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Anotace v českém jazyce 

 Doktorská dizertační práce je věnována problematice finanční výkonnosti podniků a 

odvětví. Cílem dizertační práce je komplexní analýza generátorů relativní ekonomické přidané 

hodnoty podniku ČEZ, a.s. a energetického průmyslu pomocí analýzy rozptylu a odchylek, 

včetně predikce. Analýza je prováděna v reálných podmínkách vybraného podniku a odvětví. 

 Doktorská dizertační práce je rozdělena, mimo úvod a závěr, do pěti kapitol. První 

kapitola je věnována popisu využívaných metod. V této kapitole je obecně definována finanční 

výkonnost podniků a odvětví a metody využívané pro její hodnocení. Následně jsou popsány 

metody analýzy odchylek, přičemž větší pozornost je věnována metodě analýze rozptylu, která 

je v práci odvozena a využita pro určení hlavních faktorů finanční výkonnosti společnosti ČEZ, 

a.s. a energetického průmyslu. Součástí metodické části je také popis a charakteristika metod 

používaných pro predikci ekonomických ukazatelů. Následuje aplikačně – ověřovací část, ve 

které je uvedená problematika aplikována na data společnosti ČEZ, a.s. a energetického 

průmyslu. 

 Finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. a energetického průmyslu je analyzována 

pomocí ukazatele relativní ekonomické přidané hodnoty. Hlavní faktory ovlivňující finanční 

výkonnost společnosti ČEZ, a.s. a energetického průmyslu jsou určeny dle metody 

dekompozice rozptylu. Pro analýzu byla využita čtvrtletní data společnosti ČEZ, a.s. v období 

od roku 2006 do druhého čtvrtletí roku 2016. Pro analýzu energetického průmyslu byla data 

získána ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu, přičemž jsou opět využita čtvrtletní data 

v období od roku 2007 do roku 2015.  

 Na základě provedené analýzy lze považovat, za jeden z hlavních finančních ukazatelů 

ovlivňujících finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. v analyzovaném období, ukazatel 

úrokové redukce. Za jeden z hlavních generátorů finanční výkonnosti energetického průmyslu 

v analyzovaném období lze považovat ukazatel rentability tržeb a ukazatel finanční páky. 

Z analýzy lze soudit, že hlavní faktory finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. a 

energetického průmyslu jsou v analyzovaném období shodné.   

 Na základě provedeného rozkladu relativní ekonomické přidané hodnoty společnosti 

ČEZ, a.s. byla provedena predikce tohoto ukazatele. Predikce byla provedena na jeden rok, 

přičemž byly predikovány hodnoty dílčích ukazatelů v jednotlivých čtvrtletích daného roku. 

Pro predikci byl použit variance gamma proces. Z výsledků je zřejmé, že variance gamma 

proces je schopen věrohodně zachytit všechny čtyři momenty pravděpodobnostního rozdělení 

a to střední hodnoty, rozptyl, ale také šikmost a špičatost. 



Anotace v anglickém jazyce 

 Doctoral thesis is devoted to financial performance of company and industry.  The aim 

of the thesis is to analyze financial performance of ČEZ, a.s. and energy industry of the Czech 

Republic.  Financial performance selected company and industry is analyzed according to an 

economic value added indicator. Main value drivers are calculated according to variance 

decomposition method.   

 Doctoral thesis is divided in seven chapters. After introduction, the first chapter is 

devoted to the description of the used methods. In this chapter, methods used for evaluating of 

the financial performance of companies and financial performance of industry are generally 

defined. Then, the methods of analysis of deviations are described, while greater attention is 

paid to the method of analysis of variance. This method is used for evaluation of financial 

performance of ČEZ, a.s. and energy industry of the Czech Republic. The last part of 

methodology part is devoted to description and characteristics of the methods used for the 

prediction of economic indicators. 

 In  the application part the financial performance of the company ČEZ, a. s. and financial 

performance of the energy industry in the analyzed period is evaluated. Financial performance 

of ČEZ, a.s. is analyzed according to economic value added indicator. Main influencing factors 

are defined according to method of decomposition of variance. For analysis, quarterly data of 

ČEZ, a.s. in the period 2006 to 2016 were used. Quarterly data in the period 2007 to 2015 were 

taken from website of Ministry of Industry of the Czech Republic for financial performance 

analysis of energy industry.  

 According to analysis of financial performance of ČEZ, a.s. company , interest reduction 

indicator is one of the main value drivers of the ČEZ, a.s. in the analyzed period. According to 

analysis of financial performance of energy industry of the Czech Republic, return on sales 

indicator and financial leverage indicator are one of the main value drivers of the energy 

industry of the Czech Republic in the analyzed period. It can be said that value drivers of the 

ČEZ, a.s. are identical to value drivers of energy industry of the Czech Republic in the analyzed 

period.  

 Last part of the application part is dedicated to prediction of the economic value added 

indicator. For prediction variance gamma process is applied and component ratios of the 

economic value added are predicted for each quarter of one year. From the results it is clear that 

variance gamma process is able to credibly capture all four moments of the probability 

distribution  as mean value, variance, skewness and kurtosis.
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1 Úvod 
 

 Současná doba je charakteristická neustále se měnícím ekonomickým prostředím a 

spolu s těmito změnami dochází také ke změnám ve společnostech, které v tomto prostředí 

fungují. Finanční výkonnost a finanční zdraví podniku je dáno schopností tvořit přidanou 

hodnotu, tedy ziskovostí celkové podnikové činnosti, výnosností vloženého kapitálu a 

rentabilitou vložených vstupů. Jedním z hlavních cílů finančního řízení je zvyšování finanční 

výkonnosti. Problematika finanční výkonnosti je často řešena velkým množstvím autorů, jako 

příklad lze uvézt Copeland (2000),Vernimmen (2005), Brealey (2014). Z tuzemských autorů je 

problematika finanční výkonnosti řešena autory, jako je Mařík (2005), Neumaierová (2005), 

Dluhošová (2010) nebo Kislingerová (2010). 

Finanční výkonnost podniku je obecně chápána jako schopnost podniku tvořit určitou 

přidanou hodnotu. Z pohledu finančního řízení je finanční výkonnost spojována s efektivností, 

kterou lze chápat jako zohlednění spotřebovaných zdrojů v dosaženém ekonomickém 

prospěchu.  

 Zatímco v minulosti byla finanční výkonnost analyzována zejména na základě 

tradičních ukazatelů, které jsou založeny na účetních datech, jako příklad lze uvézt autory 

Vernimmen (2005) nebo Dluhošová (2010), nyní se do popředí dostávají moderní ukazatele, 

které zohledňují nejen situaci na trhu, ale také náklady na investovaný kapitál, faktor rizika 

nebo faktor času. Klasická měřítka finanční výkonnosti pracují pouze s tzv. účetním ziskem, 

proto se v řízení mnoha firem implementují jiná měřítka. Jedním z nejvýznamnějších a často 

využívaným ukazatelem se v poslední době stal ukazatel ekonomické přidané hodnoty. 

Autorem tohoto měřítka je Stern Stewart & comp., viz Stewart (1991), kteří tuto metodu 

popularizovali v USA. 

Východiskem pro tento ukazatel se stal princip ekonomického zisku, který zohledňuje 

jak explicitní, tak implicitní náklady. Myšlenka takto koncipovaného zisku se objevuje již u 

starších anglických autorů, jako je Marshall (1890), její modifikace lze nalézt u velké řady 

autorů. V minulosti se však jednalo spíše o teoretickou záležitost, nyní jde o prosazování 

konkrétních ekonomických zájmů, Mařík (2005). Ukazatel ekonomické přidané hodnoty lze 

využít také při jiných ekonomických procesech. Často se využívá jako nástroj řízení a 

motivování pracovníků nebo také jako nástroj ocenění podniků, více viz Gabehart (2002) nebo 

Kislingerová (2001). 

Důležitým úkolem finančního řízení není však jen určit, jak je na tom podnik z hlediska 

finanční výkonnosti, ale také zjistit, čím je tato finanční výkonnost ovlivňována. Jednou 
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z možností, jak tento problém řešit, je aplikace metody pyramidálního rozkladu. Principem této 

metody je postupný rozklad vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele. To umožňuje stanovit 

vzájemné vazby mezi jednotlivými ukazateli a kvantifikovat tak vliv dílčích činitelů na 

vrcholový ukazatel, více viz Dluhošová (2010). 

Cílem doktorské dizertační práce je komplexní analýza generátorů relativní ekonomické 

přidané hodnoty podniku ČEZ, a.s. a energetického průmyslu pomocí analýzy rozptylu a 

odchylek, včetně predikce. Analýza je prováděna v reálných podmínkách vybraného podniku a 

odvětví. Finanční výkonnost podniku ČEZ, a.s. a energetického průmyslu je analyzována 

prostřednictvím ukazatele relativní ekonomické přidané hodnoty, který je pomocí metody 

pyramidového rozkladu rozložen na dílčí ukazatele. Následně jsou, dle metody analýzy 

rozptylu, určeny hlavní generátory finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. a energetického 

průmyslu. Dalším dílčím cílem doktorské dizertační práce je predikce relativní ekonomické 

přidané hodnoty analyzovaného podniku na jeden rok pomocí simulace Monte Carlo. 

V úvodu doktorské dizertační práce je popsán současný stav zkoumané problematiky 

finanční výkonnosti podniků a odvětví. V následující kapitole je obecně definována finanční 

výkonnost podniků a odvětví a metody používané pro její měření. 

Další část práce je metodická část, kde jsou popsány metody analýzy odchylek, přičemž 

větší část je věnována metodě analýzy rozptylu, metodám používaným pro predikci 

ekonomických ukazatelů a finanční výkonnosti podniků a odvětví. 

 Následuje aplikačně – ověřovací část, ve které je uvedená problematika aplikována na 

konkrétní podnik a odvětví a jsou zjištěny hlavní generátory finanční výkonnosti vybraného 

podniku a odvětví. Následně je provedena predikce ukazatele relativní ekonomické přidané 

hodnoty na jednotlivá čtvrtletí jednoho roku. V závěru práce je shrnuta použitá metodika a 

dosažené výsledky. 
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2 Finanční výkonnost podniků a odvětví a metody měření 
 

Charakteristickým rysem současné ekonomiky je posun ke komunikaci a aplikaci nových 

technologií. Ten se promítá i do finančního řízení podniků a finančních institucí. Finanční řízení 

a rozhodování tvoří nedílnou součást všech aktivit podniku. Rozvoj kapitálových trhů a 

možnost svobodného podnikání vytvořily prostor, kde hlavním cílem akcionářů je 

maximalizace akcionářské hodnoty. To znamená, že vedení podniku musí usilovat o co největší 

přínos pro akcionáře. Jak uvádí Ross (2013), v ekonomickém měřítku je vlastní kapitál 

považován za velice nákladný zdroj financování, protože akcionáři čelí riziku, že jejich výplata 

bude realizována jako poslední, zatímco investoři a ostatní věřitelé budou vyplaceni nejdříve, 

avšak podle účetnictví je vlastní kapitál bezplatný.   

Základem tradičně řízených podniků je kombinace strategické, taktické a také operativní 

dimenze, Dluhošová (2010). Za strategický cíl lze považovat například zvyšování výkonové 

velikosti podniku nebo zvyšování tržního podílu podniku. Finanční cíle byly doposud 

definovány a sledovány pomocí ukazatelů odvozených z účetních výkazů. Jedná se především 

o různé úrovně výsledků hospodaření, ze kterých jsou pak vyvozovány jednotlivé ukazatele 

rentability, jako je například rentabilita vlastního kapitálu nebo rentabilita aktiv. V případě 

těchto měřítek je však problém v tom, že výsledek hospodaření, a z něj odvozená měřítka 

rentability, nedostatečně korelují s tvorbou akcionářské hodnoty, Mařík (2005). Stejný pohled 

na klasická měřítka lze nalézt například také u autorů, jako je Vernimmen(2005).  

Dle Vernimmen (2005) jsou kritéria hodnocení finanční výkonnosti podniků rozdělena do 

několika kategorií. První kategorie zahrnuje účetní indikátory měření finanční výkonnosti. Jako 

příklad lze uvézt ukazatel čistého zisku na jednu akcii (EPS) či rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE) nebo rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE). Druhou skupinou ukazatelů, která se 

v poslední době dostává do popředí, jsou ekonomické indikátory měřící finanční výkonnost 

podniků či odvětví. Tyto indikátory vycházejí z předpokladu, že realizace zisku neznamená 

vytváření hodnoty a to zejména z důvodu nerespektování faktorů rizika. Jak uvádí Vernimmen 

(2005), výnosy musí být porovnávány s náklady vynaloženými na získání jednotlivých druhů 

kapitálu. Mezi měřítka splňující tuto podmínku lze zařadit právě ekonomickou přidanou 

hodnotu. Poslední kategorií indikátorů, které lze využít pro měření finanční výkonnosti podniků 

jsou tržní měřítka. Tato měřítka, zejména pak tržní přidaná hodnota, reprezentují rozdíl  mezi 

hodnotou vlastního kapitálu a čistého dluhu a účetní hodnotou kapitálu. 

Vzhledem k nedostatkům klasických kritérií hodnocení finanční výkonnosti podniků se 

v řízení mnoha firem objevují nová kritéria hodnotící výkonnost podniků a odvětví, ve kterých 
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působí. Jedná se o měřítka, která vykazují co nejužší vazbu na hodnotu akcií  a zároveň je při 

jeho konstrukci možné využít co nejvíce informací a údajů poskytovaných účetnictvím. 

Nejčastěji využívaným měřítkem, které respektuje tyto požadavky je ekonomická přidaná 

hodnota. Preference tohoto přístupu lze nalézt u velkého počtu, zejména zahraničních, autorů. 

Jako příklad lze uvézt Brealey (2014), Young (2001), Ross (2013), Stewart´s (1998) nebo 

Vernimmen (2005).  

V úvodu této kapitoly jsou nejprve stručně charakterizována klasická měřítka využívaná 

pro hodnocení finanční výkonnosti podniků a odvětví. Následně je detailněji vysvětlen ukazatel 

ekonomické přidané hodnoty, včetně konstrukce a jednotlivých vyjádření.  

 

2.1 Klasická měřítka finanční výkonnosti podniků a odvětví 

 

Klasická kritéria používaná při hodnocení finanční výkonnosti podniků a odvětví v 

současné době nejsou až tak využívána. Jejich nevýhoda, spočívající ve skutečnosti, že 

vycházejí z účetních dat, je v současnosti často připomínána.  

Mezi tato měřítka hodnotící finanční výkonnost podniků a odvětví lze zařadit především 

různé ukazatele rentability, zejména ukazatel rentability vlastního kapitálu a ukazatel rentability 

aktiv. Za jednu z nevýhod lze považovat to, že tyto ukazatelé rentability vycházejí z účetního 

výsledku hospodaření. Výši vykázaného zisku je však možné ovlivnit pomocí určitých účetních 

postupů. Za další nevýhodu je považován fakt, že tyto účetní ukazatele nezohledňují časovou 

hodnotu peněz a také riziko investorů. Z tohoto důvodu tato měřítka nedostatečně korelují 

s hodnotami akcií na kapitálových trzích a jejich vypovídací schopnost je pak omezená, Mařík 

(2003). 

Jak uvádí Vernimmen (2005), nejčastěji, z hlediska účetních ukazatelů, využívají 

společnosti k hodnocení jejich finanční výkonnosti čistý zisk, resp. ztrátu, případně ukazatel 

EPS. Oba tyto přístupy v sobě však zahrnují jistý nedostatek a to zejména možnost manipulace 

s výslednou hodnotou čistého zisku, který je vytvořen na základě účetních dat. Vernimmen 

(2005) dále rozlišuje druhou skupinu účetních ukazatelů, mezi které jsou zařazeny zejména 

ukazatele rentability. Nejčastěji bývá mezi tato kritéria řazen ukazatel rentability vlastního 

kapitálu. Tento ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů a tím i jejich 

zhodnocení v zisku. Obecně lze tento ukazatel zaspat takto: 

EAT
ROE

E
 ,      (2.1) 

kde EAT označuje výši čistého zisku, E je vlastní kapitál. 
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Obecným žádoucím trendem je, aby ukazatel rentability vlastního kapitálu v čase rostl. 

Je možné uvést několik důvodů, které způsobují růst. Jedná se například o větší vytvořený zisk 

společnosti, pokles úrokové míry, snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu nebo 

kombinací těchto důvodů.   

Jako kritérium hodnocení finanční výkonnosti podniků a odvětví lze použít také jiný 

ukazatel rentability. Jedná se o ukazatel rentability aktiv. Ani v tomto případě nejsou brány 

v úvahu náklady na investovaný kapitál. Rentabilitu aktiv lze vyjádřit jako 

.
)1(

A

túrokyEAT
ROA


       (2.2) 

kde A jsou aktiva, t je daňová sazba. 

Dalším často využívaným klasickým měřítkem hodnocení finanční úrovně podniků a 

odvětví bývá právě ukazatel čistého zisku na jednu akcii, který je určen takto: 

EAT
EPS

kmenových akcíí



.      (2.3) 

Za nevýhodu tohoto ukazatele lze považovat fakt, že jeho hodnota může být zvýšena pomocí 

uměle navyšovaného zisku po zdanění určitými metodickými účetními postupy. 

 

2.2 Moderní měřítka finanční výkonnosti podniků a odvětví 

 

Jedním z hlavních cílů finančního řízení je zvyšování finanční výkonnosti podniků. 

Adaptace podniků na ekonomický vývoj a neustálé zvyšování konkurence schopnosti se 

projevuje i v metodách měření výkonnosti podniků a odvětví. Klasická měřítka jsou 

nahrazována přístupy, jež odstraňují nedostatky těchto účetních ukazatelů. Jak uvádí 

Vernimmen (2005) hodnocení a měření finanční výkonnosti podniku není možné provádět 

pouze na základě ziskovosti, protože tato měřítka v sobě nezahrnují rizikové faktory a také 

náklady na investovaný kapitál. Aby tedy bylo možné zjistit, zda podnik vytváří určitou 

přidanou hodnotu, musí být ziskovost porovnávána s náklady na kapitál, Vernimmen (2005).  

S měnící se situací v současném řízení a rozvoji ekonomiky dochází ke změnám 

v prioritách vlastníků. Podniky jsou řízeny tak, aby byla maximalizována akcionářská hodnota 

a to jednak v podobě dividend, tak především formou zisků plynoucích z rostoucích cen akcií, 

Mařík (2003). Moderní měřítka hodnocení finanční výkonnosti vznikla jako reakce na tyto 

požadavky. Jedním z hlavních ukazatelů, který respektuje faktor času, časovou hodnotu peněz 

a koreluje s vývojem hodnoty akcií, je ukazatel ekonomické přidané hodnoty.  
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2.3 Ekonomická přidaná hodnota 

 

Ekonomická přidaná hodnota patří mezi moderní měřítka využívaná pro hodnocení 

finanční výkonnosti podniků a odvětví. Autorem tohoto přístupu je Stern Stewart &comp, viz 

Stewart (1998), kteří tuto metodu popularizovali v USA, kde se v 90. letech 20. století 

implementovat do řízení mnoha firem. 

Ekonomická přidaná hodnota je měřítkem, které již nevychází z účetního zisku, ale z tzv. 

ekonomického zisku. Rozdíl mezi účetním ziskem a ekonomickým ziskem spočívá zejména 

v tom, že ekonomický zisk respektuje veškeré náklady, které jsou vynaloženy na získání 

kapitálu. Zahrnuje tedy náklady na cizí kapitál, vlastní kapitál a také celkový kapitál, Brealey 

(2014). 

Obecný koncept tohoto ukazatele jako měřítka finanční výkonnosti podniku vyjadřuje 

nadzisk firmy, tedy rozdíl zisku a nákladů na kapitál, které představují minimální míru 

výnosnosti kapitálu. V případě, že je hodnota ekonomického zisku pozitivní, znamená to, že 

podnik vydělává více, než činí průměrné vážené náklady celkového kapitálu. V takovém 

případě je vytvořena hodnota pro akcionáře, Copeland (2005). 

Zvyšování ekonomické přidané hodnoty však nemusí nutně vézt ke zvyšování hodnoty 

podniku. V případě, že dochází ke zvyšování finanční výkonnosti prostřednictvím ekonomické 

přidané hodnoty a hodnota podniku se snižuje, je to způsobeno zejména ze dvou důvodů. 

Prvním důvodem je zvýšení ekonomické přidané hodnoty na úkor budoucích nadzisků. Za 

druhý důvod lze považovat rostoucí náklady kapitálu. V takovém případě dojde při přepočtu 

budoucí ekonomické přidané hodnoty na současnou hodnotu ke snížení ekonomické přidané 

hodnoty a tím také ke snížení hodnoty podniku, Mařík (2003). Z tohoto plyne, že při hodnocení 

podniku z hlediska finanční výkonnosti je třeba prognózovat její budoucí vývoj.  

 Ukazatel ekonomické přidané hodnoty lze využít také v jiných oblastech finančního 

řízení. Jak uvádí Brealey (2014), v současné době již řada firem využívá ekonomickou přidanou 

hodnotu jako nástroj řízení a motivování pracovníků. Základním principem tohoto systému je 

zainteresovanost zaměstnanců na maximalizaci ukazatele ekonomické přidané hodnoty pomocí 

bonusu. 

Velice často je pak ekonomická přidaná hodnota využívána jako nástroj ocenění podniků 

nebo investičních projektů. Jednou z předností metody ekonomické přidané hodnoty jako 

nástroj ocenění podniku je v tom, že pracuje s výsledky hospodaření a přitom poskytuje stejný 

výsledek jako ocenění podniku metodou diskontovaných peněžních toků, Mařík (2003), 

Copeland (2005). 
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2.3.1 Ekonomická přidaná hodnota jako měřítko výkonnosti podniků a odvětví 

 

V případě, že je ekonomická přidaná hodnota využita jako měřítko hodnocení finanční 

výkonnosti podniku a odvětví lze, dle Mařík (2003),rozlišit dvě základní formy výpočtu, EVA 

na bázi provozního zisku a EVA na bázi hodnotového rozpětí. V případě ukazatele EVA na 

bázi hodnotového rozpětí se pak dále rozlišuje zúžené hodnotové rozpětí a relativní hodnotové 

rozpětí.  

EVA na bázi provozního zisku je definována následovně 

CWACCNOPATEVA  ,      (2.4) 

kde NOPAT je výsledek hospodaření z operační činnosti, WACC jsou náklady na celkový 

kapitál a C je hodnota celkového firemního kapitálu. 

Pro určení výše ukazatele ekonomické přidané hodnoty podniku a odvětví v tomto 

vyjádření je nutné určit výsledek hospodaření z operační činnosti (NOPAT), tomuto výsledku 

odpovídající operační aktiva (NOA) a průměrné vážené náklady kapitálu.  

Ukazatel EVA v tomto pojetí ovlivňují tři významné oblasti rozhodování v podniku, 

jedná se o operativní, investiční a finanční rozhodnutí. Operativní rozhodnutí se týkají 

podnikových výkonů a ovlivňují zejména čistý provozní zisk po zdanění. V případě 

investičního rozhodnutí se rozhoduje o výši, druhu a rozsahu použitého majetku. Finanční 

rozhodnutí řeší otázku kapitálové struktury podniku.  

 

2.3.1.1 Určení velikosti čistých operačních aktiv  - NOA 

 

 V případě určení výše a velikosti čistých operačních aktiv je hlavním východiskem 

rozvaha, která se dále upravuje. Dle Mařík a Maříková (2003) se jedná zejména o vyloučení 

neoperačních aktiv z celkových aktiv, dále je vhodné snížit aktiva o cizí neúročený kapitál, 

vyloučit mimořádné položky a v neposlední řadě převést účetní aktiva na skutečná aktiva.  

Vyloučení neoperačních aktiv je důležitou úpravou, kterou je nutné provést. Vzhledem 

k tomu, že se může jednat o podnik s více podnikatelskými aktivitami, pak je potřeba ocenit  

tyto podnikatelské aktivity zvlášť a celý podnik pak jako souhrn těchto aktivit. Proto je potřeba 

vyloučit z aktiv neoperační aktiva, tedy aktiva, která neslouží k zajištění hlavního provozu 

podniku.  
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Krátkodobý finanční majetek 

V případě, že je v položkách krátkodobého finančního majetku obsažena položka 

krátkodobých cenných papírů a podílů a tato položka má charakter strategické rezervy, pak by 

měla být z bilanční sumy odečtena.  

Peněžní prostředky by měly být udržovány jen na provozně nutné výši a dlouhodobé 

přebytky je pak žádoucí investovat do dlouhodobého finančního majetku a krátkodobé do 

krátkodobých cenných papírů.  

Dlouhodobý finanční majetek 

Kritériem pro zařazení nebo nezařazení jednotlivých položek dlouhodobého finančního 

majetku do operačních aktiv by měl být účel těchto investic a charakter spojení mezi podniky, 

které se pomocí nich vytvořilo. Pokud se jedná o investice, které mají portfoliový charakter, 

pak by měly být tyto položky z operačních aktiv vyčleněny.  

Vlastní akcie 

Podle zásad českého účetnictví jsou vlastní akcie vyloučeny z vlastního kapitálu, tudíž 

by neměly být součástí operačních aktiv.  

Nedokončené investice 

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

současných výsledků hospodaření, měl by být z operačních aktiv vyloučen. 

Jiná aktiva nepotřebná k operační činnosti 

Jedná se zejména o nevyužité nebo pronajaté pozemky a budovy, případně nadbytečné 

zásoby a je žádoucí takovéto položky z operačních aktiv vyloučit.  

Další nezbytnou úpravou je zahrnout  operační aktiva nevykázaná v účetnictví. Jedná se 

především o finanční leasing, operativní leasing a nájem a oceňovací rozdíly u oběžných aktiv 

a dlouhodobého majetku, goodwill nebo tiché rezervy. 

Finanční leasing 

Finanční leasing je žádoucí do NOA zahrnout a to nejlépe v tržní hodnotě. Leasing tvoří 

podstatnou část investic, proto jsou leasingové obchody aktivovány a z nich plynoucí závazky 

vykazovány v pasivech.  

U finančního leasingu je rozhodující pohled ekonomický, tedy to, že ekonomické užitky 

a rizika nese nájemce. Proto by měl být předmět leasingu začleněn do aktiv nájemce a pasiva 

pak rozšířeny o tomu odpovídající závazky.  

Operativní leasing a nájem 

Na rozdíl od finančního leasingu se u operativního leasingu neumožňuje majetek 

aktivovat. Z ekonomického hlediska však také platí, že operativní leasing a nájem jsou určitou 
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formou cizího financování podnikové činnosti. Proto je třeba zvážit, zda tyto položky do NOA 

zahrnout či nikoliv.  

Oceňovací rozdíly u oběžných aktiv 

Vzhledem k tomu, že opravné položky týkající se pohledávek, jsou předávány do 

účetnictví podle jednotlivých daňových předpisů, může tak docházet ke vzniku tichých rezerv 

nebo k nadhodnocování pohledávek. Případné odchylky mezi skutečnou a vykázanou hodnotou 

pohledávky lze započítat jako položku k ekvivalentům vlastního kapitálu.  

Druhou důležitou položkou jsou zásoby. Pokud vzniknou tiché rezervy z důvodu použití 

metody ocenění zásob, pak by měla být tato rezerva vykázána také jako ekvivalent vlastního 

kapitálu a k hodnotě operačních aktiv by měla být připočtena.  

Oceňovací rozdíly u dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek lze ocenit několika způsoby. Nejčastěji používanou metodou 

ocenění dlouhodobého majetku je ocenění na základě pořizovací ceny. V takovém případě se 

ale nebere v úvahu růst cen a zároveň se pomíjí vliv technického pokroku. Z pohledu EVA je 

zřejmé, že v případě dvou podniků, které budou vykazovat stejné výsledky hospodaření, bude 

ten, který má starší používaná dlouhodobá aktiva, vykazovat vyšší hodnotu EVA. Další 

možností je využití tržních cen při ocenění dlouhodobého majetku.  

Goodwill 

Goodwill vzniká jako rozdílová položka například při koupi podniku v případě, že je 

cena za 100% podíl na základním kapitálu vyšší než rozdíl mezi reálným oceněním aktiv a 

závazků. Často je chápán jako souhrnná hodnota veškerých nehmotných aktiv, která nelze 

individuálně identifikovat a váží se k podniku jako celku. Do operačních aktiv by hodnota 

goodwillu měla být zahrnuta.  

Tiché rezervy 

Tiché rezervy mohou být úmyslně vytvářeny pomocí odpisů a opravných položek na 

straně aktiv, na straně pasiv pak pomocí rezerv. Pokud dochází úmyslně ke snižování hodnoty 

aktiv, pak je třeba zařadit je formou ekvivalentů vlastního kapitálu k účetnímu vlastnímu 

kapitálu.  

 V neposlední řadě je potřeba vyloučit neúročený cizí kapitál. Z operačního výsledku 

hospodaření je žádoucí vyloučit veškeré náklady na cizí kapitál. Hlavní součástí této položky 

jsou zpravidla dodavatelské úvěry, které nejsou explicitně úročené, avšak finanční náklady 

spojené s těmito úvěry jsou zahrnovány do nákupních cen. Proto je třeba počítat s tím, že 

vykázaný operační výsledek hospodaření je nižší o tyto skryté finanční náklady.  
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2.3.1.2 Určení velikosti operačního výsledku hospodaření 

 

 NOPAT označuje zisk z operační činnosti podniku po zdanění a měl by být tedy počítán 

jen z operační činnosti podniku. Za operační činnost je považována ta činnost podniku, která 

slouží k základnímu podnikatelskému účelu. Důležitou zásadou, která by měla být při vyčíslení 

operačního výsledku hospodaření dodržena je symetrie mezi tímto výsledkem hospodaření a 

hodnotou neoperačních aktiv podniku. V případě, že jsou určité činnosti a položky zahrnuty 

v operačních aktivech, je nezbytně nutné, aby jejich náklady a výnosy byly zařazeny do výpočtu 

NOPAT a naopak. Dále je třeba rozhodnout, zda bude jako základ pro výpočet brán výsledek 

hospodaření z běžné činnosti nebo provozní výsledek hospodaření. 

V případě, že bude za základ považován výsledek hospodaření z běžné činnosti, který 

zahrnuje také provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření, je nutné, dle 

Mařík (2005), provést následující změny a úpravy: 

 Vyloučit z finančních nákladů placené úroky, včetně implicitních úroků obsažených 

v leasingových splátkách. 

 Z výsledku hospodaření je dále potřeba vyloučit mimořádné položky. 

 Dále je žádoucí vyloučit i mimořádné položky v nákladech a výnosech, které se 

nebudou svou výši opakovat, zejména náklady na restrukturalizaci, prodeje 

dlouhodobého majetku nebo například mimořádné odpisy majetku. 

 Při výpočtu NOPAT je potřeba zahrnout také vliv změn vlastního kapitálu, které 

vznikly při výpočtu operačních aktiv. Jedná se zejména o vliv aktivace nákladů 

investiční povahy a to především náklady na výzkum a vývoj. Dále je potřeba 

upravit výši odpisů a to v návaznosti na to, jak je nebo není v rozvaze vykazován 

goodwill. Do výsledku hospodaření je také potřeba započítat případné zvýšení nebo 

snížení opravných položek na zásoby a pohledávky. Naopak vyloučit z výsledku 

hospodaření je třeba tvorbu a čerpání tichých rezerv, pokud nějakým způsobem 

ovlivnila jejich tvorba výsledek hospodaření.  

 Je také nutné posoudit, do jaké míry má dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek 

operační charakter. To znamená, do jaké míry tento majetek podmiňuje 

podnikatelské aktivity a do jaké míry má charakter ukládání peněz za účelem 

dosahování dalších výnosů nebo tvorby dlouhodobých rezerv.  

 Další podstatnou položkou je úprava daní. Je potřeba zjistit, jaká je tzv., upravená 

daň, tedy teoretická daň, která by byla placena z upraveného operačního výsledku 

hospodaření.  
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Druhou možností, jak definovat ekonomickou přidanou hodnotu je možnost určit 

ukazatel EVA na bázi hodnotového rozpětí, který je obecně vyjádřen takto: 

CWACCROCEVA  )(  ,    (2.5) 

kde ROC je výnosnost investovaného kapitálu.  

U vyjádření ukazatele ekonomické přidané hodnoty v hodnotovém rozpětí se dále 

rozlišuje relativní hodnotové rozpětí a zúžené hodnotové rozpětí.  

Ukazatel EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí lze vyjádřit takto: 

ErROEEVA E  )( ,     (2.6) 

kde ROE vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu, RE jsou náklady vlastního kapitálu a E je  

vlastní kapitál. 

EVA na bázi relativního hodnotového rozpětí je vyjádřena takto: 

)( ErROE
E

EVA
 .      (2.7) 

 Young (2001), Stewart´s (1998) nebo Vernimmen (2005) shodně uvádějí ekonomickou 

přidanou hodnotu zejména na bázi provozního zisku. Dle Young (2001) je pak možné vyjádřit 

ekonomickou přidanou hodnotu na bázi provozního rozpětí také pomocí výnosnosti čistých 

aktiv (RONA), přičemž platí, že pokud je hodnota těchto aktiv vyšší než je hodnota nákladů na 

kapitál, pak je vytvořena přidaná hodnota a pokud je hodnota aktiv nižší než celkové náklady 

na kapitál, pak se žádná přidaná hodnota netvoří.                               

 

2.3.2 Ekonomická přidaná hodnota jako nástroj řízení a motivování pracovníků 

 

Základní princip využití ekonomické přidané hodnoty jako nástroj řízení a motivování 

pracovníků spočívá v tom, že zaměstnanci jsou zainteresováni na maximalizaci ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty formou bonusu. Výše bonusu se pak odvíjí od těchto tří oblastí: 

 celková výše ekonomické přidané hodnoty v daném útvaru, 

 přírůstek ekonomické přidané hodnoty, 

 jiné parametry, jako je například ukazatel procenta zmetků nebo subjektivní 

hodnocení pracovníka ze strany vedoucího.  

Těmto parametrům je pak přiřazena váha, přičemž vyšší váha je vždy přiřazena prvním dvěma 

kritériím a poslední kritérium bývá spíše doplňkové. Výhodou takovéto angažovanosti 

zaměstnanců může být zejména výhoda vyplývající ze samotného využití ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty.  Jedná se o kritérium, které lze zjistit z běžných údajů a navíc je 
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zde určitá propojenost s hodnotou firmy, což znamená, že každý pracovník, který je 

zainteresován na zvyšování ukazatele ekonomické přidané hodnoty, pravděpodobně přispívá 

k růstu hodnoty firmy. Druhou výhodu lze spatřit v tom, že při uplatnění tohoto systému 

odměňování pracovníků nebývá stanoven žádný horní limit, jak je tomu v případě tradičních 

systémů bonusů, Mařík (2003). 

 

2.3.3 Ekonomická přidaná hodnota jako nástroj pro ocenění podniků 

 

Velmi často je ekonomická přidaná hodnota využívána jako nástroj ocenění podniků. 

Metoda ekonomické přidané hodnoty je podobná metodě diskontovaných peněžních toků. Obě 

tyto metody mohou poskytnout stejný výsledek, v případě, že jsou splněny tyto podmínky: 

 při výpočtu jsou v obou metodách použity stejné průměrné vážené náklady kapitálu, 

 je použita stejná hodnota zisku, 

 v případě metody diskontovaných peněžních toků je počítáno s provozně nutným 

investovaným kapitálem a u metody ekonomické přidané hodnoty je počítáno 

s hodnotou operativních aktiv. Obě tyto položky musí mít stejnou hodnotu, Mařík 

(2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

3 Popis aplikovaných metod 
 

Tato část páce je věnována metodickým postupům, které jsou využity při určení 

hlavních generátorů finanční výkonnosti vybraného podniku a odvětví. Nejprve je pospána 

metoda pyramidového rozkladu, pomocí které je možné rozložit vrcholový ukazatel na dílčí 

ukazatele a určit tak vazby a vztahy mezi těmito syntetickými ukazateli. Následně jsou 

charakterizovány statické metody analýzy odchylek, kterými je možné kvantifikovat vliv 

dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel.  Dále je odvozena metoda dekompozice rozptylu, která 

se řadí mezi dynamické metody analýzy odchylek. V závěru této kapitoly jsou popsány metody 

predikce pomocí simulace, přičemž důraz je kladen zejména na Lévyho procesy.  

 

3.1 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 
 

Jedním z důležitých finančních úkolů analytiků je provádět rozbory odchylek 

syntetických ukazatelů a hledat a vyčíslit faktory, které k těmto odchylkám nejvíce přispívají. 

Na základě takovýchto zjištění jsou pak činěna různá opatření. Lze říci, že existují dva přístupy, 

jak analyzovat syntetické finanční ukazatele. Prvním způsobem je soustava ukazatelů 

charakterizující vybrané ukazatele firmy bez exaktní matematické přesnosti. Druhou možností 

je využití pyramidové soustavy ukazatelů, která je přesně matematicky odvozena, Zmeškal 

(2013).  

 Podstatou metody pyramidového rozkladu je postupný rozklad vrcholového ukazatele 

na jednotlivé dílčí faktory a jejich kvantifikace. Metoda pyramidového rozkladu umožňuje určit 

vzájemné vazby a vztahy mezi jednotlivými ukazateli. Pomocí vhodně zvolené soustavy 

ukazatelů lze hodnotit minulou, současnou i budoucí finanční výkonnost podniku. Metoda 

pyramidového rozkladu bývá často aplikována na ukazatele finanční výkonnosti podniku, 

neboť vhodně zvolená a zkonstruovaná pyramidová soustava poskytuje informace o 

jednotlivých aspektech ovlivňujících vrcholový ukazatel. Pyramidový rozklad lze aplikovat na 

veškeré ukazatele finanční výkonnosti, nejčastěji však bývá tato metoda využívána při 

dekompozici ukazatele ekonomické přidané hodnoty, rentability vlastního kapitálu nebo 

rentability aktiv, Dluhošová (2010). 

Možností, jak rozložit ukazatel ekonomické přidané hodnoty existuje celá řada. Jednou 

z možností může být například aplikace metody pyramidálního rozkladu na ukazatel 

ekonomické přidané hodnoty na bázi zúženého hodnotového rozpětí. Rozklad lze zapsat takto: 
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1

( ) ,E e

A T EAT
EVA ROE r E T PN ON ODP r E

E T A EBIT

 
             

 
   (3.1) 

kde ROE je rentabilita vlastního kapitálu, re jsou náklady vlastního kapitálu, E je hodnota 

vlastního kapitálu, EAT označuje čistý zisk, EBIT je provozní výsledek hospodaření, A označuje 

hodnotu aktiv, T jsou tržby podniku, PN jsou celkové prozní náklady, ON jsou osobní náklady 

a ODP jsou odpisy.  

 V případě, že je metoda pyramidového rozkladu aplikována na ekonomickou přidanou 

hodnotu v relativním vyjádření, pak lze rozklad zapsat takto: 

( )f FinStr podnik LA FinStab

EVA EAT T A
r r r r r

E T A E

 
        
 

     (3.2) 

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty lze také rozložit následujícím způsobem, přičemž jsou 

detailněji rozloženy náklady vlastního kapitálu. V případě, že je metoda pyramidového 

rozkladu aplikována na ekonomickou přidanou hodnotu na bázi zúženého hodnotového rozpětí, 

pak lze rozklad lze zapsat takto: 
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(3.3) 

Dalším možným rozkladem ukazatele relativní ekonomické přidané hodnoty může být tento 

příklad 
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            (3.4) 

Podrobněji lze ukazatel relativní ekonomické přidané hodnoty rozložit také s ohledem na 

daňovou a úrokovou redukci. Rozklad by pak vypadal následovně 
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            (3.5) 

Náklady na vlastní kapitál jsou v případě rozkladu (3.5) určeny dle stavebnicového modelu dle 

MPO. Dle tohoto modelu jsou náklady kapitálu určeny jako součet bezrizikové sazby a 

jednotlivých rizikových přirážek. Příklad pyramidového rozkladu (3.5) je uveden v Příloze 1. 
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3.2 Analýza odchylek 
 

Vzhledem k tomu, že metoda pyramidálního rozkladu umožnuje pouze určit vztahy a 

vazby mezi ukazateli, je vhodné využít metody analýzy odchylek a kvantifikovat tak vliv 

dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel.  

Ke kvantifikaci vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel je možné využít několika 

metod, v závislosti na typu vazby, která se mezi dílčími ukazateli vyskytuje. Příčinnou 

souvislost mezi vrcholovým ukazatelem a dílčími ukazateli lze vyjádřit pomocí následující 

funkce 

)...,( 21 naaafx  ,     (3.6) 

kde x je vrcholový ukazatel a ai jsou dílčí ukazatele. 

Tato funkce umožňuje kvantifikovat míru vlivu dílčích ukazatelů jako příčinných 

faktorů na změnu vybraného vrcholového ukazatele, viz Dluhošová (2010). 

Odchylku vrcholového ukazatele lze tedy určit jako součet odchylek vybraných dílčích 

ukazatelů a to takto: 

,
i

ax i
xy      (3.7) 

kde x je analyzovaný ukazatel, xy  je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, ai je dílčí 

vysvětlující ukazatel, 
ia
x je vliv dílčího ukazatele na analyzovaný ukazatel. 

 V pyramidových soustavách lze vztah mezi dílčími ukazateli vyjádřit pomocí vazby 

aditivní a multiplikativní. Metoda rozkladu daného ukazatele je využita podle vazby, která se 

mezi ukazateli vyskytuje. 

 

3.2.1 Metody analýzy odchylek pro aditivní vazbu 

 

V případě aditivní vazby platí, že kvantifikace vlivu determinujících činitelů je 

jednoduchá. Důvodem je, že absolutní rozdíly činitelů jsou přímo souměřitelné. V případě 

aditivní vazby platí 

 
i

ni aaaax ....21
.     (3.8) 

Vyčíslení vlivu je v případě aditivní vazby pro všechny metody stejné a celková změna 

je pak rozdělena podle poměru změny ukazatele k celkové změně ukazatelů a platí 

 

     (3.9) 
i

i
a x

i
i

a
x y

a
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přičemž 

                                                                                 . 

 

3.2.2 Metody analýzy odchylek pro multiplikativní vazbu 

 

 V případě multiplikativní vazby platí 

 
i

ni aaaax ...21
.    (3.10) 

Dle toho, jak je multiplikativní vazba řešena, lze rozlišit pět základních metod pro určení 

vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel. Jedná se o metodu postupných změn, metodu 

rozkladu se zbytkem, logaritmickou metodu a funkcionální metodu rozkladu, Hindls (2004). 

 

Metoda postupných změn 

V případě metody postupných změn se vychází z toho, že při změně jednoho z ukazatelů 

jsou hodnoty ostatních ukazatelů neměnné. Celková odchylka je pak rozdělena mezi dílčí vlivy. 

Obecně, dle metody postupných změn, platí pro jakoukoli řadu ukazatelů  

 
  




ij

x

ij

jijai
x

y
aaax .1,0,

      (3.11) 

Metoda je jednoduchá a při analýze nevzniká zbytek. Za nevýhodu lze považovat, že 

velikost jednotlivých vlivů ukazatelů je závislá na pořadí ukazatelů ve výpočtu. 

 

Metoda rozkladu se zbytkem 

Také druhá metoda, metoda rozkladu se zbytkem, vychází z předpokladu, že při změně 

jednoho z ukazatelů jsou hodnoty ostatních ukazatelů neměnné. Vlivy jsou vyčísleny tak, že 

vzniká zbytek, který je výsledkem kombinace současných změn více ukazatelů. Obecně pro 

libovolný počet dílčích ukazatelů lze vyčíslit vliv daného faktoru jako 










n

ij

x
jia

n

R

x

y
aax

i
,0,       (3.12) 

přičemž zbytek lze obecně určit takto .0,
x

y
aayR x

n

ij

jix



 



   

 Výhodou této metody je, že výsledky již nejsou ovlivněny pořadím ukazatelů a výsledky 

jsou jednoznačné a rozklad je jediný. Nevýhodou je však existence zbytku, který nelze 

jednoznačně interpretovat a přiřadit jednotlivým vlivům. 

 

,1 ,0i i ia a a  
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Logaritmická metoda 

U logaritmické metody je již předpokládána současná změna všech ukazatelů při 

kvantifikaci jednotlivých vlivů. Tato metoda v podstatě vychází ze spojitých výnosů. Vlivy 

jednotlivých ukazatelů jsou vyjádřeny takto: 

  ,
ln

ln
x

x

a

a y
I

I
x i

i
      (3.13) 

přičemž 
0,

1,

0

1 ,
i

i

ax
a

a
I

x

x
I

i
  jsou indexy analyzovaného ukazatele a dílčích ukazatelů.  

Výhodou logaritmické metody je, že je současně možná změna všech analyzovaných 

ukazatelů a nevzniká problém s pořadím ukazatelů nebo se zbytkem. Za nevýhodu lze 

považovat, že metoda pracuje s logaritmy a proto všechny indexy musejí být kladné.  

 

Funkcionální metoda 

U funkcionální metody je také zohledněn současný vliv dílčích ukazatelů při vysvětlení 

jednotlivých vlivů. Tato metoda v podstatě vychází z diskrétních výnosů. Obecně lze vliv 

dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel, za předpokladu rovnoměrného dělení zisku, určit 

následovně 
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 (3.14) 

 Vzhledem k tomu, že se při aplikaci této metody pracuje s diskrétními výnosy, je 

odstraněn problém záporných indexů. Problémem může být přiřazení jednotlivých vah při 

rozdělování společných faktorů.  

 

Integrální metoda 

Integrální metoda je založena na stejném postupu, jako metoda funkcionální. Rozdíl je pouze 

v aplikaci lineární složky Taylorova rozvoje. Bez ohledu na počet ovlivňujících faktorů je 

možné stanovit jejich vliv následovně 

.,
1
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j

j
RRy

R

R
x      (3.15) 

Více k metodám analýzy odchylek viz Dluhošová (2010), Richtarová (2007) nebo Zmeškal 

(2013). 

 



22 
 

3.3 Dynamická analýza odchylek 

 

 Metody analýzy odchylek, jež jsou popsány v kapitole 3.2, lze zařadit mezi statické 

metody analýzy odchylek. Jedná se tedy o analýzu jednoho období. Druhým případem je 

dynamická analýza. V případě dynamické analýzy se již nezkoumá pouze jedno období, ale je 

zkoumána časová řada vybraných ukazatelů. Tato analýza je založena na dekompozici rozptylu 

daného vrcholového ukazatele.  

 Vzhledem k tomu, že se v případě metody dekompozice rozptylu pracuje s časovou 

řadou vybraných finančních ukazatelů, je nutné provést testování statistické významnosti 

parametrů transformovaných lineárních multifaktorových funkcí, včetně verifikace 

předpokladů.   

 

3.3.1 Odvození metody analýzy rozptylu pro lineární funkci 

 

Výchozím předpokladem pro odvození metody dekompozice rozptylu je lineární funkce, kterou 

lze obecně vyjádřit jako 

     iiFaY  ,     (3.16) 

kde Y  je závisle proměnná, ia je koeficient a  iF  je nezávislá vysvětlující proměnná.  

Přírůstek takovéto lineární funkce lze vyjádřit takto, 

ii FaY   ,   ii FEa     (3.17) 

přičemž platí  iii FEFF  . 

Po zavedení tohoto předpokladu vypadá přírůstek funkce následovně 

 iiiiiiii FEaFaFaEFaY 













  ,   

Rozptyl lineární funkce za výše uvedených předpokladů pak lze zapsat takto: 

       ,),,,(var
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přičemž platí, že    ii FFE var
2
 ,     jiji FFFFE ,cov . 
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Po zavedení těchto předpokladů do funkce rozptylu, má pak funkce rozptylu tento tvar 
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jijii
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21  . 

Z tohoto je možné odvodit rozptyl jednotlivých i-tých faktorů  

   




ji
j

jijiiii FFaaFaz ,covvar2
.                 (3.18) 

Následně je možné určit podíl rozptylu i-tých faktorů na celkovém rozptylu funkce takto: 
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z

z
s .                    (3.19) 

3.3.2 Odvození metody analýzy rozptylu pro nelineární funkci 

 

Vzhledem k faktu, že se v ekonomické praxi pracuje často s funkcemi, které jsou 

nelineární, je nutné aproximovat tyto funkce na funkce lineární. K tomu je možné využít 

Taylorův rozvoj. Jedná se o matematický aparát, jehož hlavním cílem je rozklad nelineární 

funkce a následné rozvinutí v mocninnou řadu a vyjádření jejího součtu, Cipra (2013). 

V případě, že bude metoda analýzy rozptylu aplikována na nelineární funkci, musí být 

tato funkce aproximována na funkci lineární. Výchozím předpokladem je tedy nelineární 

funkce, která má tvar ),,,( 21 nFFFfY  . 

Obecně lze přírůstek jakékoliv nelineární funkce vyjádřit jako 

),,,( 21 nFFFfY  .                    (3.20) 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nelineární funkci, musí být tato aproximována pomocí 

Taylorova rozvoje na funkci lineární. Obecný tvar Taylorova rozvoje, který bude aplikován, lze 

vyjádřit takto: 
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Přičemž lineární složka je v Taylorově rozvoji vyjádřena takto: 
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Následně je možné určit reziduální odchylku nelineární funkce a to jako 

 ),,,(),,,(),,,( 212121 nnn FFFfEFFFfFFFf   .        (3.22) 

Poté  je možné určit rozptyl takovéto nelineární funkce  a to následovně 
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Za výše uvedeného předpokladu pak lze vyjádřit rozptyl takto, 
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přičemž platí    ii FFE var
2
 ,     jiji FFFFE ,cov . 

Po všech úpravách a zahrnutí veškerých výše uvedených předpokladů odvození lze tedy rozptyl 

funkce vyjádřit následovně 
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 Z výše uvedeného plyne, že rozptyl daného i-tého faktoru je stanoven takto: 
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.              (3.24) 

Podíl rozptylu i-tého ukazatele na celkovém rozptylu vrcholového ukazatele je pak určen takto: 
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s .          (3.25) 

3.3.3 Ekonometrická verifikace analyzovaných ukazatelů 

 

 Aby měla analýza rozptylu správnou vypovídací schopnost, je potřeba, aby zkoumaný 

datový soubor byl testován na statistickou významnost proměnných i modelu jako celku, 

multikolineritu, stacionaritu a autokorelaci. 

 Prvním krokem verifikace dat je analýza časové řady prostřednictvím výpočtu 

základních charakteristik jednotlivých výběrů. Jedná se zejména o střední hodnoty, 

charakteristiky variability a korelace. 

 Multikolinearitu lze vyjádřit jako lineární závislost mezi vysvětlujícími proměnnými. 

K určení, zda se mezi vysvětlujícími proměnnými multikolinearita vyskytuje či nikoliv je 

možné využít několik způsobů. Prvním způsobem je využití korelační matice, která však 

zahrnuje pouze párovou korelaci. Zpravidla se pro zjednodušení očekává, že pro všechny prvky 

korelační matice s výjimkou diagonály platí 
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ji xxr ,
˂ 0,8. 

 Dalším způsobem, jak testovat multikolienaritu mezi proměnnými je využití koeficientu 

determinace. V tomto případě nesmí být hodnota Pearsonova koeficientu mezi proměnnými 

vyšší, než je hodnota koeficientu determinace.  

 Vzhledem k tomu, že jednou z důležitých vlastností stochastickým procesů je 

stacionarita, je důležité testovat finanční ukazatele i s ohledem na rozdělení pravděpodobnosti. 

Stacionarita znamená, že rozdělení pravděpodobností je v čase neměnné a finanční ukazatele 

tak nevykazují žádný trend. 

 

3.4 Predikce ekonomické přidané hodnoty 

 

Podstatou predikce finančních ukazatelů je odhad budoucí hodnoty rozdělení 

pravděpodobností dílčích finančních ukazatelů a následně pak stanovit rozdělení 

pravděpodobností vrcholového ukazatele ekonomické přidané hodnoty. Pro finanční aktiva je 

charakteristický náhodný vývoj v čase, což bývá označováno jako stochastický proces. Mezi 

základní stochastické procesy patří Wienerův proces, geometrický Brownův proces a jiné, 

Zmeškal (2013). Stochastické procesy lze rozdělit na obecné procesy a na tzv. mean - reversion 

procesy.  

 

3.4.1 Brownovy procesy 

 

Mezi základní obecné procesy lze zařadit obecný Wienerův proces, který je jinak také 

nazýván Brownův pohyb, Tichý (2010). Za základní prvek stochastických procesů je 

považován Wienerův proces. Ten obsahuje pouze náhodnou složku. Je charakterizován tím, že 

predikované hodnoty jsou ovlivněny jen aktuální hodnotou a ne historickými hodnotami. 

Změny v čase jsou pak nezávislé. Specifický Wienerův proces je definován jako  

dtdzzz dt  00
      (3.26) 

 

kde dt je nekonečně malá změna času,   je náhodná proměnná z normovaného normálního 

rozdělení. Střední hodnota je pak rovna nule a rozptyl odpovídá změně v čase, přičemž 

směrodatná odchylka je její odmocnina. 

Jestliže je uvažován vývoj ceny v čase, přičemž k je počet intervalů a dt je shodná délka, pak 

platí  
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k

i

it dtzz
1

0 .       (3.27) 

Z toho lze opět odvodit, že střední hodnota je rovna nule, rozptyl odpovídá změně času a 

směrodatná odchylka je rovna její odmocnině.  

 

Zvláštním případem obecného Wienerova procesu je aritmetický Brownův pohyb, který je 

někdy také nazýván jako zobecněný Wienerův proces a je definován následovně 

dzdtdx    .      (3.28) 

V případě aritmetického Brownova pohybu se cena vyvíjí lineárním trendem.  

 

 Často využívaným procesem je pak geometrický Brownův pohyb. V případě tohoto 

procesu se cena daného finančního aktiva vyvíjí exponenciálním trendem. Tento proces vychází 

z následující formulace 

,dzxdtxdx        (3.29) 

což je možné zapsat také jako 

.dzdt
x

dx
         

Z výše uvedeného je zřejmé, že tento proces je pro vyjádření výnosu ceny aktiva x  vhodnější a 

že střední hodnota označuje průměrný výnos  , zpravidla za období jednoho roku.  označuje 

směrodatnou odchylku průměrného výnosu opět za jeden rok. Střední hodnotu lze pak stanovit 

takto: 

.)( dtdxE        (3.30) 

Rozptyl je v případě geometrického Brownova procesu vyjádřen jako 

.)var( 2 dtdx        (3.31) 

V případě, že se výnos daného finančního aktiva vyvíjí dle geometrického Brownova procesu, 

pak lze výnos tohoto aktiva vyjádřit jako spojitý výnos, kde 

2

2
  , .ln

S

ST     (3.32) 

Následně je možné určit budoucí hodnotu finančního aktiva jako 

).exp(0 zTSST       (3.33) 

Dále je možné určit budoucí očekávanou hodnotu jako  

)exp()( 0 TSSE T       (3.34) 

a rozptyl jako 
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 1)exp()2exp()var( 22  TTSST  .  (3.35) 

 

3.4.2 Mean – reversion procesy 

 

Vzhledem k tomu, že některá finanční aktiva vykazují v delších časových úsecích tendenci 

návratu k dlouhodobým rovnovážným hodnotám, je lepší využít pro jejich simulaci některý 

z mean – reversion procesů. Právě tyto procesy jsou charakterizovány návratem veličiny 

k rovnováze v delších časových úsecích.  

Součástí většiny těchto procesů je parametr dlouhodobé rovnováhy a parametr popisující 

rychlost přibližování hodnot k dlouhodobé rovnováze. 

Všechny tyto procesy jsou založeny na Itôově procesu a obsahují tak specifický Wienerův 

proces. Mezi nejčastěji využívané mean - reversion procesy patří například Rendleman –

Bartteův model, Ho – Leeův model, Hull - Whiteův model nebo také Vašíčkův model.  

Rendleman - Bartteův model je podobný standardnímu modelu geometrického Brownova 

pohybu často využívanému pro simulaci dynamiky akcií. Výsledkem je pak lognormální 

rozdělení budoucích krátkodobých úrokových sazeb. Je vyjádřen jako  

dzrdtrmdr    ,    (3.36) 

kde m je střední hodnota výnosu sazeb, r je úroková sazba,  je směrodatná odchylka výnosu 

úrokových sazeb.  

Dalším často využívaným modelem je Ho - Leeův model. Ve spojité verzi je pak tento 

model vyjádřen jako 

dzdttdr   )( .     (3.37) 

Jedním z nedostatků tohoto modelu je však to, že úroková sazba může být pro některé časové 

okamžiky záporná. 

Modifikace Ho – Leeova modelu je v podstatě Hull – Whiteův model, kde je přidána 

dlouhodobá úroková sazba. Tento model je pak kalibrován, aby spotové a forwardové výnosové 

křivky byly v souladu. Hull – Whiteův model lze zapsat jako 

  dzdtratdr   )( .    (3.38) 

Často je využíván také Vašíčkův model. Jedná se o reverzní model, jehož předpokladem 

je právě tendence návratu krátkodobých úrokových sazeb k dlouhodobým rovnovážným 

hodnotám. Nevýhodou tohoto modelu je však to, že může dosahovat záporných hodnot, což 

není vždy realistické. Stochastický vývoj vybraného ukazatele je pak možné určit dle 

následujícího vztahu 
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,)( dzdtxbadx       (3.39) 

kde parametr a  určuje rychlost přibližování k dlouhodobé rovnováze, parametr b  je hodnota 

dlouhodobé rovnováhy, x  je výchozí hodnota ukazatele,  je roční směrodatná odchylka 

ukazatele a dz je specifický Wienerův proces.  

Základním vyjádřením Vašíčkova modelu je aritmetický diskrétní Vašíčkův model. Ten 

lze využít k aproximaci vývoje finančních ukazatelů v případě kladných i záporných hodnot 

ukazatele. Pro odhad je pak dle tohoto modelu využita tato rovnice 

tztUbaU tt   )( 1
,   (3.40) 

kde tU je změna hodnoty vybraného ukazatele v čase. Očekávanou střední hodnotu lze pak 

dle tohoto modelu určit jako 

,)()( 11 tUbaUUE ttt       (3.41) 

kde )( tUE je odhadovaná hodnota vybraného ukazatele a 1tU je skutečná hodnota ukazatele 

z předcházejícího období.  

Druhou možností vyjádření Vašíčkova modelu je geometrický diskrétní Vašíčkův model. 

Ten je možné využít, pokud finanční ukazatele nabývají pouze kladných hodnot a absolutní 

změna ukazatele je tak nahrazena změnou relativní. Dle této verze Vašíčkova modelu je možné 

pro odhad využít tuto rovnici 

.)( 1

1

tztUba
U

U
t

t

t 






    (3.42) 

3.4.3 Lévyho modely 

 

V případě Lévyho modelů se jedná o takové procesy, jejichž přírůstky jsou nezávislé a 

stacionární. Pro tyto procesy je obecně typické, že pravděpodobnost výskytu skoku pro daný 

časový interval je nula.  

Základními stavebními prvky těchto modelů jsou Wienerův proces a Poissonův proces. 

V případě Lévyho modelů je nutné, aby finanční aktiva vykazovala pouze pozitivní hodnoty. 

Často se pak využívají exponenciální Lévyho modely.  

Mnoho Lévyho modelů je formulováno jako geometrický Brownův pohyb, který je řízen 

určitým vnitřním procesem. Z ekonomického pohledu je možné chápat tyto procesy jako 

procesy, které se vyvíjejí v náhodném obchodním čase. Vzhledem k tomu, že je čas nahrazen 

určitým procesem, který je však na čase závislý, jedná se o modelování pomocí složeného 

procesu. Principy složeného modelování pomocí vnitřních procesů lze nalézt i u jiných autorů, 
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např. Bochner (1949) nebo Clark (1973). Hlavní myšlenkou při modelování finančních aktiv 

pomocí těchto procesů byla empiricky pozorována nestálost volatility těchto procesů a také 

výskyt extrémních scénářů, což určitým způsobem komplikovalo využití klasických modelů na 

bázi geometrického Brownova pohybu, více viz Bates (1991), Tichý (2011). Předpokladem je 

Wienerův proces, který je závislý na čase a jehož parametry jsou 1  a t , pak lze 

definovat Brownův pohyb s přírůstkem a volatilitou řízeným jiným Lévyho procesem jako 

)()( ttX t    .     (3.43) 

kde ( )t je střední hodnota daného procesu, ( )t je rozptyl daného procesu, přičemž 

(0;1).  Tento vztah lze interpretovat tak, že přírůstek procesu za časový úsek má normální 

rozdělení s danou střední hodnotou a rozptylem, více viz Tichý, (2010).  

Obecně je dle Lévyho modelů stanovena cena aktiva jako  

 ( ) exp ( ) ,S t S t X t       (3.44) 

kde )(tS je cena aktiva, )(tX je Lévyho proces,  je deterministický přírůstek. 

Jedním z nejčastěji aplikovaných víceparametrických modelů je variance gamma 

model, přičemž existují dvě pojetí tohoto modelu. První pojetí vychází z Brownova pohybu 

řízeného gamma procesem. Pravděpodobnostní funkce hustoty gama procesu z gama rozdělení 

je dána takto: 

1

exp

( , ; ) ,

( )

t

t

g
g

f g t
t













  
 
 



 .    (3.45) 

kde g  je gamma rozdělení, t  je čas,   je Lévyho míra. 

Variance gamma proces lze pak definovat jako 

( ) ,t t t tVG g Z g g            (3.46) 

kde tg  je gamma proces v daném čase t. Variance gamma proces o třech parametrech a 

představuje drift procesu a primárně řídí šikmost, v primárně řídí špičatost a   určuje volatilitu, 

přičemž  0,1Z N .  

Variance gamma funkce hustoty je pak dána takto: 
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 .  (3.47) 
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Na základě výše uvedené funkce hustoty variance gamma procesu je pak možné získat 

distribuční funkci 

1

2

2

0

exp( )
1 ( )

( ) exp( ) .
22

( )

t

x

t

g
g

z g
F g dgdz

g tg





 
 













 


     (3.48) 

 Jednou z výhod variance gamma modelu je to, že umožňuje modelovat vyšší momenty 

pravděpodobnostního rozdělení. Parametr gamma rozptylu umožňuje řídit špičatost 

prostřednictvím rozptylu náhodného čísla a parametr omega pak řídí symetrii, respektive 

šikmost. Při využití variance gamma modelu je nutné určit některé základní momenty a 

charakteristiky. Ty mohou být odvozeny buď pomocí funkce hustoty, nebo pomocí 

charakteristické funkce. V Tab. 3.1 je uveden propočet jednotlivých základních momentů 

variance gamma procesu a pro srovnání je uveden také propočet těchto momentů u 

Geometrického Brownova procesu.  

 

Tab. 3.1 Základní momenty variance gamma procesu a Geometrického Brownova procesu 

Moment VG(Θ,Σ,Υ) GBM (Μ,Σ2) 

střední hodnota   μ 

Rozptyl 
22    σ2 

Šikmost 2/32222 ))(23(    0 

Špičatost 











222

4

)(
213




  3 

Zdroj: Tichý (2010) 

 

Po dosazení variance gamma procesu do Lévyho modelu v exponenciální formě pak lze 

určit vývoj finančního aktiva takto: 

),exp())exp( 00 tggtStVGtSS tttt     (3.49) 

kde korekční parametr je ).
2

1
1ln(

1 2


   

3.4.4 Modelování závislostí pomocí kopula funkcí 

  

 Určitým problémem při aplikaci Lévyho modelů je spojení mezního rozdělení 

pravděpodobností, tzn. rozdělení pravděpodobnosti pro dílčí zdroje rizika tak, aby došlo 

k získání rozdělení pravděpodobnosti komplexního portfolia finančních aktiv. Využití lineární 
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korelace bylo preferováno zejména při modelování úvěrového rizika a na něm závislých 

derivátů. V současné době je preferovaným řešením spíše aplikace kopula funkcí, Tichý (2010).  

 Pomocí kopula funkcí je možné modelovat závislost komplexněji pojatých portfolií, 

jejichž hodnota závisí na více různorodých procesech či na složitějších procesech a není tak 

možné využít například Choleskyho dekompozice, Tichý (2010).  

 Obecně je kopula funkce definována jako projekce závislosti mezi jednotlivými 

rozděleními pravděpodobnosti na interval [0,1],  

    : 0,1 0,1 , 2,3....
n nC n   .     (3.50) 

Za předpokladu dvou potenciálně závislých náhodných veličin s mezními distribučními 

funkcemi a sdruženým rozdělením pravděpodobnosti dle Nelsen (2006) platí  

)).(),((),(, yFxFCyxF YXyx       (3.51) 

Dle Tichý (2010) lze v zásadě rozlišit dvě základní skupiny kopula funkcí a to kopula funkce 

na bázi eliptických rozdělení pravděpodobnosti a Archimédovy kopula funkce. Pro odhad a 

definici kopula funkce na bázi eliptických rozdělení lze využít Gaussovo či Studentovo 

rozdělení pravděpodobnosti. V případě Archimédovy kopula funkce se pak pracuje s generující 

funkcí.  

 Eliptické kopula funkce vycházejí z některého známého eliptického sdruženého 

rozdělení pravděpodobnosti, nejčastější jsou Gaussova a Studentova kopula funkce. 

Nevýhodou při aplikaci těchto kopula funkcí v oblasti financí je jejich symetričnost. Obecně 

lze do kopula funkce dle (3.51) dosadit jakékoliv marginální rozdělení, přičemž při použití 

normálního rozdělení je v případě Gaussovy kopula funkce získáno sdružené normální 

rozdělení pravděpodobnosti a použitím Studentova rozdělení ve Studentově kopula funkci je 

získáno sdružené Studentovo rozdělení pravděpodobnosti.  

 Gaussova kopula funkce patří mezi eliptické kopula funkce. Za předpokladu korelace 

mezi náhodnými proměnnými může být definována následovně  

1 1( , ) ( ( ); ( )),Ga

R RC u v u v         (3.52) 

kde R je korelace mezi jednotlivými proměnnými,   je inverzní funkce k distribuční funkci 

normovaného normálního rozdělení, R  je dvourozměrná distribuční funkce normovaného 

normálního rozdělení při dané korelaci. Gaussova kopula funkce je v práci využita pro 

modelování závislostí a rozdělení pravděpodobnosti výnosů dílčích ukazatelů. 

Studentova kopula funkce vychází ze studentova rozdělení pravděpodobnosti a lze ji 

definovat následovně 
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1 1

, , ( ( ), ( )),St

R v R v u vC t t u t v        (3.53) 

kde R značí korelaci mezi jednotlivými proměnnými, 1

vt
  je inverzní funkcí k distribuční funkci 

studentova rozdělení, 
,R vt  je dvourozměrná sdružená distribuční funkce při dané korelaci 

a stupni volnosti, Kresta (2011).  

 Pro odhad parametrů kopula funkcí lze, dle Tichý (2010) rozlišit tři základní skupiny 

přístupů a to EMLM, IFM a CML. V případě EMLM (exact maximum likelihood method) jsou 

všechny parametry odhadovány v rámci jednoho kroku, což je náročné zejména v případě 

vícerozměrných úloh. U metody IFM (inference function for margins) se postupuje zvlášť pro 

mezní rozdělení a zvlášť pro kopula funkci. Nejprve se odhadnou parametry mezních rozdělení, 

se kterými se dále pracuje při odhadu kopula funkcí. U metody CML (canonical maximum 

likelihood) se postupuje stejně, jako u metody IFM, avšak namísto parametrických mezních 

rozdělení pravděpodobností je využito empirických rozdělení pravděpodobností.  

 

3.4.5 Náhodné prvky 

 

Vzhledem k tomu, že se při samotné predikci ekonomické přidané hodnoty využívá řady 

náhodných čísel, je nutné, aby získané řady náhodných čísel byly nezávislé a měly znaky 

rovnoměrného, případně normálního rozdělení. Existuje celá řada výpočetních softwarových 

produktů, pomocí kterých je možné potřebnou řadu získat. Zpravidla mají tato čísla 

deterministickou povahu a proto je nelze považovat za zcela náhodná, ale jsou často označována 

jako pseudonáhodná. Existuje několik metod, pomocí kterých je možné získat požadované 

rozdělení, jedná se zejména o přímou simulaci Monte Carlo, techniku protikladných 

proměnných nebo techniku stratifikovaného výběru, Tichý (2010). 

  Přímá simulace Monte Carlo je založena na předpokladu, že náhodné prvky jsou 

generovány přímo tak, aby splnily vlastnosti daného rozdělení. Tato technika je sice poměrně 

rychlá, nicméně má nízkou konvergenci, proto je vhodné využít níže popsané metody, které 

pomáhají snížit chyby odhadu náhodných čísel. 

Technika protikladných proměnných je založena na dokonalé negativní korelaci 

náhodných prvků. Za výhodu lze považovat jednoduchost této techniky a také srozumitelnost. 

Nevýhodou může být skutečnost, že aplikovatelnost je omezena pouze na symetrická rozdělení, 

Tichý (2010).  

Technika stratifikovaného výběru je založena na rozčlenění intervalu náhodných prvků 

do dílčích subintervalů tak, aby pravděpodobnost, že náhodný prvek z daného rozdělení náleží 
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do daného subintervalu, byla stejná pro všechny tyto subintervaly. Stratifikaci lze provádět 

přímo pro dané rozdělení nebo nepřímo pomocí inverzní transformace. Sofistikovanějším 

přístupem je pak technika stratifikace metodou LHS.  

V případě, že je využita přímá stratifikace, pak náhodný prvek z normovaného Gaussova 

rozdělení náleží do intervalu  ,,  lze tento interval rozčlenit do subintervalů tak, že platí 


mjj p





  );(Pr 1 ,  kde .,...,1,
1

mj
m

pm     (3.54) 

Pravděpodobnost, že náhodný prvek náleží do zvoleného subintervalu je pro všechny 

subintervaly stejná, přičemž suma pravděpodobností je rovna jedné. V tomto případě se jedná 

o přímou stratifikaci, neboť stratifikován je přímo interval cílového rozdělení. Tuto techniku 

lze aplikovat pro různá pravděpodobnostní rozdělení.  

 V případě nepřímé stratifikace je nejprve stratifikován interval přípustných hodnot 

inverzní funkce k distribuční funkci cílového rozdělení, tedy pravděpodobnosti. Využit je 

předpoklad, že interval pravděpodobností lze snadněji rozčlenit v konstantním poměru. Obecně 

lze metodu nepřímé stratifikace provést dle upraveného vztahu takto: 

.1,...,1,0, 
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j      (3.55) 

 Následně je nutné zjistit náhodný prvek z požadovaného rozdělení s využitím inverzní 

transformace. Nepřímou stratifikaci lze využít pro různá pravděpodobnostní rozdělení. 

Výsledkem jsou však hodnoty setříděné dle příslušnosti k jednotlivým intervalům, proto je 

vhodné využít tuto techniku čisté stratifikace zejména pro generování konečných cen. 

 Při využití metody nepřímé stratifikace jsou výsledkem hodnoty, které jsou však 

setříděné dle příslušnosti k jednotlivým intervalům, což by znamenalo, že krajní hodnoty 

stratifikovaného náhodného rozdělení by byly spojeny, Tichý (2010). Došlo by tak ke zkreslení 

výsledných hodnot a konečné rozdělení by nesplňovalo požadavky variance gamma procesu. 

Tento nedostatek odstraňuje metoda LHS, která je založena na náhodné permutaci 

stratifikovaných intervalů.  

Technika nepřímé stratifikace, tentokrát pro variance gamma proces, umožňuje zachytit, 

rovněž nesymetričnost podkladového rozdělení výnosů a je založen na dvou nezávislých 

procesech. Prvním krokem je stále stratifikace pravděpodobností. Aby však intervaly pro oba 

procesy nebyly shodné, je nutné provést náhodnou permutaci jednoho z nich. Následně je nutné 

jednotlivé subintervaly spárovat a to tak, aby každý z nich byl vybrán právě jednou. Zatímco 

subintervaly pro pravděpodobnosti normálního rozdělení zůstanou seřazeny v původním 

pořadí, pravděpodobnosti relevantní pro variance gamma rozdělení budou náhodně přemístěny. 
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Níže jsou v Grafu 3.1 znázorněny nejprve náhodné veličiny, které nejsou stratifikovány a 

v druhém grafu jsou již tato data roztříděna pomocí techniky LHS. 

 

Graf 3.1 Stratifikace dat metodou LHS 

   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4.6 Testování normality dat 

 

Mnoho statistických metod a testů je založeno na určitých předpokladech o datech, 

nejčastěji na jejich konkrétním rozdělení. Jedním z hlavních požadovaných předpokladů je pak 

normalita statistického výběru. To, že zkoumaná data pocházejí z normálního rozdělení, je 

možné ověřit jednoduše třemi způsoby. První možností je použití grafických metod, mezi které 

je možné zařadit např. Q-Q plot, histogram, box – plot nebo stem-and-leaf plot. Ačkoli pomocí 

grafického zobrazení je možné určit, zda data pocházejí z normálního rozdělení, nejsou tyto 

metody považovány za nejvhodnější a slouží tedy především jako doplněk k dalším metodám. 

Druhou skupinu tvoří numerické metody, podle kterých je možné určit, zda analyzovaná data 

splňují předpoklady normálního rozdělení. Tyto metody zahrnují šikmost a špičatost dat a 

zjišťují tak, zda pomocí těchto charakteristik splňují data podmínky normálního rozdělení.  

Nejčastěji využívanými metodami jsou pak testy normality. Mezi nejčastěji využívané 

patří například Shapiro Wilkův test, Kolmogorovův-Smirnovův test nebo Jarque Bera test. Dle 

těchto jednotlivých testů lze posuzovat momenty, funkci hustoty nebo vlastnosti setříděného 

souboru realizací, Tichý (2010). Nevýhodou těchto testů je fakt, že některé z nich mohou být 

použity pouze za určitých předpokladů.  
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Kolmogorovův-Smirnovův test 

Jedním z nejčastěji používaných metod při testování normality statistického souboru je 

Kolmogorovův-Smirnovův test. Tento test je založen na výchozím počtu suprema vzdálenosti 

empirické a teoretické distribuční funkce a následném porovnání s kritickou hodnotou 

Kolmogorova-Smirnovova testu. Jednoduchým měřítkem je tedy určení maximální vzdálenosti 

mezi empirickou a teoretickou distribuční funkcí takto: 

)0;()(sup tXtemp
t

xFxFKS  .    (3.56) 

Rozdělení pravděpodobnosti statistiky tohoto testuje poměrně komplikované, avšak 

kvantily lze docela dobře možné aproximovat pomocí celé řady softwarů. Jako doplnění tohoto 

testu může sloužit QQ zobrazení. QQ plot je grafická metoda, pomocí které se porovnávají 

kvantily uspořádaného výběru s teoretickými kvantily předpokládaného rozdělení.  

 

Shapiro – Wilkův test 

 Shapiro – Wilkův test byl nejprve navržen a využit pro méně než padesát dat. Jedná se 

o první test, pomocí něhož bylo možné určit, zda se analyzovaná data odchylují od normálního 

rozdělení a to prostřednictvím šikmosti a špičatosti dat. Původní Shapiro – Wilkův test lze 

definovat jako 
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kde iy označuje i-té pořadí data y je střední hodnota výběru. 

 Výsledná hodnota testu se nachází v intervalu mezi nulou a jedničkou. Hodnoty blížící 

se k nule znamenají, že data nesplňují předpoklady normálního rozdělení, zatímco jedna 

znamená, že data mají předpoklady normálního rozdělení. Shapiro – Wilkův test byl později 

modifikován, aby jej bylo možné použít pro větší počet dat. 

 

Jarque Bera test 

Jarque Bera test je jeden z dalších neparametrických testů. Využívá vlastnosti normálně 

rozdělené náhodné veličiny, která je jednoznačně charakterizována prvními momenty střední 

hodnoty a rozptylu. Třetí a čtvrté momenty jsou standardizované momenty šikmost a špičatost.  

Šikmost udává, do jaké míry je rozdělení symetrické nebo nesymetrické kolem střední 

hodnoty. Špičatost pak udává, jak tlusté jsou konce hustoty rozdělení a jak je vysoký nebo nízký 
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vrchol. V případě normálního rozdělení je šikmost nulová a špičatost je rovna 3. Špičatost se 

však centruje a zjišťují se tak odchylky od hodnoty tři.  

V případě testováni dle tohoto testu musí být nejdříve stanovena nulová a alternativní 

hypotéza a následně je vypočtena testovací statistika dle 

),2(
24

)3(

6

2
22








 
 df
KS

nJB      (3.58) 

kde S je koeficient šikmosti, K je koeficient špičatosti, n je počet pozorování a df = 2. Oba 

koeficienty jsou nahrazovány výběrovými odhady.  Na závěr následuje rozhodnutí na zvolené 

hladině významnosti.  
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4 Charakteristika analyzovaného podniku a odvětví 
 

Tato kapitola je věnována charakteristice vybraného analyzovaného podniku a odvětví, ve 

kterém podnik působí. Pro analýzu finanční výkonnosti byla vybrána společnost ČEZ, a.s., 

která působí v energetickém průmyslu. Pro analýzu finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. 

byl použit pyramidový rozklad relativní ekonomické přidané hodnoty (3.5). Pro analýzu 

finanční výkonnosti celého energetického průmyslu byl použit obecnější pyramidový rozklad 

relativní ekonomické přidané hodnoty (3.2). Následně jsou popsána vstupní data, u kterých je 

provedena ekonomická verifikace. 

 

4.1 Charakteristika společnosti ČEZ, a.s. a energetického průmyslu 
 

 Energetika prošla v České republice dlouhodobým vývojem. Za poslední léta byl učiněn 

v oblasti energetiky velký pokrok. Došlo zejména k zlepšení celkové energetické politiky  a 

politiky ochrany klimatu, byl zaznamenán také pokrok v zajištění ropné a plynové bezpečnosti, 

významný posun nastal v liberalizaci trhu s elektřinou. Pokrok byl učiněn také v oblasti dopadů 

na životní prostředí.  

 České energetice dominují uhelné zdroje, které dodávají téměř 60% elektrické energie 

a velkou část tepla. V současné době je energetická spotřeba v České republice pokryta z více 

než 50% domácími zdroji primární energie. Česká republika je tak z méně  než 50% závislá na 

dovozu energie, což je jedna z nejnižších hodnot ukazatele dovozní energetické závislosti a 

jedná se o jednu ze silných stránek tuzemské energetiky. Ve výrobě elektřiny a tepla je Česká 

republika plně soběstačná a struktura zdrojů elektřiny je stabilní.  Podíl výroby tepla z domácích 

paliv dosahuje téměř 60%. Základem spotřeby primárních energetických zdrojů jsou stále 

tuzemské zdroje energie a to zejména díky vysokému využití domácího hnědého a černého uhlí 

při výrobě elektřiny a dodávkového tepla. Využívání těchto zdrojů bude v následujícím období 

postupně klesat tak, jak se dostupné zásoby uhlí postupně vyčerpávají.  

 Druhým významným zdrojem energie v České republice jsou jaderné zdroje. Ty 

dodávají přes 33% vyráběné elektřiny. Mezi typické vlastnosti těchto zdrojů patří dlouhá 

životnost, vysoký faktor využití, spolehlivý, levný a předvídatelný provoz. Důležitou 

strategickou výhodou je pak také vysoká koncentrace paliva, což umožňuje možnost vytvářet 

strategické zásoby na několik let provozu. V České republice fungují dvě jaderné elektrárny, 

v Dukovanech a v Temelíně, které jsou považovány z ekonomických i bezpečnostních důvodů 

za velké centralizované zdroje energie. Jaderná energie by dlouhodobě mohla přesáhnout 50% 
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podíl na výrobě elektřiny a tím nahradit významnou část doposud využívaných uhelných 

zdrojů.  

 Dalším významným energetickým zdrojem v České republice jsou plynové zdroje. 

Přímo využívá zemní plyn pro vytápění téměř 27% domácností. Současný podíl plynu na 

výrobě elektřiny se pohybuje okolo 4%. Významným sektorem, který využívá zemní plyn, je 

doprava, kde dojde k náhradě části kapalných paliv, čímž by měl celkový podíl zemního plynu 

na energetickém mixu stoupnout. V oblasti dodávek plynu je tuzemská spotřeba prakticky 

stoprocentně závislá na dovozu této energetické komodity. Dominantním  dodavatelem  zůstává  

Ruská  federace,  doplněná  Norskem  a v posledním období se zvyšuje i objem plynu získaný 

obchodováním na spotových trzích v rámci EU. 

 Spotřeba ropy se nezvyšuje, na výrobě tepla se v České republice podílí jen 2%. 

Vzhledem k tomu, že dochází ke zpřísnění emisních limitů, neočekává se zvyšování spotřeby 

ropy. V sektoru  dopravy bude však ropa ještě řadu let dominovat, a proto je třeba zajistit 

dostatečné a diverzifikované cesty pro její dovoz. Český ropný sektor byl plně liberalizován 

ještě před vstupem ČR do EU. Tuzemské rafinérské společnosti byly privatizovány a obchod  s 

ropnými produkty se plně řídí podmínkami trhu. 

 Mezi obnovitelné zdroje energie v podmínkách České republiky lze zařadit nefosilní 

přírodní zdroje energie, jako je energie vody, větru, slunečního záření, pevné biomasy a 

bioplynu, energie okolního prostředí, geotermální energie a energie kapalných biopaliv. Podíl 

hrubé energie z těchto zdrojů na celkové výrobě tepelné energie se pohybuje zhruba  okolo 8 %.  

 V rámci srovnání České republiky a zemí Evropské unie se na základě ukazatelů 

energetické náročnosti nachází Česká republika nad průměrem. Z hlediska spotřeby energie na 

obyvatele i z hlediska spotřeby elektřiny na obyvatele se Česká republika nachází zhruba 

v průměru zemí Evropské unie. 

Z energetického průmyslu ČR byla, pro analýzu generátorů finanční výkonnosti, vybrána 

společnost ČEZ, a.s. Skupina ČEZ je energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední 

a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání 

společnosti tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej 

v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. 

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s 

podílem na základním kapitálu téměř 70 %1. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a 

varšavské burze cenných papírů. 

                                                           
1ke dni 27. 5. 2016 
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V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují 

elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým 

zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn. 

V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. 

Působí zde hlavně v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny.  

Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činil k 30. 6. 2016 celkem  

53 798 975 900 Kč (cez.cz). Struktura akcionářů společnosti ČEZ, a.s. je uvedena v Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Struktura akcionářů společnosti ČEZ, a.s 

  stav k 31.12.2015 stav k 27.5.2016 

Právnické osoby celkem 91,22% 90,26% 

Česká republika 69,78% 69,78% 

ČEZ, a.s. 0,70% 0,70% 

Ostatní právnické osoby 20,74% 19,78% 

Fyzické osoby celkem 8,78% 9,74% 

Zdroj: čez.cz 

 

4.2 Vstupní data pro pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 

společnosti ČEZ, a.s. 

 

Pro posouzení finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. je potřeba nejprve určit dílčí 

ukazatele dle pyramidového rozkladu ekonomické přidané hodnoty (3.5). Posouzení finanční 

výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. a následná predikce relativní ekonomické přidané hodnoty je 

prováděna za jednotlivá čtvrtletí, v období od prvního čtvrtletí roku 2006 do druhého čtvrtletí 

roku 2016. Pro výpočet a určení těchto ukazatelů byla potřebná data získána zejména 

z výročních zpráv analyzované společnosti. Jedná se o konsolidované účetní výkazy. Pro 

výpočet dílčích ukazatelů byla některá data brána z rozvahy vybrané společnosti, jedná se 

zejména o stav aktiv a vlastního kapitálu. Hodnoty těchto položek jsou zachyceny v grafu 4.1. 
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Graf 4.1 Hodnota aktiv a vlastního kapitálu společnosti ČEZ a.s. v období 1.Q.2006 – 2.Q. 2016 

(v mil. Kč) 

 

Zdroj: cez.cz 

  

 Jak je vidět z grafu 4.1, hodnota vlastního kapitálu je v průběhu analyzovaného období 

poměrně stabilní. Co se týká hodnoty aktiv, dochází v průběhu analyzovaného období 

k postupnému navyšování a to až do roku 2013, kdy se hodnota aktiv mírně snížila.  

Další data byla získána z výkazu zisku a ztráty za jednotlivá čtvrtletí analyzovaného 

období, přičemž položka tržeb zahrnuje tržby z prodeje elektrické energie, které tvoří největší 

část celkových tržeb. Dále jsou v tržbách zahrnuty výnosy z derivátových obchodů 

s elektrickou energií, uhlím a plynem a také tržby z prodeje tepla.  

Celkové provozní náklady zahrnují mzdy, odpisy a ostatní náklady. V ostatních 

nákladech jsou obsaženy náklady na opravy a údržbu, materiál a emisní povolenky. V případě 

vybrané společnosti ČEZ a.s. je důležitou položkou také přidaná hodnota, která byla určena 

jako rozdíl mezi výnosy z prodeje energie a nákladů vynaložených na nákup energie. Veškeré 

vstupní údaje získané ze čtvrtletních konsolidovaných výkazů zisku a ztráty jsou graficky 

zobrazeny v grafu 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

A
kt
iv
a,
 v
la
st
n
í k
ap

it
ál

A VK



41 
 

Graf 4.2 Hodnota tržeb, celkových provozních nákladů a přidané hodnoty společnosti ČEZ, a.s. 

v období 1.Q.2006 – 2.Q. 2016 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: cez.cz 

  

 Jak je patrné z grafu 4.2, hodnota tržeb se v jednotlivých čtvrtletích analyzovaného 

období mění. Vzhledem k tomu, že se jedná o odvětví, které je ovlivněno sezónností, jsou také 

tržby analyzované společnosti vyšší vždy v 1. a 4. čtvrtletí, tedy v zimním období. Tomu 

odpovídají také hodnoty celkových nákladů, které jsou nejvyšší vždy v posledním čtvrtletí. 

daného roku. Lze říci, že hodnota tržeb roste do roku 2013, poté dochází k mírnému poklesu, 

avšak stále ne na hodnotu tržeb v roce 2006. 

Na základě vstupních dat získaných z účetních výkazů jsou následně vypočteny finanční 

ukazatele pro pyramidový rozklad relativní ekonomické přidané hodnoty společnosti ČEZ, a.s.  

Metoda pyramidového rozkladu je často využívaným nástrojem pro zjištění vlivu vysvětlujících 

faktorů jednotlivých finančních ukazatelů. Pro analýzu finanční výkonnosti společnosti ČEZ, 

a.s. byl využit pyramidový rozklad relativní ekonomické přidané hodnoty dle (3.5) 
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Pro analýzu generátorů relativní ekonomické přidané hodnoty vybraného podniku je tento 

ukazatel rozložen na jednotlivé dílčí ukazatele, a to na ukazatel finanční páky, ukazatel obrátky 

aktiv, daňovou a úrokovou redukci a podíl jednotlivých vybraných nákladů na tržbách 

společnosti. Pro určení nákladů na vlastní kapitál je využit stavebnicový model dle MPO. Podle 
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tohoto modelu jsou náklady na vlastní kapitál určeny jako součet bezrizikové sazby a 

jednotlivých rizikových přirážek.  

Na základě výše uvedeného specifického rozkladu ekonomické přidané hodnoty 

společnosti ČEZ, a.s. byly vypočteny dílčí ukazatele. Hodnoty těchto ukazatelů jsou uvedeny 

v Příloze 2. Tyto ukazatele byly vypočteny na čtvrtletní bázi, přičemž byla využita vstupní data 

získána ze čtvrtletních konsolidovaných účetních výkazů analyzované společnosti.  Hodnoty 

dílčích ukazatelů jsou uvedeny v Grafu 4.3. 

 

Graf 4.3 Hodnoty dílčích ukazatelů ČEZ, a.s. 

 

Zdroj: cez.cz 

  

 Náklady na vlastní kapitál jsou určeny, jak již bylo zmíněno, dle stavebnicového modelu 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Podstatou takovéhoto určení nákladů na vlastní kapitál je 

součet bezrizikové sazby a jednotlivých rizikových přirážek. 

 Za bezrizikovou sazbu lze považovat výnosnost desetiletých státních dluhopisů. Tato 

sazba byla v jednotlivých čtvrtletích získána z evidence České národní banky, přičemž se jedná 

o výnosnost těchto dluhopisů na roční bázi a proto byla převedena na čtvrtletní hodnoty. 

 Jednotlivé rizikové přirážky byly stanoveny dle metod doporučených Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Jedná se o rizikovou přirážku za velikost podniku, rizikovou přirážku za 

podnikatelské riziko, rizikovou přirážku za finanční stabilitu a rizikovou přirážku za finanční 

strukturu. Všechny tyto přirážky byly v jednotlivých čtvrtletích vypočteny na roční bázi a 

následně převedeny na čtvrtletní hodnoty. Hodnoty bezrizikové sazby a jednotlivých rizikových 

přirážek jsou zobrazeny v Grafu 4.4. 
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Graf 4.4 Hodnoty bezrizikové sazby a rizikových přirážek ČEZ, a.s. 

 

Zdroj: cez.cz, mpo.cz 

 

4.3 Vstupní data pro pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 

energetického průmyslu 

  

 Vzhledem k dostupnosti a správnosti vstupních dat je pro určení generátorů ekonomické 

přidané hodnoty energetického průmyslu v ČR využit jiný specifický pyramidový rozklad, 

který je následně aplikován také na společnost ČEZ, a.s. aby bylo možné srovnat podnik s 

odvětvím.  

 Pro posouzení finanční výkonnosti energetického průmyslu a následné srovnání 

analyzovaného podniku s odvětvím je potřeba nejprve určit dílčí ukazatele dle pyramidového 

rozkladu ekonomické přidané hodnoty (3.2). Analýza finanční výkonnost a zejména 

ekonomickou přidanou hodnotu vybraného odvětví je opět prováděna na jednotlivá čtvrtletí, 

avšak od roku 2007 do konce roku 2015. Potřebná vstupní data byla získána z jednotlivých 

výkazů z databáze Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro výpočet dílčích ukazatelů byla využita 

data z bilance, zejména hodnota aktiv a vlastního kapitálu v jednotlivých čtvrtletích 

analyzovaného období energetického průmyslu. Hodnoty a vývoj těchto položek je zachycen 

v Grafu 4.5. 
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Graf 4.5 Čtvrtletní hodnota aktiv a vlastního kapitálu energetického průmyslu ČR v období 

2007 až 2015 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: mpo.cz 

  

 Z grafu 4.5 je patrné, že hodnota aktiv energetického průmyslu ČR v analyzovaném 

období je poměrně stabilní, pouze v 1. Q. 2011 došlo ke skokovému nárůstu hodnoty aktiv 

energetického průmyslu. Hodnota vlastního kapitálu je stabilní a konstantně mírně roste,  až na 

1. Q. 2011 a 2. Q. 2014 kdy došlo k mírnému výkyvu.  

 

Graf 4.6 Čtvrtletní hodnota tržeb energetického průmyslu ČR v období 2007 až 2015 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: mpo.cz 
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 Z Grafu 4.6 lze vidět, že v celém odvětví se v tržbách projevuje vliv sezónnosti. Tržby 

celého energetického průmyslu v analyzovaném období jsou opět nejvyšší vždy v prvním a 

čtvrtém čtvrtletí daného roku.  

 K určení hlavních generátorů finanční výkonnosti energetického průmyslu jako celku 

byl zvolen jiný specifický rozklad ukazatele ekonomické přidané hodnoty, než který byl využit 

pro zjištění hlavních faktorů ovlivňujících finanční výkonnosti analyzované společnosti ČEZ, 

a.s. Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty odvětví není, vzhledem k dostupnosti 

dat, tak podrobný, jako je tomu v případě analýzy finanční výkonnosti samotné společnosti. 

Finanční výkonnost je, vzhledem k dostupnosti dat, analyzována v období od roku 2007 do 

roku 2015. 

 Pro určení generátorů finanční výkonnosti energetického průmyslu byl využit 

pyramidový rozklad relativní ekonomické přidané hodnoty dle (3.2), dle kterého je relativní 

ekonomická přidaná hodnota rozložena na následující dílčí ukazatele 

  








 )( FinStabLApodnikFinStrf rrrrr

E

A

A
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T
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.   (4.2) 

 Ukazatel relativní ekonomické přidané hodnoty energetického průmyslu ČR je rozložen 

na jednotlivé dílčí ukazatele, a to na ukazatel rentability tržeb, obrátku aktiv a finanční páku. 

Pro určení nákladů na vlastní kapitál je opět využit stavebnicový model dle MPO, podle kterého 

jsou náklady na vlastní kapitál určeny jako součet bezrizikové sazby a jednotlivých rizikových 

přirážek.   

 Na základě výše navrženého pyramidového rozkladu relativní ekonomické přidané 

hodnoty energetického průmyslu byly vypočteny dílčí ukazatele. Hodnoty dílčích ukazatelů 

jsou uvedeny v Příloze 5. Jednotlivé dílčí ukazatele byly vypočteny na čtvrtletní bázi, přičemž 

data byla získána z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu a to včetně 

rizikových přirážek. Hodnoty dílčích ukazatelů jsou zobrazeny v Grafu 4.7. 
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Graf 4.7 Hodnoty dílčích ukazatelů dle pyramidového rozkladu relativní EVA energetického 

průmyslu 

 

Zdroj: mpo.cz 

  

 Náklady na vlastní kapitál jsou určeny jako součet bezrizikové sazby a jednotlivých 

rizikových přirážek dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Za bezrizikovou sazbu lze 

považovat výnosnost desetiletých státních dluhopisů. Tato sazba byla v jednotlivých čtvrtletích 

analyzovaného období získána z evidence České národní banky, přičemž ČNB udává hodnoty 

bezrizikové sazby na roční bázi, proto byly tyto hodnoty převedeny na čtvrtletní sazby. 

Jednotlivé rizikové přirážky byly převzaty z analytických materiálů Ministerstva průmyslu a 

obchodu. Hodnoty bezrizikové sazby a jednotlivých rizikových přirážek jsou zobrazeny 

v Grafu 4.8. 
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Graf 4.8 Hodnoty bezrizikové sazby a rizikových přirážek dle pyramidového rozkladu relativní 

EVA energetického průmyslu 

 

Zdroj: mpo.cz 

 

4.3.1 Verifikace vstupních dat a testování normality 

 

 Následující část je věnována ekonomické a statistické verifikaci vstupních dat. Nejdříve 

je u vstupních dat testována multikolinearita a stacionarita. Následně je testována normalita 

vstupních dat a to jak u analyzovaného podniku, tak pro odvětví. 

        

Multikolinearita – ČEZ, a.s. 

 V Tab. 4.2 je uvedena korelační matice dílčích ukazatelů společnosti ČEZ, a.s., pomocí 

níž je možné zhodnotit významnost jednotlivých vysvětlujících proměnných.  

 

Tab. 4.2 Korelační matice – ČEZ, a.s. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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EAT/EBT 1,000

EBT/EBIT 0,527 1,000

PH/T -0,118 0,058 1,000

Mzdy/T -0,201 -0,627 -0,058 1,000
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A/E -0,075 -0,188 0,143 0,584 0,321 0,380 -0,450 1,000

Rf 0,226 0,145 0,009 0,063 0,014 -0,006 -0,129 0,174 1,000

Rfinstr -0,040 -0,118 0,135 0,418 -0,040 0,227 -0,140 0,398 0,371 1,000
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 Z korelační matice bylo zjištěno, že nejmenší pozitivní závislost je mezi bezrizikovou 

sazbou a ukazatelem podílu přidané hodnoty na tržbách. Naopak nejmenší negativní korelace 

byla zjištěna mezi ukazatelem bezrizikové sazby a ukazatelem podílu rozdílu ostatních výnosu 

a nákladů na tržbách. Nejvyšší pozitivní závislost byla zjištěna mezi ukazatelem podílu rozdílu 

ostatních výnosů a nákladů na tržbách a ukazatelem podílu mezd na tržbách.  Nejvyšší negativní 

závislost se vyskytuje mezi ukazatelem obrátky aktiv a podílu odpisů na tržbách. Vzhledem 

k tomu, že korelace mezi jednotlivými dílčími ukazateli nepřesahuje doporučené hodnoty, 

multikolinearita se mezi ukazateli nevyskytuje.  

 

Multikolinearita – energetický průmysl ČR 

 V Tab. 4.3 je propočtena korelace jednotlivých dílčích ukazatelů energetického 

průmyslu ČR. Na základě jednotlivých hodnot korelace ukazatelů lze určit, zda se mezi 

ukazateli vyskytuje multikolinearita či nikoliv. 

 

Tab. 4.3  Korelační matice  - energetický průmysl 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Hodnoty korelace mezi jednotlivými ukazateli nepřesahují doporučené hodnoty, lze říci, 

že korelace dílčích ukazatelů energetického průmyslu kopíruje korelaci dílčích ukazatelů 

společnosti ČEZ, a.s. a ani v rámci odvětví se multikolinearita mezi jednotlivými dílčími 

ukazateli nevyskytuje. 

  

Normalita vstupních dat společnosti ČEZ, a.s. 

 Vzhledem k tomu, že se v případě analýzy dekompozice rozptylu a následné simulace 

pracuje s časovou řadou ekonomických ukazatelů, je nutné určit, zda soubor dat náhodné 

veličiny odpovídá Gaussovu normálnímu rozdělení pravděpodobnosti či nikoli. Tímto 

rozdělením se řídí velké množství náhodných veličin. To, zda má náhodná veličina v souboru 

EAT/T T/A A/E Rf Rfinstr Rpodn RLA Rfinstab

EAT/T 1,000

T/A 0,061 1,000

A/E 0,252 -0,073 1,000

Rf 0,242 -0,198 0,231 1,000

Rfinstr -0,089 0,015 0,044 0,536 1,000

Rpodn -0,103 -0,140 -0,124 0,251 0,611 1,000

RLA 0,200 -0,258 0,159 0,312 -0,367 0,022 1,000

Rfinstab -0,343 0,154 -0,370 -0,046 0,627 0,450 -0,571 1,000
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normální rozdělení, je závislé na dvou parametrech a to na střední hodnotě a směrodatné 

odchylce. Standardizované normální rozdělení je takové rozdělení, ve kterém je střední hodnota 

rovna nule a směrodatná odchylka se rovná jedné.  

 Normalita ukazatelů je testována pomocí neparametrických testů. Tyto testy vycházejí 

při testování z nulové hypotézy normálního rozdělení reziduální složky. Testovací statistika pak 

sleduje rozdíl mezi teoretickou a empirickou hodnotou statistik, Hančlová (2012).

 Konkrétně je pro testování využit Kolmogorovův – Smirnovův test a Shapiro – Wilkův 

test. Testování pomocí těchto dvou neparametrických testů je provedeno v programu SPSS. 

Dále je normalita testována dle  JB testu, pro jehož výpočet byl využit MS EXCEL.  

Na základě provedených testů normality je možné určit, zda jednotlivé ekonomické ukazatele 

společnosti ČEZ, a.s. mají normální rozdělení či nikoli. Hodnoty p-value pro jednotlivé dílčí 

ukazatele společnosti ČEZ, a.s. určené dle Kolmogorovova – Smirnovova testu, Shapiro – 

Wilkova testu a JB testu jsou uvedeny v Tab.4.4. 

 

Tab. 4.4 Kolmogorovův – Smirnovův test, Shapiro – Wilkův test a JB test 

  K – S TEST S – W TEST JB TEST 

 df p-value p-value p-value 

EAT/EBT 41 0,032 0,432 0,257 

EBT/EBIT 41 0,030 0,044 0,037 

PH/T 41 0,087 0,088 0,084 

Mzdy/T 41 0,042 0,104 0,293 

Odpisy/T 41 0,200 0,371 0,201 

OV-ON/T 41 0,046 0,48 0,181 

T/A 41 0,200 0,513 0,695 

A/E 41 0,200 0,339 0,247 

RF 41 0,034 0,000 0,000 

Rfinstr 41 0,000 0,000 0,000 

Rpodn 41 0,000 0,001 0,072 

Rfinstab 41 0,022 0,004 0,001 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 V případě Shapiro – Wilkova testu je jako nulová hypotéza chápána situace, kdy data 

pocházejí z normálního rozdělení. Nulová hypotéza platí ve chvíli, kdy je p-value větší než je 
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hodnota 0,05. V opačném případě se nulová hypotéza zamítá a platí alternativní hypotéza, tedy, 

že data nepocházejí z normálního rozdělení, Hančlová (2012). 

 Dle tohoto testu je tedy možné říci, že některé ukazatele splňují podmínky normálního 

rozdělení. Jedná se zejména o ukazatele finanční páky, úrokové redukce a ukazatelů podílu 

jednotlivých složek nákladů na tržbách a dále pak o ukazatel obrátky aktiv. Hodnoty p-value 

jsou u těchto ukazatelů vyšší než je stanovená hladina významnosti 0,05 a proto je v tomto 

případě přijímána nulová hypotéza. Avšak u jiných ukazatelů, jako je například daňová 

redukce, bezriziková sazba, riziková přirážka za finanční strukturu, riziková přirážka za 

podnikatelské riziko nebo likvidita, není splněna podmínka normálního rozdělení, hodnota  

p-value je nižší než je hodnota 0,05 a v případě těchto ukazatelů je tedy nulová hypotéza 

zamítnuta. Nedostatkem tohoto testu může být fakt, že testování bylo provedeno na menším 

počtu dat, než je doporučený počet pro tento typ testu.  

 Při využití Kolmogorovova – Smirnovova testu je normalita testována na základě 

rozdílu mezi teoretickou a empirickou distribuční funkcí. Nulová hypotéza je v případě tohoto 

testu stanovena jako situace, kdy distribuční funkce rozdělení náhodného výběru odpovídá 

teoretické distribuční funkci. V případě, že je tato nulová hypotéza zamítnuta, pak nemají data 

v souboru normální rozložení, Hančlová (2012).  

 Kolmogorovův – Smirnovův test byl aplikován na analyzované ukazatele a dle tohoto 

testu vykazují některé ukazatele prvky normálního rozdělení. Avšak v porovnání s Shapiro – 

Wilkovovým testem se jedná o nižší počet ukazatelů, jež vykazují známky normálního 

rozdělení. Jedná se o ukazatel finanční páky, ukazatel podílu přidané hodnoty na tržbách, podílu 

odpisů na tržbách  a obrátky aktiv. P-value je u těchto ukazatelů vyšší než je hladina 

významnosti 0,05. V takovém případě se nulová hypotéza přijímá, distribuční funkce rozdělení 

náhodného výběru odpovídá teoretické distribuční funkci. U ostatních ukazatelů je hodnota  

p-value nižší než stanovená hladina významnosti 0,05 a tudíž je nulová hypotéza zamítnuta, 

distribuční funkce rozdělení náhodného výběru neodpovídá teoretické distribuční funkci a 

ukazatele tak nemají normální rozdělení. Jedná se o ukazatel úrokové redukce, který dle Shapiro 

– Wilkova testu normální rozdělení vykazoval, dále o ukazatel daňové redukce, ukazatel podílu 

mezd na tržbách, podílu rozdílu ostatních výnosů a nákladů na tržbách. Oba tyto ukazatele měly 

dle Shapiro – Wilkova testu normální rozdělení. Bezriziková sazba, riziková přirážka za 

finanční strukturu, riziková přirážka za podnikatelské riziko a likvidita nejsou dle tohoto testu 

normálně rozděleny. Opět je nutné poznamenat, že test byl proveden na nižším počtu dat, než 

je pro testování normality doporučeno.  
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 Pro upřesnění testů normality je možné využít také grafické metody Q – Q plotů 

v programu SPSS. Z grafů  je pak zřejmé, jak jsou data v souboru rozložena. Grafy Q – Q plotů 

pro jednotlivé ukazatele jsou zobrazeny v Příloze 4. 

 Dle těchto Q – Q plotů je možné určit, zda data vykazují známky normálního rozdělení. 

Data by měla kopírovat přímku. V případě jednotlivých Q – Q plotů je zřejmé, že u některých 

ukazatelů jsou data více normálně rozdělena, než u jiných ukazatelů.  

 U ukazatele finanční páky, úrokové redukce, daňové redukce a ukazatel podílu přidané 

hodnoty na tržbách lze vidět, že jednotlivé hodnoty jsou umístěny kolem přímky, avšak konce 

jsou od přímky vzdálené a tudíž lze konstatovat, že tyto ukazatele sice nebudou mít přesné 

normální rozdělení, ale budou se k němu blížit.  

 V případě ukazatele podílu mezd na tržbách, odpisů na tržbách a podílu ostatních 

výnosů a nákladů na tržbách lze opět vidět, že data jsou rozdělena kolem přímky, opět jsou zde 

ale odlehlé hodnoty, zejména na koncích.  

 Poslední čtyři Q - Q ploty znázorňují rozložení bezrizikové sazby, rizikové přirážky za 

finanční strukturu, rizikové přirážky za podnikatelské riziko a likviditu. Všechny tyto ukazatele 

vykazují dle těchto grafů takové rozložení dat, které není možné považovat za normální 

rozdělení.  

 Posledním testem, který byl aplikován při zjišťování normality ukazatelů, byl JB test. 

Statistika tohoto testu byla vypočtena dle obecného vzorce (3.58) a k výpočtu byl využit MS 

EXCEL. Tento test normality je obecně založen na testování šikmosti a špičatosti dat v souboru.  

 V případě, že je normalita dat zjišťována pomocí JB testu, je rozhodovacím kritériem 

hodnota šikmosti a špičatosti rozdělení náhodné veličiny. Na základě údajů z Tab. 4.4 je možné 

určit, že ani jeden z analyzovaných ukazatelů nepochází zcela z normálního rozdělení. 

K tomuto rozdělení se však některé ukazatele blíží, jedná se zejména o ukazatel finanční páky, 

úrokové redukce, ukazatel podílu mezd na tržbách, odpisů na tržbách a ukazatel podílu 

ostatních výnosů a nákladů na tržbách. K normálnímu rozdělení se také blíží data ukazatele 

obrátky aktiv. U ostatních ukazatelů, tedy daňová redukce, ukazatel podílu přidané hodnoty na 

tržbách, bezriziková sazba, riziková přirážka za finanční strukturu, riziková přirážka za 

podnikatelské riziko a likvidita, je hodnota p-value nižší než je hladina významnosti a proto se 

nulová hypotéza zamítá a ukazatele tak nemají normální rozdělení. 

 

Normalita vstupních dat energetického odvětví 

 Vybrané testy normality byly aplikovány také na vstupní data energetického průmyslu. 

Výsledky jednotlivých testů jsou uvedeny v Tab. 4.5 
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Tab. 4. 5 Kolmogorovův – Smirnovův test, Shapiro – Wilkův test a JB test 

  K – S TEST S – W TEST JB TEST 

 df p-value p-value p-value 

EAT/T 36 0,064 0,006 0,000 

T/A 36 0,010 0,001 0,000 

A/E 36 0,000 0,000 0,000 

Rf 36 0,000 0,000 0,031 

Rfinstr 36 0,000 0,000 0,000 

Rpodn 36 0,000 0,000 0,002 

Rla 36 0,000 0,000 0,007 

Rfinstab 36 0,000 0,000 0,000 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 V případě, že je normalita dat testována pomocí Shapiro – Wilkova testu, měla by 

hodnota p-value být vyšší, než je hodnota 0,05. V takovém případě by data pocházela 

z normálního rozdělení. Jak je vidět v Tab. 4.5, hodnoty p-value jednotlivých ukazatelů jsou 

nižší, než je hodnota 0,05 a tudíž data nepocházejí z normálního rozdělení.  

 Dalším testem, kterým byla zjišťována normalita dat energetického průmyslu, byl 

Kolmogorovův – Smirnovův test. Opět platí, že hodnota p-value by měla být vyšší, než hodnota 

0,05. Tuto podmínku splňuje pouze ukazatel rentability tržeb. U ostatních ukazatelů je hodnota 

p-value nižší a tudíž tato data nemají normální rozdělení.  

 Posledním testem, podle kterého byla zjišťována normalita vstupních dat energetického 

průmyslu je JB test. Rozhodovacím kritériem je opět hodnota p-value. U všech ukazatelů je tato 

hodnota nižší, než je doporučená hodnota 0,05 a proto data opět nepocházejí z normálního 

rozdělení.  
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5 Analýza finanční výkonnosti vybraného podniku a odvětví 
 

 Tato kapitola je věnována analýze finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. a 

energetického průmyslu. Finanční výkonnost je analyzována pomocí ukazatele relativní 

ekonomické přidané hodnoty, který je rozložen na jednotlivé dílčí ukazatele s ohledem na 

dostupnost dat.   

 Pyramidový rozklad relativní ekonomické přidané hodnoty (4.1), který je využit pro 

analýzu finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. je navržen s ohledem na jednotlivé 

nákladové položky, které jsou významné z hlediska vybraného podniku. Na základě tohoto 

rozkladu jsou následně určeny hlavní faktory ovlivňující finanční výkonnosti společnosti ČEZ, 

a.s. Hlavní faktory ovlivňující finanční výkonnost vybrané společnosti jsou nejprve určeny dle 

klasické analýzy odchylek, přičemž pro kvantifikace jednotlivých vlivů je využita integrální 

metoda. Výsledkem této analýzy je pořadí jednotlivých ukazatelů a vyčíslení jejich vlivů. 

Následně je aplikována metoda dekompozice rozptylu, pomocí které jsou určeny hlavní faktory 

ovlivňující finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. Výsledkem této metody je podíl rozptylu 

dílčích ukazatelů na celkovém rozptylu relativní ekonomické přidané hodnoty a jejich pořadí. 

 Pro analýzu hlavních faktorů ovlivňujících energetický průmysl ČR je navržen odlišný 

pyramidový rozklad (4.2) a to s ohledem na dostupnost dat, která jsou pro analýzu výkonnosti 

potřebná. Pro analýzu výkonnosti energetického průmyslu byl zvolen obecnější pyramidový 

rozklad. Aby však bylo možné srovnat jednotlivé generátory finanční výkonnosti podniku a 

energetického průmyslu, byl tento obecnější pyramidový rozklad aplikován také na data 

společnosti ČEZ, a.s. Finanční výkonnost odvětví je analyzována pomocí metody dekompozice 

rozptylu.  

 

5.1 Zjištění a kvantifikace vlivů finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. - 

integrální metoda 

 

Finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. je nejprve analyzována pomocí klasické analýzy 

odchylek. Vlivy jednotlivých ukazatelů jsou kvantifikovány integrální metodou. Jedná se o 

statickou analýzu, kdy je zkoumána změna jednotlivých dílčích ukazatelů mezi dvěma 

obdobími. Počátečním obdobím pro analýzu odchylek je první čtvrtletí roku 2006 a konečným 

obdobím pak druhé čtvrtletí roku 2016. V případě statické analýzy nejsou brány v úvahu 

změny, ke kterým došlo v průběhu tohoto období, ale pouze změny z jednoho období na druhé.  
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 Ukazatel relativní ekonomické přidané hodnoty společnosti ČEZ, a.s. je rozložen dle 

pyramidového rozkladu (4.1). V případě, že je mezi ukazateli multiplikativní vazba, je pro 

vyčíslení vlivů jednotlivých dílčích ukazatelů využita integrální metoda a vlivy jsou 

kvantifikovány dle (3.15). V případě, že je mezi dílčími ukazateli aditivní vazba, pak je vliv 

těchto ukazatelů kvantifikován dle (3.9). Vlivy dílčích ukazatelů a pořadí jednotlivých vlivů je 

uvedeno v Tab. 5.1. 

 

Tab. 5.1. Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů relativní ekonomické přidané hodnoty ČEZ, a.s. 

  1Q 06/2Q 16 

vliv pořadí 

EVA  -4,10%  

E (v tis. kč) 0,0000  

SPREAD (ROE - Re) -4,10%  

ROE -0,0368  

Re -0,0042  

    

EAT/EBT 0,0016  

EBT/EBIT -0,0277 1 (-) 

EBIT/T -0,0113  

PH/T -0,0134 4 (-) 

Mzdy/T -0,0027 8 (-) 

Odpisy/T -0,0016 10 (-) 

(OV-ON)T 0,0063 7 (+) 

T/A -0,0179 3 (-) 

A/E 0,0184 2 (+) 

RF 0,0081 6 (+) 

Rfinstr 0,0000 11 (+) 

Rpodn 0,0000 11 (+) 

Rla 0,0000 11 (+) 

Rfinstab -0,0123 5 (-) 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 V Tab. 5.1 jsou vyčísleny vlivy jednotlivých dílčích ukazatelů. Zároveň je možné určit 

pořadí vlivů těchto dílčích ukazatelů. V případě vrcholového ukazatele relativní ekonomické 
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přidané hodnoty došlo mezi obdobím prvního čtvrtletí 2006 a druhého čtvrtletí roku 2016 ke 

snížení o 4,1 %. Z Tab. 5.1 je zřejmé, že největší vliv v období mezi prvním čtvrtletím roku 

2006 až druhým čtvrtletím roku 2016 měl ukazatel úrokové redukce. Celkový vliv tohoto 

ukazatele na vrcholový ukazatel relativní ekonomické přidané hodnoty je záporný ve výši -

0,0277. Druhým ukazatelem, který měl na celkovou změnu relativní ekonomické přidané 

hodnoty mezi analyzovanými obdobími vliv je ukazatel finanční páky, s celkovým kladným 

vlivem 0,0184. Třetím nejvlivnějším ukazatelem mezi obdobím prvního čtvrtletí 2006 a 

druhým čtvrtletím 2016 je ukazatel obrátky aktiv. Vše je přehledně znázorněno v Grafu 5.1. 

 

Graf 5.1 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů relativní ekonomické přidané hodnoty ČEZ, a.s. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Nevýhodou statické analýzy odchylek je fakt, že nebere v úvahu změny, ke kterým 

došlo v průběhu analyzovaného období. 

 

5.2 Odvození metody dekompozice rozptylu relativní ekonomické přidané 

hodnoty společnosti ČEZ, a.s. 

  

 Generátory ekonomické přidané hodnoty podniku ČEZ, a.s. jsou určeny metodou 

dekompozice rozptylu, která je obecně odvozena pro tři ukazatele v kapitole 3.3. 

 Hlavní generátory jsou určeny dle specifického rozkladu ekonomické přidané hodnoty 

vybraného podniku dle (4.1). Vzhledem k tomu, že se v tomto rozkladu vyskytuje jak 

multiplikativní, tak aditivní vazba a jedná se o vztah celkem třinácti ukazatelů, je nutné metodu 

dekompozice rozptylu rozšířit. Po aplikaci Taylorova rozvoje anásledných úpravách je možné 

obecně určit vliv dílčích faktorů ekonomické přidané hodnoty takto: 
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Formulace veškerých  vlivů jednotlivých dílčích faktorů jsou uvedeny v Příloze 6.  

Přičemž obecně platí, že hodnota regresního koeficientu ia je určena jako 
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Konkrétně jsou pak regresní koeficienty pro jednotlivé ukazatele vypočteny následovně 
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5.3 Odvození metody dekompozice rozptylu relativní ekonomické přidané 

hodnoty energetického průmyslu 
 

 Hlavní generátory finanční výkonnosti energetického průmyslu jsou určeny, shodně 

jako u podniku, metodou dekompozice rozptylu, která je obecně odvozena v kapitole 3.3. 

 Hlavní faktory tvorby hodnoty jsou určeny dle specifického rozkladu relativní 

ekonomické přidané hodnoty analyzovaného odvětví dle (4.2). Vzhledem k tomu, že se v tomto 

pyramidovém rozkladu vyskytuje jak multiplikativní, tak aditivní vazba a jedná se o vztah 

celkem osmi ukazatelů, je nutné metodu dekompozice rozptylu, která je obecně odvozena 

v kapitole 3.3, rozšířit. Po aplikaci Taylorova rozvoje a veškerých úpravách je možné obecně 

určit vliv jednotlivých dílčích faktorů relativní ekonomické přidané hodnoty energetického 

průmyslu dle navrženého pyramidového rozkladu takto: 
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Formulace veškerých  vlivu jednotlivých dílčích faktorů jsou uvedeny v Příloze 7. 

Přičemž hodnota regresního koeficientu je opět určena dle formulace (5.2).  

Konkrétně jsou pak regresní koeficienty pro jednotlivé dílčí ukazatele určeny následovně 
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5.4 Analýza finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. - dekompozice rozptylu 
 

 Metoda dekompozice rozptylu je aplikována na ukazatel relativní ekonomické přidané 

hodnoty analyzovaného podniku a odvětví, přičemž tento ukazatel byl rozložen na dílčí faktory 

dle metody pyramidového rozkladu.  

 Ukazatel ekonomické přidané hodnoty, dle kterého je následně analyzována finanční 

výkonnosti podniku ČEZ, a.s. je vyjádřen v relativní podobě a následně je rozložen metodou 

pyramidového rozkladu na třináct dílčích ukazatelů dle (4.1). 

 Dle odvození metody rozptylu, které je uvedeno v kapitole 3.3, byly určeny jednotlivé 

charakteristiky ukazatelů potřebné pro určení generátorů ekonomické přidané hodnoty podniku 

ČEZ, a.s. Následně byly určeny hodnoty jednotlivých regresních koeficientů dle odvozených 

parciálních derivací dle (5.3). Hodnoty těchto koeficientů, střední hodnoty dílčích ukazatelů a 

celkový podíl rozptylu jednotlivých dílčích ukazatelů na celkovém rozptylu ekonomické 

přidané hodnoty společnosti ČEZ, a.s. v období od roku 2006 do druhého čtvrtletí 2016 jsou 

uvedeny v tabulce 5.2. 

 

Tab. 5.2 Podíl rozptylu dílčích ukazatelů na celkovém rozptylu relativní EVA v období od roku 

2006 do druhého čtvrtletí 2016 společnosti ČEZ, a.s. 
 

EAT/EBT EBT/EBIT PH/T Mzdy/T Odpisy/T (OV-ON)/T T/A 

E(Fi) 0,7752 0,4870 0,6013 0,0911 0,1307 0,1167 0,0941 

ai 0,0530 0,0837 0,0844 -0,0844 -0,0844 -0,0844 0,4388 

si 8,70% 62,28% 5,67% 2,34% 2,48% 14,59% 11,12% 

 

  
A/E Rf Rfinstr Rpodn Rla Rfinstab EVA 

E(Fi) 2,3135 0,0077 0,0022 0,0064 0,0000 0,0093  

ai 0,0185 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000  

si -4,98% -4,91% 0,81% 1,21% 0,00% 0,70% 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Za jeden z hlavních faktorů ovlivňujících finanční výkonnost ekonomické přidané 

hodnoty společnosti ČEZ, a.s. v období roku 2006 až do druhého čtvrtletí 2016 lze považovat 

ukazatel úrokové redukce EBT/EBIT, který se na celkovém rozptylu ekonomické přidané 
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hodnoty analyzovaného podniku podílí ze 62,28%. Druhým významným faktorem, který 

kladně přispívá k rozptylu ekonomické přidané hodnoty je ukazatel podílu rozdílu ostatních 

výnosů a nákladů na tržbách, který tvoří 14,59% rozptylu ekonomické přidané hodnoty. Dalším 

důležitým ukazatelem je pak ukazatel obrátky tržeb, který tvoří 11,12% celkového rozptylu 

ekonomické přidané hodnoty.  

 Negativní vliv na rozptyl ekonomické přidané hodnoty analyzovaného podniku má 

zejména ukazatel finanční páky.  

 Podobně působí také bezriziková sazba. Vliv ostatních ukazatelů je vzhledem k těmto 

hlavním generátorům zanedbatelný. Negativní vliv dílčích ukazatelů znamená, že v případě, že 

rozptyl těchto ukazatelů roste, rozptyl celkového vrcholového ukazatele se naopak snižuje. 

Rozdělení rozptylu ekonomické přidané hodnoty mezi jednotlivé dílčí ukazatele je zobrazeno 

v Grafu 5.2. 

 

Graf 5.2 Podíl rozptylu dílčích ukazatelů na celkovém rozptylu vrcholového ukazatele relativní 

EVA v období od roku 2006 do druhého čtvrtletí 2016 společnosti ČEZ, a.s. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 V případě, že je ukazatel relativní ekonomické přidané hodnoty rozložen dle 

pyramidového rozkladu dle (4.1), za hlavní generátor hodnoty lze považovat úrokovou redukci. 
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5.5 Analýza finanční výkonnosti energetického průmyslu - dekompozice rozptylu 

  

 Metoda dekompozice rozptylu je aplikována na ukazatel relativní ekonomické přidané 

hodnoty energetického průmyslu, přičemž tento ukazatel byl rozložen dle metody 

pyramidového rozkladu na jednotlivé dílčí ukazatele.  

 Ukazatel relativní ekonomické přidané hodnoty, na základě kterého jsou následně 

určeny hlavní faktory ovlivňující finanční výkonnost energetického průmyslu, je vyjádřen 

v absolutní podobě a je rozložen na osm dílčích ukazatelů. Podrobný rozklad je proveden dle 

(4.2). 

 Dle odvození metody rozptylu byly provedeny jednotlivé kroky potřebné pro určení 

generátorů finanční výkonnosti energetického průmyslu. Následně byly určeny hodnoty 

regresních koeficientů dle odvozených parciálních derivací dle vztahu (5.6). Hodnoty těchto 

koeficientů, střední hodnoty dílčích ukazatelů a celkový podíl rozptylu jednotlivých dílčích 

ukazatelů na celkovém rozptylu relativní ekonomické přidané hodnoty energetického průmyslu 

v období od roku 2007 do roku 2015 jsou uvedeny v Tab. 5.3. 

 

Tab. 5.3 Podíl rozptylu dílčích ukazatelů na celkovém rozptylu relativní EVA energetického 

průmyslu v období od roku 2007 do roku 2015 

 EAT/T T/A A/E Rf Rfinst Rpodn 

E(Fi) 0,0793 0,1895 2,4889 0,0079 0,0067 0,0003 

ai 0,4607 0,2361 0,0153 -1,0000 -1,0000 -1,0000 

si 46,57% 6,32% 46,06% -0,87% 0,52% -0,03% 

 

 Rla Rfinstab EVA 

E(Fi) 0,0053 0,0027  

ai -1,0000 -1,0000  

si 1,21% 0,22% 100% 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Za jeden z hlavních faktorů ovlivňujících finanční výkonnosti energetického průmyslu 

ČR v letech 2007 až 2015 lze považovat ukazatel rentability tržeb, který tvoří 46,57% 
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z celkového rozptylu relativní ekonomické přidané hodnoty. Druhým důležitým faktorem, 

který ovlivňuje pozitivně relativní ekonomickou přidanou hodnoty energetického průmyslu 

v analyzovaném období je ukazatel finanční páky, který se na celkovém rozptylu relativní 

ekonomické přidané hodnoty podílí z 46,06%. Vliv ostatních ukazatelů je zanedbatelný.  

Rozdělení rozptylu relativní ekonomické přidané hodnoty mezi jednotlivé dílčí ukazatele je 

zobrazeno v Grafu 5.3. 

 

Graf 5.3  Podíl rozptylu dílčích ukazatelů na celkovém rozptylu relativní ekonomické přidané 

hodnoty energetického průmyslu v období od roku 2007 do roku 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 V případě, že je ukazatel relativní ekonomické přidané hodnoty rozložen dle 

pyramidového rozkladu dle (4.2), pak lze za hlavní faktor ovlivňující finanční výkonnost celého 

energetického průmyslu v analyzovaném období považovat ukazatel rentability tržeb a finanční 

páky.  

 

5.6 Srovnání finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. a energetického průmyslu 

ČR 

  

 Důležitým krokem při analýze finanční výkonnosti je srovnání výsledku analyzovaného 

podniku s odvětvím. Ačkoli je v kapitole 5.1 provedena hlubší analýza generátorů hodnoty 

společnosti ČEZ, a.s. v období 2006 až první polovina roku 2016, pro účely srovnání vybraného 

podniku s odvětvím je nutné provést pyramidový rozklad relativní ekonomické přidané hodnoty 

společnosti ČEZ, a.s. tak, jak je tomu v případě odvětví jako celku.   
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 Aby bylo možné srovnat analyzovaný podnik s odvětvím, ve kterém tento podnik 

působí, byl na data společnosti ČEZ, a.s. aplikován pyramidový rozklad dle (4.2), přičemž 

odvození metody dekompozice rozptylu a následná aplikace je provedena obdobná jako u 

analýzy finanční výkonnosti energetického průmyslu v kapitole 5.2. 

 Po aplikaci metody dekompozice rozptylu je možné určit hlavní faktory ovlivňující 

finanční výkonnost analyzovaného podniku. Hodnoty regresních koeficientů, střední hodnoty 

dílčích ukazatelů a celkový podíl rozptylu jednotlivých dílčích ukazatelů na celkovém rozptylu 

relativní ekonomické přidané hodnoty společnosti ČEZ, a.s. v období od roku 2007 do roku 

2015 jsou uvedeny v Tab. 5.4. 

 

Tab. 5.4 Podíl rozptylu dílčích ukazatelů na celkovém rozptylu relativní EVA společnosti ČEZ, 

a.s. v období od roku 2007 do roku 2015 

  
EAT/T T/A A/E RF Rfinstr Rpodn 

E(Fi) 0,1945 0,0928 2,3791 0,0079 0,0067 0,0003 

ai 0,2189 0,4603 0,0187 -1,0000 -1,0000 -1,0000 

si 96,00% 21,06% -4,43% -12,64% 0,23% -0,20% 

 

  Rla Rfinstab EVA 

E(Fi) 0,0053 0,0027  

ai -1,0000 -1,0000  

si 2,01% -2,04% 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 V případě, že je  relativní ekonomická přidaná hodnota společnosti ČEZ, a.s. rozložena 

na dílčí ukazatele dle pyramidového rozkladu dle (4.2), lze za hlavní ukazatel ovlivňující 

finanční výkonnosti analyzované společnosti považovat ukazatel rentability tržeb, který se 

podílí na tvorbě rozptylu relativní ekonomické přidané hodnoty z 96%. Druhým významným 

faktorem, který se na tvorbě rozptylu pozitivně podílí, je ukazatel obrátky tržeb, který tvoří 

21,06% celkového rozptylu. Jedním z hlavních negativních faktorů ovlivňujících relativní 

ekonomickou přidanou hodnotu je bezriziková sazba. V případě, že se rozptyl tohoto ukazatele 

vyvíjí opačně, než rozptyl celkového vrcholového ukazatele, dojde ke snížení nebo naopak 

zvýšení, rozptylu relativní ekonomické přidané hodnoty. 
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Graf 5.4 Srovnání podílů rozptylu dílčích ukazatelů na rozptylu relativní ekonomické přidané 

hodnoty společnosti ČEZ, a.s. a energetického průmyslu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Finanční výkonnost vybraného podniku byla analyzována prostřednictvím ukazatele 

relativní ekonomické přidané hodnoty, přičemž tento ukazatel byl rozložen metodou 

pyramidálního rozkladu na dva odlišné rozklady. Z uvedeného lze soudit, že pyramidový 

rozklad (4.2), který byl použit pro srovnání vybraného podniku s odvětvím, potvrdil, že mezi 

hlavní generátory hodnoty patří ukazatele rentability obrátka aktiv. Lze říci, že generátory 

hodnoty analyzovaného podniku jsou v analyzovaném období shodné s generátory hodnoty 

celého energetického průmyslu. Opačným směrem se vyvíjí ukazatel finanční páky, který 

v případě odvětví působí na relativní ekonomickou přidanou hodnotu kladně, avšak v případě 

společnosti ČEZ, a.s. je jeho vliv negativní. To může být způsobeno zejména tím, že v odvětví 

jsou zahrnuty jak distribuční firmy, tak zároveň podniky výrobní.  

 

5.7 Shrnutí výsledků analýzy finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. a 

energetického průmyslu 

 

 Finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s a energetického průmyslu je analyzována 

prostřednictvím ukazatele relativní ekonomické přidané hodnoty. Tento ukazatel byl rozložen 

metodou pyramidového rozkladu na dílčí ukazatele a pomocí metody dekompozice rozptylu 
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jsou následně určeny hlavní faktory ovlivňující finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. a 

energetického průmyslu. V případě společnosti ČEZ, a.s. byl ukazatel relativní ekonomické 

přidané hodnoty rozložen na třináct dílčích ukazatelů, přičemž náklady na vlastní kapitál byly 

určeny dle stavebnicového modelu podle MPO. Dle tohoto modelu jsou náklady na vlastní 

kapitál stanoveny jako součet bezrizikové sazby a jednotlivých rizikových přirážek.  

 Hlavní faktory ovlivňující finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. byly nejprve určeny 

dle klasické analýzy odchylek. V případě multiplikativní vazby byla pro vyčíslení jednotlivých 

vlivů využita integrální metoda. V případě této metody se jedná o statickou analýzu, kdy je 

brána v úvahu změna jednotlivých ukazatelů mezi dvěma obdobími. Jednotlivé vlivy jsou 

určeny v období mezi prvním čtvrtletím roku 2006 a druhým čtvrtletím roku 2016.  Mezi těmito 

obdobími je za hlavní generátor považován ukazatel úrokové redukce, který má na celkovou 

změnu relativní ekonomické přidané hodnoty nejvyšší vliv. Druhým důležitým faktorem je 

mezi těmito obdobími ukazatel finanční páky.  

 Finanční výkonnosti byla následně analyzována dle metody dekompozice rozptylu. 

V případě této metody se již jedná o dynamickou analýzu, která bere v úvahu změny dílčích 

ukazatelů v průběhu celého analyzovaného období. 

 Průměrná hodnota relativní ekonomické přidané hodnoty v období 2006 až druhé 

čtvrtletí 2016 je 1,64%. Celkový rozptyl relativní ekonomické přidané hodnoty společnosti 

ČEZ, a.s je 0,00062. Za jeden z hlavních generátorů ekonomické přidané hodnoty společnosti 

ČEZ, a.s. v analyzovaném období lze považovat ukazatel úrokové redukce, který se na 

celkovém rozptylu relativní ekonomické přidané hodnoty podniku podílí ze 62,28%. Druhým 

významným faktorem ovlivňující finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. je ukazatel podílu 

rozdílu ostatních výnosů a nákladů na tržbách, který tvoří 14,59% celkového rozptylu relativní 

ekonomické přidané hodnoty podniku. Negativní vliv na rozptyl relativní ekonomické přidané 

hodnoty má zejména ukazatel finanční páky.  

 Finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. byla analyzována jak prostřednictvím statické 

metody analýzy odchylek, tak pomocí dynamické metody dekompozice rozptylu. Nevýhodou 

statických metod je fakt, že není brána v úvahu změna dílčích ukazatelů v průběhu celého 

analyzovaného období, ale pouze změna mezi dvěma obdobími. Oproti tomu dynamická 

analýza je založena na rozptylu dílčích ukazatelů v celém analyzovaném období. V případě 

statické analýzy byla pro vyčíslení vlivů v případě multiplikativní vazby využita integrální 

metoda. V případě obou metod byl za hlavní faktor ovlivňující finanční výkonnost považován 

ukazatel úrokové redukce. Pořadí dalších generátorů finanční výkonnosti je pak mírně odlišné, 
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ale v případě obou metod je mezi nejvlivnějšími ukazateli ukazatel finanční páky a obrátky 

aktiv. 

 Analýza faktorů ovlivňujících finanční výkonnost energetického průmyslu byla 

provedena, shodně jako u společnosti ČEZ, a.s., prostřednictvím ukazatele relativní 

ekonomické přidané hodnoty, přičemž tento ukazatel byl rozložen na osm dílčích ukazatelů a 

to vzhledem k dostupnosti dat za celé odvětví. Analýza byla provedena v období 2007 až 2015. 

Za jeden z hlavních generátorů finanční výkonnosti energetického průmyslu ČR 

v analyzovaném období lze považovat ukazatel rentability tržeb, který se na celkovém rozptylu 

relativní ekonomické přidané hodnoty energetického průmyslu podílí ze 46,57%. Dalším 

důležitým faktorem, který rozptyl relativní ekonomické přidané hodnoty ovlivňuje pozitivně, 

je ukazatel finanční páky, který se na celkovém rozptylu relativní ekonomické přidané hodnoty 

podílí z 46,06%.  

 Pro srovnání analyzované společnosti ČEZ, a.s. s energetickým průmyslem byl ukazatel 

relativní ekonomické přidané hodnoty společnosti ČEZ, a.s. rozložen na stejné dílčí ukazatele, 

jako je tomu v případě energetického průmyslu. Na základě provedeného rozkladu bylo 

zjištěno, že hlavním faktorem ovlivňující finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. je ukazatel 

rentability tržeb, který tvoří 96% celkového rozptylu relativní ekonomické přidané hodnoty. Na 

základě provedené analýzy finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. a energetického průmyslu 

lze konstatovat, že generátory hodnoty analyzovaného podniku jsou v analyzovaném období 

shodné s generátory hodnoty celého energetického průmyslu. Opačným směrem se však vyvíjí 

ukazatel finanční páky, který v případě odvětví působí na relativní ekonomickou přidanou 

hodnotu kladně, avšak v případě společnosti ČEZ, a.s. je jeho vliv negativní. To může být 

způsobeno zejména tím, že v odvětví jsou zahrnuty jak firmy zabývající se výrobou a distribucí, 

distribuční firmy, tak zároveň pouze výrobní podniky.  
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6 Simulace ekonomické přidané hodnoty společnosti ČEZ, a.s. 
 

 Tato kapitola je věnována simulaci relativní ekonomické přidané hodnoty vybraného 

podniku a to pomocí predikce dílčích ukazatelů, na které byl tento ukazatel rozložen dle (4.1). 

 V posledních letech mnohé studie dokazují, že pravděpodobnostní rozdělení výnosů 

většiny finančních proměnných neodpovídá normálnímu rozdělení. Výnosy finančních 

proměnných jsou často zešikmené a mají větší špičatost. Proto je v praxi často využíváno 

různých modelů, které umožňují zachytit skutečnou charakteristiku pravděpodobnostního 

rozdělení finančních ukazatelů právě na základě modelování třetího a čtvrtého momentu. Proto 

byl pro predikci ekonomické přidané hodnoty vybraného analyzovaného podniku využit jeden 

z tzv. Lévyho procesů a to Variance gamma proces.  Na základě tohoto procesu bude ověřeno, 

zda mají analyzované finanční ukazatele normální rozdělení či nikoli. Obecně je tento proces 

popsán v kapitole 3.4.2. 

 

6.1 Predikce dílčích ukazatelů ekonomické přidané hodnoty 

 

 Aby bylo možné provést predikci ekonomické přidané hodnoty podniku ČEZ, a.s. pro 

následující čtvrtletí, jsou nejdříve nasimulovány jednotlivé dílčí ukazatele zvlášť a to právě 

pomocí variance gamma modelu. Následně je pak určeno tisíc scénářů vývoje ekonomické 

přidané hodnoty analyzovaného podniku a je odhadnuto rozdělení pravděpodobností 

ekonomické přidané hodnoty pro následující čtvrtletí.  

 

6.1.1 Empirická vstupní data a jejich charakteristiky 

 

 Vstupními empirickými daty pro simulaci ekonomické přidané hodnoty jsou čtvrtletní 

data jednotlivých dílčích ukazatelů, na které byl ukazatel ekonomické přidané hodnoty 

rozložen. Jedná se o čtvrtletní data od prvního čtvrtletí roku 2006 do druhého čtvrtletí roku 

2016. Tyto absolutní hodnoty byly následně převedeny na spojité výnosy a byly určeny 

jednotlivé charakteristiky, jako je střední hodnota, směrodatná odchylka, šikmost a špičatost. 

Hodnota těchto charakteristik pro jednotlivé dílčí ukazatele  je uvedena v Tab. 6.3. 
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Tab. 6.3 Charakteristiky dílčích ukazatelů 

 EAT/EBT EBT/EBIT PH/T Mzdy/T Odpisy/T (OV-ON)/T  T/A 

mean 0,0008 0,0013 
-

0,0061 
0,0083 0,0028 0,0164 

 -

0,0115 

stdev 0,1543 0,3430 0,0696 0,2038 0,1499 0,6656  0,1331 

skew 0,2063 0,6013 0,7858 -0,5967 -0,5932 -0,7066 
 -

0,0849 

kurt 4,1923 4,5515 3,6534 2,8780 3,6882 2,9671  2,3743 

 

 A/E RF RFINSTR RPOD L3 

mean 0,0080 -0,0567 0,1663 0,0000 -0,0198 

stdev 0,0664 0,2635 1,5817 0,2285 0,2226 

skew 0,6235 1,3299 1,0450 0,6290 -1,1225 

kurt 3,2899 10,1649 9,0957 4,2268 4,6369 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Vzhledem k tomu, že hodnota rizikové přirážky za velikost podniku byla 

v analyzovaných obdobích nulová, není její hodnota predikována. V případě analyzované 

společnosti se jedná o velký podnik, který je na energetickém trhu již delší dobu a předpokládá 

se tedy, že by i riziková přirážka v budoucích obdobích měla zůstat nulová a není ji tedy potřeba 

simulovat.  

 V případě predikce rizikové přirážky za finanční stabilitu byla tato přirážka nahrazena 

simulací samotné celkové likvidity, jež slouží jako klíčové kritérium pro posouzení velikosti 

této přirážky.   

 Ostatní dílčí ukazatele byly predikovány tak, jak na ně byl rozložen ukazatel 

ekonomické přidané hodnoty. 

 Následně byly vypočteny jednotlivé momenty variance gamma procesu, jež jsou 

uvedeny v Tab. 6.4 a poté byly odhadnuty parametry variance gamma procesu pro jednotlivé 

dílčí ukazatele a také hodnota korekčního parametru. Odhad parametrů je možné provést dvěma 

způsoby, přičemž v práci je využita zobecněná metoda momentů GMM. Všechny tyto 

charakteristiky pro jednotlivé predikované dílčí ukazatele ekonomické přidané hodnoty jsou 

uvedeny v Tab. 6.4. 
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Tab. 6.4 Momenty variance gamma procesu 

 EAT/EBT EBT/EBIT PH/T Mzdy/T Odpisy/T (OV-ON)/T T/A  

Θ 0,0275 0,1632 0,1438 -0,2075 -0,2274 -0,8639 -0,0083  

Σ 0,1534 0,3256 0,0376 0,1801 0,1219 0,5385 0,1330  

Ν 0,3880 0,4355 0,1659 0,2107 0,1469 0,2051 0,4565  

Ω 0,0395 0,2271 0,1462 -0,1875 -0,2165 -0,6706 0,0006  

 

  A/E RF RFINSTR RPOD L3 

Θ 0,1884 0,0609 -0,0307 -0,0034 0,0010 

Σ 0,0363 0,2491 0,4476 0,0045 0,0064 

Ν 0,1002 1,9884 2,0233 1,2874 2,1829 

Ω 0,1908 0,1015 0,0748 -0,0034 0,0010 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Predikce ukazatele ekonomické přidané hodnoty je provedena na jeden rok, přičemž 

jsou predikována jednotlivá čtvrtletí daného roku. Nejprve je, pomocí generátoru 

pseudonáhodných čísel, vygenerováno 1000 náhodných prvků z rovnoměrného rozdělení. Tyto 

prvky jsou následně rozčleněny do dílčích subintervalů tak, aby pravděpodobnost, že náhodný 

prvek z daného rozdělení náleží do zvoleného subintervalu, byla stejná pro všechny tyto 

subintervaly. 

 Obecně lze, dle Lévyho procesů, určit cenu aktiva dle (3.44), kde tX ( ) je variance 

gamma proces, který lze určit dle vztahu (3.46). V případě variance gamma procesu je důležité 

určit jednotlivé parametry a charakteristiky, které jsou uvedeny v Tab. 3.1. 

 Při simulaci vývoje finančních ukazatelů je důležité, aby nasimulované hodnoty měli 

stejnou korelaci, jaká je mezi původními hodnotami ukazatelů. Proto je sestavena korelační 

matice spojitých výnosů dílčích ukazatelů a je tak zjištěn vztah výnosů mezi jednotlivými 

ukazateli. Korelační matice jednotlivých dílčích ukazatelů je uvedena v Tab. 6.5. 
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Tab. 6.5 Korelační matice dílčích ukazatelů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Pomocí Gaussovy kopula funkce, která je definována dle (3.52) je pak tato korelace 

následně převedena mezi variance gamma procesy jednotlivých dílčích simulovaných 

ukazatelů.  

 Nejprve je určeno pořadí jednotlivých prvků v korelační matici tak, aby bylo možné 

následně toto pořadí převézt mezi jednotlivé variance gamma procesy. Ty jsou nejprve seřazeny 

vzestupně a následně jsou seřazeny podle matice pořadí a to již s požadovanou závislostí.  

 Tyto, již korelované, variance gamma procesy jsou pak použity pro predikci 

jednotlivých dílčích ukazatelů dle obecného vzorce variance gamma modelu pro určení budoucí 

ceny aktiva.  

 Simulace relativní ekonomické přidané hodnoty byla provedena na jednotlivá čtvrtletí 

následující roku. Přičemž pro každé predikované období byla, pomocí generátoru 

pseoudonáhodných čísel,  vygenerována nová náhodná čísla z rovnoměrného rozdělení. Jako 

poslední známá hodnota byla v případě prvního predikovaného čtvrtletí poslední známá 

hodnota dílčího ukazatele. V případě predikce relativní ekonomické přidané hodnoty v druhém 

čtvrtletí, resp. třetím a čtvrtém čtvrtletí, je jako poslední známá hodnota brána vždy 

nasimulovaná hodnota z předcházejícího čtvrtletí a pro každý scénář je tato hodnota různá. 

 Výsledkem simulace jednotlivých dílčích ukazatelů je pak rozdělení pravděpodobností 

hodnoty ukazatele relativní ekonomické přidané hodnoty v jednotlivých čtvrtletích prvního 

predikovaného roku. 

 Z výsledků je zřejmé, že aplikovaný variance gamma proces je schopen věrohodně 

zachytit všechny čtyři momenty pravděpodobnostního rozdělení, jako je střední hodnota 

rozptyl, ale také šikmost a špičatost. Vzhledem k tomu, že bylo nasimulováno pouze tisíc 

scénářů vývoje relativní ekonomické přidané hodnoty, je možné, že došlo k drobným 

odchylkám. Predikovaný čtvrtletní vývoj relativní ekonomické přidané hodnoty na další rok je 

pro vybraných 20 scénářů zachycen v Grafu 6.1. 

A/VK EAT/EBT EBT/EBIT PH/T Mzdy/T Odpisy/T (Ost.V-Ost.N)/T T/A Rf Rfinstr Rpodn L3

A/VK 1,0000

EAT/EBT -0,0752 1,0000

EBT/EBIT -0,1259 0,7077 1,0000

PH/T 0,1428 -0,1177 -0,0782 1,0000

Mzdy/T 0,5842 -0,2013 -0,3798 -0,0579 1,0000

Odpisy/T 0,3215 -0,1732 -0,1999 0,0342 0,4881 1,0000

(Ost.V-Ost.N)/T 0,3804 -0,3217 -0,4500 0,1091 0,8284 0,5406 1,0000

T/A -0,4502 0,0532 -0,0838 -0,1196 -0,2780 -0,6787 -0,2653 1,0000

Rf 0,1738 0,2260 0,3407 0,0092 0,0634 0,0141 -0,0059 -0,1287 1,0000

Rfinstr 0,3984 -0,0402 -0,0834 0,1350 0,4185 -0,0398 0,2270 -0,1404 0,3712 1,0000

Rpodn 0,5436 -0,2310 -0,2570 0,2510 0,5140 0,5200 0,4158 -0,6052 -0,0156 0,2367 1,0000

L3 -0,6195 -0,0057 -0,0082 -0,2045 -0,5361 -0,3016 -0,4024 0,3270 -0,3347 -0,6787 -0,2076 1,0000
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Graf 6.1 Predikovaný čtvrtletní vývoj relativní ekonomické hodnoty na jeden rok pro vybraných 

20 scénářů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Pro jednotlivá čtvrtletí je určeno rozdělení pravděpodobností vývoje relativní 

ekonomické přidané hodnoty pro následující rok. Rozdělení pravděpodobnosti vývoje relativní 

ekonomické přidané hodnoty je zachyceno v Grafu 6.2. 

 

Graf 6.2 Odhad rozdělení pravděpodobnosti relativní EVA pro jednotlivá čtvrtletí prvního roku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Průměrná hodnota relativní ekonomické přidané hodnoty pro první simulované čtvrtletí 

je 2,00%, což představuje mírný pokles oproti hodnotě z předchozího čtvrtletí. Výsledné 

rozdělení pravděpodobnosti je pak pozitivně zešikmené a výrazně zešpičatěné. 
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 Při predikci relativní ekonomické přidané hodnoty pro druhé čtvrtletí simulovaného 

roku byla využita data nasimulované relativní ekonomické přidané hodnoty z prvního čtvrtletí 

a parametry variance gamma procesu zůstávají neměnné. 

 Průměrná hodnota relativní ekonomické přidané hodnoty pro druhé simulované čtvrtletí 

je 1,83%. Oproti prvnímu predikovanému čtvrtletí tedy relativní ekonomická hodnota klesla. 

Výsledné rozdělení pravděpodobnosti je pak pozitivně zešikmené a výrazně zešpičatěné oproti 

předchozímu čtvrtletí.  

 Predikované hodnoty relativní ekonomické přidané hodnoty pro třetí čtvrtletí 

simulovaného roku opět vycházejí z predikovaných hodnot druhého čtvrtletí, přičemž 

parametry variance gamma procesu zůstávají neměnné.  

 Průměrná hodnota relativní ekonomické přidané hodnoty pro třetí simulované čtvrtletí 

je 1,56%. Oproti předchozímu predikovanému čtvrtletí tedy relativní ekonomická hodnota 

mírně poklesla. Výsledné rozdělení pravděpodobnosti je pak pozitivně zešikmené, šikmost se 

však oproti předchozímu čtvrtletí zvýšila jen nepatrně, avšak špičatost je vyšší a rozdělení 

pravděpodobnosti je výrazně zešpičatěné.  

 Predikované hodnoty relativní ekonomické přidané hodnoty pro poslední čtvrtletí 

simulovaného roku opět vycházejí z predikovaných hodnot předchozího, tedy třetího, čtvrtletí, 

přičemž parametry variance gamma procesu zůstávají opět neměnné. Průměrná hodnota 

relativní ekonomické přidané hodnoty pro čtvrté čtvrtletí simulovaného roku je 1,34%.  

 V Tab. 6.6 je uvedena střední hodnota predikované relativní ekonomické přidané 

hodnoty v jednotlivých čtvrtletích a také hodnoty relativní ekonomické přidané hodnoty 

v jednotlivých kvantilech. Ty určují meze, ve kterých by se měla hodnota relativní ekonomické 

přidané hodnoty pohybovat. Střední hodnota relativní ekonomické přidané hodnoty na 5% 

hladině pravděpodobnosti je v prvním čtvrtletí -4,30% a ve čtvrtém čtvrtletí -23,08%.  

Průměrná hodnota relativní ekonomické přidané hodnoty na 95% hladině pravděpodobnosti je 

v prvním čtvrtletí 6,45% a ve čtvrtém čtvrtletí pak 18,61%.  
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Tab. 6.6  Propočet střední hodnoty relativní ekonomické přidané hodnoty a kvantilů budoucího 

vývoje v jednotlivých predikovaných čtvrtletích 

  E(EVA) EVA0,01 EVA0,05 EVA0,95 EVA0,99 

I.Q 2,00% -4,30% -2,45% 6,45% 8,30% 

II.Q 1,83% -8,93% -5,78% 9,44% 12,60% 

III.Q 1,56% -12,85% -8,63% 11,75% 15,97% 

IV.Q 1,34% -23,08% -15,93% 18,61% 25,77% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.3 Náhodný vývoj relativní ekonomické přidané hodnoty v jednotlivých predikovaných 

čtvrtletích 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 V Grafu 6.3 jsou znázorněny kvantily rozdělení pravděpodobnost vývoje predikované 

relativní ekonomické přidané hodnoty pro hladinu pravděpodobnosti 1 %, 5 %, 95 % a 99 %. 

Z Grafu 6.3 je zřejmé, že s 95% pravděpodobností se bude v prvním čtvrtletí hodnota relativní 

ekonomické přidané hodnoty pohybovat do výše 6,25 %. Je zřejmé, že s 95% pravděpodobností 

se bude v jednotlivých čtvrtletích relativní ekonomická přidaná hodnota zvyšovat. S 5% 

pravděpodobností pak bude v jednotlivých predikovaných čtvrtletích jednoho roku hodnota 

relativní ekonomické přidané hodnoty záporná.  
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6.2 Posouzení přesnosti modelu a verifikace modelu 
 

 Důležitým krokem při predikci finančních ukazatelů je posouzení přesnosti zvoleného 

modelu predikce. Predikce ekonomické přidané hodnoty byla provedena na jednotlivá čtvrtletí 

jednoho roku a to prostřednictvím predikce jednotlivých dílčích ukazatelů. Ty byly 

predikovány pomocí Lévyho procesů  

 Aby bylo zřejmé, že pomocí variance gamma modelu je možné modelovat vyšší 

momenty pravděpodobnostního rozdělení,jsou jednotlivé charakteristiky nasimulovaných 

ukazatelů pomocí variance gamma procesu porovnány s empirickými charakteristikami těchto 

ukazatelů.  

 V Příloze 10 jsou zachyceny očekávané hodnoty dílčích ukazatelů a relativní 

ekonomické hodnoty v jednotlivých čtvrtletích dle namodelovaných charakteristik a pro 

srovnání rovněž dle empirického růstu jednotlivých ukazatelů. 

 Srovnávány jsou empirické hodnoty jednotlivých charakteristik pravděpodobnostního 

rozdělení dílčích ukazatelů, jako je střední hodnota, směrodatná odchylka, šikmost a špičatost. 

Pro predikci jednotlivých ukazatelů byl využit variance gamma model, který je jedním 

z nejčastěji aplikovaných víceparametrických modelů Lévyho typu. Důležitým znakem 

variance gamma procesu je fakt, že umožňuje modelovat vyšší momenty pravděpodobnostního 

rozdělení, jako je šikmost a špičatost. Z výsledků je zřejmé, že predikované hodnoty 

charakteristik jednotlivých dílčích ukazatelů většinou odpovídají empirickým hodnotám těchto 

charakteristik u jednotlivých ukazatelů. Z tohoto lze tedy soudit, že variance gamma proces, 

jenž byl využit pro predikci dílčích ukazatelů, je vhodný a dokáže věrohodně zachytit všechny 

čtyři momenty pravděpodobnostního rozdělení.  

  

6.3 Shrnutí výsledků predikce ekonomické přidané hodnoty ČEZ, a.s. 

 

 Simulace ukazatele relativní ekonomické přidané hodnoty společnosti ČEZ, a.s. byla 

provedena na jeden rok, přičemž byly predikovány hodnoty dílčích ukazatelů v jednotlivých 

čtvrtletích daného roku. Dle provedených testů normality bylo zjištěno, že hodnoty jednotlivých 

dílčích ukazatelů nemají normální rozdělení, proto byl, pro simulaci relativní ekonomické 

přidané hodnoty analyzovaného podniku, využit jeden z Lévyho procesů a to konkrétně 

variance gamma proces. Výhodou tohoto procesu je, že umožňuje modelovat vyšší momenty 

pravděpodobnostního rozdělení. Bylo nasimulováno 1000 scénářů vývoje relativní ekonomické 

přidané hodnoty a následně bylo odhadnuto rozdělení pravděpodobností relativní ekonomické 
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přidané hodnoty na jednotlivá čtvrtletí jednoho roku. Průměrná predikovaná hodnota relativní 

ekonomické přidané hodnoty pro první čtvrtletí je 2,00 %, což představuje mírný pokles oproti 

poslední známé hodnotě, která byla 2,23 %. V dalších predikovaných čtvrtletích dochází také 

k mírnému poklesu. Průměrná predikovaná hodnota v druhém čtvrtletí je 1,83 %, ve třetím 

1,56 % a ve čtvrtém čtvrtletí je predikovaná průměrná hodnota relativní ekonomické přidané 

hodnoty 1,34 %.  

V závěru této kapitoly je posouzena přesnost modelu a jeho verifikace. Jsou porovnány 

empirické hodnoty momentů pravděpodobnostního rozdělení jednotlivých ukazatelů a hodnoty 

jednotlivých momentů pravděpodobnostního rozdělení predikovaných dílčích ukazatelů. 

Z výsledků je zřejmé, že variance gamma proces je schopen věrohodně zachytit všechny čtyři 

momenty pravděpodobnostního rozdělení a to střední hodnoty, rozptyl, ale také šikmost a 

špičatost. 
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7 Závěr 
 

 Jedním z hlavních cílů podniku je vytváření hodnoty a to zejména pro vlastníky. V 

současné době, která je charakteristická zejména zvyšující se konkurenceschopností podniků, 

je proto důležité zaměřit se na hodnotu, kterou podnik vytvoří ať už z hlediska vlastníka, tak 

podniku jako celku. V minulosti byla tato výnosnost poměřována většinou dle kritérií, která 

vycházejí z účetních dat. Nevýhodou těchto kritérií je však to, že nereflektují náklady na 

kapitál, které vyjadřují především riziko investorů, dále nezohledňují faktor času. Proto se 

v poslední době začala implementovat nová kritéria měřící finanční výkonnost podniků, která 

odstraňují nedostatky účetních měřítek. Jedním z takovýchto kritérií je ekonomická přidaná 

hodnota. Jedná se o ukazatel, pomocí něhož je možné měřit vytvořenou hodnotu jak pro 

vlastníky, tak pro celý podnik a tak zjistit skutečnou výkonnost daného podniku. Jedná se o 

měřítko, které zohledňuje náklady a to jak běžné náklady, tak zejména náklady na kapitál.  

 Doktorská dizertační práce byla věnována analýze finanční výkonnosti vybraného 

podniku a odvětví, ve kterém tento podnik působí. Cílem doktorské dizertační práce byla 

komplexní analýza generátorů ekonomické přidané hodnoty podniku a odvětví, včetně 

predikce, pomocí analýzy rozptylu a odchylek. Analýza byla ověřována v reálných podmínkách 

vybraných podniků a odvětví. 

 Práce byla rozčleněna do osmi kapitol. Po úvodu následuje kapitola, jež je věnována 

finanční výkonnosti. V této kapitole je popsán aktuální stav této problematiky a následně jsou 

charakterizovány jednotlivé metody používané k hodnocení finanční výkonnosti podniku či 

odvětví. Další kapitola je již metodickou částí, ve které je nejprve popsána metoda 

pyramidálního rozkladu a možné aplikace této metody v případě ukazatele ekonomické přidané 

hodnoty. Další část této kapitoly je věnována metodám analýzy odchylek, přičemž nejprve jsou 

popsány metody statické analýzy a následně je odvozena metoda dekompozice rozptylu, která 

je řazena mezi dynamickou analýzu odchylek. Závěr této kapitoly je věnován predikci 

ukazatelů finanční výkonnosti, přičemž jsou popsány metody, které je možné využít pro 

simulaci. Větší důraz je kladen na charakteristiku Lévyho procesů, zejména na variance gamma 

proces, který je využit pro predikci relativní ekonomické přidané hodnoty vybraného podniku. 

Následuje aplikačně – ověřovací část, ve které byly vybrané metody aplikovány a byly tak 

zjištěny hlavní generátory hodnoty podniku a odvětví. Následně byla pomocí simulace 

predikována hodnota relativní ekonomické přidané hodnoty na jeden rok. V závěru práce byla 

zhodnocena analyzovaná problematika a dosažené výsledky.  
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 Pro analýzu finanční výkonnosti byla vybrána společnost ČEZ, a.s., která působí 

v energetickém průmyslu. Analýza generátorů finanční výkonnosti vybrané společnosti byla 

provedena za období 2006 až první polovina roku 2016, přičemž byla využita čtvrtletní data. 

Finanční výkonnost byla posuzována dle ukazatele relativní ekonomické přidané hodnoty, 

přičemž tento ukazatel byl rozložen metodou pyramidového rozkladu na dílčí ukazatele. 

 Hlavní faktory ovlivňující finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. byly nejprve určeny 

dle klasické analýzy odchylek. V případě multiplikativní vazby byla pro vyčíslení jednotlivých 

vlivů využita integrální metoda. V případě této metody se jedná o statickou analýzu, kdy je 

brána v úvahu změna jednotlivých ukazatelů mezi dvěma obdobími. Jednotlivé vlivy byly 

určeny v období mezi prvním čtvrtletím roku 2006 a druhým čtvrtletím roku 2016.  Mezi těmito 

obdobími je za hlavní generátor považován ukazatel úrokové redukce, který má na celkovou 

změnu relativní ekonomické přidané hodnoty nejvyšší vliv. Druhým důležitým faktorem je 

mezi těmito obdobími ukazatel finanční páky. 

Následně byly dle metody dekompozice rozptylu zjištěny hlavní faktory ovlivňující 

finanční výkonnost analyzovaného podniku ve vybraném období. Za jeden z hlavních 

generátorů hodnoty společnosti ČEZ, a.s. v období 2006 až 2016 lze považovat ukazatel 

úrokové redukce. Druhým důležitým faktorem ovlivňující finanční výkonnost analyzovaného 

podniku je ukazatel podílu ostatních výnosů a nákladů na tržbách.   

 Finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. byla analyzována jak prostřednictvím statické 

metody analýzy odchylek, tak pomocí dynamické metody dekompozice rozptylu. Nevýhodou 

statických metod je fakt, že není brána v úvahu změna dílčích ukazatelů v průběhu celého 

analyzovaného období, ale pouze změna mezi dvěma obdobími. Oproti tomu dynamická 

analýza je založena na rozptylu dílčích ukazatelů v celém analyzovaném období. V případě 

statické analýzy byla pro vyčíslení vlivů v případě multiplikativní vazby využita integrální 

metoda. V případě obou metod byl za hlavní faktor ovlivňující finanční výkonnost považován 

ukazatel úrokové redukce. Pořadí dalších generátorů finanční výkonnosti je pak mírně odlišné, 

ale v případě obou metod je mezi nejvlivnějšími ukazateli ukazatel finanční páky a obrátky 

aktiv. 

 Na základě provedeného rozkladu relativní ekonomické přidané hodnoty 

analyzovaného podniku byla provedena predikce tohoto ukazatele. Predikce ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty byla provedena na jeden rok, přičemž byly predikovány hodnoty 

dílčích ukazatelů v jednotlivých čtvrtletích daného roku. Dle provedených testů normality bylo 

zjištěno, že hodnoty jednotlivých dílčích ukazatelů nemají normální rozdělení, proto byl, pro 

simulaci relativní ekonomické přidané hodnoty podniku, využit jeden z Lévyho procesů a to 
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konkrétně variance gamma proces. Výhodou tohoto procesu je, že umožňuje modelovat vyšší 

momenty pravděpodobnostního rozdělení. Bylo nasimulováno 1000 scénářů vývoje relativní 

ekonomické přidané hodnoty a následně bylo odhadnuto rozdělení pravděpodobností relativní 

ekonomické přidané hodnoty na jednotlivá čtvrtletí jednoho roku. Průměrná predikovaná 

hodnota relativní ekonomické přidané hodnoty pro první čtvrtletí je 2,00 %, což představuje 

mírný pokles oproti poslední známé hodnotě, která byla 2,23 %. V dalších predikovaných 

čtvrtletích dochází také k mírnému poklesu. Průměrná predikovaná hodnota v druhém čtvrtletí 

je 1,83 %, ve třetím 1,56 % a ve čtvrtém čtvrtletí je predikovaná průměrná hodnota relativní 

ekonomické přidané hodnoty 1,34 %. Aby bylo zřejmé, že pomocí variance gamma modelu je 

možné modelovat vyšší momenty pravděpodobnostního rozdělení, byly jednotlivé 

charakteristiky pravděpodobnostního rozdělení nasimulovaných ukazatelů pomocí variance 

gamma procesu porovnány s empirickými charakteristikami pravděpodobnostního rozdělení 

těchto ukazatelů. Z výsledků je zřejmé, že variance gamma proces je schopen věrohodně 

zachytit všechny čtyři momenty pravděpodobnostního rozdělení a to střední hodnoty, rozptyl, 

ale také šikmost a špičatost.  

 Metoda dekompozice byla následně aplikována také na energetický průmysl jako celek 

a byly tak zjištěny hlavní faktory ovlivňující finanční výkonnost celého energetického 

průmyslu. Finanční výkonnost odvětví byla analyzována prostřednictvím ukazatele relativní 

ekonomické přidané hodnoty, přičemž tento ukazatel byl rozložen metodou pyramidového 

rozkladu na osm dílčích ukazatelů a to s ohledem na dostupná vstupní data. Stejný pyramidový 

rozklad relativní ekonomické přidané hodnoty byl následně aplikován na analyzovanou 

společnost a to zejména z důvodu srovnání vybrané společnosti s odvětvím, ve kterém tento 

podnik působí. Za jeden z hlavních generátorů finanční výkonnosti energetického průmyslu 

v letech 2007 až 2015 lze považovat ukazatel rentability tržeb a ukazatel finanční páky. 

V případě, že je ukazatel relativní ekonomické přidané hodnoty rozložen obdobně, jako je tomu 

u tohoto ukazatele v případě analýzy finanční výkonnosti odvětví, je za hlavní faktor ovlivňující 

finanční výkonnost analyzovaného podniku považován ukazatel rentability tržeb. 

 Finanční výkonnost vybraného podniku byla analyzována prostřednictvím ukazatele 

relativní ekonomické přidané hodnoty, přičemž tento ukazatel byl rozložen metodou 

pyramidálního rozkladu na dva odlišné rozklady. Z uvedeného lze soudit, že pyramidový 

rozklad, který byl použit pro srovnání vybraného podniku s odvětvím, potvrdil, že mezi hlavní 

generátory hodnoty patří ukazatele rentability obrátka aktiv. Lze říci, že generátory hodnoty 

analyzovaného podniku jsou v analyzovaném období shodné s generátory hodnoty celého 

energetického průmyslu.  
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 Závěrem lze soudit, že dle metody pyramidového rozkladu spolu s metodou 

dekompozice rozptylu ukazatelů finanční výkonnosti, je možné určit hlavní generátory a 

faktory ovlivňující finanční výkonnost jak podniku, tak také odvětví.  
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Příloha 1 

Příklad pyramidového rozkladu relativní ekonomické přidané hodnoty 
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Příloha 2/1  

Hodnoty dílčích ukazatelů, bezrizikové sazby a rizikových přirážek společnosti ČEZ, a.s. 

v období 1.Q 2006 až 2.Q 2016 
 

A/ 

E 

EAT/ 

EBT 

EBT/ 

EBIT 

PH/ 

T 

MZDY/T ODP/ 

T 

(OV-

ON)/T 

T/ 

A 

1.Q.06 1,664 0,757 0,669 0,629 0,069 0,134 0,068 0,124 

2.Q.06 1,824 0,774 0,486 0,598 0,104 0,151 0,108 0,100 

3.Q.06 1,756 0,810 0,441 0,598 0,096 0,203 0,119 0,103 

4.Q.06 1,775 0,727 0,503 0,549 0,109 0,129 0,091 0,124 

1.Q.07 1,745 0,800 0,732 0,639 0,080 0,123 0,066 0,115 

2.Q.07 1,863 0,736 0,544 0,625 0,089 0,138 0,116 0,102 

3.Q.07 1,926 0,761 0,545 0,634 0,098 0,133 0,115 0,111 

4.Q.07 2,014 1,038 0,445 0,650 0,117 0,116 0,138 0,138 

1.Q.08 2,032 0,793 0,694 0,707 0,076 0,114 0,071 0,125 

2.Q.08 2,455 0,782 0,665 0,719 0,096 0,126 0,113 0,095 

3.Q.08 2,292 0,792 0,643 0,692 0,092 0,116 0,109 0,095 

4.Q.08 2,552 0,721 0,316 0,617 0,109 0,129 0,140 0,105 

1.Q.09 2,510 0,808 0,822 0,677 0,069 0,102 0,041 0,106 

2.Q.09 2,654 0,790 0,696 0,688 0,096 0,131 0,081 0,084 

3.Q.09 2,437 0,814 0,628 0,665 0,100 0,129 0,119 0,088 

4.Q.09 2,566 0,764 0,260 0,668 0,105 0,110 0,216 0,109 

1.Q.10 2,336 0,814 0,726 0,656 0,075 0,105 0,073 0,102 

2.Q.10 2,696 0,846 0,592 0,637 0,100 0,129 0,094 0,080 

3.Q.10 2,423 0,821 0,599 0,633 0,096 0,125 0,100 0,086 

4.Q.10 2,395 0,682 0,350 0,638 0,107 0,126 0,129 0,100 

1.Q.11 2,384 0,817 0,794 0,598 0,076 0,107 0,053 0,098 

2.Q.11 2,575 0,796 0,297 0,652 0,096 0,132 0,186 0,081 

3.Q.11 2,594 0,529 0,206 0,600 0,093 0,142 0,112 0,082 

4.Q.11 2,577 0,807 0,665 0,576 0,082 0,116 0,074 0,099 

1.Q.12 2,418 0,800 0,667 0,563 0,071 0,107 0,059 0,100 

2.Q.12 2,780 0,830 0,636 0,592 0,087 0,125 0,082 0,080 

3.Q.12 2,551 0,795 0,351 0,552 0,091 0,141 0,131 0,079 

4.Q.12 2,502 0,693 0,313 0,668 0,101 0,144 0,171 0,083 
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Příloha 2/2  

Hodnoty dílčích ukazatelů, bezrizikové sazby a rizikových přirážek společnosti ČEZ, a.s. 

v období 1.Q 2006 až 2.Q 2016 
 

A/ 

E 

EAT/ 

EBT 

EBT/ 

EBIT 

PH/ 

T 

MZDY/T ODP/ 

T 

(OV-

ON)/T 

T/ 

A 

1.Q.13 2,377 0,828 0,792 0,593 0,071 0,117 0,049 0,092 

2.Q.13 2,543 0,828 0,517 0,587 0,087 0,134 0,106 0,080 

3.Q.13 2,417 0,749 0,162 0,535 0,094 0,141 0,231 0,077 

4.Q.13 2,437 0,613 0,182 0,568 0,095 0,126 0,217 0,086 

1.Q.14 2,369 0,799 0,541 0,562 0,082 0,129 0,081 0,082 

2.Q.14 2,444 0,807 0,429 0,556 0,095 0,142 0,118 0,076 

3.Q.14 2,293 0,816 0,138 0,536 0,100 0,152 0,180 0,076 

4.Q.14 2,362 0,664 0,148 0,575 0,100 0,131 0,192 0,085 

1.Q.15 2,294 0,790 0,492 0,513 0,080 0,136 0,070 0,084 

2.Q.15 2,330 0,818 0,551 0,498 0,088 0,142 0,082 0,081 

3.Q.15 2,292 0,700 0,091 0,472 0,091 0,149 0,162 0,078 

4.Q.15 2,214 0,655 0,171 0,531 0,080 0,121 0,258 0,099 

1.Q.16 2,191 0,817 0,679 0,518 0,084 0,136 0,048 0,083 

2.Q.16 2,311 0,783 0,278 0,489 0,098 0,151 0,134 0,077 
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Příloha 2/3  

Hodnoty dílčích ukazatelů, bezrizikové sazby a rizikových přirážek společnosti ČEZ, a.s. 

v období 1.Q 2006 až 2.Q 2016 
 

RF RFINSTR RPOD RLA RFINSTAB 

1.Q.06 0,90% 0,00% 0,62% 0,00% 0,00% 

2.Q.06 1,01% 0,03% 0,62% 0,00% 0,46% 

3.Q.06 0,98% 0,00% 0,62% 0,00% 0,06% 

4.Q.06 0,94% 0,00% 0,62% 0,00% 0,00% 

1.Q.07 0,97% 0,00% 0,54% 0,00% 0,00% 

2.Q.07 1,12% 0,00% 0,44% 0,00% 0,29% 

3.Q.07 1,14% 0,09% 0,52% 0,00% 1,01% 

4.Q.07 1,17% 0,21% 0,52% 0,00% 1,54% 

1.Q.08 1,17% 0,24% 0,52% 0,00% 2,08% 

2.Q.08 1,28% 0,37% 0,81% 0,00% 2,50% 

3.Q.08 1,11% 0,36% 0,73% 0,00% 2,16% 

4.Q.08 1,08% 0,43% 0,60% 0,00% 2,50% 

1.Q.09 1,29% 0,39% 0,59% 0,00% 2,13% 

2.Q.09 1,36% 0,59% 0,93% 0,00% 2,49% 

3.Q.09 1,25% 0,50% 0,66% 0,00% 2,40% 

4.Q.09 1,00% 0,55% 0,57% 0,00% 2,28% 

1.Q.10 1,01% 0,37% 0,58% 0,00% 1,45% 

2.Q.10 1,07% 0,67% 0,89% 0,00% 1,88% 

3.Q.10 0,84% 0,39% 0,86% 0,00% 1,38% 

4.Q.10 0,97% 0,40% 0,83% 0,00% 1,35% 

1.Q.11 1,01% 0,26% 0,54% 0,00% 0,91% 

2.Q.11 0,94% 0,48% 0,87% 0,00% 1,52% 

3.Q.11 0,75% 0,37% 0,88% 0,00% 0,69% 

4.Q.11 0,93% 0,30% 0,57% 0,00% 0,98% 

1.Q.12 0,88% 0,22% 0,51% 0,00% 0,57% 

2.Q.12 0,78% 0,43% 0,95% 0,00% 0,98% 

3.Q.12 0,59% 0,26% 1,01% 0,00% 0,43% 

4.Q.12 0,48% 0,21% 0,81% 0,00% 0,53% 

1.Q.13 0,50% 0,07% 0,53% 0,00% 0,12% 
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Příloha 2/4  

Hodnoty dílčích ukazatelů, bezrizikové sazby a rizikových přirážek společnosti ČEZ, a.s. 

v období 1.Q 2006 až 2.Q 2016 
 

RF RFINSTR RPOD RLA RFINSTAB 

2.Q.13 0,54% 0,11% 0,51% 0,00% 0,27% 

3.Q.13 0,61% 0,05% 0,51% 0,00% 0,00% 

4.Q.13 0,55% 0,09% 0,55% 0,00% 0,03% 

1.Q.14 0,55% 0,07% 0,52% 0,00% 0,00% 

2.Q.14 0,39% 0,11% 0,52% 0,00% 0,55% 

3.Q.14 0,30% 0,06% 0,54% 0,00% 0,19% 

4.Q.14 0,17% 0,09% 0,55% 0,00% 0,38% 

1.Q.15 0,09% 0,01% 0,52% 0,00% 0,02% 

2.Q.15 0,25% 0,15% 0,52% 0,00% 0,83% 

3.Q.15 0,17% 0,11% 0,52% 0,00% 0,48% 

4.Q.15 0,12% 0,09% 0,62% 0,00% 0,42% 

1.Q.16 0,09% 0,00% 0,62% 0,00% 0,10% 

2.Q.16 0,09% 0,00% 0,62% 0,00% 1,23% 
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Příloha 3/1  

Hodnoty dílčích ukazatelů, bezrizikové sazby a rizikových přirážek energetického 

průmyslu ČR v období 1.Q 2007 až 4.Q 2015 

  EAT/T T/A A/E RF RPOD RLA RFINSTAB RFINSTR 

1.Q.07 0,116 0,158 1,612 0,97% 0,72% 0,09% 0,34% 0,04% 

2.Q.07 0,133 0,123 1,615 1,12% 0,46% 0,05% 0,32% 0,00% 

3.Q.07 0,054 0,116 1,633 1,14% 0,54% 0,04% 0,36% 0,19% 

4.Q.07 0,152 0,162 11,657 1,17% 0,53% 0,04% 0,23% 0,30% 

1.Q.08 0,113 0,181 1,655 1,17% 0,73% 0,05% 0,22% 0,22% 

2.Q.08 0,112 0,136 1,856 1,28% 0,80% 0,05% 0,36% 0,34% 

3.Q.08 0,045 0,137 1,803 1,11% 0,73% 0,05% 0,34% 0,25% 

4.Q.08 0,130 0,190 12,830 1,08% 0,63% 0,05% 0,28% 0,22% 

1.Q.09 0,111 0,266 2,124 1,29% 0,59% 0,03% 0,55% 0,36% 

2.Q.09 0,128 0,171 2,108 1,36% 0,93% 0,03% 0,69% 0,54% 

3.Q.09 0,040 0,170 1,997 1,25% 0,66% 0,03% 0,65% 0,43% 

4.Q.09 0,114 0,213 2,035 1,00% 0,57% 0,03% 0,62% 0,34% 

1.Q.10 0,101 0,209 2,108 1,01% 0,60% 0,03% 0,68% 0,44% 

2.Q.10 0,088 0,164 2,247 1,07% 0,95% 0,03% 0,78% 0,54% 

3.Q.10 0,042 0,167 2,133 0,84% 0,92% 0,03% 0,91% 0,49% 

4.Q.10 0,032 0,221 2,169 0,97% 0,86% 0,03% 0,76% 0,43% 

1.Q.11 0,114 0,194 2,110 1,01% 0,55% 0,03% 0,57% 0,33% 

2.Q.11 0,128 0,170 2,193 0,94% 0,80% 0,03% 0,72% 0,30% 

3.Q.11 0,000 0,171 2,106 0,75% 0,81% 0,03% 0,68% 0,29% 

4.Q.11 0,120 0,229 1,000 0,93% 0,56% 0,03% 0,66% 0,27% 

1.Q.12 -0,001 0,241 2,078 0,88% 0,52% 0,03% 0,65% 0,30% 

2.Q.12 0,000 0,177 2,159 0,78% 0,81% 0,03% 0,68% 0,38% 

3.Q.12 -0,001 0,183 2,055 0,59% 0,83% 0,03% 0,70% 0,31% 

4.Q.12 -0,002 0,232 1,000 0,48% 0,73% 0,03% 0,69% 0,24% 

1.Q.13 0,114 0,218 2,211 0,50% 0,72% 0,03% 0,44% 0,24% 

2.Q.13 0,300 0,166 2,215 0,54% 0,70% 0,03% 0,41% 0,17% 

3.Q.13 0,054 0,168 2,098 0,61% 0,70% 0,03% 0,38% 0,17% 

4.Q.13 0,047 0,218 2,056 0,55% 0,68% 0,03% 0,41% 0,19% 

1.Q.14 0,076 0,305 2,146 0,55% 0,54% 0,03% 0,42% 0,22% 
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Příloha 3/2  

Hodnoty dílčích ukazatelů, bezrizikové sazby a rizikových přirážek energetického 

průmyslu ČR v období 1.Q 2007 až 4.Q 2015 

  EAT/T T/A A/E RF RPOD RLA RFINSTAB RFINSTR 

2.Q.14 0,141 0,196 2,110 0,39% 0,54% 0,04% 0,64% 0,14% 

3.Q.14 -0,051 -0,030 1,847 0,30% 0,58% 0,03% 0,55% 0,17% 

4.Q.14 0,017 0,382 1,000 0,17% 0,57% 0,03% 0,56% 0,13% 

1.Q.15 0,126 0,179 2,096 0,09% 0,61% 0,03% 0,40% 0,13% 

2.Q.15 0,108 0,276 1,871 0,25% 0,60% 0,03% 0,55% 0,14% 

3.Q.15 0,017 0,170 1,834 0,17% 0,55% 0,03% 0,45% 0,14% 

4.Q.15 0,035 0,195 1,834 0,12% 0,54% 0,03% 0,54% 0,13% 
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Příloha 4/1  

Q – Q ploty dílčích ukazatelů relativní ekonomické přidané hodnoty analyzovaného 

podniku 
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Příloha 4/2  

Q – Q ploty dílčích ukazatelů relativní ekonomické přidané hodnoty analyzovaného 

podniku 
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Příloha 5  

Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů relativní ekonomické přidané hodnoty společnosti ČEZ, a.s. mezi 1. Q. 2006 a 2. Q. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Pyramidový rozklad EVA v období 1Q 06 - 2Q 16 - INTEGRÁLNÍ metoda

0,0362 -0,0048 T0 T1

-0,0410 -1,1334 rozdíl diskr.výnos

0,0362 -0,0048

-0,0410 -1,1334

0,0513 0,0145 0,0152 0,0193

-0,0368 -0,7169 0,0042 0,2769

0,7566 0,7829 0,6690 0,2782 0,4932 0,3751 0,1236 0,0769 1,6636 2,3110 0,0090 0,0009 0,0062 0,0062 0,0000 0,0123 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0263 0,0348 -0,3908 -0,5841 -0,1181 -0,2395 -0,0466 -0,3772 0,6473 0,3891 -0,0081 -0,9022 0,0000 0,0000 0,0123 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,6287 0,4894 0,0694 0,0976 0,1344 0,1508 0,0683 0,1340

-0,1393 -0,2215 0,0281 0,4052 0,0165 0,1226 0,0657 0,9628

(OV-ON)/T

-0,0134 -0,0027 -0,0016 0,0063

PH/T

-

Mzdy/t

-

ODP/T

+

+

Rfin.stab

+

Rfin.struk

+

RLA

-0,0123 0,0000 0,0000

T/A

.

A/E RF

+

Rpodnikatelské

-0,0179 0,0184 0,0081 0,0000

EAT/EBT

.

EBT/EBIT

.

EBIT/T

.

0,0016 -0,0277 -0,0113

ROE - RE

-0,0410

ROE

-

RE

-0,0368 -0,0042

EVA/E Ukazatel

-0,0410 Absolutní vliv
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Příloha 6/1  

Formulace vlivu dílčích faktorů na rozptyl relativní EVA podniku

2

1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5

1 6 1 6 1 7 1 7 1 8 1 8 1 9 1 9 1 10 1 10

1 11 1 11 1 12

var( ) cov( , ) cov( , ) cov( , ) cov( , )

cov( , ) cov( , ) cov( , ) cov( , ) cov( , )

cov( , ) cov(

z a F a a F F a a F F a a F F a a F F

a a F F a a F F a a F F a a F F a a F F

a a F F a a

             

              

      1 12 1 13 1 13

2
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z a F a a F F a a F F a a F F

           

        

           6 4 6 4

6 5 6 5 6 7 6 7 6 8 6 8 6 9 6 9 6 10 6 10
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2
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9 11 9
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Příloha 6/2  

Formulace vlivu dílčích faktorů na rozptyl relativní EVA podniku 

).,cov(),cov(),cov(
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Příloha 7  

Formulace vlivu dílčích faktorů na rozptyl relativní EVA odvětví 
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Příloha 8  

Výpočet rozptylu dílčích ukazatelů, parciálních derivací dílčích ukazatelů, rozptylu dílčích ukazatelů a kovariance dílčích ukazatelů 

společnosti ČEZ, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

A/E EAT/EBT EBT/EBIT PH/T Mzdy/T Odpisy/T (OV-ON)/T T/A Rf Rfinstr Rpodn Rla Rfinstab

var(Fi) 0,07758 0,00586 0,04237 0,00372 0,00013 0,00029 0,00276 0,00023 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00007

ai 0,01848 0,05301 0,08365 0,08439 -0,08439 -0,08439 -0,08439 0,43879 -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000

zi -0,00003 0,00006 0,00041 0,00004 0,00002 0,00002 0,00010 0,00007 -0,00003 0,00000 0,00001 0,00000 0,00000 0,000662

si -5,01% 8,75% 62,44% 5,60% 2,34% 2,47% 14,66% 11,10% -4,86% 0,60% 1,22% 0,00% 0,69% 100,00%

Kovariance

A/E EAT/EBT EBT/EBIT PH/T Mzdy/T Odpisy/T (OV-ON)/T T/A Rf Rfinstr Rpodn Rla Rfinstab

A/E 0,0776 -0,0015 -0,0068 0,0007 0,0002 -0,0014 0,0019 -0,0027 -0,0001 0,0004 0,0002 0,0000 0,0009

EAT/EBT -0,0015 0,0059 0,0082 0,0007 0,0000 -0,0002 -0,0017 0,0002 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001

EBT/EBIT -0,0068 0,0082 0,0424 0,0054 -0,0013 -0,0015 -0,0094 0,0011 0,0004 0,0001 0,0000 0,0000 0,0004

PH/T 0,0007 0,0007 0,0054 0,0037 0,0001 -0,0004 -0,0005 0,0004 0,0002 0,0001 0,0000 0,0000 0,0003

Mzdy/T 0,0002 0,0000 -0,0013 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Odpisy/T -0,0014 -0,0002 -0,0015 -0,0004 0,0001 0,0003 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001

(OV-ON)/T 0,0019 -0,0017 -0,0094 -0,0005 0,0003 0,0002 0,0028 -0,0002 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

T/A -0,0027 0,0002 0,0011 0,0004 0,0000 -0,0001 -0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Rf -0,0001 0,0001 0,0004 0,0002 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Rfinstr 0,0004 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Rpodn 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Rla 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Rfinstab 0,0009 0,0001 0,0004 0,0003 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001
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Příloha 9  

Výpočet rozptylu dílčích ukazatelů, parciálních derivací dílčích ukazatelů, rozptylu dílčích ukazatelů a kovariance dílčích ukazatelů 

energetického průmyslu 

 

 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

EAT/T T/A A/E Rf Rpodn RLA Rfinstab Rfinstr

var(Fi) 0,00414 0,00397 5,72357 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ai 0,46071 0,23609 0,01527 -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000 -1,00000

zi 0,00158 0,00021 0,00156 -0,00003 0,00002 0,00000 0,00004 0,00001 0,00339

si 46,63% 6,19% 46,12% -0,87% 0,52% -0,03% 1,21% 0,22% 100,00%

Kovariance

EAT/T T/A A/E Rf Rpodn RLA Rfinstab Rfinstr

EAT/T 0,00414 0,00025 0,03876 0,00006 -0,00001 0,00000 -0,00004 -0,00001

T/A 0,00397 0,00397 -0,01101 -0,00005 -0,00001 0,00000 0,00002 0,00000

A/E 0,03876 -0,01101 5,72357 0,00204 -0,00039 0,00004 -0,00150 0,00013

Rf 0,00006 -0,00005 0,00204 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Rpodn -0,00001 0,00002 -0,00039 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

RLA 0,00000 0,00000 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Rfinstab -0,00004 0,00000 -0,00150 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Rfinstr -0,00001 0,00003 0,00013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Příloha 10/1  

Srovnání empirických a očekávaných hodnot parametrů rozdělení pravděpodobnosti 

jednotlivých ukazatelů v jednotlivých čtvrtletích 

    EMPIRICKÉ 

HODNOTY 
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 

EAT/EBT tempo růstu 0,001 -0,011 -0,022 0,000 0,001 

sm.odchylka 0,154 0,154 0,210 0,258 0,299 

šikmost 0,206 0,150 0,172 0,081 0,133 

špičatost 4,192 4,055 3,485 3,183 3,273 

EBT/EBIT tempo růstu -0,021 -0,062 -0,124 0,001 -0,001 

sm.odchylka 0,706 0,344 0,478 0,589 0,674 

šikmost 0,007 0,518 0,474 0,300 0,351 

špičatost 2,980 4,368 3,740 3,405 3,655 

 

PH/T 

tempo růstu -0,006 -0,009 -0,008 -0,025 -0,034 

sm.odchylka 0,070 0,070 0,070 0,122 0,142 

šikmost 0,786 0,786 0,788 0,445 0,294 

špičatost 3,653 3,782 3,773 3,306 3,072 

Mzdy/T tempo růstu 0,008 -0,011 -0,011 -0,034 -0,046 

sm.odchylka 0,204 0,202 0,202 0,348 0,403 

šikmost -0,597 -0,532 -0,532 -0,228 -0,199 

špičatost 2,878 3,599 3,599 3,129 2,991 

Odpisy/T tempo růstu 0,003 -0,008 -0,008 -0,024 -0,032 

sm.odchylka 0,150 0,149 0,149 0,250 0,290 

šikmost -0,593 -0,523 -0,523 -0,281 -0,185 

špičatost 3,688 3,441 3,441 3,247 3,055 

(OST.V-

OST.N)/T 

tempo růstu 0,016 -0,176 -0,176 -0,529 -0,706 

sm.odchylka 0,666 0,660 0,660 1,138 1,323 

šikmost -0,707 -0,646 -0,646 -0,245 -0,234 

špičatost 2,967 3,699 3,699 3,038 2,885 

T/A tempo růstu -0,012 -0,020 -0,020 -0,060 -0,081 

sm.odchylka 0,133 0,133 0,133 0,226 0,262 

šikmost -0,085 -0,099 -0,099 0,015 -0,036 

špičatost 2,374 4,216 4,216 3,657 3,309 
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Příloha 10/2 

Srovnání empirických a očekávaných hodnot parametrů rozdělení pravděpodobnosti 

jednotlivých ukazatelů v jednotlivých čtvrtletích 

    EMPIRICKÉ 

HODNOTY 
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 

A/E tempo růstu 0,008 0,006 0,006 0,022 0,028 

sm.odchylka 0,066 0,070 0,070 0,170 0,186 

šikmost 0,624 0,629 0,626 0,422 0,386 

špičatost 3,290 3,470 3,460 3,030 3,142 

Rf tempo růstu -0,057 -0,096 -0,096 -0,288 -0,384 

sm.odchylka 0,263 0,261 0,261 0,447 0,514 

šikmost 1,330 1,280 1,280 0,770 0,602 

špičatost 10,165 9,312 9,312 5,044 4,517 

Rfinstr tempo růstu 0,000 -0,032 -2,234 -2,322 -2,366 

sm.odchylka 1,818 0,007 0,007 0,604 0,751 

šikmost 0,010 -0,713 -0,713 -0,201 0,014 

špičatost 8,537 9,784 9,784 11,369 10,516 

Rpod tempo růstu -1,4E-18 -0,189 -1,576 -1,630 -1,657 

sm.odchylka 2,28E-01 0,006 0,006 0,319 0,392 

šikmost 6,3E-01 -1,715 -1,715 0,252 0,252 

špičatost 4,2E+00 7,886 7,886 3,468 3,053 

L3 tempo růstu -0,024 -0,020 -0,020 -0,059 -0,079 

sm.odchylka 0,225 0,007 0,007 0,011 0,013 

šikmost -1,073 0,935 0,935 0,417 0,433 

špičatost 4,259 9,445 9,445 4,537 4,273 

 


