividenda  či  nákup vlastních akcií 

c) snížení dluhů společnosti 

 

Vytváření hodnot, je možné tedy, pokud je podnik schopen nabídnout zákazníkům 

výrobky či služby za cenu, která přináší pozitivní návratnost investovaného kapitálu. Čím 

delší je období, kdy podnik získává kladný výnos, tím vyšší bude přínos tvorby hodnoty pro 

vlastníky. To znamená, že je třeba zaměřit se na posílení své hlavní síly, zejména při výrobě 

výrobků a služeb, které společnost má nebo může mít v podobě konkurenční výhody, a že je 

třeba opustit výrobu těch výrobků, jejichž výroba už není výhodná. 

 

Zachování vyprodukované hodnoty, se stává neméně důležité, než proces jejího 

vzniku. Nejde o to bagatelizovat nesprávné přidělování zdrojů, ale poklesu marží a následné 

ztráty v důsledku špatné výroby, neúčinné kontroly peněžních toků, atd. Snížení míry 

návratnosti investovaného kapitálu nesmí být nižší než hodnota průměrných nákladů.  

 

Cílem společnosti je udržení kapitálových zisků a vyplácení dividend. Podmínkou je, 

že společnost vyvine a realizuje strategii budování dlouhodobé hodnoty a  na kapitálovém 

trhu bude mít důvěryhodné a spolehlivé informace o stavu a vyhlídkách podniku. 

 



12 
 

Známe čtyři základní  strategie modelu diskontovaných peněžních toků, určených ke 

zvýšení hodnoty podniku: 

 

1)   Zvýšení peněžních toků z aktiv podniku, bude  zahrnovat: 

 

Aktiva držená podnikem jsou výsledkem investičních výdajů vzniklých v minulosti. 

Jestli byly vynaloženy v malé účinnosti, nebo nebyly nejlépe řízené, je tu vždy 

možnost lepšího využití v získání větších hotovostí po zdanění.  

Snížení kapitálových výdajů a zvýšení nebo snížení výdajů na pracovní kapitál má 

přímý význam pro zvýšení cash flow a zvyšování hodnoty společnosti. 

 

2) Zvýšení plánované míry růstu sazeb cash flow, které mohou být důsledkem: 

 

 -tempa růstu reinvestice do majetku a projektů s pozitivní čistou současnou hodnotou, 

 -zvýšení návratnosti kapitálu 

 

3) Nižší náklady na kapitál prováděné  díky: 

 

-snížení operačních rizik na majetku a investic realizovaných, 

-změna zdrojů financování,  

-změna  ve  způsobu  financování,  optimální využití úvěrů a půjček,  dluhopisů,    

emisí akcií, apod., 

 

4) Prodloužení období růstu, tj. období, během něhož výnos z investovaného kapitálu je 

vyšší než průměrné náklady. Je nutné zároveň uvědomit to, že každá společnost 

prochází různými fázemi vývojového cyklu (vznik, růst, zralost, zánik). Vysoký růst a 

zralost jsou období, ve kterém podnik vyvíjí rychlostí vyšší než jiné společnosti ve 

stejném oboru. Zvyšuje se jeho konkurenceschopnost a vytváří rostoucí zisky a 

návratnost investovaného kapitálu musí být vyšší, než průměr výrobních nákladů na 

kapitál. Prodloužení znamená prodloužení růstu hodnoty podniku. 

 

Zavedení hodnocení kapitálové společnosti s nástroji v podobě ekonomické přidané 

hodnoty se může společnost soustředit na zvyšování hodnoty finančních strategií. 

„Vybudovat, spravovat a uklidit“ jsou  nejjednodušším způsobem jak vyjádřit tuto podstatu. 
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Vytváří se tedy  ty sledované investiční projekty, které zajistí vyšší návratnost vlastních 

nákladů na kapitál. Uklízet nebo odstranit ty druhy činností, které neposkytují současné a 

budoucí návratnosti kapitálu a převyšují výrobní náklady. V praxi tento princip vede velmi 

často k získání dvojího účinku: tedy růstu provozního zisku a zároveň snižuje velikost 

použitého kapitálu, resp. sníží investice. [15] 

 

2.5    Společenská odpovědnost firem 

 

V současné době se zvyšuje a bezpochyby zajišťuje růst společnosti, význam sociální 

odpovědnosti, a to jak mezi vedoucími pracovníky tak v samotné společnosti. Ale je potřeba 

učinit všechny nezbytné kroky ve firmách, které se budou lišit v závislosti na tom, kdo je 

příjemcem takových opatření? 

 

Již v roce 1974 P. Drucker poukázal na to, že jedním ze tří hlavních úkolů 

představenstva společnosti je poviností nést sociální odpovědnost. Volné podnikání v 

podmínkách ekonomické svobody nemůže existovat jen proto, že je to dobré pro obchod, což 

znamená pro jeho existence, je to ale nutné pro potřeby široké veřejnosti.  

 

Model sociální odpovědnosti podniků obsahuje pět základních pohledů jenž 

odůvodňují,   jaká   je   společnost   povinna   přijmout   podpůrná     opatření,    pro    

zvyšování blahobytu společnosti jako celku, spolu s realizací obchodních cílů.  

 

Prohlášení č. 1:  

 

"Společenská odpovědnost vychází ze síly společnosti." 

 

 

Obchod má rozhodující vliv na základní sociální otázky: velikost zaměstnanosti a stav 

životního prostředí, ve kterém všichni žijeme. 

 

Prohlášení č. 2: 

 

 "Budeme   jednat    v    obousměrnně   otevřeném   systému,     zaměřeném   na   signály    od  
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společnosti  a  otevřeně  a  veřejně odhalovat  své činy." 

 

Je potřeba zdůraznit potřebu trvalého, upřímného a otevřeného dialogu mezi podniky a 

společností. Společnost by měla poslouchat návrhy na zachování a zlepšení sociální péče, 

přičemž členové společnosti by měli mít možnost seznámit se s podobami realizací zprávy o 

firmě, včetně plnění svých společenských povinností. 

  

Prohlášení č. 3:  

 

"Sociální  náklady    a    přínosy    jednotlivých   činností,   výrobků    nebo    služeb,   musí  

být pečlivě vypočítané, a součásně musí obsahovat rozhodování o jejich pokračování." 

 

Myšlenka spočívá v tom, že některé projekty před samotným podnikáním musí vzít v 

úvahu nejen technologické dovednosti a technické řešení, ziskovost, atd., ale také zohlednit 

jejich dlouhodobé i krátkodobé sociální důsledky. 

  

Prohlášení č. 4: 

 

 "Sociální  náklady spojené s každou akcí, produktem nebo službou budou proto přeneseny na 

spotřebitele." 

 

Nemůžeme  být naivní a očekávat, že společnost nebude přenášet náklady a  opatření   

přijatá pro společnost na  spotřebitele, a to prostřednictvím zvýšení cen zboží a úsluh, jejichž 

akcemi jsou tyto výdaje vynaloženy. 

 

Prohlášení č. 5: 

 

 "Obchodní  instituce a občané jsou povinni zapojit se do nějakého sociálního problému, který 

leží mimo jejich běžnou oblast činnosti." 

 

Pokud podnikatel ví, jak řešit konkrétní sociální problém,  měl by se zaměřit přímo na 

jeho řešení a pomoci tak ve fungování společnosti.  Nakonec  bude těžit z celkového zlepšení 

společnosti a aktivně se může  podílet na zvyšování prosperity obyčejných lidí. 
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 Podstatou modelu s cílem posílit sociální povinnosti podniků a manažerů společnosti 

na stejné úrovni svých ekonomických cílů je rozhodnutí  pro rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci po celou dobu fungování podniku: rovněž tak všech zúčastněných stran i 

jednotlivců, sociálních skupin a organizací, které chtějí stejně  jako akcionáři úspěšný a 

dlouhodobý rozvoj společnosti. Příznivci prosociálních postojů a chování podnikových 

manažerů označují sociální závazky jako důležité pro společnost: 

 

-zahrnutí sociálních cílů v systému ročního plánování společnosti, 

-hledání srovnatelných průmyslových standardů pro sociální programy, 

-prezentace  zpráv  o pokroku v sociální odpovědnosti  členů organizace, dozorčí rady,  

správní rady a hlavní zainteresované strany, 

-použití  různých způsobů  hodnocení naměřených výsledků, 

-měření nákladů a přínosů společných programů.  

 

Prosociální chování cílové společnosti a manažerů by mohlo vypadat takto: 

 

-závazky  spojené se sociálně-ekonomickými cílemi společnosti a realizací sociální 

odpovědnosti na úrovni příslušných zákonů, 

-společenská odpovědnost -  společnost  klade důraz na ekonomické a sociální cíle, 

-reakce na sociálně-ekonomické cíle společnosti, spojené s podílením  se na  řešení     

sociálních problémů. 

 

Společenskou odpovědností se rozumí, že evropské podniky, jenž  se považují za 

nedílnou součást společností,  jednají se sociální odpovědností  a  plní si své povinnosti vůči 

občanům, jako jakýsi závazek vůči společnosti. Z tohoto důvodu nemáme důvod tvrdit, že by 

zisk byl  jediným  cílem podnikání, stejně tak je důležité  zajištění společnosti během 

dlouhodobých  období a získat si  pozitivní obraz okolí. Nová ekonomika potřebuje 

především novou  teorii racionality, společně s určením si  kritérií pro efektivní řízení 

ekonomických, etických a  sociálních aspektů.  

 

 Výsledky empirických studií provedených v druhé polovině devadesátých let, které se 

týkají chování podnikatelů na sociální a ekonomické úrovni ve společnosti výslovně uvádí,  

"že, uznávají preference pro ekonomickou odpovědnost podnikatelů a ekonomické normy 

důležité pro umístění a pozici firmy před ekonomickou úrovní a etickými hodnotami v 
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hierarchické struktuře  podnikatelů."  Je těžké být překvapen již v prvním období 

transformace ekonomiky.  

 

Začlenění do rozhodování manažerů a firem a jejich sociální odpovědnosti jako 

závazků, společně s hledáním sociálního řešení a řízení se stává prosociální pro všechny 

skupiny zúčastněných stran. Tím lze podporovat udržitelnost  a  zainteresovanost všech 

skupin, a tím podpořit udržitelnou a sociálně akceptovanou hodnotu podniku. Ale není možné 

si nevšimnout, že  častými kroky společnosti v oblasti společenské odpovědnosti, je cesta k 

reklamě a propagaci výrobků nebo služeb, které slouží k posílení dobrého jména a pověsti, a 

tím zvýšení prodeje. Z tohoto důvodu si lze povšimnout dobrovolně rostoucího počtu 

podniků. 

 

 Teoretici při řízení záležitostí vyzdvihují perspektivu podniku, jako sociální kompasy 

hodnotového systému požadované chování organizace. S odkazem na koncept  organizací se 

připojí do kategorie sociální odpovědnosti podniků, včetně potřebných atributů, jako 

například "veřejné uznání, důvěra, profesionalita, etické standardy podnikání, atd." V popředí 

řízení moderního podniku jsou  tři prvky, které určují: 

 

-očekávání  různých   skupin   akcionářů   podniku   o   jejich  plnění   v souladu  s   

povahou  a podmínkami  realizací   těchto očekávání, 

 

- řídí  sběr zásad  a  mechanismů  k zajištění   plnění  očekávání  akcionářů, 

 

- úpravu  společnosti  vyjádřit i  ve své  reakci  na  odpovědi  a  očekávání akcionářů. 

  

Budování budoucnosti podniku jako organizace sloužící provoznímu prostředí na třech 

základních hodnotách: důvěra, profesionalita a inovace. Je důležité položit si otázku, kdy 

podnik  zvyšuje svou  hodnotu  jako  primární zájem  cílových skupin.  

  

Akcionáři a potenciální investoři čekají nadprůměrnou (vzhledem ke srovnatelným 

kapitálovým trhům a společnostem v tomto odvětví), celkovou návratnost (kapitálové zisky a 

dividendy), a to v dlouhodobém horizontu (7-10 a více let). 
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Zákazníci očekávají nejvýhodnější vztahy v podobě užitečnosti a kvality zakoupených 

výrobků a služeb, včetně uvedených cen. To je to, co je životní mízou podniku, zajišťující mu 

příjem a hotovosti. Zaměření na zákazníka a jeho hodnotu, určuje vizi a směr rozvoje 

společnosti. Umožňuje vytvářet vztah kapitálu, a to i se zaměstnanci, dodavately a věřitely. 

  

 Zaměstnanci nemají zájem pouze o zabezpečení pracovních míst a vysoké mzdy za 

práci. Podnik pravděpodobně očekává zvýšení hodnoty: 

 

1) vzrůstu  reálné  mzdy,  což   je  srovnatelné  s  koordinací  v  tomto  odvětví, 

 

2) možnost  trvalého  zvyšování   jejich    kvalifikace a odborné dovednosti, které měly 

přispět   ke  zvyšování úrovně mezd v budoucnosti  a posílit postavení zaměstnanců na 

trhu práce, 

 

3) účast na zaměstnaneckém penzijním pojištění či jiných formách příspěvků, které 

zajišťují převod části svých úspor do akcií společností  v nichž pracují. V recesi, nebo 

krizové situace ve společnosti zaměstnanci mají právo očekávat, že výměnou za 

loajalitu a aktivní zapojení do budování hodnoty firmy, přispějí svou pomocí v  přežití   

těžkého období,  v zájmu všech  skupin. 

 

Dodavatelé surovin, materiálů a zařízení - po dobu vzájemného porozumění vytváří 

strategické partnerství. Dodavatelé mají rozhodující vliv na konečnou jakost a ceny výrobků a 

služeb. Krize mohou pomoci zákazníkům a to snížením cen, prodloužením lhůty k zaplacení, 

atd.  Většina z nich má zájem o dlouhodobé zvýšení nabídky a možnost budování strategie 

spolupráce, založené na partnerských vztazích, maximalizování vzájemně výhodné 

spolupráce. 

 

Věřitelé mají zájem na termínových platbách, splácení půjček a úvěrů. Může být 

naděje na růst úvěrů, dlouhodobý závazek k bezpečnému investování do projektů a 

společností, financování růstu do budoucnosti. Utváření partnerství, založené na otevřenosti, 

důvěře a profesionalitě, snižuje riziko na straně věřitelů a snižuje náklady na účasti 

zahraničního kapitálu na straně podniku. 

 



18 
 

Místní komunita se podílí na zvýšení hodnoty prostřednictvím příjmu z daní a služeb, 

ale především se firma podílí na spolufinancování místní infrastruktury (ochrana životního 

prostředí, kulturní zařízení, vzdělávací instituce, zdravotnictví, atd.) sociální a charitativní 

činnosti na podporu nejchudších komunit. 

 

Vláda se zajímá o zvyšování hodnoty společností z pochopitelných důvodů:  zvýšení 

daní do státního rozpočtu a růst zaměstnanosti. V obou případech, posiluje procesy 

ekonomického růstu. 

 

Resumé: všechny hlavní skupiny ve společnosti by měly mít zájem na zvyšování její  

hodnoty, protože se musí zúčastnit na tvorbě hodnoty, ale i na spotřebě. U každé skupiny 

interních a externích akcionářů je pravděpodobné, že pouze zvyšují úroveň prosperity v 

vzrůstající hodnoty firmy. Uspořádání vztahů mezi zájmovými skupinami, by proto měl být 

vybudován jako síť vzájemných výhod. Dominanci by neměla mít pouze jedna z dotčených 

stran, která nemá žádný význam pro - akcionáře, dodavatele, zaměstnance nebo klienty, 

zpravidla omezuje růst hodnoty podniku a je krátkodobou dominancí. [17] 

 

2.6     Řízení hodnoty společnosti 

 

Zásady posuzování se provádí na základě hodnoty řízení a vyžaduje řízení na výstavbu 

koncepčních hodnot. Jedná se zejména o finanční oblasti podnikání, ale nejen o ně. Vyvážené 

nové ukazatele, rozšířené na nehmotné zdroje, poskytují přístup a mnoho návrhů, rovněž jako 

tipy pro efektivnější provádění strategie růstu a dobrého jména.  

 

 

Řízení hodnoty v oblasti finančních se týká tří základních kategorií: a) nárustu b) 

ziskovosti,  c) rizika. Výstup je možné formulovat  takto: 

 

1) trvalý a ziskový růst je základním předpokladem pro maximalizaci 

hodnoty podniku, a to zejména na zlepšení rentabilnosti a ve snižování 

možných rizik,  
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2) zvýšení rentability kapitálu (vlastního i cizího), v určitém období zvyšuje 

riziko vedoucí ke zvýšení hodnoty podniku, 

 

3) s vodorovným růstem a ziskovostí podniku, je tomuto umožněno snížení 

rizika růstu hodnoty podniku. 

 

Skutečná hodnota podniku s cílem maximalizovat výsledek a tento v cestě podniku 

trvale, dlouhodobě a systematicky zvyšovat. Dále udržovat úroveň ziskovosti a postupné 

snižování rizika podnikových procesů. 

Téze první ukazuje na potřebu soustředit se na přechod z nárůstu tržeb na úrovni 

ziskovosti, na zvýšení prodeje s doprovodným zlepšením ziskovosti (controlling prodeje). 

Existuje zde obava z prázdného růstu, tj. růstu tržeb, klesající úrovně ziskovosti, což následně 

vede k poklesu hodnoty podniku. 

Z druhé téze je zřejmá potřeba získat znalosti plánování celého kapitálu ziskovosti a 

jeho porovnání s aktuálně získanou úrovní ziskovosti (rentability controlling). To platí i pro 

použití ekonomické přidané hodnoty, jenž je měřená (plánovaná a dosažená) jako základní 

míra přidané hodnoty, kterou vytváří samotný podnik. 

Odvození ze závěrů této analýzy by mělo zahrnovat také velikost hotovost získané z 

provozních činností a velikosti volných peněžních prostředků v daném období. Konečně 

analýza ziskovosti vede k síťovému plánování a řízení obchodních vztahů se zákazníky a 

dodavateli. 

 

Je tedy vidět, že k řízení rentability patří: 

 

1) řízení o ziskovosti vloženého kapitálu, 

 

2) řízení ekonomické přidané hodnoty = EVA, 

 

3) řízení vytvořené hotovosti, 

 

4) řízení obchodních vztahů. 

 

Třetí teze zdůrazňuje vliv na snížení rizika zvýšením hodnoty podniku - při dané 

úrovni růstu a ziskovosti. Řízení rizika je nutno analyzovat jako celé spektrum rizik podniku: 
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od rizika struktúry s dodavately a zákazníky, v mnoha dimenzích finančních rizik: riziko 

ztráty likvidity a solventnosti, riziko nadměrného zadlužení, kurzové riziko, atd., až do úrovně 

rizika ztráty konkurenceschopnosti nabízených produktů a služeb. 

Shrnutí: 

- tlaky na kapitálovém trhu v souvislosti s rostoucí globalizací a rychlým     

rozvojem, rovněž se zvýšeným zájmem o nové technologie je třeba použít 

koncept hodnoty založené na řízení jako účinné metody  zajišťující 

dlouhodobý růst  hodnoty podniku, 

 

- hodnota řízení firmy založená na  se soustředěné pozornosti manažerů a na 

maximalizaci peněžních toků, zvyšuje význam strategických a operativních 

rozhodnutí a tím také snižuje celkové riziko. Posiluje společnost v růstu 

jednotlivých procesů, což znamená, že mohou ve větší míře uspokojit rostoucí 

očekávání akcionářů a sociální odpovědnosti. To pro změnu ve vlastnictví 

společnosti směrem k většímu veřejnému významu institucionálních 

investorů, zejména penzijních fondů. V zájmu svých střadatelů kapitálu a 

poskytovatelů vlastních peněz, mají stále silnější zájem o zajištění extrémně 

vysoké míry návratnosti, tak aby byla zajištěn vysoký výnos jednotlivých 

střadatelů i  dnes,  

 

- změnit model a zdroje současné hodnoty podniku v ekonomice založené na 

znalostech a intelektuálním kapitálu. Svou schopnost soustředění dostupných 

sil a prostředků v podniku na budování silné značky a zvýšení kapitálu svých 

zákazníků, znalostního kapitálu, kapitálové, informační a organizační 

struktúry a vztahu k okolním společnostem se rozhodli stavět na základě  

dobré vůle ve stále více globálním a konkurenčním světě, 

 

- přesun důrazu na klienta a hodnotu pro zákazníka řízení při rozhodování 

manažerů se stává nezbytnou podmínkou vzrostu dobrého jména. Firmy 

začínají počítat kapitál klientů, jejich hodnoty pomocí informačních 

technologií. Toto je další krok v mezilidských vztazích a v komunikaci s 

klienty, dále v budování klientské základny a segmentaci trhu, 
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- ocenění kapitálového trhu závisí na přesné předpovědi budoucích 

diskontovaných peněžních toků a jejich účinném uplatňování. Nejdůležitější 

schopnost dosáhnout udržitelného růstu v podobě relevantní hodnoty 

kapitálových zisků a rostoucích dividend. Nejen na vznik, ale i na údržbu a 

realizaci dobrého jména, 

 

- kromě dominantních tradičních dividend v hotovosti  (s výjimkou 

kapitálových zisků), forem dávek pro akcionáře získávají na důležitosti: 

speciální dividendy v hotovosti a program zpětného odkupu vlastních akcií. 

Vyskytují se především při poklesu na akciových trzích, dlouhotrvající období 

nedostatku ocenění akcií spolu s přebytkem nahromaděných volných 

peněžních toků a nedostatek velkých, atraktivních a investičních projektů, 

 

- řízení hodnoty se týká hlavně finančních parametrů, odhadu výsledků i 

pohledu zákazníka, využití intelektuálního kapitálu, informačních technologií 

a organizace podniku. Analyzuje se stav společenských cílů. Controlling 

prodeje, ziskovosti, řízení rizik, včetně peněžních toků a návratnosti kapitálu 

se stane základní součástí společnosti při řízení její hodnoty, 

 

- sociální odpovědnost podniků a budování sociální důvěry - jako prvek 

konkurenceschopnosti podniku roste na významu, a to nejen v období 

stagnace, ale i při ekonomickém růstu. Management společnosti s ručením 

omezeným se stává pro-sociální a hlubší dlouhodobé zájmy splňuje pro 

všechny základní zájmové skupiny. To je možné v případě, že podnik v 

každodenním rozhodování ve všech ohledech základních hodnot 

upřednostňuje: uctivost, kompetence, otevřenost, vášeň pro tvorbu, vzájemnou 

odpovědnost v rámci sehraného týmu lidí. [17] 
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3.      Intelektuální kapitál  
 

Od počátku historie se každá firma  snaží najít nebo vytvořit něco, co vstoupí na trh, 

něco co se odlišuje od ostatních společností na trhu, produkt, který stále láká zákazníky - 

slovem něco, co bude vytvářet konkurenční výhodu a bude přispívat ke zvýšení  hodnoty. S 

rozvojem civilizace se vyvíjejí také zdroje této výhody, teď přišel čas na vítězství 

intelektuálního kapitálu. 

 

"Ať mi povodně nebo požár zničí mou továrnu a rozmetá jí po zemském povrchu, ale 

ať mi nechá mou organizaci - do šesti měsíců budu mít celou svou společnost zpátky," 

památné fráze, kterou Andrew Carnegie pronesl na konci devatenáctého století, dobře 

ukazuje, uvědomění toho co mohou a měly učit miliony podnikatelů na celém světě. Povaha 

podniku a jeho konkurenceschopnost není výpověďí nashromážděného materiálu a finančního 

majetku (strojů, budov, peníze, cenné papíry), ale atributy nehmotné, jedinečné schopnosti a 

kompetence, díky kterým existuje na trhu a rozvíjí se, a to i po boku velikánů tohoto stejného 

odvětví. 

 

V jedné z otázek položené za účelem identifikace klíčových faktorů  bylo považováno 

jako zdroj obchodní hodnoty. Často zmiňované: faktory v závislosti na trhu, na kterém 

společnost působí je důležitý čistý zisk a růst, zvyšování ziskovosti, spolehlivé organizační 

struktury, know-how, najímání vysoce kvalifikovaných pracovníků, zvyšování jejich 

kvalifikace, zlepšování pověsti, tradice, bohatou produktivitu, inflaci, vysokou adaptaci a 

využití příležitosti pro nové způsoby výroby, velmi dobře rozvinutá distribuční síť, velmi 

dobrá znalost trhu a konkurence, významná mobilnost se přizpůsobení se potřebám trhu, 

propagace ochranné známky, která může být trvale označena pro spotřebitele na trhu, 

realizace filozofie TQM, změna mentality členů společnosti, propagační akce, uzavírání 

smluv, rozšiřování v oblasti provozu, pověst společnosti, postavení na trhu, kooperativní 

vztahy, inovace, vlastnictví rozvojových strategií, tajemství výroby, šířka a hloubka pronikání 

na trh, věrnost zákazníků, image firmy a soustředění se na její zákazníky. Na tomto dlouhém 

seznamu chybí uvést finanční zdroje (kapitál). Obecně platí, že většina zdrojů je v dobrém 

jméně a v lidském kapitálu vnitřní organizace, dále v její pověsti, znalosti trhu a flexibility  

společnosti. 
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Dlouhodobé povědomí každého podnikatele začalo vstupovat do teorie managementu 

a koncem dvacátého století byl vynalezen pojem "intelektuální kapitál", který se stal odpovědí 

na mnohé otázky . Terminologie je zde velmi rozmanitá: často stejný význam pro různě 

odlišné koncepty. Například, jako ekvivalent pojmu "intelektuální kapitál" jsou používány 

slova: neviditelný majetek, nefinanční aktiva, majetek skrytý, neviditelné bilance, znalostní 

kapitál, interně vytvořený goodwill, skrytá hodnota. Na druhé straně, někteří jasně oddělují 

intelektuální majetek (tj. neviditelné zdroje) od intelektuálního kapitálu (tj. závazky - jejich 

zdroje financování). 

 

V podstatě je intelektuální kapitál rozdílem mezi tržní a účetní hodnotou společnosti. 

Ale jak měřit tržní hodnotu? V případě veřejných společností se prostě přijme tržní 

kapitalizace. Znamená to, že společnosti, jejichž akcie nejsou oceněny na burze, nemají 

intelektuální kapitál a nelze ho měřit?  Ne - intelektuální kapitál se může vyskytovat v 

jakékoli osobě (ne nutně ekonomické), ale pokud nemáme mnoho modelů ocenění společností 

mohou se výsledky lišit. Také je otázka spolehlivosti relativního ocenění. A to je jen část 

problémů spojených s oceněním intelektuálního kapitálu. 

 

Proto usilujeme o zlepšení povědomí a jeho značném zjednodušení při samotném 

pohledu na některá základní fakta svědčící o rostoucím významu intelektuálního kapitálu: 

 

- V roce  1982  tvořil  hmotný  majetek  ve  výši  62% z tržní hodnoty podniků, 

v roce 1992 tento podíl klesl na úroveň 38%, 

 

- v roce 1980 se  průměrná  sazba  ceny  tržní  hodnoty  společností pohybovala  

na indexu  1,  zatímco v roce 2000  vzrostla na 6, 

 

- v roce  1973 index  P  pro všechny společnosti kotované na NYSE  činil 0,82,   

přičemž v roce  1993 se zdvojnásobil na 1,69, 

 

- v roce  2000  celkové  investice amerických firem u  hmotného majetku činila 

asi 1100 miliard   amerických dolarů  a  investice do nehmotného majetku byly 

jen mírně nižší: 1000 mld. Kč, 
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- asi 95% variability cen akcií společností je výsledkem nefinančních 

informací. 

 

U největších světových společností jejich míra tržní hodnoty, podle hodnoty účetní 

ovlivňují různé faktory (např. intelektuální kapitál). Ve většině případů, vytvořená hodnota 

výrazně přesahuje hodnotu  podniku společnosti. V mnoha velkých společnostech s dobrou 

pověstí (zejména v oblasti technologií a farmaceutických společností) tvoří tržní hodnotou a 

to  asi v  80 - 90%  intelektuální kapitál. Tyto ukazatele byly sníženy v průběhu několika 

posledních let, což je věcí účetních skandálů a klesající důvěry podniků a poskytnutých 

informací investorů.  

Najít klíčové zdroje hodnot společnosti pohledem na účetní závěrky zpravidla nestačí - 

je nutné hledat cestu k lidem, kteří tvoří subjekt, jeho organizaci a celou společnost, vliv na 

jejich intelekt, závazky a  získat si takto zákazníky a vztah s nimi, atd.  

Důležitost těchto "neviditelných aktiv", roste v posledních letech. Ne bez důvodu, 

post-industriální éry tzv. "znalostní éry" a "informačního věku", nejenom dle nehmotných 

zdrojů se znalostní faktor vytváří pro hodnotu firem.  

 

Otázku týkající se podstaty intelektuálního kapitálu, vědci poukazují na to, že 

umožňuje vytváření hodnoty pomocí několika intelektuálních kritérií. Proto nestačí znalosti, 

intelekt nebo umění vytvářet nové hodnoty, stejně nestačí jen mít počítač, ale je nutné vytvořit 

nový produkt, který se bude prodávat na trhu. Aby společnost mohla mít intelektuální kapitál, 

musí dojít k uvedené akci, která transformuje tyto znalostní hodnoty. Intelektuální kapitál je 

důvod, proč se potenciál vytváří jako hodnota podniku. Jeho hlavním zdrojem je znalost: jeho 

nabytí, držení, distribuce, a především: umění používání. 

 

Obecně platí, že je důležité vzít v úvahu dvě hlavní složky a to: lidský kapitál a 

strukturální kapitál. Vše je součtem kapitálové a organizační struktury vztahů s klienty (tzv. 

kapitálem klientů nebo relačním kapitálem).  Samozřejmě se mnozí autoři shodují v mnohých 

definicích intelektuálního kapitálu a jeho klasifikace, jenž závisí na ukázce příkladného 

kompromisu v mnoha oblastech,  které společnost každodenně řeší.  

 

Lidský kapitál je kombinací znalostí, dovedností, zkušeností, kreativity, inovací a 

dovedností jednotlivých pracovníků, který umožňuje efektivní plnění dodavatelských a 

obchodních vztahů. Je také nutné: neustálé zlepšování v získávání znalostí a v praktickém 
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využívání nových znalostí. V úvahu je nutné brát hodnoty podniku, její firemní kultury a 

filozofie. Mezi nejdůležitější faktory lidského kapitálu zmínit schopnosti, postoje a 

"intelektuální bystrost." 

 

Kompetence vytvářet hodnoty znalostí, dovedností, talentu a know-how zaměstnanců, 

tento prvek je obvykle označen jako faktor konkurenční výhody společnosti a je považován za 

klíčový. Individuální přístup je důležitým faktorem, který určuje správné používání odborné 

způsobilosti zaměstnanců. Co ovlivňuje zaměstnance: 

 

-  motivace - dosažení strategických cílů, schopnost překonat 

potíže, snaží se realizovat sny, vidina vizí a záměru pro obrat v 

životě, 

 

-   firemní kultura - v organizaci se hlásit k hodnotám a normám, 

které mají vliv na jednání a postoje všech účastníků, 

 

- způsob řízení - styl řízení podniku, řízení vztahů se 

zaměstnanci, jelikož tento faktor výrazně ovlivňuje kolektivní 

motivaci všech zaměstnanců a má vliv na firemní kultúru 

zaměstnanců (nastavení vhodného způsobu chování). 

 

 

"Intelektuální bystrost" je dovednost aplikovat znalosti v nejrůznějších situacích, 

stejně jako schopnost vytvářet nové nápady a transformovat je do výrobků a služeb. Dá se 

říci, že se jedná o společnost, kde prim hraje inteligence zaměstnanců: což je schopnost 

spojovat fakta, znalosti a zkušenosti za různých okolností. 

 

Strukturální kapitál obsahuje ty prvky, které jsou majetkem podniku – jde o schopnost 

podpořenou produktivitou jednotlivých pracovníků, informačních systémů, hardware, 

software, databázemi, seznamy zákazníků, organizační strukturou, vynálezy, patenty, 

ochrannými  známkami,  pověstí,  rovněž zmiňuje kapitál klientů a důležité vztahy s 

klíčovými zákazníky. Strukturálního kapitálu a jeho infrastruktura podporuje duševní kapitál. 

Skládá se ze dvou základních prvků: kapitálu organizačních vztahů a vztahů s klienty. 
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Kapitál klientů je seznamem klientů a vztahů mezi nimi a společností. Získávání 

dovedností a výstavbu majetku zákazníků, založenou na vzájemně loajálních vazbách. 

Získávání dovedností a vytvoření aktiv zákazníků, loajální vazby určují kontinuitu podniku. 

Zvlášť důležitý je dlouhodobý časový horizont: vytvoření trvalé hodnoty, kdy je nutné 

perspektivní myšlení a jednání. Obecněji řečeno, klient je kapitál, a proto je důležité 

formování vztahů s ostatními zúčastněnými stranami: dodavately, subdodavately, investory. 

Tato část je kapitálem často prezentovaným na třetím místě, je rovnocenou součástí 

intelektuálního kapitálu (kromě kapitálu lidských zdrojů a strukturálního kapitálu). 

 

Organizační kapitál je obchodní investicí do systémů a nástrojů a jeho filozofie, která 

se postupem času urychluje v tok informací  organizace a také mezi organizací a jejím 

prostředím. Tento prvek je vnitřní účinností podniku. Kapitál představuje tedy stěžejní 

předurčení inovativních developerských společností a  vztahuje se na ní možnost ochrany 

duševního vlastnictví vytvořeného prostřednictvím inovací a kreativity zaměstnanců. Druhou 

složkou organizačního kapitálu je kapitál procesů: zvýšení efektivity pracovních procesů, 

technologie, pracovní programy, týká se praktických znalostí a umění jejich použití při 

vytváření hodnoty společnosti. 

 

Aniž bychom zabíhali do podrobností různých definic a klasifikací duševního kapitálu, 

lze říci, že je dobré brát v úvahu stejné faktory - obtížné nebo dokonce nemožné pochopení 

systému finančních výkazů -  které významně přispívají k vytvoření podnikové hodnoty. 

 

Jak již bylo zmíněno u intelektuálního kapitálu, je možné u tohoto vytvářet obchodní 

hodnotu. Existují však i takové subjekty, jejichž tržní hodnota, je nižší než účetní hodnota, 

což naznačuje, že skutečnosti uvedené v kapitálové struktuře podniku, mohou hodnoty nejen 

vytvářet, ale také – jak je správně uvedeno u řízení podniku –  může způsobit destrukci této 

hodnoty. 
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3.1     Základní prvky intelektuálního kapitálu 

3.1.1  Zaměstnanci a vedení 

 

Zaměstnanci jsou obecně uvedeni jako nejdůležitější aktivum společnosti. A je to tak 

správně - koneckonců, jsou to jejich znalosti, zručnost, zkušenosti, vynalézavost a odhodlání  

co vytváří samotný podnik. Přijímání zaměstnanců s kompetencemi, které odpovídají 

potřebám společnosti, zlepšení jejich dovedností a využití znalostí a dovedností jsou ty 

základní "stavební kameny" každého subjektu. Tradiční formy konkurenceschopnosti 

(náklady, technologie, distribuce, výroba a funkce výrobku) mohou být kopírovány, jsou 

nezbytné v tržní konkurenci, ale jejich držení nezaručuje úspěch. V dnešní ekonomické realitě 

vítězí rychlost, pružnost, reagování na výzvy dovednosti, učení se schopnostem a dát 

kompetence zaměstnancům. Úspěšná organizace musí být schopna rychlého nasazení 

strategie, musí řídit procesy inteligentně a efektivně, s cílem maximalizovat přínos a oddanost 

zaměstnanců a vytvářet podmínky pro provádění neškodných změn. Potřeba rozvíjet tyto 

dovednosti se stanovuje jednotlivými cíly v oblasti lidské praxe a řízení zdrojů. 

Analyzováním lidských zdrojů se musíme ptát, zda mohou přinést hodnoty do společnosti. 

Zkušenostmi z podniků, stejně jako kontrolou prováděnou společností OECD, je poukázáno 

na velké výhody díky investicím do lidského kapitálu. Tyto investice jsou přínosem pro 

zaměstnance a společnost, zvýšují jeho produktivitu a konkurenceschopnost. 

 

Každý podnikatel si je vědom, že jeho společnost, stejně jako její hodnota stojí na 

dobrém rozvoji zaměstnanců. Mnohé studie prováděné různými poradci i akademickou sférou 

dokazují  platnost tohoto tvrzení, což ukazuje na silné vazby mezi kvalitou lidského kapitálu a 

procesu konkurenceschopnosti a tvorby hodnoty podniku. 

 

Nejdůležitější význam pro vytváření hodnot, je dokonalost při přijímání zaměstnanců. 

Zejména: schopnost přilákat a udržet talentované lidi, s upozorněním na dobrou přípravu pro 

výkon povolání nově přijatých pracovníků, vše úzce souvisí s potřebami (pro business plán), 

vytváření dobrého jména (požadované) zaměstnavatele. Stejně důležitý je jasný systém 

odměn a odpovědnosti, s čímž úzce souvisí  spravedlivý systém odměn za práci a 

odpovědnost za špatné výsledky. "Pracovní prostředí" obsahuje prvky spojené s firemní 

kulturou a stylem řízení, nutno zdůraznit, že je vše nezbytné pro správné fungování podniku. 

Pozitivní vliv na tvorbu hodnoty podniku má pozitivní komunikace a integrace - je to něco víc 
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než pouhý tok informací: předpokládá se, že komunikace je upřímná, otevřená a zakládá se na 

důvěře a respektu mezi managementem a zaměstnanci na všech úrovních. 

Jedním z faktorů negativně ovlivňujících hodnotu podniku, je záhadně opatrné 

využívání zdrojů. Tento slovní obrat je docela zavádějící - je v něm však zahrnuta otázky: zda 

zaměstnanci ovlivní hodnocení a řízení kolegů, kteří jsou vyškoleni, aby získali vyšší 

postavení, přičemž jsou školící programy realizovány v ještě horších ekonomických 

podmínkách. Stručně řečeno, velmi pečuje a vyžaduje použití určitých postupů při řízení 

lidských zdrojů, zejména vzdělávání a hodnocení zaměstnanců (měli by být oceněni za 

odvedení své vlastní práce). 

 

To, že "lidé jsou naší největší hodnotou," opakují vlastníci mnoha firem. Pro plné 

využití tohoto zdroje pro tvorbu hodnoty podniku, jsou potřebné tři základní prvky: 

 

1)  uvědomění si hodnot v rámci jedné společnosti, 

 

2)  schopnost využití lidského kapitálu, vytváření hodnoty firmy, 

 

3)  povědomí o hodnotě pro investory a pro další zainteresované strany. 

 

3.1.2  Zákazníci 

 

Smyslem existence každé firmy jsou její zákazníci. Aby bylo možné vstoupit na trh, 

musíme mít představu o tom, co můžeme nabídnout někomu, kdo bude mít tendenci náš 

produkt (služby) koupit. Docela jasné prohlášení, ale snadno zapomínané po zaběhnutí 

společnosti na trhu. A nakonec je to zákazník - jehož potřeby, se kterými se podnik může 

setkat, tvoří požadavek, jenž je na straně nabídky.  Samozřejmě existují na straně nabídky 

produkty dle požadavků, rovněž dle poptávky podnik vytváří potřebu pro kupující, vždy je 

však v centru pozornosti klient. 

 

Zákazník je jedním z nejdůležitějších zdrojů podniku, který určuje jeho existenci v 

současnosti i v budoucnosti, obvykle podle myšlenky klientů a lidských zdrojů měníme 

zákazníky. Seznam zákazníků - věrní zákazníci zabývající se opakovanou činností - ve 

skutečnosti jsou jedním z nejvýznamnějších a nejcennějších zdrojů. Jsou zárukou budoucích 
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peněžních toků a zisků, jejich síla je na trhu, což snižuje nejistotu jednotlivých operací. Firma 

pyšnící se věrnými zákazníky, je tedy ve výhodě oproti těm, které prodávají své produkty a 

služby výhradně pro tzv. náhodné kupce, bude jeho hodnota vyšší, protože důležitý prvek je 

zde zahrnut zvláště ve vztahu k budoucímu prodeji. 

 

Podniky potřebují  za účelem udržení hodnoty akcí získávat zákazníky a uspokojovat 

jejich potřeby. Jen tak budou moci splňovat na trhu dlouhodobá kritéria. Někdy je dobré 

položit si otázku, zda-li tento cíl není v rozporu se základním předsevzetím - generováním 

obchodní hodnoty: pokud tomu tak je ve skutečnosti budeme se snažit co nejvíce uspokojovat 

potřeby zákazníků, přičemž je možné, že začneme s vyššími náklady, v jejichž stopě 

poplynou příjmy. Někteří hlásají názor, že maximalizace spokojenosti zákazníka je hrozbou 

pro růst její hodnoty. Faktem ovšem je, že  není možné skloubit současně maximalizaci 

hodnoty podniku a maximalizaci spokojenosti zákazníků. Naopak do určitého momentu 

splývají a vzájemně na sobě závisí. Je nutné zdůraznit, že zákazníci mohou využít 

maximalizaci hodnoty,  protože pro ně je vytvářena větší hodnota, tím více čím více 

prostředků bude vynaloženo na inovace a vývoj produktů. Proto podnik orientovaný na 

maximalizaci hodnoty je schopen pokrýt potřeby vyššího stupně svých zákazníků. 

Analýza zákazníků se velmi často zaměřuje na analýzu jejich hodnoty - což je, 

diskontovaný zisk, který firma bude vytvářet v budoucnu. Ale s cílem vytvářet hodnotu, je 

nutné nejprve vytvořit hodnotu pro zákazníky. To je definováno jako rozdíl mezi celkovou 

hodnotou výrobku pro zákazníka a náklady  jenž vznikly v souvislosti s jejich pořízením. 

Celková hodnota produktu pro zákazníka je součet očekávaného přínosu z toho daného 

produktu nebo služby. 

Samotná hodnota zákazníků  je někdy také vázána citovým poutem mezi zákazníkem a 

výrobcem, na jedné straně je  výhodou stálého zákazníka, na druhé straně může jít o oběti, 

které je nutné brát v úvahu. To vše je díky hýčkání a silné citové vazbě výhodou před 

produkty, obchody, výrobky nebo službami konkurence. Základní koncept analýzy hodnoty 

zákazníka je stanovením minimální přijatelné hodnoty. Minimální přípustná hodnota je 

podmínkou podle požadavků, úrovně konkurence a technologických možnosti a jejich 

omezení. Pokud chce společnostli na trhu přežít musí mít  určitém segmentu zákazníky 

v minimální akceptovatelné hodnotě. 

 

 

Lze popsat pět hlavních etap analýzy hodnoty pro zákazníka: 
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- identifikace nejvíce vysoce ceněných atributů, 

- vyhodnotit kvantitativní význam těchto atributů, 

- posoudit svou vlastní společnost a konkurenci podle spotřebitelů, 

- zjištění,  jak zákazníci v určitém segmentu podniku mají svou hodnotu podle tržních        

sazeb, pokud jde o tyto atributy mělo by se jednat o srovnání s hlavními konkurenty, 

- sledování dynamiky hodnot  klienta  v určitém časovém období. 

 

Informace poskytnuté společností v níž si váží svých zákazníků,  je také velmi dobrou 

reklamou a doporučením pro nové potenciální zákazníky. Podpora  zde jasně odkazuje přínos 

pro občany a podniky, jejich spokojenost se službami  podniku. Jejich spokojenost se stává 

nejlepší reklamou společnosti a láká nové zákazníky. 

 

Hlavními cíly  jsou: 

- klient  nikoli dodavatel určuje hodnotu, 

- hodnota je více než vlastností a funkcí, ale také slibem a očekáváním, 

- pokud zákazník dosáhne cíle jím určené, je realizována hodnota, 

- pokud změníme cíl také to změní  hodnotu, je to pohyblivý cíl, 

- požadavky na předešlé hodnoty, nejsou zárukou nebo předpověd další budoucnosti. 

 

Spokojenost zákazníků je klíčovým faktorem, který bude vytvářet hodnoty pro 

zákazníky. Stejně tak je spokojenost zákazníků synonymem zajištění jejich věrnosti. Loajalita,  

upevnění výrobků a služeb nabízené společností na trhu, určuje jejich hodnotu, kterou lze 

spočítat a je pro provozovatele cenným zdrojem. Jen souhrnná analýza hodnoty pro zákazníka 

a jeho loajalita analýze, poskytuje základ pro vytváření informovaného rozhodnutí o tom, na 

jaké konkrétní zákazníky nebo segmenty trhu, by se společnost měla soustředit a zaměřit. 

 

Budování loajality zákazníků probíhá ve čtyřech fázích: 

-  upoutání  pozornosti  -  například  prostřednictvím  reklamy,  propagace,  

-  identifikace výrobku - dát výrobku  (nebo značce),  obraz se kterým se může        

zákazník identifikovat,  

- osobní vztah -  interaktivní  vztah  s  klientem 

- vytvoření komunity -  zlepšit vztahy prostřednictvím společných akcí, klubů, 

apod. 
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4. Značka 

 

Značka může být jedním z nejdůležitějších prvků obchodního hodnoty -  je třeba 

vytvořit image značky, která nám umožní přilákat a udržet věrné zákazníky a vytváří 

významnou konkurenční výhodu. Spotřebitelé zaplatí za značkové výrobky a služby částku 

výrazně vyšší  než za neznačkové. Výrobci známých značek mají proto mnohem větší podíl 

na trhu, než jejich konkurenti s méně zavedeným jménem. Není tedy divu, že u nově 

vznikajících  firem závisí na vytváření a ochraně značky, které jim umožní  zajištění čestné 

pozice svých výrobků na trhu. 

 

Správné hospodaření  zvyšování odolnosti značky  (povědomí o značce, věrnost 

zákazníků, vnímání jakosti,  postoje zákazníků), což zvyšuje konkurenceschopnost podniků a 

vede k jeho vyšším hodnotám. Mezi největší výhody jenž je možno získat prostřednictvím 

vlastnictví silných značek, se uvádí tyto  následující: 

 

- zvýšení atraktivity produktů a služeb, 

- věrnost zákazníků, 

- růst tržeb, 

- možnost vytváření vyšších cen, 

- zvýšení ziskové marže, 

- zvýšit zisk a hodnotu. 

 

Měl  bych  zmínit,  že  výhody  značky  jsou  obecně  jak  nepřímé,  tak i  přímé, kdy 

podnikatel může také čerpat zisky z půjčování jména, vytvořením franchisingového systému 

či prodeji značky. 

 

Značka je jméno, které odlišuje výrobek nebo výrobce nebo výrobce těchto produktů, 

ať už stejných nebo velmi podobných. Staví obraz v mysli spotřebitele, který vytváří 

očekávání ceny, kvality a spolehlivosti. Vlastní slovo "značka" má velmi velkou koncepční 

kapacitu, což znamená, obchodní název, ochrannou známku, design, certifikační značky a 

kolektivní značku. Existuje mnoho přístupů k  jmenování značky, vyniká  například dle  jejich 

typologií. Značka produktu - je strategie v  rozlišování, vznik jména, ochranné známky apod., 

samostatně pro všechny produkty: 
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a)  položky značky - platí v nabízení doplňkové řady výrobků prodávaných pod 

jedním názvem, nižší náklady na marketing, posílení pověsti značky, usnadňuje 

uvádění nových produktů z jednotlivé řady, 

 

b) rozsah značky - platí pro půjčování cizího jméno a podporovaní produktů z oblasti, 

jenž umožní dosáhnout výsledků, podobných těm, které jsou uvedeny ve strategie 

položka značky, 

 

c) zastřešující značka -  stejné  značky  podpůrných produktů pro různé trhy, ale        

které se používají u jiných marketingových nástrojů a promoci vlastních strategií, 

tato strategie umožňuje dosahovat úspor z rozsahu výroby a přenos dobré pověsti v 

jiných oblastech různorodých firem, 

 

c) zdroj značky - dvojí strategie značky: každý výrobek má svou značku, ale 

výrazným prvkem je jméno výrobce, 

 

d) podpora značky - je podobná strategie dvojí značky, ale umožňuje větší svobodu: 

tento výrobek je hlavní postavou, zatímco název výrobce je její podporou - 

zárukou kvality a stability. 

 

Interbrand definuje značku jako skladbu síly o sedmi faktorech: 

 

1) vedení - značka, která je jedničkou na trhu nebo odvětví je stabilní a cennější, než 

značky umístěné na nižší pozici, 

 

2) stabilita - značka s dlouhou historií, vyhrála loajalitu zákazníků a stala se součástí trhu, 

je obzvláště cenná,  

 

3) trh - značky na trzích, jako jsou potraviny a nápoje, mají větší hodnotu, než na trzích, 

jako jsou špičkové technologie nebo oblečení, protože jsou méně citlivé na změny v 

technologii nebo módu, 

 

4)  internacionalizace - globální značky jsou cennější než národní nebo regionální značky, 
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5) vývoj - celkový dlouhodobý trend značky je důležitým opatřením jeho schopnosti 

zachovat si moderní design dle přání svých zákazníků, 

 

6) podpora - značka, v němž stálé investice musí mít naší pozornost, značka pak     

dosahuje vyšší hodnoty, 

 

7)  ochrana - síla a rozsah ochrany je rozhodující pro sílu značky. 

  

Mezi faktory, které určují sílu značky jsou zmíněny: pozice na trhu, trendy na trhu, 

konkurence na trhu, podpora značky reklamou a propagací a překážky vstupu na trh. 

Hodnocení jeho síly je založeno na loajalitě a na vnímání jeho obrazu. Měřítka výkonnosti 

jsou pro potenciální značky, nikoliv hodnoty jsou použity pro prognózy, s uvedením výsledků 

v budoucnosti. 

Prezentace značky vyžaduje vytvoření vize samotného výrobku - a role očekávání 

mají být splněny. Úkolem je vytvořit image značky pro identifikaci zákazníka s produktem 

nebo podniku a posílit jejich loajalitu. Řízení obrazu, který je nositelem značky, může buď 

odkazovat na osvědčené modely společenských, kulturních nebo tradičních hodnot, což tvoří 

základ pro pocity a přání svých cílových zákazníků. 

 

Šest typů obrazů značky: 

 

a) rituální značka - je spojeno se zvláštními momenty učiněnými při jejich           

prezentačním řízení, 

      b)   symbolická značka - zahrnuje jasnou strukturu spotřeby, 

c)  značky dědictví - značka s významnými tradicemi, jejichž obraz byl tvořen  

dlouhá léta na základech sociální a rodinné tradice za účelem vytváření nějaké 

nové hodnoty, 

      d)  značky snobů -  je  předmětem zájmu bohatých uživatelů, 

e)  značka příslušnosti – zdůrazňuje spojení se skupinou nebo subkulturou, jejíž                                

chování je proklamované dle daných hodnot a norem, 

      f) legendární značka - značka výrobku  historického nebo legendárního 

významu. 
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Analýzou jednotlivých faktorů, které formují image značky výrobku nebo celého 

podniku jsou základním krokem při vytváření značky – analýza pomáhá určit, kteří 

potenciální spotřebitele vnímají  její vlastnosti kladně a kteří záporně. Jakmile pečlivě zjistíme 

specifika konkrétního produktu nebo společnosti, jsme připraveni k volbě vhodného jména. 

 

 
 

5.  Charakteristika společnosti Evraz Vítkovice steel, a.s.  
 
 

Společnost Evraz Vítkovice Stell, a.s., IČ 27801454, se sídlem na adrese Ostrava- 

Hulváky, Štramberská č. p. 2871/47, PSČ 709 00 vznikla splynutím zanikající společnosti 

Vítkovice Steel a.s., IČ 25874942, se sídlem na adrese Ostrava- Hulváky, Štramberská č.p. 

2871/47, PSČ 709 00 a zanikající společnosti ABA Assets s.r.o., IČ 27114198, se sídlem na 

adrese Ostrava, Na Rovince 874, PSČ 720 00, které zanikly ke dni zápisu společnosti Evraz 

Vítkovice Steel, a.s. do obchodního rejstříku dne 1. 7. 2007. Na společnost Evraz Vítkovice 

Steel, a.s. přewšlo jmění obou zanikajících společností Vítkovice Steel, a.s. a ABA Assets 

s.r.o. Základní kapitál společnosti Evraz Vítkovice Stell, a.s. činí 2 600 000 000,- Kč a 

jediným akcionářem je společnost Evraz Group S.A.,L-2520 Lucemburk, Allée Scheffer 1, 

Lucemburské velkovévodství. 

Společnost Evraz Vítkovice Steel, a.s.(dále jen Evraz), je plně integrována do struktur 

přední světové ocelářské a těžařské skupiny Evraz Group. Po několika letech, ve kterých 

docházelo k dynamickému růstu a dobrým výsledků podniků ocelářského průmyslu, byl pro 

společnost rok 2008 rokem zlomovým. Výjimečně dobré výsledky dosažené v průběhu 

prvních šesti měsíců roku 2008 byly zastíněny zpomalením a následně prudkým poklesem 

světového hospodářství v závěru roku, který zasáhl jak celkový objem poptávky, tak i ceny 

hutní produkce. Hospodaření společnosti bylo následně poznamenáno souběhem několika 

negativních faktorů. Mezi nejvýznamnější patřil extrémní růst cen na surovinovém trhu. 

Dalším negativním faktorem bylo posilování české měny. Tyto faktory měly přímý negativní 

vliv na výsledky hospodaření společnosti Evraz, přesto byly v konečné fázi úspěšné. 

Společnost musela přijmout celou řadu úsporných opatření v oblasti nákladů, pracovního 

kapitálu a stavu společnosti, které měly za úkol připravit společnost na zvládnutí nové situace 

v oblasti ocelářského průmyslu. Společnost pokračuje v oblasti technologických 

a metalurgických inovací, kdy v oblasti tvářecích procesů se podařilo dosáhnout opět vyšší 

jakostní úrovně termomechanicky válcovaných plechů.  
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Společnost rovněž zahájila klíčové ekologické investice, které vedly ke zlepšení vlivu 

na okolní životní prostředí a splnění všech legislativních závazků v návaznosti na vydaná 

integrovaná povolení pro technologie,  které využívají.  

Obchodní strategie společnosti si klade za cíl včas a kvalifikovaně reagovat 

na potřebu trhu s hutními výrobky a na individuální požadavky zákazníka. Upevňování tržní 

pozice a budování vstřícného vztahu s obchodními partnery pozitivně přispělo ke vnímání 

společnosti Evraz, jako významného a spolehlivého dodavatele hutních výrobků na domácích 

a zahraničních trzích.  

Země EU jsou klíčovými trhy pro produkty společnosti s podílem téměř 90% 

na celkových tržbách. Zbývajících 10% tržeb bylo realizováno do ostatních zemí Evropy 

a mimo Evropu. Do tuzemska směřovalo přes 26% celkového prodeje společnosti, přičemž 

v produktové skupině tlusté plechy, kde v České republice zaujímá dominantní pozici, činil 

podíl tuzemského prodeje 31%. 

Mezi hlavní odběratele patří velkoodběratelé s vlastní distribuční sítí a servisní 

centra. Zhruba 51% dodávek plechů a 31% dodávek profilů. Zbývající objemy jsou 

dodávány na zpracování ke konečným uživatelům z průmyslových oborů – stavebnictví, 

strojírenství, stavba lodí, dopravní prostředky, tlakové nádoby, stavební stroje a výroba 

produktovodů. V souladu se stanovenou obchodní strategií pokračovala společnost v rozvoji 

prodejů do průmyslových odvětví se spotřebou ocelí s vyšší přidanou hodnotou. 

Ve spolupráci s mateřskou společností Evraz Group probíhal intenzivní marketing v 

segmentu výroby podélně svařovaných trub pro produktovody. Počátkem roku 2008 byl 

podpořen zvládnutou technologií výroby termomechanicky válcovaných plechů a rovněž 

dobrou poptávkou a to zejména z oblastí Ruska a Blízkého východu.  

Podnik úspěšně pokračoval v prodeji dalších skupin výrobků s vyšší přidanou 

hodnotou, mezi které patří kalené plechy, plechy pro kotlové nádoby nebo plechy 

z vysocepevnostních ocelí pro náročnější ocelové konstrukce. 

 Zmiňované výrobky nachází své uplatnění v průmyslových odvětvích energetiky, 

strojírenství, těžké dopravní techniky a těžebního průmyslu.  
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Štětovnice zůstávají klíčovým výrobkem válcovny profilů a tvoří téměř 80% podíl 

výroby. Společnost si udržuje pozici významného dodavatele těchto stavebních profilů 

v Evropě. Na domácím trhu je jediným výrobcem a  dodávky pokrývají 90% potřeb trhu.  

Business strategie a strategické cíle společnosti Evraz jsou plně podporovány IS/IT 

strategií a na operativní a taktické úrovni službami informačních technologií, které poskytují 

kvalitní informace obchodu v co nejkratším čase a nástroje pro dynamické řízení společnosti.  

Společnost využívá informační systém, jenž je založen na on-line komunikační vazbě 

mezi Systémem řízení hutní výroby, MES, lokálními řídícími informačními systémy 

jednotlivých hutních agregátů a systémem ERP E-Business Suite. Tyto propojené informační 

systémy tak tvoří jeden integrální informační celek tzv. integrovaný informační systém 

společnosti. Integrovaný informační systém tak komplexně zajišťuje funkcionalitu v oblasti 

obchodně logisticko výrobních a ekonomických procesů od náběru zakázky, přes plánování 

výroby, řízení výrobních procesů, řízení jakosti, skladování, expedici až po fakturaci 

a reporting. Integrovaný informační systém je orientován na zákazníky formou podávání 

informací o kontraktu v režimu on-line přes internetové rozhraní. Společnost taktéž 

provozuje internetovou doménu www.vitkovicesteel.com, která slouží k její prezentaci 

výrobků pro obchodní partnery. 
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5.1  Posouzení hospodaření společnosti Evraz dle daných ukazatelů 

 

Pro posouzení a porovnání hospodaření společnosti a za účelem řízení hodnoty 

podniku  Evraz  jsem použil vybrané ukazatele hospodaření za rok 2008, tyto zapracoval do 

tabulky č. 1 a pro další porovnání jsem jednotlivé ukazatele porovnal a to za období roku 

2009 – 2008 a 2010 – 2009, přičemž jsem uvedl procentuální rozdíl těchto hodnot za 

jednotlivé roky viz. tabulka č. 2.1, 2.2. 

 Tabulka č. 1 

Výkony 20 214 306 tis. Kč 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 18 032 275 tis. Kč 

Výkonová spotřeba 17 250 382 tis. Kč 

Přidaná hodnota 2 963 924  tis. Kč 

Provozní výsledek hospodaření 1 268 063 tis. Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním 826 988 tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek 47 918 tis. Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 724 012 tis. Kč 

Dlouhodobý finanční majetek 154 946 tis. Kč 

Zásoby 3 507 903 tis. Kč 

 Dlouhodobé pohledávky 178 560 tis. Kč 

 Krátkodobé pohledávky 3 339 597 tis. Kč 

 Krátkodobý finanční majetek 608 885 tis. Kč 

 Časové rozlišení 136 011 tis. Kč 

 Základní kapitál 2 600 000 tis. Kč 

 Závazky z obchodních vztahů 3 036 949 tis. Kč 

 

Tabulka č. 2.1  

  Rok 2009 Rok 2008 % rozdíl 

Výkony tis. Kč 6 990 548 20 214 306 -65 % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tis. Kč 7 778 689 18 032 275 -57 % 

Výkonová spotřeba tis. Kč 7 719 436 17 250 382 -55 % 

Přidaná hodnota tis. Kč -728 888 2 963 924 -75 % 

Provozní výsledek hospodaření tis. Kč -1 490 395 1 268 063 -117 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč -1 714 131 826 988 -207 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek tis. Kč 25 678 47 918 -46 % 

Dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč 2 983 835 2 724 012 10 % 

Dlouhodobý finanční majetek tis. Kč 39 939 154 946 -75 % 

Zásoby tis. Kč 1 992 116 3 507 903 -43% 

Dlouhodobé pohledávky tis. Kč 426 970 178 560 39 % 

Krátkodobé pohledávky tis. Kč 1 621 548 3 339 597 -48 % 

Krátkodobý finanční majetek tis. Kč 72 232 608 885 -48 % 

Časové rozlišení tis. Kč 8 382 136 011 -94 % 

Základní kapitál tis. Kč 2 600 000 2 600 000 0 % 

Závazky z obchodních vztahů tis. Kč 2 416 954 3 036 949 -20 % 
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  Tabulka č. 2.2  

 

  Rok 2010 Rok 2009 % rozdíl 

Výkony tis. Kč 11 755 387 6 990 548 68 % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tis. Kč 11 920 224 7 778 689 53 % 

Výkonová spotřeba tis. Kč 11 750 728 7 719 436 52 % 

Přidaná hodnota tis. Kč 4 859 -728 888 99 % 

Provozní výsledek hospodaření tis. Kč -527 373 -1 490 395 135 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč -546 159 -1 714 131 132 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek tis. Kč 18 674 25 678 - 27 % 

Dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč 2 946 713 2 983 835 -1 % 

Dlouhodobý finanční majetek tis. Kč 47 140 39 939 18 % 

Zásoby tis. Kč 2 916 605 1 992 116 46 % 

Dlouhodobé pohledávky tis. Kč 475 366 426 970 11 % 

Krátkodobé pohledávky tis. Kč 1 607 287 1 621 548 - 1 % 

Krátkodobý finanční majetek tis. Kč 44 292 72 232 - 39 % 

Časové rozlišení tis. Kč 10 311 8 382 23 % 

Základní kapitál tis. Kč 2 600 000 2 600 000 0 % 

Závazky z obchodních vztahů tis. Kč 2 562 087 2 416 954 6 % 

 

 

 

 

Informace důležité pro posouzení objemu výroby ocelárny a válcovny zpracované v 

tunách a jejich % porovnání  rozdílu ukazatelů, důležitých pro hospodaření společnosti jsou 

zapracovány do tabulky č. 3.1, 3.2 a znázorněny ve sloupcovém grafu č. 1. 

Tabulka č. 3.1 

Výrobní 

jednotka 

Výrobek Rok 2009 Rok 2008 %  rozdíl 

Ocelárna Ocel celkem            

( tekutá) 

481 107 802 347 -40 %  

Ocelárna Z toho   

kontislitky 

470 100 783 200 -40 % 

Válcovna 

profilů 

Profilová ocel 100 348 160 766 -38 % 

Válcovna 3,5 

Kvarto 

Plechy 454 668 694 887 -35 % 

Nákladové 

středisko 

výpalky 

Tvarové 

výpalky 

17 042 28 882 -40 % 
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Tabulka č. 3.2 

Výrobní 

jednotka 

Výrobek Rok 2010 Rok 2009 %  rozdíl 

Ocelárna Ocel celkem            

( tekutá) 

350 208 481 107 - 27 % 

Ocelárna Z toho   

kontislitky 

347 200 470 100 - 26 % 

Válcovna 

profilů 

Profilová ocel 151 776 100 348 51 % 

Válcovna 3,5 

Kvarto 

Plechy 606 841 454 668 33 % 

Nákladové 

středisko 

výpalky 

Tvarové 

výpalky 

15 269 17 042 -10 % 

 

 

 

 

 

 Graf č. 1 
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K hodnotám uvedeným v tabulce č. 3.2 je nutné podotknout, že v roce 2010 byla 

výroba ocelárny omezena a to z důvodu sporu s dodavatelem tekutého železa, což mělo 

neblahý vliv na celý provoz ocelárny a negativně se tak projevilo v samotném výsledku 

hospodaření společnosti, z důvodu přerušení výroby a je to patrné propadem o 27 % oproti 

předchozímu roku. Dne 6. 5. 2009 se společností Arcelor Mittal Ostrava a.s. byla 

hodnoceným podnikem uzavřena dohoda o dodávce tekutého surového železa, která 

společnosti zajistila a do budoucna zajistí dostatečné využití výrobní kapacity, což do této 

doby mělo neblahý vliv na provoz ocelárny a na vytížení zaměstnanců ocelárny, kteří po 

dobu, kdy nebyla zajištěna dodávka tekutého železa museli být doma,  za poměrnou část své 

mzdy. Toto riziko by se dalo popsat jako riziko při řízení obchodních vztahů, které nastalo 

z důvodu špatného řízení a plánování. Dále jsem do tabulky č. 4.1 a 4.2 zapracoval 

válcovenskou expedici, u které je markantně vidět za zkoumané období propad prodeje 

kontislitků prodaných v době, kdy byl omezen provoz ocelárny. Toto se projevilo snížením 

prodeje jednotlivých produktů ocelárny, přičemž procentuální rozdíl činí  mezi roky 

2008-2009 ve výši 80% a mezi roky 2010-2009  ve výši 99 %. 

Tabulka č. 4.1 

Výrobní jednotka Výrobek Rok 2009 Rok 2008 % rozdíl 

Ocelárna prodej kontislitky 1 265 47 975 -80% 

Válcovna profilů profilová ocel 109 717 147 758 -25% 

Válcovna 3,5 Kvarto plechy 432 456 620 243 -30% 

Nákladové středisko výpalky tvarové výpalky 17 854 28 037 -36% 

 

Tabulka č. 4.2 

Výrobní jednotka Výrobek Rok 2010 Rok 2009 % rozdíl 

Ocelárna prodej kontislitky 18 1 265 -99 % 

Válcovna profilů profilová ocel 148 461 109 717 35 % 

Válcovna 3,5 Kvarto plechy 622 030 432 456 44 % 

Nákladové středisko výpalky tvarové výpalky 15 247 17 854 -15 % 
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Jako další hodnocené kritérium jsem zvolil osobní náklady na zaměstnance podniku, 

viz. tabulka č. 5,  kde jou hodnoty uvedeny v tis. Kč. Z jednotlivých hodnot, které jsem 

vybral pro hodnocení v této tabulce, bych chtěl upozornit na to, že počet zaměstnanců 

v jednotlivých letech stále klesal a to vzhledem ke snížení produkce společnosti, která  

propouštěním zaměstnanců chtěla snížit své náklady na zaměstnance. 

 

 

Tabulka č. 5 

 2010 2009 2008 

Průměrný počet zaměstnanců 1286 1373 1651 

Mzdy 470 332 535 302 703 345 

Sociální a zdravotní zabezpečení 154 287 150 755 207 634 

Sociální náklady 12 748 13 547 26 416 

Osobní náklady celkem 637 367 699 604 937 395 

 
 

5.1.1 Položky zisku a ztrát podniku Evraz  

 

Provozní  výnosy  a  náklady  společnosti  zahrnují  k roku  2008 především tyto transakce:  

a) Zúčtování dotace na spotřebu emisních povolenek ve výši 194 080 tis. Kč a přebytky 

majetku ve výši 293 tis Kč z inventarizací, 

b) V ostatních provozních nákladech byly vykázány především náklady spojené se 

spotřebou emisních povolenek ve výši 194 080 tis. Kč, dále náklady na pojistné ve 

výši 38 692 tis. Kč a náklady na likvidaci nepotřebných zásob ve výši 0 tis. Kč. 

c) Společnost darovala Nadačnímu fondu Evraz  peněžitý dar ve výši 37 455 tis. Kč. 

d) Ostatní finanční výnosy zahrnují kursové zisky ve výši 275 347 tis. Kč. 

e) Ostatní finanční náklady zahrnují kursové ztráty ve výši 685 422 tis. Kč. 

f) Společnost po změně způsobu oceňování nedokončené výroby zůčtovala výsledný 

efekt ve výši 66 202 tis. Kč, do mimořádného hospodářského výsledku. 

 

Provozní  výnosy  a  náklady  společnosti  zahrnují  k roku  2009 především tyto transakce:  

a) Zúčtování dotace na spotřebu emisních povolenek ve výši 117 006 tis. Kč a náklady 

spojené se spotřebou emisních povolenek ve výši 117 006 tis. Kč. 

b) Výnosy a náklady spojené s účtováním faktoringu ve výši 309 020 tis. Kč. 
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c) V ostatních provozních nákladech se dále vykazují náklady na pojistné ve výši 27 587 

tis. Kč. 

d) Dále je v provozních výnosech zúčtován výsledek z transakcí se spřízněnou 

společností East Metals S.A. ve výši 260 368 tis. Kč vyplývající z ostatních transakcí 

neuskutečněných v souvislosti s hlavním předmětem činnosti společnosti, které byly 

ve finančních výkazech vykázány na netto bázi. 

e) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku představují zejména tržby emisních povolenek 

ve výši 102 852 tis. Kč. 

 

Provozní  výnosy  a  náklady  společnosti  zahrnují  k  roku  2010  především  tyto transakce: 

a) Zúčtování dotace na spotřebu emisních povolenek ve výši 110 775 tis. Kč a náklady 

spojené se spotřebou emisních povolenek ve výši 153 355 tis. Kč. 

b) Výnosy a náklady spojené s účtováním faktoringu ve výši 1 040 958 tis. Kč. 

c) V ostatních provozních nákladech se dále vykazují náklady na pojistné ve výši 29 343 

tis. Kč. 

d) Dále je v provozních výnosech zúčtován výsledek z transakcí se spřízněnou 

společností East Metals S.A. ve výši 13 069 tis. Kč vyplývající z ostatních transakcí 

neuskutečněných v souvislosti s hlavním předmětem činnosti společnosti, které byly 

ve finančních výkazech vykázány na netto bázi. 

e) V ostatních provozních výnosech je zahrnuta přijatá realizovaná bankovní garance  ve 

výši 57 283 tis. Kč.  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku v roce 2010 a 2009 představují zejména tržby 

z prodeje emisních povolenek ve výši 110 775 Kč. Ostatní finanční náklady zahrnují v roce 

2009 finanční náklady spojené se změnou podmínek poskytnutí syndikovaného bankovního 

úvěru v celkové výši 25 437 tis. Kč.  Ostatní finanční výnosy zahrnují v roce 2010 kursové 

zisky ve výši 1 241 757 tis. Kč. Ostatní finanční náklady zahrnují v roce 2010 kursové ztráty 

ve výši 1 113 700 tis. Kč. 

 

5.1.2  Ukazatele rentability podniku Evraz 

Za účelem hodnocení  rentability podniku Evraz byla vytvořena tabulka č. 6, kde byly 

zapracovány jednotlivé výsledky hospodaření za čtyři roky, kdy se jedná o výsledky 

hospodaření provozní, před a po zdanění. Z těchto hodnot vyplývá, že podnik byl rentabilní 

v letech 2007 a 2008, v následném období roku 2009 a 2010 je již v záporných číslech. 
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Tabulka č. 6 
 

Rok 2007 2008 2009 2010 

VH provozní  0 52 300 0 0 

VH před zdaněním 3 182 944 826 988 -1 714 131 -546 159 

VH po zdanění 2 128 172 591 542 -1 462 664 -494 888 

 

 

 Jako další  ukazatel zjištění  rentability společnosti Evraz jsem zvolil ukazatel 

rentability vlastního kapitálu ROE  a ukazatel rentability aktiv ROA, oba ukazatele jsem 

vypočítal a zjištěné hodnoty uvedl do tabulky č. 7.  

ROE, tedy ukazatel rentability vlastního kapitálu nezahrnuje informace o návratnosti 

vlastního kapitálu, ale paradoxně vysoká zadluženost vede mnohdy ke zjištění jeho lepší 

hodnoty. Tento ukazatel je důležitý především pro samotnou firmu či její konkurenci. Jeho 

výpočet jsem provedl za tři kalendářní roky a  to:  

ROE = výsledek hospodaření/vlastní kapitál. 

ROA, tedy ukazatel rentability aktiv vyjadřuje z pohledu aktiv jejich výnosnost, nebo-

li jaká část zisku byla vygenerována z investovaného kapitálu.  Rentabilita aktiv měří 

z pohledu pasiv výsledek hospodaření získaný z peněz od majitelů a věřitelů na rozdíl od 

ROE, který měří výsledek hospodaření dosažený pouze z peněz majitelů. Výpočet jsem 

provedl stejně jako u prvního ukazatele za tři roky: 

ROA = výsledek hospodaření/celková aktiva                   [31]   

 

Tabulka č. 7 
 

Rok 2008 2009 2010 

  Roe – rentabilita vlastního kapitálu 0,135 -0,368 -0,131 

 Roa – rentabilita celkového kapitálu 0,033 -0,079 -0,024 
 

 

 

Dle zjištěných hodnot vypočtených v tabulce  č. 7 uvádím, že  ROE  v roce 2008 

dosáhlo nejvyšších hodnot, kdy z jedné koruny vlastního kapitálu připadá 0,135 Kč zisku, 

v dalších letech jsou již hodnoty záporné.  Výsledek ROA za rok 2008 dosáhl z jedné koruny 

vloženého kapitálu 0,033 Kč zisku, v dalších letech jsou již hodnoty, stejné jako u ROE, tedy 

záporné, což vypovídá o tom, že činnost společnosti Evraz nebyla v letech 2009 a 2010 

rentabilní . 
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5.1.3 Likvidita podniku Evraz  a její  rizika 

 

Riziko likvidity je takovým rizikem, že společnost nebude schopna uhradit své 

finanční závazky řádně a včas. Společnost Evraz má dostatek finančních rezerv a úvěrových 

linek, pravidelně sleduje budoucí a současné peněžní toky a sleduje splatnosti svých závazků 

a pohledávek. Dále společnost připravuje měsíční finanční plány, kterými zabezpečuje, že 

bude mít společnost dostatečné finanční prostředky k úhradě provozních výdajů, finančních 

závazků a investičních akcí. Za období jemuž se ve své práci věnuji došlo v důsledku finanční 

krize ke sledování denních peněžních příjmů a výdajů. Společnost má kreditní linky a 

overdrafty,  které mohou být čerpány v případě potřeby krátkodobého kapitálu. 

 
 

5.1.4 Hodnocení  peněžních toků (cash flow) 

 

 Hodnocení podniku Evraz jsem prováděl dle vybraných hodnot zjištěných z peněžních 

toků společnosti, jenž jsem zapracoval do tabulky č. 8. Vybrané ukazatele jsem hodnotil za 

období roku 2008, 2009 a 2010. Ze zjištěných hodnot jsem vytvořil graf č. 2, tak aby bylo i 

vizuálně patrné, že za hodnocený rok 2008 vykazoval podnik zisk, dále se však projevila 

celosvětová krize na celkové ziskovosti společnosti, která v roce 2009 a 2010 byla ve ztrátě.  

Na tomto se rovněž projevil fakt, který jsem zmiňoval v předešlé kapitole a to, že byla 

zastavena výroba podniku z důvodu sporu s dodavatelm surového tekutého železa společností  

Arcelor Mittal Ostrava a.s. 

 

Tabulka č. 8 

 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění 760 786 -1 734 131 -546 159 

Úpravy o nepeněžní operace 736 764 584 048 461 118 

Čistý peněžní tok z pr. čin. před zdaněním, změnami 

prac. kapi., plac. úroky a mimoř. položkami 1 497 550 -1 120 083 -85 041 

Čistý peněžní tok z pr. čin. před zdaněním,  placenými 

úroky mimoř. položkami 1 879 912 4 171 -189 905 

Čistý peněžní tok z pr. čin. 881 412 300 711 -290 413 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 1 804 025 796 562 -29 750 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -2 511 039 -1 636 026 292 223 

Stav peněžních prostředků na konci účetního období 608 885 72 232 44 292 
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 Graf č. 2 

CASH FLOW  PODNIKU
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Stav peněžních prostředků na konci účetního období
 

 
 

5.2 Analýza SWOT 
 

 Jedná se o metodu, díky níž můžeme identifikovat a nadefinovat faktory, jenž 

ovlivňují nebo jsou spojeny s podnikovým prostředím. Základním pilířem této metody je 

klasifikace a ohodnocení konkrétních faktorů, které jsou členěny do 4 oblastí: 

 

- silné stránky 

- slabé stránky 

- příležitosti 

- hrozby 

 

Za použití této metody jsem klasifikoval a vyhodnotil jednotlivé faktory jenž ovlivňují 

společnost Evraz Vítkovice Steel, a.s. a tyto jsem pro přehlednost zapracoval do tabulky č. 9. 
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 Tabulka č. 9 

 

SILNÉ  STRÁNKY SLABÉ  STRÁNKY 

-kvalifikovaní, zkušení a neustále se 

zdokonalující zaměstnanci a management 

podniku 

-jakost výrobků 

-dlouhodobá praxe 

-vysoce kvalitní produkty a služby 

-široké portfólio projektů 

-dobrá strategie managementu 

-propracované logistické toky 

-dobré jméno společnosti díky kvalitním 

výrobkům, charitativní projekty, 

sponzorství apod. 

-dlouholetá spolupráce s dodavateli 

-výzkum a vývoj průmyslových 

technologií 

-přepravní náročnost produktů a služeb 

-konkurence schopnost 

-nutné nemalé investice do ekologických 

projektů 

-závislost na konkrétním dodavateli 

tekutého železa 

-řízení obchodních vztahů 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

-snižování nákladů 

-přibližování českého trhu jak západnímu 

tak i východnímu 

-inovace výrobků a služeb v oblasti 

výzkumu a vývoje 

-spolupráce s učebními obory 

-nové technologie 

-rozšiřování trhu 

-stále se zpřísňující ekologické normy pro 

výrobu 

-snížení poptávky 

-produkce stejných výrobků z Číny 

-změna spotřebitelských preferencí 

-celosvětová ekonomická krize 

 
 

5.3    Analýza hodnoty vztahu se zákazníkem a její vliv na hodnotu firmy  

Jak vyplynulo z analýzy jednotlivých vlivů  - největší vliv na snížování rentability a 

souvislosti s tím na řízení hodnoty firmy, měly v sledovaných letech problémy  v oblasti 

řízení obchodních vztahů.  

Obchodní riziko má vliv na hodnotu výnosů firem a v konečném důsledku i na 

hodnotu firmy jako celku. Proto vliv tohoto rizika se musí projevovat na hodnotě jednotlivých 

zákazníků. Vzhledem k tomu, že většina firem v České republice ještě zcela nezavedla 

procesní řízení nebo alespoň ne zcela sleduje náklady veškerých procesů, slouží návrh 

uvedený jako jednoduchý návod na sledování hodnoty zákazníků a tím spojeného rizika, ať 

již nezaplacení zákazníka nebo jeho odchodu ke konkurenci. Neboť firma by se měla zaměřit 

především na profitabilní zákazníky. Je vhodnější sledovat ziskovost s určitou mírou 

nepřesnosti než ji nesledovat vůbec.    
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Pro posuzování významu zákazníků pro podnik v relativně stabilním prostředí byly 

tržby dostatečným kritériem s ohledem na přibližně stejnou nákladnost jejich obsluhy 

v důsledku prodeje v podstatě identických výrobků a poskytování stejných tržeb.  

Současné změny v tržním prostředí, jeho roztříštěnost na straně jedné a důsledky 

globalizace na straně druhé, projevy recese, růst konkurence, rozvoj informačních technologií 

a mnohé další, vedly k významnému posunu v chování, požadavcích a potřebách zákazníků. 

Požadavky a potřeby zákazníků jsou velmi různorodé, trhy nejsou homogenní.  

Proces segmentace založené na potřebách musí vždy obsahovat i posouzení ziskovosti 

segmentu (mikrosegmentu, individuální obsluhy). V souvislosti s individualizací přístupu k 

zákazníkům dochází k růstu nákladovosti jejich obsluhy.  

Není možno využít v dostatečné míře efektu úspor z rozsahu, mnohé náklady jsou 

vyvolány úzkou skupinou či jednotlivými zákazníky. Zvyšují se náklady na modifikaci 

výrobků, narůstají administrativní náklady, náklady na skladování a propagaci. Mnohé 

náklady mají charakter investic (jsou orientovány na budoucnost, generují přínosy po delší 

období, nejsou návratné v běžném období, mají různou míru rizika). To vše vede k potřebě 

diferencovat mezi zákazníky, zaměřit se na budování dlouhodobých vzájemně výhodných 

vztahů s  nimi  a tedy i nutnosti měřit ziskovost segmentů až jednotlivců na základě 

generovaného zisku či peněžního toku v delším časovém období. Potřeba naplnit očekávání 

zákazníků vyžaduje modelovat dopady změn strategie obsluhy nejen na hodnotu pro 

zákazníka, ale i přínosy zákazníka pro podnik. Je třeba odhadovat hodnotu zákazníků pro 

podnik jako východisko a následně odraz úspěšnosti úsilí podniku při  obsluze jednotlivých 

zákazníků. Délka vztahu a loajalita jsou při tom významnými podpůrnými faktory pro odhad 

hodnoty zákazníka pro podnik.  [30]   

Hodnota zákazníka – hodnota vztahu se zákazníkem  pro podnik je komplexní 

veličina, která umožňuje měřit pravděpodobný dopad individualizace obsluhy zákazníků na  

hospodářské výsledky podniku a modelovat, jak se různá manažerská rozhodnutí odráží v 

tržní a finanční pozici podniku. Komplexnost a orientace této veličiny na budoucnost je její 

nesmírnou výhodou, ale z hlediska stanovení i problémem. Odhad hodnoty je obtížný a 

mnoha nepřesnostmi zatížený proces, jako přístup a myšlenkový a metodický rámec pro 

podnikání je však určitě zajímavý. Stanovená hodnota zákazníka bude vždy odhadem a to 

subjektivním, bez ohledu na to, jak sofistikované modely jsou pro její výpočet použity.  

V závislosti na účelu stanovení hodnoty zákazníka může být odhadována: 
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 strategická hodnota zákazníka, 

 aktuální hodnota zákazníka, 

 potenciální hodnota zákazníka. 

Termín strategická hodnota akcentuje skutečnost, že hodnota zákazníka je důsledkem 

určité uplatněné marketingové strategie. Změna přístupu podniku k zákazníkovi se projeví 

nejen ve velikosti hodnoty, kterou získá zákazník, ale samozřejmě vyvolává i změnu jeho 

hodnoty pro podnik. Princip celoživotní hodnoty zákazníka je tedy využitelný pro hodnocení 

přínosů různých marketingových strategií, tj. odhad  strategické hodnoty zákazníka. 

Aktuální hodnota je oceněním důsledků marketingové strategie uplatňované 

v současné době. Jedná se tedy o odhad celoživotní hodnoty zákazníka při současném 

způsobu jeho obsluhy. Zohledňuje budoucí přínosy zákazníka tak, jak jsou odhadovány z jeho 

současného chování při zachování současného způsobu péče o něj. Od aktuální hodnoty je 

třeba odlišovat běžný (aktuální) přínos zákazníka pro podnik jako jednu z hodnot, které 

ovlivňují hodnotu zákazníka pro podnik.  

Potenciální hodnota je ohodnocením potenciálu zákazníka, tj. vyjadřuje maximální 

dosažitelný čistý přínos ze zákazníka za dobu spolupráce, pokud by podnik uplatnil takovou 

strategii, která by umožnila získat ty přínosy, které dosud realizuje konkurence a/nebo která 

povede k růstu zákazníka, popř.  změnám jeho chování zákazníka ve směru snížení nákladů 

na jeho obsluhu nebo růstu jeho loajality. Její význam je právě v tom, že vyjadřuje mezní, 

maximální přínos zákazníka pro podnik.  

Pro potřeby volby vhodné strategie obsluhy by bylo možno dělit zákazníky do skupin 

podle jejich aktuální, strategické či potenciální hodnoty, další informace lze však získat jejich 

kombinací. Zajímavé je především propojení aktuální a potenciální hodnoty, či spíše její 

nerealizované části, tj. nerealizované potenciální hodnoty. Je to rozdíl mezi potenciální a 

aktuální hodnotou zákazníka. Představuje potenciální dodatečné přínosy, které by mohly být 

získány, i když pravděpodobně většina z nich nebude nikdy dosažena.[26] Získáme tak 

informace o hodnotě zákazníků při současném způsobu jejich obsluhy v kombinaci s jejich 

potenciálem. 

Toto rozdělení zákazníků je využitelné především pro: 

 výběr vhodných zákazníků pro zabezpečení budoucího růstu podniku a volbu vhodné 

strategie jejich obsluhy, 

 vymezení segmentu ztrátových zákazníků  
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 volbu přístupu a míry individualizace obsluhy zákazníků, 

 stanovení maximální výše investičních výdajů na zákazníka např. akvizičních, na 

komunikaci apod.  

 odhad potenciálu podniku při současném počtu a struktuře zákazníků, 

 optimalizaci portfolia zákazníků pro řízení růstu podniku.  

Při změně způsobu obsluhy může dojít ke změnám aktuální, ale i nerealizované 

potenciální hodnoty a potenciální hodnoty zákazníků. 

Dělení zákazníků podle aktuální a nerealizované hodnoty zákazníka je využitelné 

především pro řízení dlouhodobé výkonnosti podniku. Pro řízení výkonnosti ve středním a 

krátkém období  a řízení platební schopnosti je třeba zkoumat strukturu příjmů z časového 

hlediska, tj. jejich rozložení v čase. Pro potřeby řízení platební situace a krátkodobé 

výnosnosti je možno zákazníky dělit do skupin v závislosti na jejich celoživotní hodnotě 

(aktuální hodnotě) a běžných (aktuálních) přínosech pro podnik: 

Toto rozdělení může poukázat na hrozící platební problémy a nedostatečnou tvorbu 

zisku v aktuálním období při zachování výkonnosti podniku v delším časovém období.  Stejně 

tak podrobnější zkoumání rozložení přínosů ze zákazníků v čase, může poukázat včas na 

hrozící problémy v peněžních tocích a tvorbě zisku v jednotlivých letech. Volbou vhodné 

marketingové strategie je možno tyto problémy eliminovat či snížit jejich dopady na 

přijatelnou míru. 

 

5.3.1  Návrh výpočtu hodnoty vztahu se zákazníky 
 

Hodnota firmy zákazníka je závislá na cíli ocenění a cílem v  případě sledování 

efektivnosti obchodního procesu není samotná hodnota firmy zákazníka, ale hodnota vztahu a 

vývoj vztahu v budoucnosti. 

 

V tomto případě lze sledovat hodnotu vztahu se zákazníkem s využitím nákladů 

sledujících funkční uspořádání. Většina těchto firem je schopna sledovat tržby za jednotlivé 

zákazníky. Problémem je přiřadit k jednotlivým zákazníkům náklady. Jednou z možností, jak  

sledovat hodnotu vztahu se zákazníkem, je v následujícím textu. 
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Návrh vychází z jednoduchého základního principu, kdy hodnota vztahu se  

zákazníkem je rozdílem mezi výnosy a náklady na zákazníka a náklady jsou samozřejmě 

součtem fixních nákladů a variabilních nákladů.  

 

Hodnotavztahu se zákazníkem = Výnosyze zákazníka  - Nákladyna zákazníka    

 

 

Nákladyna zákazníka = Fixní nákladyna zákazníka+ Variabilní nákladyna zákazníka 

 

Jako celkové náklady jsou v tomto případě považovány veškeré náklady týkající se 

výrobní spotřeby (externí náklady) a interní provozní náklady. Tyto náklady lze vyčíslit 

z výkazů zisků a ztrát. 

 

Průměrné fixní náklady na zákazníka  lze opět jednoduše vyčíslit jako podíl součinu 

celkových nákladů s koeficientem fixních nákladů (zjištěného z analýzy celkových nákladů) a 

počtem zákazníků daného segmentu. Konkrétní fixní náklady na zákazníka získáme 

upravením výpočtu koeficientem bonity, jehož možný výpočet bude navržen v následující 

podkapitole. 

Průměrné fixní náklady na zákazníka = 
ZCP

fixC
P

kN
1

       

Fixní náklady na zákazníka = 
Z

ZCP

fixC KB
P

kN 
1      

       

NC   celkové náklady (provozní) 

PZCP   celkový počet zákazníků daného segmentu 

KBz  koeficient bonity konkrétního zákazníka 

kfix  koeficient podílu fixních nákladů z celkových nákladů, zjištěný  

                     analýzou účetních dat 

 

Variabilní náklady na zákazníka lze vyčíslit jako součin celkových nákladů s 

koeficientem variabilních nákladů (zjištěného z analýzy celkových nákladů) a podílem 

celkové dodávky konkrétnímu zákazníkovi a celkové dodávce v daném segmentu. 

Variabilní náklady na zákazníka = 
PO

KZ
C

Q

Q
kN  var   
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QKZ  celková dodávka konkrétnímu zákazníkovi   

QPO  celková dodávka v daném segmentu  

kvar  koeficient podílu variabilních nákladů z celkových nákladů,        

                    zjištěný analýzou účetních dat 

 

kfix +  kvar  =   1 

 

Náklady na konkrétního zákazníka tedy zjistíme součtem: 

Nákladyna zákazníka = 
PO

KZ
CZ

ZCP

fixC
Q

Q
kNKB

P
kN  var

1
    

           

Hodnotu vztahu na zákazníka vyčíslíme jako rozdíl výnosů na zákazníka (resp.příjmů) 

a nákladů na zákazníka podle předcházejícího výpočtu. Součtem hodnot za jednotlivé 

zákazníky bude hodnota provozního hospodářského výsledku. 

 

Vyčíslení provozního hospodářského  výsledku na jednotlivé zákazníky lze nahradit 

také použitím účetní přidané hodnoty – pokud je třeba abstrahovat od těch provozních 

nákladů, které firma není schopna v provozním funkčně orientovaném účetnictví vyčíslit. Pak 

tedy je vyčíslen příspěvek jednotlivých zákazníků k účetní přidané hodnotě. Tak firma může 

porovnávat tržby za zákazníka s externími (nakupovanými) náklady vydanými na zákazníka. 

Analýza těchto nákladů a jejich vyčíslení na fixní a variabilní  je mnohem jednodušší a toto 

vyčíslení přidané účetní hodnoty na jednotlivého zákazníka může být přesnější, neboť 

abstrahuje od nákladů, které nemají vliv na zvyšování hodnoty zákazníka – některé části 

mezd, prodej nepotřebného materiálu, zúčtování rezerv, pokuty, penále, ostatní daně apod. 

Postup výpočtu pak bude stejný jako u provozního zisku. 

Výše uvedený výpočet lze použít ve zjednodušeném případě. Pokud zákazník odebírá 

několik produktů,  je třeba vyčíslit tuto hodnotu podle jednotlivých produktů a hodnoty sečíst.  

 

5.3.2  Návrh kritérií ocenění vztahu se zákazníkem 

 

Většina firem navrhuje hodnocení zákazníka z hlediska atraktivnosti zákazníka a 

hodnocení vztahů se zákazníkem, někdy také schopnost konkurenceschopnosti. V těchto 

zhodnoceních se prolínají vlivy vnějšího okolí s vlivy vztahů uvnitř firmy:  
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1. Vnější okolí firmy 

2. Vzájemné vztahy 

3. Podmínky uvnitř firmy 

 

Zvlášť je třeba uvést specifická kritéria, která  ovlivní především rentabilitu vztahu – 

jako jsou dodatečné náklady, sezónnost odběru zákazníkem apod.  

Tato kritéria vždy budou ovlivněna určitou mírou subjektivního pohledu hodnotitelů, 

omezit mohou tuto subjektivitu přesná pravidla a meze hodnocení, která si firmy musejí 

nastavit podle svých konkrétních podmínek ve vztahu k obchodní strategii. Ohodnotit je 

potřeba i přístup k informacím o zákazníkovi, především ochotu zákazníka poskytovat 

informace. Firmy mohou těžit z úzkého partnerství se svými dodavateli. Díky úzké spolupráci 

s výrobci jsou schopny snížit náklady spojené s dodávkami materiálu, když se zaměří na 

zavádění systému dodávek just in time nebo propojení objednávkového systému pomocí 

elektronické výměny dat a eliminování nutných předělávek prostřednictvím zavádění 

programů zvyšování kvality. V neposlední řadě mohou zvyšovat hodnotu vnímanou 

zákazníky prostřednictvím zapojení dodavatele do společného výzkumu a vývoje nových 

výrobků. 

Jedním z důležitých kritérií je i přístup k životnímu prostředí. Firma, která se chce 

rozvíjet i v budoucnosti, musí mít odpovědný přístup k životnímu prostředí. Klíčovou pozici 

při realizaci obchodní strategie má management firmy. Proto informovanost o managementu, 

jeho etice a ochotě spolupracovat je dalším z důležitých kritérií, které při hodnocení vztahu se 

zákazníkem musíme vyhodnotit. 

 

Poslední skupinu kritérií tvoří podmínky uvnitř firmy zákazníka, jeho historické 

výsledky, platební disciplína, jeho charakteristika, počet inovací ve srovnání s konkurencí.  

 

Zvláštní postavení pak mají specifika jednotlivých zákazníků jako je sezónnost jejich 

nákupů a především nákladovost – specifické produkty a servis pro jednotlivé zákazníky 

značnou měrou ovlivňují ziskovost jednotlivých zákazníků. Tato kritéria jsou ohodnocena 

bodovací metodou. [30]   

Návrh kritérii bodované metodou jsou uvedeny v tabulce v příloze 3. 
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5.3.3  Vyhodnocení výpočtů hodnoty vztahu se zákazníkem 

 

Z  propočtů hodnoty zákazníků společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL 

vyplynulo, že v jednotlivých letech 2007 -   2010,  že z celkového počtu zákazníků tvořilo jen 

10 -   20 % zákazníci  s kladnou Tito  zákazníci tvoří 90% tržeb – například v roce 2010 to 

bylo  z celkových 11 920 224 Kč tržeb 10 728 200 Kč zisku.  

Ostatní zákazníci nebyli podle propočtů pro firmu ziskoví, tzn. náklady spojené s těmi 

to zákazníky byly vyšší než byl výnos od jednotlivých zákazníků. Bylo s nimi spojeno vysoké 

riziko ztráty likvidity pro firmu. Konkrétné propočty nebylo možno uvádět, ale  metodika 

propočtů  je uvedena v předcházejícím textu a tabulky postupu propočtů a návrhu bodů 

indexu bonity jsou uvedeny v příloze číslo 2 a 3.  

Pro správnou interpretaci výsledků je třeba zdůraznit, že ohodnocení bonity zákazníka 

tzv. mínusovými body bylo zvoleno v případě, že o firmě bylo velmi málo informací. Byl tak 

položen důraz na rozvoj budoucího vztahu. 16 

 

5.4     Společenská odpovědnost podniku Evraz 

 
Společnost má v oblasti charitativních projektů zřízen Nadační fond Evraz pro 

podporu dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje, zejména projektů ze sociální 

oblasti, kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví, sportu a podnikatelského prostředí.  

Prioritní cílovou skupinou Nadačního fondu Evraz jsou organizace podporující postižené 

dětskou mozkovou obrnou. Společnost každoročně přispívá finanční částkou na Fond Terezy 

Maxové a je hlavním partnerem sportovních her tělesně postižených, jenž probíhá v areálu 

Ústavu sociální péče v  Hrabyni. V roce 2010 bylo Nadačním fondem Evraz podpořeno 42 

projektů, zejména neziskových organizací a celková částka dosáhla téměř 9 miliónů Kč. Mezi 

největší podpořené projekty se například zařadil Odborný léčebný ústav v Metylovicích. 

Finance rovněž putovaly do několika speciálních škol a školek, které se věnují dětem 

s hendikepy v celém Moravskoslezském kraji. Nadační fond podpořil nákup přístrojů do 

nemocnic v havířově, v Novém Jičíně a Opavě. 

 Pro podporu vzdělávání Evraz spolupracuje s Vysokou školou báňskou- Technickou 

univerzitou v Ostravě, v oblasti pořádání konferencí zaměřených na prezentaci společnosti za 
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účasti zástupců personálního úseku pod názvem Symbióza. Ve spolupráci s Českým učením 

technickým v Praze dochází k pořádání konference s názvem Ocelové mosty. Evraz je rovněž 

generálním partnerem Evropských týdnů jakosti, pořádaných ve Španělském sále v Praze, kde 

dochází k udílení Národní ceny za jakost. Společnost aktivně podporuje Rusko-české 

ekonomické fórum, které se uskutečňuje v Ostravě pod záštitou ministra průmyslu a obchodu, 

hejtmana Moravskoslezského kraje a primátora města Ostravy, na konferenci se především 

řeší strategie rozvoje obchodně-ekonomické spolupráce v oblastech spolupráce a podnikání 

v průmyslovém odvětví.   

 V oblasti kultury a sportu Evraz  podporuje oddíl mažoretek Krokodýl, který 

vystupuje na řadě kulturních a společenských akcích v Ostravě a úspěšně reprezentuje  

Českou republiku. Dále podporuje mistrovství světa v latinskoamerických tancích a aktivně 

podporuje projekty, které zdůrazňují dynamiku, flexibilitu a profesionalitu Vítkovic a to 

v oblasti extraligových hokejistů a pravidelného pořádání atletického mítinku Zlatá tretra. 

Finančně rovněž podporují volejbalový tým VK DHL Ostrava a pořádání mistrovství Evropy 

v požárním sportu hasičů a záchranářů.  [32]    
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Závěr  
 

Cílem diplomové práce bylo definovat a rozvést jednotlivá kritéria důležitá pro řízení 

hodnoty společnosti Evraz Vítkovice  Steel, a.s. 

V první části práce byly popsány jednotlivé pojmy  a důležité aspekty pro řízení 

hodnoty firem. Nejdůležitějším aspektem pro zvyšování hodnoty společnosti je především na 

lidský tzv. intelektuální kapitálu. Jde především o zaměstnance a zákazníky.   

V praktické části je popsána činnost průmyslového podniku Evraz Vítkovice Steel, 

a.s., a ekonomická kritéria v letech 2008, 2009 a 2010.  Z analýzy ekonomických dat a ze 

SWOT analýzy vyplynulo, že nejzávažnějším problémem spojeným se snižováním hodnoty 

firmy, s poklesem rentability a s problémy s likviditou byl špatný odbyt výrobků – tedy 

problémy s řízením hodnoty zákazníků. Tento problém měl pak za následek i snižování počtu 

zaměstnanců a snižování prostředků, které společnost jako sociálně zodpovědná společnost 

mohla poskytnout na charitativní  účely, vzdělávání, podporu kultury atd.  

Vzhledem k tomu, že důvodem ke snižování hodnoty bylo především riziko v oblasti 

vztahů se zákazníky, bylo navrženo v této zásadní oblasti důslednější sledování hodnoty 

vztahu se zákazníky – tedy hodnoty zákazníka a navržena možnost, jak tuto hodnotu měřit. 

Byly provedeny i propočty, které ovšem vzhledem k citlivosti obchodních dat nemohou být 

v práci uveřejněny. Propočty bylo zjištěno, že v letech 2007 – 2010 z hlediska hodnot vztahů 

se zákazníky  pouze 10 – 20% bylo zákazníků s kladnou hodnotou, tzn. že tržby od těchto 

zákazníků v daných letech převýšily náklady spojené s obsluhou těchto jednotlivých 

zákazníků.  

Měření a zjišťování hodnoty zákazníků  není jednoduché, nemusí být zcela přesné, ale 

je velmi důležité, aby bylo toto měření prováděno a  na základě těchto zjištění dále volena 

vhodná strategie obsluhy zákazníka. Její význam je právě v tom, že vyjadřuje mezní, 

maximální přínos zákazníka pro podnik.  
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Seznam zkratek 

 
apod. a podobně 

a.s. akciová společnost 

Kč Koruna česká 

např. například 

s.r.o. společnost s ručeným omezením 

č. číslo 

tj. to je 

tis. tisíc 

tzv. tak zvaně 

ROA return on assets, rentabilita celkového kapitálu  

ROE return on equity, rentabilita vlastního kapitálu 
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Příloha č.1.1  Rozvaha a výkaz zisku a ztrát společnosti Evraz za rok 2008 
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2007

PASIVA CELKEM 13 691 826 14 395 925

A. VLASTNÍ KAPITÁL 6 116 093 7 652 407

A. I. Základní kapitál 2 600 000 2 600 000

A. I. 1 Základní kapitál 2 600 000 2 600 000

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)     

3 Změny základního kapitálu     

A. II. Kapitálové fondy 0 0

A II. 1 Emisní ážio     

2 Ostatní kapitálové fondy     

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků     

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách     

A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  637 677  637 361

A III. 1 Zákonný rezervní fond  637 361  637 361

2 Statutární a ostatní fondy   316   

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 2 286 874 2 286 874

IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 2 286 874 2 286 874

2 Neuhrazená ztráta minulých let     

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)  591 542 2 128 172

B. CIZÍ ZDROJE 7 541 569 6 690 494

B. I. Rezervy  46 023  287 358

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů     

2 Rezerva na důchody a podobné závazky  31 098  33 217

3 Rezerva na daň z příjmů    210 000

4 Ostatní rezervy  14 925  44 141

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů     

2 Závazky - ovládající a řídící osoba     

3 Závazky - podstatný vliv     

4     

5 Přijaté zálohy     

6 Vydané dluhopisy     

7 Směnky k úhradě     

8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)     

9 Jiné závazky     

10 Odložený daňový závazek     

B. III. Krátkodobé závazky 3 347 472 2 198 035

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 3 036 949 1 971 964

2 Závazky - ovládající a řídící osoba     

3 Závazky - podstatný vliv     

4     

5 Závazky k zaměstnancům  82 699  35 561

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  19 997  22 266

7 Stát - daňové závazky a dotace  28 190  11 296

8 Přijaté zálohy  8 109  19 833

9 Vydané dluhopisy     

10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)  118 299  123 441

11 Jiné závazky  53 229  13 674

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 148 074 4 205 101

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 276 000 2 977 553

2 Krátkodobé bankovní úvěry 1 872 074 1 227 548

3 Krátkodobé finanční výpomoci     

C. OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV  34 164  53 024

C. I. Časové rozlišení  34 164  53 024

C. I. 1 Výdaje příštích období  34 158  4 268

2 Výnosy příštích období   6  48 756

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2007

PASIVA CELKEM 13 691 826 14 395 925

A. VLASTNÍ KAPITÁL 6 116 093 7 652 407

A. I. Základní kapitál 2 600 000 2 600 000

A. I. 1 Základní kapitál 2 600 000 2 600 000

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)     

3 Změny základního kapitálu     

A. II. Kapitálové fondy 0 0

A II. 1 Emisní ážio     

2 Ostatní kapitálové fondy     

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků     

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách     

A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  637 677  637 361

A III. 1 Zákonný rezervní fond  637 361  637 361

2 Statutární a ostatní fondy   316   

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 2 286 874 2 286 874

IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 2 286 874 2 286 874

2 Neuhrazená ztráta minulých let     

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)  591 542 2 128 172

B. CIZÍ ZDROJE 7 541 569 6 690 494

B. I. Rezervy  46 023  287 358

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů     

2 Rezerva na důchody a podobné závazky  31 098  33 217

3 Rezerva na daň z příjmů    210 000

4 Ostatní rezervy  14 925  44 141

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů     

2 Závazky - ovládající a řídící osoba     

3 Závazky - podstatný vliv     

4     

5 Přijaté zálohy     

6 Vydané dluhopisy     

7 Směnky k úhradě     

8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)     

9 Jiné závazky     

10 Odložený daňový závazek     

B. III. Krátkodobé závazky 3 347 472 2 198 035

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 3 036 949 1 971 964

2 Závazky - ovládající a řídící osoba     

3 Závazky - podstatný vliv     

4     

5 Závazky k zaměstnancům  82 699  35 561

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  19 997  22 266

7 Stát - daňové závazky a dotace  28 190  11 296

8 Přijaté zálohy  8 109  19 833

9 Vydané dluhopisy     

10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)  118 299  123 441

11 Jiné závazky  53 229  13 674

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 148 074 4 205 101

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 276 000 2 977 553

2 Krátkodobé bankovní úvěry 1 872 074 1 227 548

3 Krátkodobé finanční výpomoci     

C. OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV  34 164  53 024

C. I. Časové rozlišení  34 164  53 024

C. I. 1 Výdaje příštích období  34 158  4 268

2 Výnosy příštích období   6  48 756

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2007

I. 1     

A. 2     

+ 0 0

II. 20 214 306 19 058 554

II. 1 18 032 275 17 966 297

2 1 562 252  485 021

3  619 779  607 236

B. 17 250 382 13 735 876

B. 1 15 423 010 11 868 034

B. 2 1 827 372 1 867 842

+ 2 963 924 5 322 678

C.  938 395  916 924

C. 1  703 345  655 035

C. 2  1 000   600

C. 3  207 634  229 569

C. 4  26 416  31 720

D.  7 623  7 787

E.  686 684  719 942

III.  31 083  40 070

III. 1  1 935  4 969

2  29 148  35 101

F.  24 179  36 017

F. 1   254  6 476

F. 2  23 925  29 541

G. 1  19 423 - 244 557

IV. 2  196 131  64 340

H. 1  246 771  142 487

V. 2     

I. 1     

* 1 268 063 3 848 488

VI. 1     

J. 1     

VII. 0 0

VII. 1     

2     

3     

VIII. 1     

K. 2     

IX. 1     

L. 2     

M. 1  49 461  654 490

X. 1  110 469  158 924

N. 2  152 690  317 498

XI. 1  275 347  911 502

O. 2  690 942  763 982

XII. 1     

P. 2     

* - 507 277 - 665 544

Převod finančních nákladů

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Výnosové úroky

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Převod finančních výnosů

Finanční výsledek hospodaření

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Prodané cenné papíry a podíly

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem

Provozní výsledek hospodaření

Prodaný materiál

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Osobní náklady

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Služby

Obchodní marže

Přidaná hodnota

Sociální náklady

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

Výkonová spotřeba

Spotřeba materiálu a energie

Tržby za prodej zboží

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkony

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

 



62 
 

 
Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2007

Q.  221 544 1 054 772

Q. 1  202 733  895 451

Q. 2  18 811  159 321

**  539 242 2 128 172

XIII. 1     

R. 2 - 66 202   

S. 1  13 902 0

S. 1  13 902   

S. 2     

*  52 300 0

1 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)     

***  591 542 2 128 172

****  826 988 3 182 944

Sestaveno Statutární orgán: Odpovědnost za účetnictví

dne: a sestaveni finančních výkazů:

Ing. Petr Jůza 

Alfredo de Vito finanční ředitel a Ing. Ingrid Horáková

30.4.2009 místopředseda představenstva člen představenstva hlavní účetní

Daň z příjmů za běžnou činnost

  - splatná

  - odložená

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Mimořádný výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Výsledek hospodaření před zdaněním

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

  - splatná

  - odložená
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Příloha č. 1.2  Rozvaha a výkaz zisku a ztrát společnosti Evraz za rok 2009 

 
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Běžné Minulé 

účetní období úč. období 2008

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 21 623 102 -11 688 714 9 934 388 13 691 826

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL       

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 16 703 515 -10 890 375 5 813 140 5 920 870

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek  127 383 - 101 705  25 678  47 918

B. I. 1 Zřizovací výdaje         

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         

3 Software  127 383 - 101 705  25 678  26 679

4 Ocenitelná práva         

5 Goodwill         

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek        14 154

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek        7 085

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 15 647 727 -9 900 204 5 747 523 5 718 006

B. II. 1 Pozemky  381 157 - 37 147  344 010  344 010

2 Stavby 3 141 088 -2 375 576  765 512  788 144

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8 412 079 -6 787 515 1 624 564 1 361 951

4 Pěstitelské celky trvalých porostů         

5 Základní stádo a tažná zvířata         

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek  9 945 - 9 045   900  1 248

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  204 144    204 144  141 586

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  44 705    44 705  87 073

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 3 454 609 - 690 921 2 763 688 2 993 994

B. III. Dlouhodobý finanční majetek  928 405 - 888 466  39 939  154 946

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách  925 699 - 888 466  37 233  152 240

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem         

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  2 706    2 706  2 706

4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv         

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek         

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 4 911 205 - 798 339 4 112 866 7 634 945

C. I. Zásoby 2 647 588 - 655 472 1 992 116 3 507 903

C. I. 1 Materiál  838 733 - 284 279  554 454  738 280

2 Nedokončená výroba a polotovary 1 164 758 - 286 570  878 188 1 632 642

3 Výrobky  638 316 - 84 623  553 693 1 130 826

4 Zvířata         

5 Zboží         

6 Poskytnuté zálohy na zásoby  5 781    5 781  6 155

C. II. Dlouhodobé pohledávky  426 970 0  426 970  178 560

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů         

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba         

3 Pohledávky - podstatný vliv         

4

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení         

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy       

6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)     

7 Jiné pohledávky         

8 Odložená daňová pohledávka  426 970  426 970  178 560

C. III. Krátkodobé pohledávky 1 764 415 - 142 867 1 621 548 3 339 597

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 1 609 580 - 142 867 1 466 713 1 846 164

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba        870 570

3 Pohledávky - podstatný vliv         

4

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení         

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         

6 Stát - daňové pohledávky  154 342    154 342  622 116

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy   336     336   632

8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)         

9 Jiné pohledávky   157     157   115

C. IV. Krátkodobý finanční majetek  72 232 0  72 232  608 885

C. IV. 1 Peníze   758   758  1 451

2 Účty v bankách  71 474  71 474  607 434

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly         

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek         

D. OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV  8 382 0  8 382  136 011

D. I. Časové rozlišení  8 382 0  8 382  136 011

D. I. 1 Náklady příštích období  8 121  8 121  17 545

2 Komplexní náklady příštích období       

3 Příjmy příštích období   261   261  118 466  
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2008

PASIVA CELKEM 9 934 388 13 691 826

A. VLASTNÍ KAPITÁL 4 653 309 6 116 093

A. I. Základní kapitál 2 600 000 2 600 000

A. I. 1 Základní kapitál 2 600 000 2 600 000

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)     

3 Změny základního kapitálu     

A. II. Kapitálové fondy 0 0

A II. 1 Emisní ážio     

2 Ostatní kapitálové fondy     

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků     

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách     

A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  637 557  637 677

A III. 1 Zákonný rezervní fond  637 361  637 361

2 Statutární a ostatní fondy   196   316

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 2 878 416 2 286 874

IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 2 878 416 2 286 874

2 Neuhrazená ztráta minulých let     

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) -1 462 664  591 542

B. CIZÍ ZDROJE 5 260 244 7 541 569

B. I. Rezervy  114 721  46 023

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů     

2 Rezerva na důchody a podobné závazky  29 915  31 098

3 Rezerva na daň z příjmů     

4 Ostatní rezervy  84 806  14 925

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů     

2 Závazky - ovládající a řídící osoba     

3 Závazky - podstatný vliv     

4     

5 Přijaté zálohy     

6 Vydané dluhopisy     

7 Směnky k úhradě     

8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)     

9 Jiné závazky   

10 Odložený daňový závazek   

B. III. Krátkodobé závazky 2 641 195 3 347 472

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 2 416 954 3 036 949

2 Závazky - ovládající a řídící osoba     

3 Závazky - podstatný vliv     

4     

5 Závazky k zaměstnancům  29 555  82 699

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  15 697  19 997

7 Stát - daňové závazky a dotace  4 576  28 190

8 Přijaté zálohy  3 113  8 109

9 Vydané dluhopisy     

10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)  136 131  118 299

11 Jiné závazky  35 169  53 229

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2 504 328 4 148 074

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 1 296 565 2 276 000

2 Krátkodobé bankovní úvěry 1 207 763 1 872 074

3 Krátkodobé finanční výpomoci     

C. OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV  20 835  34 164

C. I. Časové rozlišení  20 835  34 164

C. I. 1 Výdaje příštích období  20 829  34 158

2 Výnosy příštích období   6   6

Sestaveno Statutární orgán: Odpovědnost za účetnictví

dne: a sestaveni finančních výkazů:

Ing. Zbyněk Kvapík, MBA Ing. Petr Medvedík Ing. Ingrid Horáková

26.3.2010 předseda představenstva finanční ředitel a člen představenstva hlavní účetní

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2008

I. 1   

A. 2   

+ 0 0

II. 6 990 548 20 214 306

II. 1 7 778 689 18 032 275

2 -1 178 921 1 562 252

3  390 780  619 779

B. 7 719 436 17 250 382

B. 1 6 409 048 15 423 010

B. 2 1 310 388 1 827 372

+ - 728 888 2 963 924

C.  701 420  938 395

C. 1  535 302  703 345

C. 2  1 816  1 000

C. 3  150 755  207 634

C. 4  13 547  26 416

D.  6 218  7 623

E.  475 433  686 684

III.  107 310  31 083

III. 1  91 130  1 935

2  16 180  29 148

F.  15 583  24 179

F. 1  1 908   254

F. 2  13 675  23 925

G. 1 - 112 939  19 423

IV. 2  692 691  196 131

H. 1  475 793  246 771

V. 2     

I. 1     

* -1 490 395 1 268 063

VI. 1     

J. 1     

VII. 0 0

VII. 1     

2     

3     

VIII. 1     

K. 2     

IX. 1     

L. 2     

M. 1  115 007  49 461

X. 1  22 992  110 469

N. 2  115 521  152 690

XI. 1 1 052 167  275 347

O. 2 1 068 367  690 942

XII. 1     

P. 2     

* - 223 736 - 507 277

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Výnosové úroky

Finanční výsledek hospodaření

Provozní výsledek hospodaření

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Převod finančních nákladů

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Převod finančních výnosů

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Prodaný materiál

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Prodané cenné papíry a podíly

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem

Přidaná hodnota

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Sociální náklady

Služby

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Osobní náklady

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Spotřeba materiálu a energie

Tržby za prodej zboží

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkony

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Obchodní marže

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

Výkonová spotřeba
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Stav v běžném Stav v běžném

účetním období účetním období 2008

Q. - 251 467  221 544

Q. 1 - 3 057  202 733

Q. 2 - 248 410  18 811

** -1 462 664  539 242

XIII. 1     

R. 2   - 66 202

S. 1 0  13 902

S. 1    13 902

S. 2     

* 0  52 300

1 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)     

*** -1 462 664  591 542

**** -1 714 131  826 988

  - splatná

Daň z příjmů za běžnou činnost

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

  - odložená

Výsledek hospodaření před zdaněním

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

  - splatná

  - odložená

Mimořádný výsledek hospodaření

 
 
 
 
 
Sestaveno Statutární orgán: Odpovědnost za účetnictví

dne: a sestaveni finančních výkazů:

Ing. Zbyněk Kvapík, MBA Ing. Petr Medvedík Ing. Ingrid Horáková

26.3.2010 předseda představenstva finanční ředitel a člen představenstva hlavní účetní  
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Příloha č. 1.3  Rozvaha a výkaz zisku a ztrát společnosti Evraz za rok 2010 

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Běžné Minulé 

účetní období úč. období 2009

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 22 306 108 -11 706 340 10 599 768 9 934 388

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL       

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 16 750 691 -11 204 784 5 545 907 5 813 140

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek  128 262 - 109 588  18 674  25 678

B. I. 1 Zřizovací výdaje         

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         

3 Softw are  127 383 - 109 588  17 795  25 678

4 Ocenitelná práva         

5 Goodw ill         

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   879     879   

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 15 692 105 -10 212 012 5 480 093 5 747 523

B. II. 1 Pozemky  381 793 - 37 147  344 646  344 010

2 Stavby 3 170 205 -2 432 399  737 806  765 512

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8 503 853 -6 812 193 1 691 660 1 624 564

4 Pěstitelské celky trvalých porostů         

5 Základní stádo a tažná zvířata         

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek  9 782 - 9 044   738   900

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  129 016    129 016  204 144

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  42 847    42 847  44 705

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 3 454 609 - 921 229 2 533 380 2 763 688

B. III. Dlouhodobý f inanční majetek  930 324 - 883 184  47 140  39 939

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách  927 618 - 883 184  44 434  37 233

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem         

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  2 706    2 706  2 706

4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv         

5 Jiný dlouhodobý f inanční majetek         

6 Pořizovaný dlouhodobý f inanční majetek         

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý f inanční majetek         

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 5 545 106 - 501 556 5 043 550 4 112 866

C. I. Zásoby 3 276 127 - 359 522 2 916 605 1 992 116

C. I. 1 Materiál 1 678 990 - 281 048 1 397 942  554 454

2 Nedokončená výroba a polotovary 1 012 046 - 33 688  978 358  878 188

3 Výrobky  580 837 - 44 786  536 051  553 693

4 Zvířata         

5 Zboží         

6 Poskytnuté zálohy na zásoby  4 254    4 254  5 781

C. II. Dlouhodobé pohledávky  475 366 0  475 366  426 970

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů         

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba         

3 Pohledávky - podstatný vliv         

4

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení         

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy       

6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)     

7 Jiné pohledávky         

8 Odložená daňová pohledávka  475 366  475 366  426 970

C. III. Krátkodobé pohledávky 1 749 321 - 142 034 1 607 287 1 621 548

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 1 624 727 - 142 034 1 482 693 1 466 713

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba         

3 Pohledávky - podstatný vliv         

4

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení         

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         

6 Stát - daňové pohledávky  113 766    113 766  154 342

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy  10 648    10 648   336

8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)         

9 Jiné pohledávky   180     180   157

C. IV. Krátkodobý f inanční majetek  44 292 0  44 292  72 232

C. IV. 1 Peníze   197   197   758

2 Účty v bankách  44 095  44 095  71 474

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly         

4 Pořizovaný krátkodobý f inanční majetek         

D. OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV  10 311 0  10 311  8 382

D. I. Časové rozlišení  10 311 0  10 311  8 382

D. I. 1 Náklady příštích období  7 869  7 869  8 121

2 Komplexní náklady příštích období       

3 Příjmy příštích období  2 442  2 442   261   
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2009

PASIVA CELKEM 10 599 768 9 934 388

A. VLASTNÍ KAPITÁL 4 158 421 4 653 309

A. I. Základní kapitál 2 600 000 2 600 000

A. I. 1 Základní kapitál 2 600 000 2 600 000

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)     

3 Změny základního kapitálu     

A. II. Kapitálové fondy 0 0

A II. 1 Emisní ážio     

2 Ostatní kapitálové fondy     

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků     

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách     

A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  637 557  637 557

A III. 1 Zákonný rezervní fond  637 361  637 361

2 Statutární a ostatní fondy   196   196

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 415 752 2 878 416

IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 1 415 752 2 878 416

2 Neuhrazená ztráta minulých let     

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) - 494 888 -1 462 664

B. CIZÍ ZDROJE 6 398 883 5 260 244

B. I. Rezervy  63 187  114 721

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů     

2 Rezerva na důchody a podobné závazky  25 822  29 915

3 Rezerva na daň z příjmů     

4 Ostatní rezervy  37 365  84 806

B. II. Dlouhodobé závazky 2 343 875 0

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů     

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 2 343 875   

3 Závazky - podstatný vliv     

4     

5 Přijaté zálohy     

6 Vydané dluhopisy     

7 Směnky k úhradě     

8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)     

9 Jiné závazky   

10 Odložený daňový závazek     

B. III. Krátkodobé závazky 3 128 685 2 641 195

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 2 562 087 2 416 954

2 Závazky - ovládající a řídící osoba     

3 Závazky - podstatný vliv     

4     

5 Závazky k zaměstnancům  31 520  29 555

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  17 526  15 697

7 Stát - daňové závazky a dotace  5 012  4 576

8 Přijaté zálohy  54 569  3 113

9 Vydané dluhopisy     

10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)  408 318  136 131

11 Jiné závazky  49 653  35 169

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci  863 136 2 504 328

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé   1 296 565

2 Krátkodobé bankovní úvěry  863 136 1 207 763

3 Krátkodobé finanční výpomoci     

C. OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV  42 464  20 835

C. I. Časové rozlišení  42 464  20 835

C. I. 1 Výdaje příštích období  42 458  20 829

2 Výnosy příštích období   6   6

Sestaveno Statutární orgán: Odpovědnost za účetnictví

dne: a sestaveni f inančních výkazů:

Ing. Zbyněk Kvapík, MBA Ing. Petr Medvedík Ing. Ingrid Horáková

30.3.2011 předseda představenstva finanční ředitel a člen představenstva hlavní účetní

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

 



69 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2009

I. 1  11 915

A. 2  11 715

+   200 0

II. 11 755 387 6 990 548

II. 1 11 920 224 7 778 689

2 - 210 191 -1 178 921

3  45 354  390 780

B. 11 750 728 7 719 436

B. 1 10 376 192 6 409 048

B. 2 1 374 536 1 310 388

+  4 859 - 728 888

C.  639 003  701 420

C. 1  470 332  535 302

C. 2  1 636  1 816

C. 3  154 287  150 755

C. 4  12 748  13 547

D.  7 047  6 218

E.  479 069  475 433

III.  148 105  107 310

III. 1  87 098  91 130

2  61 007  16 180

F.  48 270  15 583

F. 1   347  1 908

F. 2  47 923  13 675

G. 1 - 488 338 - 112 939

IV. 2 1 261 559  692 691

H. 1 1 256 845  475 793

V. 2     

I. 1     

* - 527 373 -1 490 395

VI. 1     

J. 1     

VII. 0 0

VII. 1     

2     

3     

VIII. 1     

K. 2     

IX. 1     

L. 2     

M. 1 - 5 281  115 007

X. 1   312  22 992

N. 2  140 404  115 521

XI. 1 1 242 407 1 052 167

O. 2 1 126 382 1 068 367

XII. 1     

P. 2     

* - 18 786 - 223 736

Tržby za prodej zboží

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkony

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Obchodní marže

Přidaná hodnota

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

Výkonová spotřeba

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Osobní náklady

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Sociální náklady

Daně a poplatky

Prodaný materiál

Změna stavu rezerv a opravných položek ve f inanční oblasti

Výnosové úroky

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Náklady z f inančního majetku

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Nákladové úroky

Ostatní f inanční výnosy

Ostatní f inanční náklady

Převod f inančních výnosů

Finanční výsledek hospodaření

Převod finančních nákladů

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Prodané cenné papíry a podíly

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření
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Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2009

Q. - 51 271 - 251 467

Q. 1 - 2 875 - 3 057

Q. 2 - 48 396 - 248 410

** - 494 888 -1 462 664

XIII. 1     

R. 2     

S. 1 0 0

S. 1     

S. 2     

* 0 0

1 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)     

*** - 494 888 -1 462 664

**** - 546 159 -1 714 131

Sestaveno Statutární orgán: Odpovědnost za účetnictví

dne: a sestaveni f inančních výkazů:

Ing. Petr Medvedík

Ing. Zbyněk Kvapík, MBA finanční ředitel a Ing. Ingrid Horáková

30.3.2011 předseda představenstva člen představenstva hlavní účetní

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Výsledek hospodaření před zdaněním

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

  - splatná

  - odložená

Mimořádný výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

  - splatná

  - odložená

Daň z příjmů za běžnou činnost
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Příloha č. 2. 

Vyčíslení hodnoty vztahu se zákazníkem  

 

Dle vzorců uvedených v kapitole 5.3  lze v tabulce vyčíslit hodnoty vztahů za jednotlivé zákazníky dle 

jednotlivých produktů (či produktových skupin) 

 

Produkt X 
 
Tab. č. 10 – Vyčíslení fixních nákladů na jednotlivé zákazníky produktu X 
Zák. č. Průměrné 

fixní 

náklady  

Koeficient bonity 1-koeficient 

bonity 

Přepočtené fixní 

náklady 

 Vyčíslení průměrných nákladů na zákazníka 

ZPS

fixPSCPS
P

kN
1

  

KBz  - vyčíslený 

podle tabulky č.3 

 

1- KBz 

Průměrné 

náklady na 

zákazníka 

*(1- KBz) 

 

1     

2     

3     

.     

.     

Zdroj: [30] 

 

Tab. č .11 – Vyčíslení vztahu se zákazníkem na jednotlivé zákazníky produktu X 
Zák. 

č. 

Variabilní náklady na zákazníka Celkové 

náklady na 

zákazníka 

Výnosy za 

zákazníka 

Hodnota vztahu se 

zákazníkem 

 Vyčíslení variabilních nákladů na 

zákazníka 

PS

KZ
PSCPS

Q

Q
kN  var  

Součet 

vyčíslených 

fixních a 

variabilních 

nákladů na 

jednotlivé 

zákazníky 

Zjištění 

prodejů na 

jednotlivé 

zákazní-ky 

z inf. 

systému 

Vyčíslení 

hodnoty vztahu 

s konkrétním 

zákazníkem je 

rozdílem mezi 

výnosy za 

zákazníka a 

vyčíslenými 

celkovými 

náklady na 

zákazníka 

1     

2     

3     

.     

.     
Suma    Provozní VH 

Zdroj: [30] 
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Příloha č. 3.    Rozvržení možných kritérií – koeficientu bonity  tab. č. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [30] 

 

 

Skupina Charakteristika 
celková 

Kritérium Váha uvnitř 
charakteristiky 

Váha 
celková 

Max. 
bodové 
ohodno-

cení 

 
 
 
 

Vnější 
okolí 
firmy 

 
Charakteristika 

odvětví 

Postavení  odvětví – 
vývoj, hlavní 
tendence, vlivy, státní 
zásahy, vnější faktory 

 
100 % 

 

 
10% 

 
400 b. 

Potenciál růstu trhu Celkový růst trhu, 
podíl na trhu 

 
100 % 

 

 
5 % 

 
200 b. 

Pozice trhu 
zákazníka v jeho 
životním cyklu 

Dle  konjunkturální 
indikátorů 

100 % 
 

 
5 %  

 
200 b. 

 
 
 
 

 
 

Vzájemné 
vztahy 

 
 

Spolupráce 

 100 % z toho:  
 

15 % 

 
 

600 b. 
Přístup k informacím – 
ochota poskytovat 
informace 

 
50 % 

Míra partnerství 50 % 

Přístup k životnímu 
prostředí 

Stupeň ochrany 
životního prostředí 

100 % 
 

 
5 % 

 
200 b. 

 
Management 

Informovanost o 
managementu, 
ochota spolupracovat, 
etika 

 
100 % 

 

 
15 % 

 
600 b. 

 
 
 

Podmínky 
uvnitř firmy 

zákazníka 

 
Historické výsledky 

 100 % z toho:  
 

10 % 

 
 

400 b. 
Objem tržeb, 
dosavadní ziskovost za 
zákazníka 

60 % 

Platební disciplína 40 % 

Charakteristika 
firmy 

Postavení v odvětví 100 % 
 

10 % 400 b. 

Inovace Počet inovací ve 
srovnání s konkurencí 

 
100 % 

 

 
5% 

 
200 b. 

Specifika Specifika 
zákazníka 

Nákladovost 
dodatečných služeb, 
sezónnost , budoucí 
možnosti spolupráce 

 
100 % 

 

   
20 % 

 
800 b. 

 Celkem   100 % 4 000 b. 


