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1 Úvod 

 

     Analýzu současné a minulé situace podniku, včetně vytvoření předpokladů a detailní 

podoby jeho možného budoucího vývoje, lze považovat za nedílnou součást finančního řízení. 

Proto správná, či lépe řečeno vhodně stanovená struktura a vzájemná provázanost hodnotících 

ukazatelů je důležitým předpokladem fungování a rozvoje podniku. Současně tyto ukazatele 

lze využít i jako vhodný nástroj při tvorbě finančních plánů, jež v sobě mimo jiné zahrnují 

dopad nejen finančních rozhodnutí na budoucí vývoj podniku.  

     Na rozdíl od tradičních ukazatelů finanční výkonnosti podniku v podobě účetního zisku či 

jiných forem jeho vyjádření a ukazatelů z účetního zisku odvozených (např. rentabilita aktiv, 

rentabilita vlastního kapitálu) bylo potřeba vytvořit takový ukazatel, který je schopen zachytit 

riziko a rozsah vázaného celkového kapitálu a pracovat tak nejen s náklady kapitálu cizího, 

ale i kapitálu poskytnutého vlastníky. Výchozí myšlenkou tohoto ukazatele se stal 

ekonomický zisk, kterého je dosahováno právě tehdy, pokud jsou kromě úhrady běžných 

nákladů uhrazeny i náklady spojené s veškerým investovaným kapitálem - tedy nejen náklady 

explicitní, ale též implicitní náklady. Ukazatel ekonomické přidané hodnoty se tak stal 

ukazatelem, jež tyto požadavky splňuje. 

     Stejně tak jako mohou být tradiční ukazatele použity nejen k hodnocení finanční 

výkonnosti podniku, ale i jako vstupní informace k sestavení finančních plánů, může být 

použit ukazatel ekonomické přidané hodnoty k témuž. 

      Přestože je podstata ekonomické přidané hodnoty již poměrně dobře známa a odbornou 

veřejností do jisté míry akceptována, v podnikové praxi se lze setkat s tím, že zjišťování a 

stanovení finanční výkonnosti prostřednictvím tohoto ukazatele či jeho využití k predikci 

možného budoucího vývoje není jednoznačně běžnou praxí. Stále jsou ještě v některých 

případech prioritou účetní a odvozené ukazatele, které ale bohužel mají svá negativa.  

     Cílem práce je provést, ověřit a posoudit možnosti aplikace analýzy a predikce finanční 

výkonnosti na úrovni konkrétního podniku zpracovatelského průmyslu prostřednictvím 

ukazatele ekonomické přidané hodnoty v rámci vybraného období. 

      Ukazatel ekonomické přidané hodnoty je tak v práci použit jako měřítko výkonnosti 

konkrétního podniku, ale také jako ukazatel, jehož prostřednictvím je ověřena možnost 

praktické aplikace vybraného způsobu predikce.  
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2 Obsah a struktura práce 

     Dizertační práce je rozdělena do dvou rovin, konkrétně na část teoreticko-metodologickou 

a část prakticko-aplikační. V teoretické části práce je objasněna podstata ekonomické přidané 

hodnoty včetně způsobu její analýzy a také je zde charakterizována zvolená metoda predikce 

tohoto ukazatele. V prakticko-aplikační části práce je ověřena možnost aplikace analýzy a 

predikce ekonomické přidané hodnoty na konkrétních datech vybraného podniku. 

     Podstatě vyjádření ukazatele ekonomické přidané hodnoty je věnována druhá kapitola, 

v jejímž úvodu jsou v krátkosti uvedeny charakteristické znaky tradičních ukazatelů 

výkonnosti založených pouze na účetních datech a také tržní ukazatele výkonnosti, která jsou 

schopna vyjádřit výkonnost podniku z pohledu trhu. Převážná část druhé kapitoly je však 

věnována způsobu zjišťování ekonomické přidané hodnoty podniku. Je detailně popsána 

možnost jejího vyjádření jak v podobě EVAEquity, tak v podobě  EVAEntity, přičemž pozornost 

je zaměřena nejprve na objasnění samotného způsobu výpočtu včetně možného vlivu změn 

vstupních veličin na vývoj ekonomické přidané hodnoty. Poté je podrobně popsán nezbytný 

postup při úpravě vstupních dat při stanovení EVAEntity a popsány jsou i způsoby stanovení 

nákladů kapitálu, jež jsou důležitou vstupní informací pro určení výše ekonomické přidané 

hodnoty (detailněji je popsán stavebnicový způsob stanovení nákladů vlastního kapitálu, jež je 

aplikován v praktické části práce).       

     K samotné analýze vývoje ekonomické přidané hodnoty v podmínkách konkrétního 

podniku je využita metoda pyramidového rozkladu. Proto i její podstata je rovněž blíže 

popsána ve druhé kapitole. Tato metoda slouží k vyjádření vrcholového ukazatele jako 

ukazatele rozloženého na samostatné dílčí ukazatele, přičemž vazby mezi těmito ukazateli 

mohou být aditivní nebo multiplikativní. Pro konkrétní zjištění intenzity vlivu těchto dílčích 

ukazatelů na vrcholový ukazatel v jednotlivých obdobích je popsána v případě 

multiplikativních vazeb logaritmická metoda. Důvodem pro využití této metody je samotná 

povaha vstupních podnikových dat.  

     Třetí kapitola dizertační práce je rovněž teoretická a věnuje se popisu metodologie 

predikce náhodných stochastických veličin - finančních aktiv, jež slouží v práci k predikci 

vybraného podnikového ukazatele výkonnosti v podobě ekonomické přidané hodnoty. Proto 

jsou nejprve objasněna teoretická východiska obecných stochastických procesů v podobě 

Wienerova procesu, Brownova procesu a Itôova procesu, přičemž tyto procesy slouží k tomu, 

aby popsaly nejen trend vývoje finančních aktiv, ale také aby zapracovaly vliv náhodné 
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složky. V této části práce je blíže popsán i Vašíčkův model. Důvodem je skutečnost, že pro 

vývoj finančních aktiv je typický návrat k dlouhodobé rovnováze v čase. Tuto vlastnost lze 

vypozorovat i u vybraných podnikových ukazatelů, jež jsou součástí rozkladu vrcholového 

ukazatele EVAEquity.  V případě Vašíčkova modelu (jako jednoho z mean-reversion modelů) je 

detailně popsán jeho aritmetický i geometrický tvar, konkrétně jeho diskrétní verze. Ke 

stanovení jednotlivých parametrů Vašíčkova modelu u každého ukazatele rozkladu je využita  

metoda nejmenších čtverců, jako statistická metoda sloužící k vyjádření závislosti v tomto 

případě dvou proměnných, jejíž podstata je rovněž v této kapitole zmíněna. Protože je vývoj 

ukazatele ekonomické přidané hodnoty odhadován prostřednictvím predikce dílčích ukazatelů 

jeho rozkladu, je součástí třetí kapitoly popis zapracování vzájemných závislostí mezi těmito 

ukazateli prostřednictvím Choleskeho matice. V závěru této kapitoly je vysvětlena podstata 

simulace Monte Carlo a její konkrétní postup. Pro popis predikované simulované ekonomické 

přidané hodnoty jsou využity statistické charakteristiky v podobě střední hodnoty, směrodatné 

odchylky, minimální a maximální hodnoty a rovněž charakteristika v podobě hodnoty v riziku 

zastoupené ukazatelem VaR. Tyto charakteristiky byly vybrány záměrně, aby byla zvýšena 

vypovídací schopnost predikovaného ukazatele EVAEquity.     

     Prakticko-aplikační část je obsahem čtvrté a páté kapitoly. Pokud jde o čtvrtou kapitolu, ta 

je zcela věnována analýze ekonomické přidané hodnoty prostřednictvím ukazatele EVAEquity. 

V úvodu této kapitoly je zachyceno hodnocení vývoje podniku ve dvou časových rovinách, a 

to nejprve od založení podniku v roce 1996 až po rok 2007, a pak od roku 2007 až po rok 

2011. Přitom v prvním období je hodnocena výkonnost podniku pouze prostřednictvím 

tradičních ukazatelů výkonnosti v podobě ziskových kategorií a ukazatelů rentability. Ve 

druhém období je úroveň těchto tradičních ukazatelů zjišťována rovněž, navíc je ale také 

spočtena ekonomická přidaná hodnota. Je okomentován trend jejího vývoje v čase a je 

připojena podrobná analýza dle jednotlivých úrovní rozkladu. Při vytváření těchto detailních 

úrovní rozkladu bylo snahou podchytit všechny potřebné indikátory tvorby hodnoty 

v podniku, proto bylo vytvořeno celkem až osm úrovní rozkladu, pomocí nichž byla změna 

ekonomické přidané hodnoty analyzována.  Při samotné analýze bylo postupováno tak, že 

pokud vrcholový ukazatel přispěl k navýšení ekonomické přidané hodnoty, byl za dílčí 

ukazatel s nejsilnějším vlivem označen ukazatel, jehož změna byla nejvyšší. Pokud vrcholový 

ukazatel zapříčinil pokles ekonomické přidané hodnoty, byl označen za dílčí ukazatel 

s největším vlivem ukazatel, jehož změna nejvíce přispěla k tomuto poklesu. V závěrečné 

části analýzy vývoje EVAEquity vybraného podniku byla také prezentována intenzita vlivu 
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vybraných dílčích ukazatelů rozkladu prostřednictvím vyjádření číselného pořadí tohoto vlivu 

na změnu vrcholového ukazatele v podobě ekonomické přidané hodnoty. Totéž bylo zjištěno i 

pro všechny konečné dílčí ukazatele rozkladu.  

     V rámci hodnocení ekonomické přidané hodnoty na bázi EVAEquity ve čtvrté kapitole bylo 

rovněž provedeno srovnání zjištěných podnikových hodnot s odvětvovými daty. Pro toto 

srovnání bylo použito relativní vyjádření ekonomické přidané hodnoty na úrovni hodnotového 

spreadu. Samostatně byla také srovnána hodnota ROE a RE, a dílčích ukazatelů rozkladu 

rentability vlastního kapitálu v podobě podílu čistého zisku a EBIT, rentability aktiv a 

finanční páky. Uvedená srovnání byla provedena na úrovni dat za zpracovatelský průmysl, 

přičemž tam, kde to bylo možné, byla použita také data za konkrétní odvětví dle CZ-NACE 

25, dále pak dle dat v rámci podniků I. kategorie, která zahrnuje podniky dle metodiky 

Ministerstva průmyslu a obchodu, v jejichž případě převyšuje hodnota ROE náklady vlastního 

kapitálu a nakonec dle dostupných dat za  nefinanční soukromé podniky pod zahraniční 

kontrolou. 

     Pátá kapitola je celá věnována predikci ekonomické přidané hodnoty. Odhad budoucího 

vývoje ekonomické přidané hodnoty je proveden prostřednictvím predikce vymezených 

dílčích ukazatelů rozkladu vrcholového ukazatele EVAEquity s využitím MS Excel. Jako 

vstupní informace byla použita měsíční data z finančních výkazů z jednotlivých let 

sledovaného období - tedy za roky 2007 až 2011. Nejdříve byly propočteny jednotlivé 

ukazatele výše zmíněného rozkladu za jednotlivé měsíce. Pro výpočet nákladů vlastního 

kapitálu RE byla použita metodika jejich stanovení používaná Ministerstvem průmyslu a 

obchodu České republiky. Pro odhad jednotlivých dílčích finančních ukazatelů byl použit, jak 

bylo již zmíněno, Vašíčkův model v jeho konkrétních specifikacích v podobě aritmetického či 

geometrického tvaru. Ke stanovení jednotlivých parametrů modelu byla použita metoda 

nejmenších čtverců a také byla ověřena statistická významnost modelu jako celku včetně 

statistické významnosti jednotlivých parametrů prostřednictvím t-testu a F-testu. 

     Důležitým faktorem ovlivňujícím konečnou podobu predikované ekonomické přidané 

hodnoty je vzájemná závislost mezi jednotlivými dílčími finančními ukazateli.  Závislost byla 

vyjádřena prostřednictvím korelační matice. Vstupními daty při stanovení korelační matice 

byla rezidua mezi vstupními skutečnými hodnotami a hodnotami očekávanými zjištěnými dle 

Vašíčkova modelu. Tímto způsobem tak byl zapracován vliv náhodné složky do odhadu 

budoucího vývoje ukazatele EVAEquity. 
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    Dle jednotlivých zjištěných parametrů dílčích položek rozkladu byly vytvořené jednotlivé 

rovnice pro simulaci jejich náhodného budoucího vývoje. Přitom východiskem pro simulaci 

byly výchozí hodnoty jednotlivých finančních ukazatelů za poslední měsíc roku 2011 a také 

rovnice rozkladu ekonomické přidané hodnoty. Podstatou simulace Monte Carlo je 

generování velkého množství scénářů, jež pracují s náhodnou složkou vygenerovanou 

z normovaného normálního rozdělení. Simulace byla tedy provedena pro tisíc scénářů pro 

zabezpečení dostatečné statistické věrohodnosti. Pomocí funkce Generátoru 

pseudonáhodných čísel v MS Excel bylo vygenerováno šest řad náhodných nezávislých 

proměnných z normovaného normálního rozdělení. Těchto šest vektorů bylo vynásobeno 

Choleskeho maticí proto, aby byly do výpočtu zakomponovány závislosti mezi jednotlivými 

dílčími ukazateli. Výsledkem tohoto postupu bylo tisíc vygenerovaných simulovaných 

možných hodnot ekonomické přidané hodnoty pro první měsíc predikce. V rámci detailní 

analýzy nasimulovaných hodnot ekonomické přidané hodnoty byly použity základní 

charakteristiky rozdělení pravděpodobnosti a to v podobě střední hodnoty, směrodatné 

odchylky, VaR1%, VaR5%, VaR10%, minimální a maximální dosažené simulované hodnoty 

včetně určení četnosti výskytu hodnot v rámci vyspecifikovaných ekvidistantních intervalů. 

     Při simulaci ukazatele EVAEquity pro následující druhý měsíc predikce byl postup obdobný 

jako v případě simulace pro první predikovaný měsíc. Hodnoty vstupních parametrů modelů 

zůstaly stejné, stejná zůstala i podoba jednotlivých simulačních rovnic. K odlišnému postupu 

došlo pouze při stanovení výchozích vstupních dat jednotlivých ukazatelů.  Za výchozí 

hodnoty pro simulaci byly totiž považovány vždy údaje získané simulací v předchozím 

měsíci. V případě simulace pro druhý měsíc to byla nasimulovaná data všech 1 000 pokusů  

dílčích finančních ukazatelů z prvního měsíce. Také touto cestou zjištěná hodnota EVAEquity 

pro druhý měsíc predikce byla popsána stejným způsobem jako v předchozím prvním měsíci. 

     Protože snahou bylo vytvoření predikce vývoje ekonomické přidané hodnoty pro celý rok 

2012, byly obdobně dopočteny hodnoty ve všech zbývajících měsících, tedy pro třetí až 

dvanáctý měsíc, jejich vývoj byl popsán vybranými statistickými charakteristikami a bylo 

provedeno srovnání predikovaných hodnot se skutečnými daty, s jejich vývojem a úrovní jak 

v minulém období, tak v roce 2012. 
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3 Shrnutí výsledků 

     Při analýze ekonomické přidané hodnoty konkrétního podniku za vybrané období byly, 

prostřednictvím postupu vytvořeném v dizertační práci, zjištěny klíčové ukazatele, jež 

výrazným způsobem ovlivnily vývoj vrcholového ukazatele EVAEquity. Nejprve byly dle 

jednotlivých úrovní rozkladu identifikovány ty, které nejvíce přispěly ke změně vrcholu a 

jimž by měla být věnována největší pozornost. Protože jednotlivé úrovně rozkladu na sebe 

navzájem navazují, bylo možné touto cestou postupnými dílčími kroky určit až konečné 

ukazatele, jež nejvíce ovlivnily změnu EVAEquity. 

     Při závěrečném zhodnocení vlivů, které ve sledovaném podniku nejvíce ovlivnily tvorbu 

EVAEquity lze tak uvést, že primárně ovlivnila změnu ekonomické přidané hodnoty úroveň 

hodnotového spreadu. Při bližším pohledu na úroveň spreadu lze uvést, že převažující vliv zde 

měla rentabilita vlastního kapitálu. V rámci ROE to pak byla především finanční páka 

v podobě podílu aktiv na vlastním kapitálu. Vzhledem k tomu, že pro sledované období bylo 

charakteristickým rysem převod podílu na zisku mateřské společnosti poprvé od jejího vzniku 

v roce 1997, byl tento vývoj důsledkem této skutečnosti. Toto se odrazilo i na nákladech 

vlastního kapitálu, v jejichž případě byl zaznamenán převažující vliv přirážky za finanční 

strukturu. U ukazatele podílu čistého zisku a zisku před zdaněním a úroky vždy sehrálo 

důležitou roli daňové zatížení, které se projevilo největším vlivem ukazatele daňové redukce 

zisku před zdaněním. Navíc v rámci této větve rozkladu se projevil i nezanedbatelný vliv 

ostatních finančních výnosů (kurzových zisků) a ostatních finančních nákladů (kurzových 

ztrát), přičemž intenzivněji zapůsobily právě ostatní finanční výnosy. Pokud jde o rentabilitu 

aktiv, která tvoří důležitou část rozkladu rentability vlastního kapitálu, nejvíce byla její 

hodnota ovlivněna po celé sledované období rentabilitou výnosů, potažmo rentabilitou 

nákladů. V případě nákladů pak náklady, jejichž spotřeba nejčastěji a nejvíce ovlivnila vývoj 

vrcholového ukazatele, byl ukazatel odvozený ze spotřeby materiálu, což jen dokládá trend 

platný pro všechny výrobní podniky, v jejichž případě hodnota vstupů může představovat 

nejdůležitější prostor v oblasti nákladů pro tvorbu či naopak ničení ekonomické nadhodnoty. 

V případě finanční páky po celou dobu sehrál významnou roli podíl krátkodobých závazků 

vzhledem k objemu vlastního kapitálu. Krátkodobé závazky měly převažující vliv, pokud byl 

detailně rozkládán ukazatel podílu oběžného majetku na aktivech. Na straně obratu aktiv 

největší aktivitu projevil ukazatel obratu oběžného majetku, v případě běžné likvidity to byl 

ukazatel obratu krátkodobých závazků a v rámci ukazatele doby obratu oběžného majetku 

doba obratu zásob. 
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     Kromě tohoto způsobu hodnocení vlivu jednotlivých dílčích ukazatelů rozkladu EVAEquity 

bylo v úvahu bráno také konečné pořadí jejich vlivu. Dle tohoto přístupu byl ukazatelem 

s největším vlivem ukazatel finanční páky u nejvyšších rovní rozkladu a na detailní úrovni, 

s ohledem na vývoj konečných ukazatelů rozkladu, to byl podíl krátkodobých závazků na 

aktivech. 

     Prostřednictvím aplikace zvoleného způsobu predikce byl vytvořen pro dvanáct měsíců 

roku 2012 odhad vývoje ukazatele ekonomické přidané hodnoty v podobě EVAEquity. 

S ohledem na úroveň její střední hodnoty bylo zjištěno, že se v daném období pohybuje 

v rozmezí <2 638 tis. Kč; 3 114 tis. K> s úrovní odchylky v rozmezí <1 781 tis. Kč; 2 698 tis. 

Kč> s tím, že ve vytvořeném modelu se projevil vliv aplikovaného mean-reversion procesu 

v podobě Vašíčkova modelu s tendencí  návratu k dlouhodobé rovnovážné hodnotě 

predikovaného ukazatele. V případě hraničních a vnitřních statistických charakteristik 

v podobě 1%, 5%, 95% a 99% kvantilu bylo zaznamenáno jejich rozšiřování v čase, což 

souvisí s rostoucí volatilitou použitého predikčního modelu. 

     Analýza jednotlivých predikovaných hodnot ukazatele EVAEquity byla provedena i 

prostřednictvím vyjádření četností výskytu hodnot tohoto ukazatele v rámci ekvidistantních 

intervalů určených pomocí minimální a maximální predikované hodnoty s ohledem na všech 

dvanáct měsíců predikce. Tímto způsobem bylo zjištěno, že ve všech sledovaných obdobích 

se vyskytují predikované měsíční hodnoty s největší pravděpodobností v intervalu (2 074,46 

tis. Kč; 4 476,47 tis. Kč>. Přitom lze také vypozorovat, že v tomto intervalu se nachází 

všechny střední hodnoty predikovaného ukazatele ekonomické přidané hodnoty. Při vyjádření 

predikovaného ukazatele EVAEquity v podobě celkové roční hodnoty lze tento výsledek rovněž 

interpretovat jako interval (24 893,52 tis. Kč; 53 717,64 tis. Kč>, v němž by se s největší 

pravděpodobností, vzhledem k zaznamenaným četnostem výskytu dle vytvořeného modelu, 

měla pohybovat očekávaná hodnota ukazatele. Na základě skutečných dat za rok 2012 byla 

zjištěna úroveň ekonomické přidané hodnoty EVAEquity vytvořená podnikem ve výši 43 874 

tis. Kč, což, jak je patrné, je hodnota, která se pohybuje v tomto predikovaném intervalu. 

     Na tomto místě lze tedy shrnout, že s ohledem na výše zmíněné skutečnosti a vstupní 

předpoklady modelu v podobě normality náhodné složky, měsíční frekvence zjišťování 

vstupních dat, úpravy těchto dat některých finančních ukazatelů použitých v rozkladu,  

respektování jejich tendence návratu k dlouhodobé rovnováze a využití aritmetické a 

geometrické podoby Vašíčkova modelu, lze vytvořený predikční model  aplikovat při 
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simulaci ekonomické přidané hodnoty na zvolenou dobu predikce za použití MS Excel. Takto 

vytvořený model lze tak považovat za další z možných ukazatelů využitelných při tvorbě 

finančního plánu, kdy predikovaná výše ekonomické přidané hodnoty může být považována 

za vhodné doplňující měřítko předpokládaného budoucího vývoje podniku. Vzhledem k tomu, 

že byla použita pouze měsíční data, je vhodné tento model aplikovat především při tvorbě 

krátkodobého finančního plánu s časovým horizontem do jednoho roku, s ohledem na fakt, že 

s narůstajícím počtem měsíců predikce se zvyšovala hodnota směrodatné odchylky 

predikovaného ukazatele a docházelo k rozšiřování intervalu, v němž se predikované hodnoty 

mohou pohybovat.  
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Summary 

 

         The findings, analysis and planning performance of companies is an important part of 

their financial management and decision making. Opportunity to express the performance 

have changed in the past year. Besides traditional performance indicators can be used 

indicators working with economic profit. Economic value added is representative of these 

indicators. 

     The aim of this dissertation thesis is to verify, implement and assess the analysis and 

prediction of financial performance at a specific manufacturing company through the 

Economic Value Added within the selected period. 

    Economic value added (EVA) is defined as an indicator of economic performance and its 

essence is an expression of the economic profit. Specifically, its value is measured as the 

difference of profit from operating activities and the cost of using capital. Possibilities of 

expression of economic value added are twofold, namely in the form of  EVAEntity and 

EVAEquity. In the practical part of the dissertation thesis is working with EVAEquity. 

     The pyramid decomposition method is used to analyze the economic value added  of  

company in the selected period (2007 - 2011).  Statistical methods for the analysis of 

variations are used to express the influence of partial indicators on the top indicators change. 

The analysis use the cumulative and multiplicative relations. Logarithmic method is 

specifically used in the case of multiplicative relation between indicators. 

     To determine the planned value of the indicators EVAEquity is practically applied approach 

used for the prediction of stochastic random quantities namely one of the mean-reversion 

process (specifically Vasicek model), which is used to estimate future interest rates.     

     The result of this dissertation thesis is created model for performance analysis. The output 

of this model is to identify the sub-indicators of decomposition that had the greatest influence 

on the change of top indicator EVAEquity in the selected period. When it comes to predicting 

economic value added was practically verified the possibility of application of the model used 

by specific company data and established the amount of economic value added for a selected 

period of one year. 
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     According to the analysis and predictions, it was found that the selected method of 

variations analysis and the selected prediction method can lead in practice to meaningful 

results. 

 


