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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). 
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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 

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). 
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2 Cíl a struktura práce 

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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3 Osnova práce 

1 Úvod  

2 Finanční výkonnost podniků a odvětví a metody měření 

2.1 Klasická měřítka finanční výkonnosti podniků a odvětví  

2.2 Moderní měřítka finanční výkonnosti podniků a odvětví  

2.3 Ekonomická přidaná hodnota  

2.3.1 Ekonomická přidaná hodnota jako měřítko výkonnosti podniků a odvětví  

2.3.3 Ekonomická přidaná hodnota jako nástroj pro ocenění podniků   

3 Popis aplikovaných metod   

3.1 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty   

3.2 Analýza odchylek   

3.2.1 Metody analýzy odchylek pro aditivní vazbu    

3.2.2 Metody analýzy odchylek pro multiplikativní vazbu   

3.3 Dynamická analýza odchylek   

3.3.1 Odvození metody analýzy rozptylu pro lineární funkci   

3.3.2 Odvození metody analýzy rozptylu pro nelineární funkci   

3.3.3 Ekonometrická verifikace analyzovaných ukazatelů  

3.4 Predikce ekonomické přidané hodnoty   

3.4.1 Brownovy procesy   

3.4.2 Mean – reversion procesy   

3.4.3 Lévyho modely   

3.4.4 Modelování závislostí pomocí kopula funkcí   

3.4.5 Náhodné prvky   

3.4.6 Testování normality dat   

4 Charakteristika analyzovaného podniku a odvětví  

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

4.2 Vstupní data pro pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty společnosti ČEZ, 

a.s.   

4.3 Vstupní data pro pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty energetického 

průmyslu  

4.3.1 Verifikace vstupních dat a testování normality  

5 Analýza finanční výkonnosti vybraného podniku a odvětví  

5.1 Zjištění a kvantifikace vlivů finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. - integrální 

metoda   
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5.2 Odvození metody dekompozice rozptylu relativní ekonomické přidané hodnoty 

společnosti ČEZ, a.s.   

5.3 Odvození metody dekompozice rozptylu relativní ekonomické přidané hodnoty 

energetického průmyslu   

5.4 Analýza finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. - dekompozice rozptylu  

5.5 Analýza finanční výkonnosti energetického průmyslu - dekompozice rozptylu  

5.6 Srovnání finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. a energetického průmyslu ČR  

5.7 Shrnutí výsledků analýzy finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. a energetického 

průmyslu  

6 Simulace ekonomické přidané hodnoty společnosti ČEZ, a.s.  

6.1 Predikce dílčích ukazatelů ekonomické přidané hodnoty  

6.1.1 Empirická vstupní data a jejich charakteristiky  

6.2 Posouzení přesnosti modelu a verifikace modelu  

6.3 Shrnutí výsledků predikce ekonomické přidané hodnoty ČEZ, a.s.  

7 Závěr  
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4 Obsah a metodický postup práce 

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

kapitole jsou nejprve popsány a charakterizovány metody používané pro hodnocení finanční 

výkonnosti podniků a odvětví. Nejprve jsou charakterizována klasická měřítka hodnocení 

finanční výkonnosti. Následně je větší pozornost věnována moderním metodám hodnocení 

finanční výkonnosti, zejména ekonomické přidané hodnotě.  

Třetí kapitola je věnována popisu aplikovaných metod. Nejprve je popsána metoda 

pyramidového rozkladu, pomocí které je možné rozložit finanční ukazatele na dílčí ukazatele. 

Další část je věnována metodám klasické analýzy odchylek, podle kterých je možné vyčíslit 

vliv jednotlivých dílčích ukazatelů na daný vrcholový finanční ukazatel. Následuje odvození 

metody dekompozice rozptylu. Poslední částí této kapitoly je charakteristika metod predikce 

ekonomické přidané hodnoty, zejména Lévyho procesů, které jsou následně využity pro 

simulaci ekonomické přidané hodnoty. 

Čtvrtá kapitola je věnována charakteristice společnosti ČEZ, a.s. a energetického 

průmyslu. V páté kapitole je provedena analýza finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. a 

energetického průmyslu. V poslední kapitole je provedena predikce ekonomické přidané 

hodnoty společnosti ČEZ, a.s. na jednotlivá čtvrtletí jednoho roku.  

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

prostřednictvím ukazatele relativní ekonomické přidané hodnoty. Pro analýzu byla využita 

čtvrtletní data společnosti ČEZ, a.s. v období od roku 2006 do druhého čtvrtletí roku 2016. 

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. Hlavní faktory ovlivňující finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. byly 

nejprve určeny dle klasické analýzy odchylek a pro vyčíslení jednotlivých vlivů byla využita 

integrální metoda. Finanční výkonnosti byla následně analyzována dle metody dekompozice 

rozptylu, která byla odvozena pro daný pyramidový rozklad.  

 Následně byla provedena analýza faktorů ovlivňujících finanční výkonnost 

energetického průmyslu. 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. Finanční výkonnost byla analyzována prostřednictvím ukazatele relativní 

ekonomické přidané hodnoty, přičemž tento ukazatel byl rozložen na osm dílčích ukazatelů. 

Hlavní faktory byly určeny dle metody dekompozice rozptylu. Poté bylo provedeno srovnání 

společnosti ČEZ, a.s. a energetického průmyslu. Pro srovnání společnosti ČEZ, a.s. 
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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. 

 Poté byla provedena predikce ekonomické přidané hodnoty podniku ČEZ, a.s. pro 

následující čtvrtletí. Nejdříve byly nasimulovány jednotlivé dílčí ukazatele zvlášť pomocí 

variance gamma modelu. Následně pak bylo určeno tisíc scénářů vývoje ekonomické přidané 

hodnoty analyzovaného podniku a bylo odhadnuto rozdělení pravděpodobností ekonomické 

přidané hodnoty pro následující čtvrtletí.   
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5 Aplikované metody práce 

Tato kapitola 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, přičemž větší pozornost je věnována integrální metodě. 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.  

5.1 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 

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. Pro 

posouzení finanční výkonnosti energetického průmyslu byl využit rozklad relativní 

ekonomické přidané hodnoty a to s ohledem na dostupnost dat. Relativní ekonomickou 

přidanou hodnotu lze rozložit na tyto  

( ) .f FinStr podnik LA FinStab

EVA EAT T A
r r r r r

E T A E

 
        
        (5.1) 

Pro posouzení finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. byl využit podrobnější rozklad a 

relativní ekonomická přidaná hodnota byla rozložena na tyto dílčí ukazatele 
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( . .
( ) .f FinStr podnik LA FinStab

EVA EAT EBT PH Mzdy Odpisy OstV Ost N T A
r r r r r

E EBT EBIT T T T T A E

   
              

  

(5.2) 

Náklady na vlastní kapitál jsou v případě obou rozkladů určeny dle stavebnicového modelu dle 

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

jednotlivých rizikových přirážek. 

 

5.2 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. 

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

jednoduchá. 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, Zmeškal 

(2013).  

V případě, že se mezi ukazateli vyskytuje multiplikativní vazba, pak 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, funkcionální metodu a 

integrální metodu rozkladu,  Hindls (2004).  

 V dizertační práci jsou nejprve vlivy dílčích ukazatelů relativní ekonomické přidané 

hodnoty společnosti ČEZ, a.s. určeny a kvantifikovány pomocí integrální metody. 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 takto: 

1

, .
j

j j

N
a

a x x a

jx

R
x y R R

R




             (5.3) 
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5.3 Dynamická analýza odchylek 

 

 Metody klasické analýzy odchylek 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 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). 

;Po všech úpravách a zahrnutí veškerých předpokladů odvození lze rozptyl daného i-tého 

faktoru stanovit takto 

   2 var cov , .i i i i j i j

j i

z a F a a F F


             (5.4) 

Podíl rozptylu i-tého ukazatele na celkovém rozptylu vrcholového ukazatele je pak určen takto: 

.i
i

i

i

z
s

z




            (5.5) 

 

5.4 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). 

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. Obecně je dle Lévyho modelů stanovena cena aktiva jako  

 ( ) exp ( ) ,S t S t X t            (5.6) 

kde )(tS je cena aktiva, )(tX je Lévyho proces,  je deterministický přírůstek. 
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 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. Variance gamma proces lze definovat jako 

( ) ,t t t tVG g Z g g                (5.7) 

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 .  

 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. 

 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. 

 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            (5.8) 

 Gaussova kopula funkce patří mezi eliptické kopula funkce a je v práci využita pro 

modelování závislostí a rozdělení pravděpodobnosti výnosů dílčích ukazatelů. Za předpokladu 

korelace mezi náhodnými proměnnými může být definována následovně  

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

R RC u v u v             (5.9) 

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 
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

 V aplikačně – ověřovací části práce je finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. a 

energetického průmyslu analyzována prostřednictvím ukazatele relativní přidané ekonomické 

hodnoty, přičemž tento ukazatel je metodou pyramidového rozkladu rozložen na dílčí 

ukazatele. Pyramidový rozklad relativní ekonomické přidané hodnoty (5.2), 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 

obecnější pyramidový rozklad (5.1)) a to s ohledem na dostupnost dat, která jsou pro analýzu 

výkonnosti potřebná. Finanční výkonnost odvětví je analyzována pomocí metody dekompozice 

rozptylu. 

 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.  

 V závěru práce je provedena predikce dílčích ukazatelů relativní ekonomické přidané 

hodnoty dle variance gamma procesu.  

 

6.1 Zjištění a kvantifikace vlivů finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. - 

integrální metoda 

 

 Vlivy jednotlivých ukazatelů jsou nejprve 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. 
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V případě vrcholového ukazatele relativní ekonomické 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 6.1. 

 

Graf 6.1 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů relativní ekonomické přidané hodnoty ČEZ, a.s.

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.2 Analýza finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. - dekompozice rozptylu 

  

 Následně byly hlavní faktory ovlivňující finanční výkonnost společnosti ČEZ, a.s. 

určeny dle metody dekompozice rozptylu. 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 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 
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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 6.2. 

 

Graf 6.2 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 

 

6.3 Analýza finanční výkonnosti energetického průmyslu - dekompozice rozptylu 

  

 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% 

z celkového rozptylu relativní ekonomické přidané hodnoty. Druhým důležitým faktorem, 
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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 6.3  Podíl rozptylu dílčích ukazatelů na celkovém rozptylu relativní ekonomické přidané 

hodnoty energetického průmyslu v období od roku 2007 do roku 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.4 Srovnání finanční výkonnosti společnosti ČEZ, a.s. a energetického průmyslu 

ČR 

  

 V případě, že je  relativní ekonomická přidaná hodnota společnosti ČEZ, a.s. rozložena 

na dílčí ukazatele dle stejného pyramidového rozkladu dle, 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 6.4 Srovnání podílů rozptylu dílčích ukazatelů na rozptylu relativní ekonomické přidané 

hodnoty společnosti ČEZ, a.s. a energetického průmyslu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.5 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 

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 
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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, 

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%.  
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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. 

 

6.6 Predikce dílčích ukazatelů ekonomické přidané hodnoty 

 

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. 
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Graf 6.5 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. 

 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, 
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přičemž parametry variance gamma procesu zůstávají opět neměnné. Průměrná hodnota 

relativní ekonomické přidané hodnoty pro čtvrté čtvrtletí simulovaného roku je 1,34%. 

 V Grafu 6.6 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.  

 

Graf 6.5 Náhodný vývoj relativní ekonomické přidané hodnoty v jednotlivých predikovaných 

čtvrtletích 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.7 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 
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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 %.  

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. 

 

6.8 Závěry práce 

 

 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.  

 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. 

 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 
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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 

konkrétně variance gamma proces. Výhodou tohoto procesu je, že umožňuje modelovat vyšší 

momenty pravděpodobnostního rozdělení.  

 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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9 Summary  

 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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