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ABSTRAKT 
 
ABSTRAKT 
Cílem práce je navrhnout obecný model finančního řízení pro společnosti zabývající se 
správou a rozvojem nemovitostí. Navrhovaný model využívá nástrojů finanční analýzy 
a investičního rozhodování. Model je vytvořen na základě hlavní hypotézy, která říká, 
že rentabilita vloženého kapitálu by měla být větší nebo rovna průměrným váženým 
nákladům na kapitál. V modelu je hypotéza používána pro efektivní finanční řízení 
nejen na úrovni podniku, ale i jeho částí (konkrétně středisek). Navrhovaný model je 
rozpracován do 31 kroků, na jejichž základě je ho možné v libovolné společnosti 
implementovat a používat. Navrhovaný model (včetně hypotézy, z které vychází) je 
následně ověřován na případové studii. 
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Finanční řízení, Rentabilita vloženého kapitálu, Vážené průměrné náklady na kapitál, 
Model finančního řízení, Správa a rozvoj nemovitých věcí.  
 
ABSTRACT 
The aim of this dissertation is to design finance management model and then to test it in 
real company operated in field of facility management (property and asset management 
in the field of real estate’s). Designed model works with instruments of financial 
analysis and investment management. Key hypothesis of the model tells that return on 
equity should by higher or equal in comparison to weighted average cost of capital. This 
hypothesis is used not only for effective financial management of the company but also 
for its smaller units (business centres). Part of the dissertation is definition how to 
implement and use the model (31 steps for the implementation). Designed model (and 
hypothesis as well) is verified on the real company. 
 
KEYWORDS 
Financial management, Return on Equity, Weighted Average Cost of Capital, Financial 
management model, Real estate property management 



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP 
Ing. Olga Heralová, MBA, Model finančního řízení podniku a jeho efektivní 
implementace. Brno, 2017. 120 stran, 20 stran příloh Disertační práce. Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce 
Ing. Eva Vítková, Ph.D.  



PROHLÁŠENÍ  
Prohlašuji, že jsem disertační práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 
použité informační zdroje.  

V Praze dne 21. 4. 2017  

 Ing. Olga Heralová, MBA 
autor práce  

  



 5

PODĚKOVÁNÍ 
 
Mé poděkování patří paní Ing. Evě Vítkové, Ph.D. za odborné vedení při 
zpracování disertační práce. 
 

 
 



OBSAH 

1 ÚVOD ......................................................................................................................... 8 

2 HYPOTÉZA A CÍLE PRÁCE ............................................................................................ 10 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ................................................................................. 12 
3.1 ANALÝZA PODNIKŮ A JEJICH POTŘEB .................................................................................. 12 

3.1.1 Dopady hospodářské krize na podniky trvající od konce roku 2008 ..................... 12 
3.1.2 Vývoj ve stavebnictví, stavební podniky, produktivita práce ................................ 13 
3.1.3 Definování velikosti podniků pro model finančního řízení..................................... 16 
3.1.4 Trendová analýza v oboru (činnost v oblasti nemovitostí) .................................... 17 

3.2 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A MODEL FINANČNÍHO ŘÍZENÍ .................................................................... 20 
3.2.1 Finanční řízení a měření výkonnosti ...................................................................... 21 
3.2.2 Architektura modelu finančního řízení projektu .................................................... 21 

3.3 METODY HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU ...................................................................... 22 
3.3.1 DuPontova rovnice ................................................................................................ 24 
3.3.2 Poměrové ukazatele .............................................................................................. 25 
3.3.3 Vážené průměrné náklady na kapitál (WACC) ...................................................... 28 

3.4 VSTUPNÍ HODNOTY ......................................................................................................... 30 
3.4.1 Základní popis Rozvahy ve vazbě na položky používané v modelu ....................... 30 
3.4.2 Základní opis Výkazu zisku a ztrát ve vazbě na položky v modelu ........................ 36 
3.4.3 Vnitropodnikové účetnictví a jeho potřeba pro model .......................................... 38 

4 TVORBA MODELU ..................................................................................................... 42 
4.1 SCHÉMA MODELU – ZÁKLADNÍ ÚVAHA A NÁVRH .................................................................. 42 
4.2 OBECNÝ NÁVRH METODIKY – TVORBA MODELU ................................................................... 44 

4.2.1 Vstupní úvaha – tvorba modelu a ověření hypotézy ............................................. 47 
4.2.2 Úvahy vedoucí k potvrzení či vyvrácení hypotézy ................................................. 48 

4.3 MODEL, METODIKA, JEDNOTLIVÉ KROKY ............................................................................. 52 
4.3.1 Základní nastavení modelu ................................................................................... 53 
4.3.2 Výpočet a hodnocení na úrovni PODNIKU v rámci modelu ................................... 53 
4.3.3 Výpočet a vyhodnocení na úrovni STŘEDISEK v rámci modelu .............................. 59 

5 TESTOVÁNÍ MODELU NA KONKRÉTNÍ SPOLEČNOSTI ................................................... 71 
5.1 TRENDOVÁ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU ........................................................................ 71 

5.1.1 Finanční informace o společnosti, které jsou k dispozici ....................................... 71 
5.2 STARTOVACÍ POZICE KONKRÉTNÍHO PODNIKU ...................................................................... 72 
5.3 NASTAVENÍ A IMPLEMENTACE MODELU, JEDNOTLIVÉ KROKY .................................................. 74 

5.3.1 Základní nastavení modelu ................................................................................... 74 
5.3.2 Výpočet a vyhodnocení na úrovni PODNIKU v rámci modelu ............................... 75 
FixA ..................................................................................................................................... 77 
5.3.3 Výpočet a vyhodnocení na úrovni STŘEDISEK v rámci modelu .............................. 95 
5.3.4 Shrnutí obecné podstaty modelu......................................................................... 106 

6 OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY ............................................................................................. 108 

7 ZÁVĚR ..................................................................................................................... 109 
7.1 REKAPITULACE KLÍČOVÝCH VÝSLEDKŮ PLATNOSTI HYPOTÉZ .................................................. 111 

8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................ 113 

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ................................................................................. 116 

10 SEZNAM TABULEK ................................................................................................... 118 



 7

11 SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................. 119 

12 SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................... 120 
 
  



 8

1 ÚVOD 
 
Předmětem zkoumání v této práci je finanční řízení podnikatelského subjektu, 
respektive návrh modelu finančního řízení a jeho ověření na konkrétním podniku. 
 
Nový občanský zákoník [25] definuje podnikání jako výdělečnou činnost vykonávanou 
na základě živnostenského nebo obdobného oprávnění, která je samostatně vykonávaná 
na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 
Aby podnikání bylo činností, která generuje zisk, je třeba nejen vyrábět kvalitní 
produkty či poskytovat kvalitní služby (což je hlavním důvodem existence 
podnikatelských subjektů), ale je i třeba podnik vhodně řídit. Definice zisku je 
jednoduchá, je rozdílem výnosů a nákladů. Výnosy jsou výsledkem ceny a prodaného 
množství. Výše ceny je výrazně ovlivněna trhem (konkurencí, potřebami a 
disponibilním důchodem cílové skupiny), tj. stanovení ceny není stoprocentně v rukách 
podniku (za předpokladu, že podnik chce svou produkci prodat a být 
konkurenceschopným). U nákladů je míra vlivu podniku výrazně větší. Je na podniku 
(respektive jeho vedení), jak výrobu zorganizuje, jaké zdroje a za jakých podmínek 
bude nakupovat a jak zajistí, aby výroba a všechny činnosti uvnitř podniku probíhaly 
hospodárně. Čím je podnik větší a spektrum jeho produkce pestřejší, tím je více důležitý 
efektivní management. Významnou pomocí pro vedení (řízení) podniku je finanční 
řízení. Základními cíli finančního řízení podniku je vytvářet (či spoluvytvářet) systém a 
podmínky a následně dohlížet na to, aby podnik hospodárně nakládal se zdroji (a tím 
pádem dosahoval zisku) a zároveň, aby měl dostatek likvidity (prostředků k hrazení 
svých závazků a pro případný rozvoj). Pro zajištění a řízení likvidity a hospodárnosti je 
potřeba vytvořit a následně používat model finančního řízení, který je vhodný pro daný 
typ podnikání (klíčovou činnost či činnosti, které jsou hlavním předmětem podnikání) a 
zároveň vyhovuje konkrétním podmínkám a možnostem podniku. Každý obor je něčím 
specifický, a tudíž je vhodné, aby pro své finanční řízení používal takový model 
(systém), který se zaměřuje na daný obor a činnosti. Pokud je pro klíčovou činnost 
používán dlouhodobý majetek, který váže pro podnik významné kapitálové zdroje, je 
důležité, aby byla patřičná pozornost věnována i investicím (rozhodování o investicích a 
jejich efektivní realizaci a řízení). Zároveň je pro podnik důležité vytvořit a následně 
používat takový model finančního řízení, který má šanci na úspěšnou implementaci, a 
především na aktivní užívání, podporu fungování podniku a naplňování záměrů 
vlastníků (investorů), tj. model, který není zbytečně složitý.  
 
Finanční řízení podniku je tedy možné chápat jako uvědomělé a cílevědomé ovládání 
finančních parametrů (parametry, které mají číselnou či procentuální hodnotu), operací 
a procesů podniku jeho managementem. [4] 
 
Model finančního řízení podniku je možné si představit jako soustavu procesů 
finančního řízení a jejich uspořádání. 
 
Či jednoduše vyjádřeno následujícím citátem: 
„Finance can be defined as the art and science of managing money.“1  

                                                 
1 Překlad: Finance mohou být definovány jako umění a věda v oblasti řízení peněz. 
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Disertační práce uvádí současný stav vlastního výzkumu a navrhuje další postupy 
v kontextu vymezeného oboru a klíčových činností podniků zabývající se správou a 
rozvojem nemovitých věcí dále blíže specifikovaných. 
 
Pro výzkum byly stanoveny jednotlivé cíle a hlavní hypotéza disertační práce (uvedeno 
v kapitole 2). Záměrem disertační práce bylo navrhnout obecný model finančního řízení 
podniku zabývající se správou a rozvojem nemovitých věcí a následně tento model 
ověřit na případové studii. Pro model byly použity nástroje finanční analýzy (dále jen 
FA) v kombinaci s přístupy pro investiční rozhodování pro společnost podnikající v 
oblasti nemovitých věcí (dle § 498 nového občanského zákoníku jsou nemovitými 
věcmi pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná 
práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní 
předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na 
místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá, dále jen „nemovitosti“.), kde z 
FA bylo do modelu zahrnuto především ROE a jeho pyramidální dekompozice v 
kombinaci s cenou vloženého kapitálu (WACC). 
 
Byl vytvořen obecný model, který byl otestován v konkrétním podniku, který spravuje a 
rozvíjí nemovité věci s různým účelem užívání (kancelářské prostory, ubytovací 
zařízení, průmyslové areály). Na základě ověření na konkrétním podniku jsou popsány 
přínosy (obecné a pro konkrétní podnik). 
 



2 HYPOTÉZA A CÍLE PRÁCE 
 
Cílem práce je návrh obecného modelu finančního řízení, formulace doporučení a 
sestavení metodiky pro jeho implementaci.  
 
Obecný  model je navrhován pro společnosti (podniky) následujících parametrů: 
 

- Středně velké či malé společnosti zabývající se správou a rozvojem 
nemovitých věcí (průsečík podmnožin „Property“ a „Asset“ znázorněných na 
následujícím obrázku pro nemovitý majetek). 

- Společnosti vzniklé oddělením (vliv na definici, co je „Equity“) nemovitého 
majetku ze stavební společnosti (odštěpením či jinou formou oddělení od 
většího podniku zabývající se jinou hlavní činností, než je správa a rozvoj 
nemovitostí). 

- Společnosti především v rukách českých vlastníků či českých firem (neboť u 
nich je reálné předpokládat, že zisky či zhodnocený majetek zamýšlí dále 
investovat či používat na českém trhu, což ovlivňuje způsob řízení společnosti). 

 
Cílem je navrhnout obecný model, který bude dobře použitelný jak pro vrcholový, tak 
pro střední management a zároveň bude propojovat minulost (vyhodnocení na 
základě dat z účetnictví) a budoucnost (modelování žádoucího stavu). 
 
 

 

 
 

EU (EN 15 221) 
Facility management 

 

FACILITY 
Zajištění podpory 

uživatelů, zaměstnanců 

PROPERTY 
Optimální zužitkování 

prostor 

ASSET 
Majetek, investice, 
zařízení, vybavení 

Obrázek 1 - Facility management 
[zdroj: ČSN EN 15 221, zpracování: vlastní] 
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Hypotéza disertační práce je tedy stanovena následovně: 
Model založený na komparaci finančních ukazatelů s váženými průměrnými náklady 
kapitálu investora je vhodným nástrojem posouzení efektivnosti investic nemovitých 
věcí. 



3 Analýza současného stavu 
 

3.1 Analýza podniků a jejich potřeb 
 
Rešeršní činností nebyly nalezeny zdroje, které by se zabývaly výhradně oblastí 
vymezenou v práci v kapitole 2, tj. zdroje zabývající se problematikou finančního řízení 
ve středně velkých firmách zaměřených na správu a rozvoj nemovitého majetku. 
Rešeršní činnost byla proto zaměřena obecněji, a sice na: 
 

- potřebnost efektivního modelu finančního řízení v podnicích v České republice 
od roku 2008 do současnosti včetně dopadů hospodářské krize na podniky, a jak 
se s ní podniky vypořádávají, 

- vývoj stavebnictví a měření výkonnosti, včetně kvartálních analýz vývoje po 
jednotlivých segmentech stavebního a realitního trhu, 

- práce zabývající se aplikací ROE a jeho dekompozicí, 
- práce zabývající se WACC a jeho konkrétním výpočtem (včetně metodiky 

MPO). 
 
Na závěr je shrnuto, co z rešeršní práce vyplývá. 
 
3.1.1 Dopady hospodářské krize na podniky trvající od konce roku 2008  
 
Mnoho autorů [5 až 12] se zabývá tématem krize, ať už z makro či mikroekonomického 
pohledu, jeho filozofickým podtextem, příležitostmi a hrozbami, které sebou toto téma 
nese a na co poukazuje. Krizi vnímají jako situaci, která nás staví před rozhodnutí, jaká 
bychom jinak neudělali. Řada ekonomů vnímá krizi jako příležitost, která může spustit 
očistný proces, který je nutný k tomu, aby se hospodářství ozdravilo a zbavilo málo 
výkonných či neefektivních částí. Autoři článků mimo jiné nabádají i k tomu, že je třeba 
„zmapovat chování českých podniků a zabývat se „faktickými reakcemi skutečných 
firem na situace, kterým byly vystaveny“ [5]. Ze zmiňovaných článků je možné 
vyvodit potřebu analyzovat chování podniků v době krize a v době po ní pro 
hledání vhodných a efektivních modelů pro řízení a rozhodování. Články se 
k tématu práce vztahují především tak, že stavební či jiné firmy byly nucené projít 
očistným procesem, tj. mimo jiné se podívat, jak efektivně pracují se svým majetkem, 
buď ho prodat či odštěpit či ho začít využívat s lepším ekonomickým efektem. Firma, 
na základě které, bude model ověřen, vznikla v důsledku právě tohoto. [15]. 
 
Tématem výkonnosti podniků a faktorů, které výkonnost ovlivňují, se zabývají i 
například Michaela Strnadová a Michal Kraus, autoři článku „Identifikace faktorů 
ovlivňujících výkonnost podniku na bázi ROE v období 2003–2012“ [1]. Autoři se 
zabývají dynamickou faktorovou analýzou (dynamickým pyramidálním rozpadem) 
ukazatele ROE. Poukazují na to, že silný pokles ukazatele ROE v důsledku globálního 
vývoje, finanční krize a následující hluboké recese se projevil především negativním 
dopadem na rentabilitu tržeb. Vyvozují, že se jedná o interní činitel, který vypovídá o 
tom, že propad českého průmyslu je způsoben vnitřními impulzy, tj. hodnoty rentability 
aktiv byly ovlivňovány spíše přístupy k řízení majetku (obratem aktiv) než 
rentabilitou aktiv. Autoři se tématem zabývají pro oblast zpracovatelského průmyslu. 
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Analogicky by bylo zajímavé analyzovat firmu zabývající se správou a rozvojem 
nemovitostí, neboť materiál tohoto druhu není k dispozici (respektive rešeršní činností 
se ho nepodařilo najít). 

3.1.2 Vývoj ve stavebnictví, stavební podniky, produktivita práce 

3.1.2.1 Produktivita práce ve stavebnictví 
 
Další z možností, jak sledovat výkonnost podniků a jejich ozdravení se po krizi je 
vyhodnocování toho, jak české podniky v oblasti produktivity práce byly ovlivněny 
dopady hospodářské krize (vyvolané nemovitostní krizí v USA počínaje zářím 2008). 
Tímto tématem se například zabývá ve svém článku Pavel Mikan [7]. Autor článku 
sleduje a vyhodnocuje produktivitu práce na základě ukazatele přidaná hodnota/počet 
pracovníků, respektive přidaná hodnota/odpracované hodiny. Jako doplňkový ukazatel 
používá osobní náklady k přidané hodnotě, tzv. jednotkové náklady práce, přičemž čím 
je tento ukazatel menší, tím méně celkové osobní náklady „zatěžují“ to, co podnik 
vyprodukoval. Autor sleduje ukazatele samostatně pro průmysl, stavebnictví a služby. 
Ve všech sledovaných ukazatelích vykazuje obor stavebnictví nejslabší výsledky (či 
nejméně významné). V článku uvádí, že stavebnictví se po celou dobu krize potýkalo 
s problémy s počtem zakázek, se snižujícími se výdaji nejen podniků a domácností, ale i 
státu, což vše se negativně projevuje na produktivitě práce. Stavebnictví jako jediný ze 
sledovaných oborů vykazuje za všechna sledovaná období (2007–2011) zhoršující se 
parametry. V ostatních oborech již došlo k oživení a ke zlepšení produktivity práce. 
Autor v článku uvádí, že „Stavebnictví se vyvíjí zcela jinak než průmyslové podniky. 
K nejhoršímu výsledku stavebnictví došlo v roce 2008 (z hlediska produktivity práce) a 
druhým nejhorším byl rok 2011. Na rozdíl od průmyslových podniků, ve stavebnictví 
přidaná hodnota klesala rychleji, než počet pracovníků a předpoklad návratu a udržení 
předkrizových hodnot produktivity práce se zatím nepotvrdil. Dále je Tabulka 1 
převzata z článku zmiňovaného Pavla Mikana [7]. 
 

Tabulka 1 - Produktivita práce 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Přidaná 
hodnota (v 
tis. CZK) 

42 699 718 35 631 775 41 943 365 42 920 193 35 490 239 

Průměrný 
evidenční 
počet 
zaměstnanců 
přepočtený (v 
osobách)  

43 169 41 930 40 103 42 083 39 795 

Produktivita 
práce (tis 
CZK/osoba) 

989,129 849,792 1 045,891 1 019,900 891,824 

 
[zdroj: MPO, zpracování: převzato z článku Pavla Mikana [7]] 

 



 

Z článku vyplývá, že podniky služeb jsou tahouny produktivity práce, již v
vrátily na úroveň před krizí a rostou.
 
V následujícím obrázku (Obrázek 
ve stavebnictví a jeho odlišnost od o
 

[

Autor se pozastavuje nad tím, že ve stavebnictví došlo k
jednu odpracovanou 
odpracovaných hodin jen o 7,5%. Z
s ostatními sledovanými odvětvími je, respektive byla situace nejhorší
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efektivně je využíván majetek společnosti a je ke zvážení, zda je optimální držet, 
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ve stavebnictví a jeho odlišnost od ostatních odvětví. [7] 

Obrázek 2 - Průběh produktivity práce 
[zdroj: MPO, zpracování: převzato z článku Pavla Mikana [7]]
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Na základě informací od českého statistického úřadu, oborových 
zpráv se obor stavebnictví od roku 2014 začínal postupně vynořovat z
krize. Vyplývá to i například z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2015 

Projektanti-Stavební firmy) zpracované společností CEEE Research ve 
spolupráci se společností SGCP, divizí Weber [14]. Jednotlivé kapitoly analýzy 
pojednávají o jednotlivých článcích celého stavebního řetězce, kdy je krok za krokem 
upozorňováno na to, že jak obor, tak i jednotliví účastníci stavebního řetězce potřebují 
projít strukturálními změnami či změny nastartované či plánované aktivně udržovat. 
To, že firmy potřebují být vnitřně kvalitně a efektivně řízení (finanční řízení je toho 
nezbytnou součástí) vyplývá z mnoha komentářů ve zprávě citovaných, například 

komentářů pana Františka Vaculíka (generální ředitel a předseda představenstva PSJ 
a.s.) a pana Pavla Klimenta (partnera odpovědného za služby pro realitní a stavební 
společnosti z KPMG ČR). 

CEEC Research = The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research 
(Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) je největším 
výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v
2005 poskytuje bezplatně studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví 

deseti zemích střední a východní Evropy (www.ceec.eu). 
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3.1.2.3 Výstup z rešerše článků 
 
Z výše uvedených článků (a nejen z nich) vyplývá, že téma modelu finančního řízení 
podniku a jeho efektivní implementace ve stavebnictví, či v oblasti efektivní správy 
nemovitosti, je tématem aktuálním a potřebným, neboť především v době krize bývají 
tradiční nástroje pro finanční řízení podniků nedostatečné. Vhodný model, který se 
komplexně zabývá kritickými oblastmi podniku vytvořený z nástrojů logicky a vhodně 
propojených, by mohl výrazně pomoci při dlouhodobém finančním řízení podniku. 
Z oborových analýz, názorů ředitelů stavebních podniků a expertů specializujících se na 
stavebnictví a realitní trh vyplývá, že pouze podnik vnitřně dobře organizovaný a 
připravený pružně reagovat, má šanci dlouhodobě efektivně fungovat, generovat zisk a 
hodnotu firmy zvyšovat (či alespoň udržovat). 
 
3.1.3 Definování velikosti podniků pro model finančního řízení 
 
Práce se zaměřuje na podniky vlastněné českými fyzickými či právnickými osobami o 
parametrech, které dle zákona o účetnictví (vybraná pasáž níže) splňují podmínky tzv. 
malé a střední účetní jednotky. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o podniky, jejichž předmětem podnikání je správa a 
rozvoj nemovitých věcí, není, až tak podstatné, kolik zaměstnanců evidují, ale spíše 
s jakými nemovitými věcmi nakládají a v jaké jsou kondici. Výši aktiv výrazně 
ovlivňuje, jak a kdy podnik nemovité věci pořídil. Obrat ovlivňuje, zda jsou již 
nemovité věci užívané pro generaci tržeb a zisku či zda jsou zatím ve fázi příprav na 
zhodnocení či vlastního zhodnocování za účelem zajištění tržeb a zisků v budoucnu. 
 
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v aktuálním znění [24] definuje následující 
kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek: 
 
§1 b 
(1) Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z 
uvedených hraničních hodnot 
a) aktiva celkem 9 000 000 Kč, 
b) roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč, 
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10. 
(2) Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému 
dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot 
a) aktiva celkem 100 000 000 Kč, 
b) roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč, 
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50. 
(3) Střední účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou ani malou účetní 
jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot 
a) aktiva celkem 500 000 000 Kč, 
b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč, 
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250. 
(4) Velkou účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 
hraniční hodnoty uvedené v odstavci 3. 
(5) Za velkou účetní jednotku se vždy považuje 
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a) subjekt veřejného zájmu, 
b) vybraná účetní jednotka. 
 
3.1.4 Trendová analýza v oboru (činnost v oblasti nemovitostí) 
 
V kapitole 2 byl vymezen obor podnikání společností, pro které je v této práci 
navrhován a testován model finančního řízení. Jedná se o podniky zabývající se správou 
a rozvojem nemovitostí, tj. jejichž předmět podnikání se nachází především v rámci 
dvou podmnožin Facility managementu znázorněném na Obr. 1 v kapitole 2, tj. 
v oblastech tzv. Property managementu a Asset managementu. V této práci je 
vycházeno z definice Facility managementu (dále jen „FM“) v souladu s normou ČSN 
EN 15 221, především její části 1, kde jsou termíny a definice Facility managementu 
[26]. 
 
Hlavní náplní Property managementu v rámci FM je takové konání, které vede 
k optimálnímu zužitkování prostor nemovitých věcí. Jak z anglického názvu vyplývá, 
Asset management v kontextu FM se zabývá majetkem, zařízením a vybavením 
(především dlouhodobým majetkem vykazovaným ve výkazu Rozvaha včetně drobného 
investičního majetku vedeného v pod-evidencích, tj. mimo Rozvahu), a to jak jejich 
efektivním pořizováním a zhodnocováním (investice do majetku, zařízení a vybavení), 
tak jeho efektivní správou a údržbou. 
 
Společnosti podnikající v takto vymezené oblasti (kompletní či jeho část) zajišťují 
služby FM buď výhradně na svých nemovitostech (nemovitosti, které společnost 
vlastní, tj.) či na nemovitostech, které vlastní třetí osoba (tj. Facility management 
společnost je dodavatelem služeb na majetku, který nevlastní) či kombinují obě tyto 
varianty (část spravovaných nemovitostí a majetku s nimi souvisejícího vlastní a část je 
vlastněná třetí osobou), což je nejméně častý případ. Předmětem zkoumání v této práci 
jsou společnosti, které zajišťují služby FM na svém majetku (nemovitosti, zařízení, 
vybavení). Toto vymezení je důležité pro porovnávání se (benchmarking) se sobě 
podobnými společnostmi. Parametry vypovídající o efektivním finančním řízení 
společnosti, která vlastní velké množství majetku budou jiné než parametry společnosti, 
která téměř žádný majetek nevlastní a FM provozuje na majetku ve vlastnictví třetích 
osob. 
 
Podniky zabývající se správou a rozvojem nemovitostí výše definované velikosti a 
zaměření se potýkají s problémem, jaké ukazatele (parametry) zvolit jako klíčové a 
následně, jakých hodnot by klíčové parametry měly dosahovat. Pro podniky takto 
vymezené, není jednoznačné, jak (jaká kritéria definovat a jakých hodnot by měla 
dosahovat a jak následně získat detailnější informace o těchto společnostech) vyhledat 
souměřitelné firmy. Firmy zabývající se stavební výrobou jsou mezi sebou snáze 
porovnatelné, neboť hlavní parametry stavební firmy jsou zastoupeny u většiny z nich. 
U firem zabývajících se property a asset managementem v oblasti nemovitostí, se hůře 
hledají porovnatelné podniky, neboť ROE i WACC (ukazatele, které používá hypotéza 
finančního modelu v této práci) jsou výrazně ovlivněny tím, kdy a za jakých podmínek 
property společnost provozované a rozvíjené nemovitosti získala, zda je vlastní 
z období před rokem 1989, zda je získala krátce po roku 1989, či zda je pořizuje 
poslední dobou. Toto je důležité proto, že většina podniků v Rozvaze vykazuje majetek 
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v pořizovacích hodnotách. Vzhledem k tomu, že pořizovací hodnoty nemovitostí před 
rokem 1989 a několik let poté byly výrazně nižší než v posledních deseti až dvaceti 
letech, je souměřitelnost firem s obdobným podnikáním (property a asset management 
primárně nemovitých věcí) téměř nemožná. Toto je zřejmé i z FA zpracovávané MPO 
(Ministerstvo průmyslu a obchodu dále uvedené). 
 
FA zpracovávaná MPO neobsahuje poměrové ukazatele pro kategorie L (činnosti 
z oblasti nemovitostí) a I (ubytování). V komentáři ohledně dopočteného Provozního 
hospodářského výsledku (EBIT) je uváděno, že „hodnoty za agregace jsou vcelku 
přijatelné až na sekce CZ-NACE ubytování, činností v oblasti nemovitostí a profesní a 
vědecké činnosti, kde výběr podniků zařazených do finanční analýzy není zcela 
reprezentativní“. [17]. 
 

Tabulka 2 - Tabulka ROE za odvětví z dat (ne reprezentativních) z MPO 

              
Data za 
odvětví 
celkem Čistý zisk Čistý zisk 

Vlastní 
kapitál 

Vlastní 
kapitál ROE – vlastní dopočet 

(v tis. 
Kč)             

  1-6/14 1-6/15 1-6/14 1-6/15 1-6/14 1-6/15 
L 2 314 587 6 301 505 112 063 333 124 110 540 2,07 % 5,08 % 
55 -233 179 79 601 2 960 012 4 238 633 -7,88 % 1,88 % 
L – činnosti v oblasti nemovitostí; 55 – činnost ubytování 

[zdroj: MPO [17], zpracování: vlastní] 

Vzhledem k tomu, že ve zprávě MPO není detailněji popsáno, jaké společnosti jsou 
zahrnuty do dat za oblast činností v nemovitostech a ubytování, těžko se usuzuje, jak 
hodně jsou dopočtená ROE vypovídající pro výše zmiňované oblasti nemovitostí a 
ubytování.  
 
V případě, že výstupy z FA zpracovávané MPO by byly reprezentativní, bylo by možné, 
aby podnik na základě porovnání svého ROE (rentabilita vložených prostředků) 
s oborem vyvodil závěr, zda jeho výsledky jsou v souladu s výsledky v oboru, horší či 
lepší. Vzhledem k tomu, že toto není možné, je podnik nucen hledat jiný způsob, jak 
dojít k odpovědi na otázku, zda jeho výše ROE je dostačující či nikoliv. 
 
Jak již bylo zmíněno, společnosti zabývající se property a asset managementem 
v oblasti nemovitostí získávali a získávají svůj nemovitý majetek (varianta, kdy 
společnost spravuje a rozvíjí nemovité věci, které sama vlastní) různým způsobem. 
Způsob, jak tento druh společností vznikal a vzniká, prošel určitým vývojem, který byl 
výrazně ovlivněn změnami v daňových zákonech. V době, kdy do konce roku 2013 
nebyl vklad nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti zatížen daní z převodu 
nemovitostí, byl právě vklad nemovitostí do základního kapitálu společnosti velice častá 
forma, jak středně velká či velká stavební společnost si založila novou společnost 
zabývající se správou a rozvojem nemovitostí (kompletním FM či jeho částí). Je to 
zřejmé ze složky spisů v Obchodním rejstříku z dokumentace například vážící se ke 
struktuře stavebních společností jako jsou Metrostav, Trigema, Hochtief a dalších [32]. 
S účinností od 1. 1. 2014 byl vklad nemovitostí do základního kapitálu zatížen daní 
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z nabytí nemovitostí ve výši 4 % z hodnoty nemovité věci stanovené znalcem (dříve daň 
z převodu nemovitostí), což začalo tento způsob převodu nemovitých věcí do 
společnosti (v rámci spřízněné skupiny firem) prodražovat. Proto s účinností od 1. 1. 
2014 je vhodné volit řešení v souladu se zákonem o přeměnách obchodních společností, 
které se nazývá tzv. odštěpení [31]. Toto řešení je prosto daně z nabytí nemovitostí, a 
pokud se jedná o variantu odštěpení sloučením, není ani zapotřebí převáděné 
nemovitosti nechat ocenit znalcem, neboť při této variantě je možné nemovité věci 
vkládat v zůstatkových cenách společnosti, z které se odštěpují k rozhodnému dni (den, 
ke kterému odštěpení sloučením efektivně nastává). Díky tomuto řešení je možné snížit 
náklady na celou transakci (daň z nabytí nemovitosti není aplikována, nulové náklady 
na znalecké posudky). Tento způsob použila například společnost Energie stavební a 
báňská či je hojně používán developerskými společnostmi.  
 
Na základě náhledu do účetních závěrek u takto vzniklých firem (do konce roku 2013 
vkladem nemovitostí do základního kapitálu, od počátku roku 2014 odštěpením 
sloučením) je možné říci, že většinou spadají do kategorie malé či středně velké 
společnosti (parametry bilanční suma, obrat a počet zaměstnanců).  
 



3.2 Finanční řízení a model finančního řízení 
 
Mezi hlavní cíle finančního řízení patří řízené zvyšování hodnoty podniku. Aby bylo 
možné sledovat, jak se mění hodnota podniku, je třeba zvolit vhodný ukazatel (či 
ukazatele), který o hodnotě konkrétního podniku skutečně vypovídá. Růst hodnoty úzce 
souvisí s výkonností podniku (je možné říci, že pokud roste výkonnost podniku, roste 
jeho hodnota). Dříve se k rychlému hodnocení výkonnosti podniku používaly přístupy, 
v kterých bylo považováno za dostatečné měřit výkonnost podniku na základě zisku (tj. 
cílem bylo maximalizovat zisk a ten měřit). Modernější přístupy i nadále sledují 
dosahování zisku, nicméně primárně sledují to, zda se zvyšuje hodnota prostředků do 
podniku vložených. Aby toto bylo možné sledovat a měřit, je třeba vytvořit takový 
nástroj (model), který v podniku propojuje všechny klíčové činnosti a osoby, které se 
účastní podnikových procesů. 
 
Tím pádem se finanční řízení (které je zaměřené na řízení hodnoty podniku) stává 
hodnotovým řízením. Hodnota podniku se vyvozuje z jeho schopnosti generovat 
budoucí výnosy. Hodnota podniku je daná současnou hodnotou budoucích výnosů, 
které získávají investoři a věřitelé pro uspokojení potřeb ostatních na podnikání 
zainteresovaných osob. [1] 
 
Hodnotové řízení sebou nese potřebu definovat ukazatele, které měří efektivnost 
procesů, tj. tzv. generátory hodnoty (value drivers). Definování vhodných ukazatelů, 
které jsou pro konkrétní podnik vypovídající, vlastně šetří čas managementu a těch, kdo 
podklady pro rozhodování managementu připravují, neboť není třeba se stále probírat 
všemi informacemi (v kontextu finančního řízení, všemi detaily z účetnictví, všemi 
položkami tří základních výkazů apod.), ale je možné se zaměřit pouze na klíčové 
parametry a jejich trendy. Toto zjednodušení je graficky znázorněno na následujícím 
obrázku. Směr zjednodušení je vyjádřen červenou šipkou na levě straně obrázku. 
 

 
Obrázek 4 – Graficky vyjádřené zjednodušení řízení podniku s pomocí ukazatelů 

[zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 
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3.2.1 Finanční řízení a měření výkonnosti 
 
Měření výkonnosti podniku je velice staré a časté téma. Doba krize a období pokrizové 
tuto otázku přináší znovu, a to především ve světle toho, zda tzv. tradiční finanční řízení 
a tradiční měření výkonnosti je dostačující pro včasné upozornění na krizi, pro pomoc 
při jejím řešení, a hlavně při hledání cesty z ní. Tímto tématem se mimo jiné zabývá ve 
svém článku Daniel Remeš [8]. Autor v článku poukazuje na to, že tzv. „tradiční 
přístupy“ neposkytují včasné a dostatečné informace pro řízení výkonnosti především 
v době krize. Rekapituluje inovace finančního řízení založené na Value Based 
Managementu (VBM), tj. na řízení hodnoty podniku. Dále poukazuje na to, že každý 
koncept pomáhá odpovědět na potřebu jen částečně, například koncept Economic 
Added Value (EVA, ekonomická přidaná hodnota) založený na ekonomickém zisku a 
mající vazbu na hodnotu podniku. Nicméně podnik potřebuje propojit a sledovat nejen 
cíle finanční, ale i nefinanční, a proto autor nabízí propojení konceptu EVA a BSC. 
Dále uvádí, že i toto ucelenější řešení stále nedává komplexní nástroj pro finanční (a 
nejen finanční) řízení podniku, navrhuje ho ještě doplnit o dynamické kalkulace nákladů 
pomocí metody ABC a řízení rizika (risk management). Z tohoto článku je možné 
vyvodit, že u podniků, které chtějí být efektivně finančně řízené (včetně schopnosti 
efektivního měření výkonnosti) existuje potřeba vytvoření a implementace modelu 
finančního řízení, který obstojí i v době krize (ale nejen v ní). Autor ve shrnutí 
k článku uvádí „Každá kritická oblast výkonnosti podniku musí být pokryta 
samostatným nástrojem. Všechny nástroje jsou ale logicky propojeny v jeden celek. 
Pouze tak lze řídit výkonnost v době krize.“ [8] 
 
3.2.2 Architektura modelu finančního řízení projektu 
 
Zkušenosti z praxe ukazují, že je vhodné vycházet z modelu univerzálně platného a ten 
přizpůsobit konkrétním podmínkám podniku. Je vhodné, aby architektura systému vždy 
respektovala následující pravidla a předpoklady: 
 

- Vrcholem modelu je jeden klíčový ukazatel. 
- Klíčový ukazatel se dále „rozkládá“ do více pod-ukazatelů, které 

reprezentují všechny relevantní úhly pohledu. 
- Bývá pravidlem pracovat s modelem ve třech časových rovinách, tj. 

minulosti, přítomnosti a budoucnosti (respektive v jejím kvalifikovaném 
výhledu).  

Z výše uvedeného vyplývá, že model si je možné představit, jako pyramidu, jejímž 
vrcholem je klíčový ukazatel a ve „spodních úrovních“ jsou další podrobnější ukazatele. 
Účetní databázi podniku (totožnou s databází finančního účetnictví) si je možné 
představit jako základnu pyramidy. [2]   
 
Finančním řízením podniku v teoretické rovině se zabývá mnoho autorů. Teoretická 
východiska, která jsou relevantní k předmětu této práce, jsou dále především v částech 
3.3 a 3.4 této kapitoly. 



3.3 Metody hodnocení výkonnosti podniku 
 
Pro finanční řízení podniku (pro potřeby interní i externí) se používá výsledků finanční 
analýzy (dále jen „FA“). FA vypovídá o finančním zdraví a finanční výkonnosti 
podniku. Výstupy FA bývají součástí podkladových materiálů pro rozhodování 
především zásadního a dlouhodobého charakteru. Nicméně vzhledem k tomu, že 
rozhodnutí s dlouhodobými dopady se v podniku provádí téměř stále, provádí se FA 
průběžně a pravidelně se vyhodnocuje nejen aktuální situace, ale především trendy a 
potenciální vývoj. Při vyhodnocování je třeba klást důraz na vzájemnou provázanost 
podnikových rozhodnutí, stabilitu a potenciál dalšího vývoje. 
 
Finanční analýzu je tedy možné definovat jako soubor činností, jejímž cílem je zjistit a 
komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku. [30] 
 
Spektrum informací, které FA poskytuje je široké, poskytuje podkladový materiál pro 
řízení majetkové a finanční struktury podniku, pro investiční a cenovou politiku, pro 
řízení zásob a podobně. 
 
Pro vytvoření FA se používají především data vytěžená ze základních účetních výkazů, 
kterými jsou Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Výkaz CF či data vytěžená z plánovaných 
výkazů v analogické struktuře a detailu. Nicméně penzum informací, které je třeba brát 
v potaz je výrazně širší. Zpracovatel FA pracuje s velkým množstvím dat a je potřebné 
si definovat, které zdroje pro výpočet v kontextu konkrétního podniku jsou podstatné a 
zda jsou zajistitelné v požadovaném termínu a kvalitě. Rozsah zdrojů, které pro 
zpracování FA se většinou používají, je dále:  
 
Základními zdroji pro FA jsou především: 
 

- Účetní závěrka podniku: 
o Rozvaha, 
o Výkaz zisku a ztráty, 
o Výkaz cash flow. 

- Informace o: 
o vlastnících, 
o produktech, 
o technologiích, 
o dodavatelích a odběratelích, 
o struktuře a počtu zaměstnanců. 

 
Doplňujícími zdroji informací mohou být: 
 

- Zprávy o celkové situaci na trzích 
o finančních, 
o produktů, 
o materiálu (energie apod.), 
o práce (nezaměstnanost, průměrná mzda apod.). 
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- Informace statistického charakteru z odborného tisku nebo přímo ze zdrojů 
státem zpracovaných statistik, informace z oborových komor, zprávy o změnách 
v legislativním prostředí apod. 

 
FA pro zpracování výše uvedených zdrojů dat používá různé techniky a nástroje. 
Základní nástroje FA jsou následující: 
 

- Elementární metody (většinou ukazatele s výsledkem absolutního čísla). 
- Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů. 
- Poměrové ukazatele (rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, produktivity). 
- Poměrové ukazatele s dekompozicí (rozkladem) vrcholového ukazatele, aby 

bylo možné sledovat a vyhodnocovat míru vlivu jednotlivých sub-složek, které 
vrcholový ukazatel tvoří (například DuPont). 

- Rozbor pracovního kapitálu. 
- Souhrnné ukazatele finančního zdraví (například bankrotní indexy jako Z-

score či IN 05), které jsou většinou využívány investory či bankovními domy při 
zvážení míry rizika konkrétního podniku, aspirujícího na investici či půjčku. 

- Ukazatel EVA (economic value addend). 
- Srovnávání (benchmarking). 

Existuje široká škála nástrojů a metod (viz. výše), a díky nim vypočtených ukazatelů, 
které vypovídají především o rentabilitě, zadluženosti, likviditě a struktuře kapitálu. [3]  
 
Vzhledem k tomu, že práce se všemi dostupnými ukazateli by byla nepřehledná, volí se 
vždy set několika klíčových ukazatelů, které jsou relevantní pro uživatele FA, obor 
podnikání a důvod, proč se finanční analýza provádí. 
 
Vzhledem k zaměření se na podniky zabývající se správou a rozvojem nemovitostí je 
vhodné použít DuPont (pyramidální rozklad ROE) pro řízení rentability vloženého 
vlastního kapitálu, neboť DuPont pyramida zobrazuje jednotlivé sub-ukazatele, které 
mají vliv na vrcholový ukazatel rentability vlastního kapitálu. 
 
Dále vzhledem k dlouhodobosti užívání nemovitostí se nabízí vytvoření modelu 
finančního řízení na pomezí FA a Investičního rozhodování. Neboť v případě rozvoje 
nemovitosti bude vždy brána v potaz i návratnost investice do nemovitosti a její riziko. 
 
Literatura [3, 4, 5] nabízí mnoho dalších ukazatelů (například EVA, FCF). Každý 
z uvedených přístupů (ukazatelů) má své výhody a nevýhody. Vzhledem k tomu, že 
záměrem práce je definovat a implementovat model pro malé a středně velké 
společnosti je třeba vzít v potaz to, že šanci na úspěšnou implementaci a následné 
užívání má model, který je jednoduchý na používání a interpretaci a je schopen 
dávat odpovědi, aniž by bylo nutné náročně upravovat a očisťovat vstupní data. 
Proto je dále podstatný důraz kladen na ROE a jeho pyramidální rozklad (ROE = 
ukazatel rentability investovaného kapitálu, tj. Return on Equity). 
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Všechny vzorce dále uvedené v této kapitole jsou čerpány z Efektivního financování 
rozvoje podnikání, Mária Řežnáková. [3]. 
 
3.3.1 DuPontova rovnice 
 
Ukazatele rentability dávají obraz o všech činnostech podniku, což je zřejmé z tzv. 
DuPontovy rovnice, která rozkládá ukazatele rentability na dílčí ukazatele, tj. měří 
efektivnost řízení majetku (aktiv), spotřeby zdrojů (nákladů), řízení zadluženosti. 
Vzhledem k tomu, že model je zobecňován pro společnosti zabývající se správou a 
rozvojem nemovitostí (vlastních nemovitostí), je právě tento rozpad vhodný. 
 

���	 = ���
� 	= 	 ����	� 	× 	 �	��	�� 	× 	�	��� 	× �

� 	× 	��         [3 – 1] 

 
kde: 
 
ROE je rentabilita vlastního kapitálu (return on equity) a vyjadřuje efektivnost 
reprodukce vloženého kapitálu, tj. sleduje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 
investovanou vlastníky společnosti. 
E je Equity neboli vložený kapitál. Je třeba definovat, zda se jedná pouze o kapitál 
vložený do základního kapitálu společnosti či zda je pro potřeby podniku definováno 
jinak. 
EAT je čistý zisk společnosti po zdanění (earnings after tax) a představuje zisk, který 
společnost za hospodářský rok vytvořila. Je na vlastnících, zda se rozhodnou ho 
ponechat ve společnosti či zda se rozhodnou ho rozdělit a vyplatit si. 
EBT je zisk před zdaněním (earnings before tax) a v porovnání s EAT je vyšší o daň z 
příjmu právnické osoby. 
EBIT je zisk společnosti před zdaněním a úroky (earnings before interest and tax) a v 
porovnání s EBT je vyšší o nákladové úroky. 
S jsou tržby (sales) neboli obrat. 
A jsou celková aktiva (assets), majetek společnosti vykazovaný v Rozvaze společnosti. 
EBT/EBIT je tzv. úrokové břemeno. 
A/E je tzv. multiplikátor vlastního kapitálu nebo finanční páka (zvýšení podílu cizího 
kapitálu na celkovém kapitálu, tedy vyšší zadluženost, podniku má pozitivní vliv na 
ROE za podmínky, že podnik dokáže každou další korunu dluhu zhodnotit více, než 
činí úroková sazba dluhu). 
EBT/EBIT x A/E je tzv. ziskový efekt finanční páky. 
S/A j tzv. obrat aktiv (vysoký obrat je projevem efektivního využívání kapitálu, resp. 
majetku, se kterým podnik hospodaří). 
 
Z následujícího obrázku je zřejmá tzv. dekompozice (rozklad) vrcholového ukazatele 
ROE do jednotlivých částí. Tato forma dekompozice dává možnost sledovat jak 
konkrétní rozhodnutí (respektive jeho důsledky) ovlivní, jak vrcholový ukazatel, tak 
všechny související sub-části. Díky tomu je možné se zaměřit na tu sub-část, která 
pozitivně ovlivní vrcholový ukazatel a zároveň je v moci podniku s tuto sub-položkou 
efektivně pracovat. 
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Obrázek 5 - DuPont pyramida ROE 

[zdroj: Řezňáková [3], zpracování: vlastní] 

Obecně je možné říci, že čím vyšší část majetku je financována cizími zdroji, tím 
vyšších hodnot bude ROE dosahovat, za předpokladu, že firma dosahuje zisku, a to 
zisku vyššího, než je cena kapitálu. [3] Na toto vlastně navazuje hypotéza (ROE 
≥WACC), která je základem v této práci navrhovaného a testovaného modelu. 
 
U všech ukazatelů je třeba jejich výsledky interpretovat na základě znalosti konkrétní 
situace v podniku (aby například mimořádné akce či změny v účtování neovlivnily 
usuzování a rozhodování o celku). 
 
Ukazatele rentability jsou sofistikovanější náhradou absolutní hodnoty zisku. Jsou 
snadno spočítatelné i interpretovatelné, tj. není zde bariéra pro jejich užívání. 
 
3.3.2 Poměrové ukazatele 
 
V této části jsou uvedeny poměrové ukazatele, které jsou v podnicích, na které se tato 
práce zaměřuje, používané. Zároveň jsou některé z nich součástí DuPontovy rovnice. 
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3.3.2.1 Rentabilita aktiv (Return On Assets – ROA) 
 
ROA je klíčový ukazatel rentability. Poměřuje zisk s celkovými vloženými prostředky 
bez ohledu na to, zda je vkládali vlastníci či libovolná třetí osoba. Tento ukazatel je 
možné počítat v různých variantách v závislosti na tom, jaký zisk je pro výpočet použit 
(vysvětleno pod vzorcem 3-2). 
 

�� = 	 �����           [3 – 2] 

 
Kde:  
 
Zisk lze chápat jako EAT (čistý zisk), EBT (zisk před zdaněním), EBIT (zisk před 
zdaněním a úroky), EBITDA (zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací), záleží 
na rozhodnutí konkrétního podniku, co je pro jeho potřeby více vypovídající. 
 
A jsou aktiva, tedy majetek společnosti vykazovaný v Rozvaze. 
 
ROA může nahrazovat ukazatel provozního CF (peněžní tok, který by měl podnik 
dosáhnout z provozní/běžné činnosti). 
 
Následuje další varianta výpočtu ROA, která se nazývá tzv. produkční síla podniku 
(Basic Earnings Power): 
 

�� = 	���           [3 – 3] 

 
Kde: 
 
ROA je rentabilita aktiv, tedy majetku. 
 
OP je provozní zisk (operating profit). 
 
A jsou aktiva, tedy majetek vykázaný v Rozvaze. 
 

3.3.2.2 Rentabilita investovaného kapitálu (Return On Capital Employed, ROCE) 

 
Další zajímavou variantou poměrového ukazatele rentability je rentabilita 
investovaného kapitálu. 
 

���� = 	 �	���� 		= 	����      [3 – 4] 

 
Kde: 
 
ROCE je rentabilitou investovaného kapitálu (Return On Capital Employed). 
 
EBIT je zisk před zdaněním a úroky (Earnings Before Interest and Tax). 
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CE je investovaný kapitál (Capital Employed). 
 
OP je provozní zisk (Operating Profit). 
 
Tento ukazatel poměřuje zisk ke kapitálu, který může být definován několika způsoby: 
 

- dlouhodobé zdroje financování,  
- vlastní kapitál,  
- dlouhodobé závazky,  
- dlouhodobé bankovní úvěry a dlouhodobé rezervy,  
-  tzv. “zpoplatněný kapitál“, tj. součet vlastního a úročeného cizího kapitálu. 

 

3.3.2.3 Rentabilita vlastního kapitálu či výnosnost vlastního kapitálu (Return On 
Equity, ROE) 

 
Dále je definován vrcholový ukazatel DuPont dekompozice ROE. 
 

��� = 	 ����           [3 – 5] 

 
Kde: 
 
ROE je rentabilita vlastního kapitálu (return on equity) a vyjadřuje efektivnost 
reprodukce vloženého kapitálu, tj. sleduje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 
investovanou vlastníky společnosti. 
 
E je Equity neboli vložený kapitál. Je třeba definovat, zda se jedná pouze o kapitál 
vložený do základního kapitálu společnosti či zda je pro potřeby podniku definováno 
jinak. 
 
EAT je čistý zisk společnosti po zdanění (earnings after tax) a představuje zisk, který 
společnost za hospodářský rok vytvořila. Je na vlastnících, zda se rozhodnou ho 
ponechat ve společnosti či zda se rozhodnou ho rozdělit a vyplatit si. 
 
Aby měl ukazatel vypovídající schopnost, je vhodné (či variantně možné) do vlastního 
kapitálu zahrnout i nevyplacený zisk a půjčky vlastníků (neboť to je charakterem také 
vlastní kapitál, který je v případě potřeby či změny záměru pro vlastníky rychleji ze 
společnosti uvolnitelný než snižování základního kapitálu). 
 
Tento ukazatel je klíčový pro vlastníky, neboť díky němu pro sebe vyhodnocují, jak je 
pro ně investice do podniku efektivní. 

3.3.2.4 Rentabilita tržeb (Return On Sales, ROS) 

 
Tento ukazatel měří, jak efektivně podnik nakládá s disponibilními zdroji pro dosažení 
tržeb. 
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��� = 	 ����           [3 – 6] 

 
Kde: 
 
ROS je rentabilita tržeb (return on sales). 
 
EAT je čistý zisk společnosti po zdanění (earnings after tax) a představuje zisk, který 
společnost za hospodářský rok vytvořila. Je na vlastnících, zda se rozhodnou ho 
ponechat ve společnosti či zda se rozhodnou ho rozdělit a vyplatit si. 
 
S jsou tržby (sales) neboli obrat. 
 
3.3.3 Vážené průměrné náklady na kapitál (WACC) 
 
Pro podnik, který pro svou činnost potřebuje rozsáhlý majetek, je velice důležité 
sledovat a řídit cenu zdrojů, za které svůj majetek pořizuje. Ukazatel WACC (Weighted 
Average Cost of Capital) vyjadřuje, jaká je průměrná cena zdrojů, které podnik používá, 
má k dispozici (tj. má ve své Rozvaze).  
 
Je velice důležité, jak jsou v konkrétním podniku definovány jednotlivé položky, tj. co 
přesně je v konkrétních podmínkách míněno Equitou, co objemem cizího kapitálu a jaká 
je požadovaná výnosnost vlastního kapitálu. Je zajímavé použít WACC jako parametr 
pro poměření se s konkurencí (benchmarking). 
 
V této práci je dále používán následující vzorec pro výpočet WACC: 
 

��� = ���	�1 − �� 	×	�� + ��"	 × 	���      [3 – 7] 

 
Kde: 
WACC jsou vážené průměrné náklady na kapitál. 
 
Rd je požadovaná výnosnost cizích zdrojů (kolik podnik stojí cizí zdroje). 
 
t je míra daně z příjmu. 
 
D je objem cizího kapitálu (debt). 
 
P je celkový objem používaného kapitálu (pasiva). 
 
Re je požadovaná výnosnost vlastního kapitálu. 
 
E je objem vlastního či vloženého kapitálu (equity), záleží na definici v konkrétním 
podniku. 
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3.3.3.1 WACC – Metodika MPO 

 
MPO v rámci svého ratingového modelu [22] definuje parametr P (pasiva) jako celkový 
zpoplatněný kapitál (tj. vylučuje nezpoplatněné půjčky) a Re uvažuje ve stejné výši jako 
diskont používaný například pro výpočet NPV). 
 
Vzhledem k tomu, že některé položky potřebné pro výpočet WACC jsou těžko určitelné 
především v malých a středních firmách, vytvořilo pro ně MPO ratingový či také 
stavebnicový model určování WACC. Dle tohoto modelu je výpočet WACC pro malé a 
střední podniky následující: 
 
��� =	#$ +	#%� +	#��� +	#&�       [3 – 8] 
 
rf je bezriziková výnosová míra (sazba dlouhodobých státních dluhopisů ČR). 
 

rLA je přirážkou na malou velikost firmy. 
 
rPOD je přirážkou za podnikatelské riziko (respektive možnou nižší finanční stabilitu. 
 
rFS je přirážkou za finanční stabilitu. 
 
3.3.3.2 Přístupy k výpočtu WACC 
 
Z výše uvedeného a ze zahraničních zdrojů [18, 19, 20, 21] vyplývá, že se nabízí mnoho 
přístupů, jak WACC vypočítat. Studie zmiňovaná ve zdroji [19] ukazuje, že neexistuje 
jednotná metodika pro stanovení výpočtu WACC. Pro posuzování investic se často 
používají základní kriteria, čistá současná hodnota vyšší než nula a IRR větší než 
WACC.  
 
Z tohoto se nabízí navazující úvaha, že ROE je možné vnímat jako analogii IRR, pouze 
pro jednotlivý rok (tj. nabízí se, že ROE je možné vnímat jako statickou podobu IRR). 
Tuto úvahu je možné dále rozvíjet, že pokud IRR je větší než WACC, pak investice 
může být doporučena, neboť NPV je větší než nula (ověřování této úvahy je nad rámec 
této práce), více v Tabulce 3 kapitoly 4. 



3.4 Vstupní hodnoty 
 
V kapitole 3.3 je zmíněno, že FA pracuje s rozsáhlým množstvím zdrojů informací. Pro 
model budou hodnoty čerpány primárně ze dvou základních účetních výkazů (Rozvaha 
a Výkaz zisku a ztrát), neboť v nich jsou data již do určité míry agregovaná a jsou 
snadno použitelná pro výpočet poměrových ukazatelů (ROE), pro výpočet WACC a pro 
DuPont dekompozici. Pro model bude využito i vnitropodnikové účetnictví, neboť 
ukazatele budou počítány a sledovány i pro jednotlivá střediska. I u středisek bude 
čerpáno ze základních střediskových výkazů, především z Výkazů zisků a ztrát a 
z evidence, která zahrnuje detail k majetku, obsaženém v Rozvaze.  

3.4.1 Základní popis Rozvahy ve vazbě na položky používané v modelu 

Pro finanční zdraví a tím pádem i úspěch podniku jako celku je mimořádně důležité 
udržovat majetkově-finanční stabilitu. Majetkově-finanční stabilitou se rozumí 
schopnost podniku vytvářet a trvale udržovat (i přes změny v činnosti podniku) 
optimální vztah mezi majetkem a používaným kapitálem [29].  
 
Pro vytváření a udržování optimálního vztahu mezi majetkem a používaným kapitálem 
je důležité zabývat se třemi podstatnými otázkami: 
 

- Jaký je správný poměr mezi jednotlivými složkami majetku, tj. vytvářet 
optimální majetkovou strukturu. 

- Jak vhodně kombinovat jednotlivé druhy kapitálu (tedy zdrojů), tj. jaká je 
optimální finanční struktura. 

- Jaký je optimální vztah mezi jednotlivými složkami majetku a jednotlivými 
druhy používaného kapitálu. 

 
Literatura nabízí obecná doporučení pro hledání odpovědí na výše uvedené tři otázky, 
nicméně každý podnik musí najít vlastní řešení, které odpovídá jeho podmínkám, 
možnostem a příležitostem. 
 
Pohled na majetkově-finanční stabilitu poskytuje výkaz, který se nazývá Bilance neboli 
Rozvaha. Rozvaha je výkaz statický, což znamená, že poskytuje přehled o majetku, jeho 
struktuře a jeho finančním krytí ke konkrétnímu datu. Proto se často sleduje majetkově 
finanční situace minimálně ve dvou okamžicích, aneb jak se změnila za období 
(například za hospodářský rok, tj. k například k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2016).  
 
V Rozvaze nejsou pouze stavy majetku a kapitálu, ale i výsledek hospodaření 
aktuálního účetního období jako rozdíl mezi aktivy a pasivy, což je jedna ze základních 
vazeb mezi výkazy Rozvaha a Výsledovka (o ní podrobněji v následující kapitole). 
 
Vzhledem k tomu, že Rozvaha, respektive položky z ní jsou používány v dále 
navrhovaném modelu, následuje popis podstatných položek a principů, jak je podnik 
řídí. 
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Rozvaha se skládá ze tří hlavních částí: 
 

- z majetku,  
- z cizího kapitálu, 
- z vlastního kapitálu. 

 
Majetek se nazývá aktiva, neboť se aktivně používá pro provozování podnikatelské 
činnosti. Kapitál (zdroje potřebné na pořízení majetku) se nazývá pasiva. Základní 
princip rozvahy je tzv. bilanční princip, který říká, že celková výše majetku ke 
konkrétnímu datu se rovná celkové výši zdrojů (suma cizích a vlastních zdrojů) k témuž 
datu. 
 
To, v jakém detailu a struktuře jsou majetek a kapitál vykazovány, vyplývá ze zákonů 
regulující účetnictví té, které země, kde se výkazy sestavují. Model navržený v této 
práci je vytvářen pro podnik provozující svou činnost na území České republiky, tj. 
bude vycházeno z českých účetních standardů. 
 
V této práci bude dále na Rozvahu nahlíženo spíše ve struktuře 
odpovídající manažerskému účetnictví, tj. v takové podobě, která zvýrazňuje pro daný 
podnik podstatné položky. 
 
Majetková struktura podniku přestavuje strukturu aktiv podniku. Základním kritériem 
pro členění majetku je především doba upotřebení majetku a jeho pořizovací cena. 
Majetek, který nepřekročí minimální výši ze zákona, nemusí být evidován jako majetek, 
ale může být rovnou zařazen do spotřeby, tj. okamžikem pořízení se stává nákladem 
společnosti a vstupuje do Výsledovky (viz následující kapitola). Je na podnikatelské 
jednotce, zda se rozhodne vést evidenci tzv. drobného majetku, i když zákon o 
účetnictví jí to neukládá.  
 
Mezi základní kategorie Rozvahy typické pro společnosti, pro které je v této práci 
navrhován model finančního řízení, jsou následující: 
 

- stálý (dlouhodobý majetek), 
- oběžný majetek, 
- ostatní majetek. 

 
 
Stálý neboli dlouhodobý majetek zahrnuje především: 
 

- hmotný investiční majetek, 
- nehmotný investiční majetek, 
- finanční majetek dlouhodobé povahy. 

 
Vzhledem k tomu, že předmětem práce je návrh modelu pro společnosti zabývající se 
správou a rozvojem nemovitostí v jejich vlastnictví, budou ve hmotném investičním 
majetku vykazovány především stavby, pozemky, samostatné hmotné movité věci a 
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soubory hmotných movitých věcí. V případě, že by společnost zhodnocovala či 
pořizovala nemovitou věc, tak bude vykazovat i nedokončený dlouhodobý majetek či 
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek. Je pravděpodobné, že kategorie 
hmotného investičního majetku bude největší položkou majetku (konkrétně položka 
Dlouhodobý hmotný majetek v Rozvaze). S výjimkou pozemků je hmotný investiční 
majetek odepisován, což je další spojovací článek mezi výkazy Rozvaha a Výsledovka. 
Roční výše odpisu představující opotřebení majetku (způsob odepisování je definován 
účetními standardy a daňovými zákony) je nákladovou položkou ve Výsledovce a do 
Rozvahy se promítá rostoucími oprávkami, které způsobují pokles tzv. netto hodnoty 
majetku. Stavby a budovy mají nejdelší dobu odepisování ze všech kategorií majetku, 
minimálně 30 let, stavby pro hotelovou činnost dokonce 40 let, což výrazně ovlivňuje, 
jaký druh zdrojů je možné a vhodné použít pro pořízení.  
 
Z dlouhodobosti nemovitých věcí vyplývá, že na pořízení je vhodné použít buď vlastní 
kapitál společnosti či dlouhodobé finanční zdroje. Vzhledem k tomu, že tento druh 
majetku má dlouhou dobu životnosti, tj. předpokládá se, že bude dlouhodobě 
provozován, je třeba velice pečlivě zvážit, jaké cizí zdroje a za jakých podmínek (doba 
splácení, výše jednotlivých splátek v čase, úrok apod.) je možné pro jeho pořízení 
použít. Obecné pravidlo říká, že na pořizování dlouhodobého majetku není možné 
použít krátkodobé zdroje financování, neboť je používáním majetku se na splácení bude 
vydělávat postupně v průběhu životnosti nemovité věci, tj. na financování je třeba 
použít dlouhodobý zdroj. Proto je tak důležité pečlivě zvážit, zda majetek pořídit a jak 
ho efektivně provozovat. Je to rovněž důvod, proč v úvodu této práce je deklarováno, že 
model je navrhován na pomezí nástrojů finanční analýzy a investičního rozhodování. 
 
Nehmotný investiční majetek u společností zabývající se správou a rozvojem 
nemovitostí bývá zastoupen, ale většinou to není podstatná položka. Jsou to především 
softwary pro počítače. 
 
Finanční majetek dlouhodobé povahy může být ve společnostech zkoumaného typu 
zastoupen, a to především tehdy, pokud společnost vlastní jinou společnost (podíl ve 
společnosti s ručeným omezením či akciové společnosti), v které je nemovitost, která se 
zhodnocuje a na kterou se čerpá účelový investiční úvěr. Vyčlenění nemovitosti, na 
kterou se čerpá investiční či stavební úvěr většinou bývá podmínkou financující banky, 
neboť chce mít kontrolu nad finančními toky, respektive nad účelovým čerpáním úvěru 
pouze ve prospěch realizované investice. Jinak samozřejmě společnost může vlastnit 
podíly či akcie společností, s kterými její podnikání vůbec nesouvisí. 
 
Oběžný majetek zahrnuje především: 
 

- zásoby, 
- pohledávky dlouhodobé, 
- pohledávky krátkodobé, 
- krátkodobý finanční majetek. 

 
Oběžný majetek tvoří položky, které skutečně v rámci provozování podnikatelské 
činnosti obíhají. U společností, které jsou předmětem zkoumání v této práci, patří mezi 
podstatné položky oběžného majetku pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Cílem 
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každé společnosti (v rámci řízení likvidity) je mít pohledávky na co nejnižší úrovni, 
ideálně žádné, neboť pohledávka z obchodního styku de facto způsobí to, že podnik na 
místo okamžité úhrady zákazníkem čeká. Pohledávky z obchodního styku mohou 
způsobit to, že společnost musí po dobu, než dojde k uhrazení, financovat produkci buď 
z vlastních zdrojů (které by mohla použít na něco jiného) či čerpá krátkodobé cizí 
zdroje (třeba kontokorentní nebo provozní úvěr), za což pak musí zaplatit úrok (tj. 
zvyšuje své finanční náklady). Nejhorší formou pohledávky je tzv. nedobytná 
pohledávka, která vzniká tak, že zákazník za poskytnuté zdanitelné plnění nikdy 
nezaplatí, čímž firmě způsobí škodu, neboť nikdy nezaplatí za výdaje, které podnik 
s realizací plnění provedl a podnik ještě musí zisk vykázaný v účetnictví v souvislosti 
s realizací tohoto plnění zdanit daní z příjmu a pokud je plátcem daně z přidané 
hodnoty, tak ještě musí uhradit DPH. 
 
Pohledávky se rovněž třídí podle doby splatnosti na krátkodobé a dlouhodobé. 
Pohledávky se splatností nad jeden rok jsou vedeny jako dlouhodobé. 
 
Krátkodobý finanční majetek je reprezentován především peněžní hotovostí 
v pokladně společnosti a finančními prostředky na účtech společnosti. 
 
Zásoby jsou tvořeny materiálem, surovinami, zbožím, nedokončenou výrobou, 
polotovary a hotovými výrobky. U zásob platí obecné pravidlo, že je třeba je udržovat 
v takové výši, aby nebyla narušena plynulost výroby a zároveň, aby nevázali zbytečně 
moc kapitálových zdrojů. 
 
Efektivní řízením oběžného kapitálu se zabývá tzv. řízení pracovního kapitálu 
v podniku. Pracovní kapitál je jedním z ukazatelů likvidity a opět záleží na společnosti, 
jak přesně si nadefinuje jeho výpočet. Obecně platí, že je rozdílem oběžného majetku a 
krátkodobých závazků. Konzervativnější společnosti požadují (a tomu přizpůsobují 
způsob finančního řízení), aby jejich pracovní kapitál byl pozitivní, tj. aby oběžná 
aktiva byla větší než krátkodobé závazky. Tím svým způsobem volí klid a dobré vztahy 
s dodavateli, kterým platí vždy řádně a včas za cenu potřeby většího objemu zdrojů (což 
může znamenat i větší množství cizích zdrojů, které jsou zpoplatněné). Agresivnější 
společnosti požadují záporný pracovní kapitál, tj. drží krátkodobé závazky na vyšší 
úrovni, než je oběžný majetek. Tím šetří zdroje a náklady na cizí zdroje, nicméně 
vystavují se riziku, že nebudou schopni dodržet splatnost svých závazků, což může 
způsobit zhoršení vztahu a svého kreditu u dodavatelů a věřitelů obecně. 
 
Finanční struktura podniku představuje strukturu podnikového kapitálu, z kterého je 
financován majetek. Z dynamického hlediska finanční struktura podniku ukazuje 
strukturu přírůstku podnikového kapitálu, ze kterého je financován přírůstek majetku 
(například přírůstek oběžného majetku či fixního majetku) [29].  
 
Vedle pojmu finanční struktura se používá i termín kapitálová struktura. Kapitálová 
struktura je pouze částí finanční struktury, neboť zachycuje strukturu podnikového 
kapitálu, ze kterého je financován jeho fixní majetek a část trvalá část oběžného 
kapitálu [29]. 
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Z pohledu finančního řízení společnosti jsou základní kategorie finanční struktury 
následující: 
 

- vlastní kapitál, 
- cizí zdroje, 
- ostatní pasiva. 

 
Vlastní kapitál je také nazýván vlastními zdroji, jeho podstatné položky jsou: 
 

- základní kapitál, 
- kapitálové fondy a rezervní fond, 
- hospodářský výsledek minulých let (nerozdělený zisk či nehrazená ztráta 

minulých let), 
- hospodářský výsledek účetního období (zisk či ztráta běžného období). 

 
Základní kapitál představuje víceméně pevnou část vlastního kapitálu, která vzniká 
zejména při založení společnosti, nicméně rozhodnutím valné hromady může být 
zvýšena či snížena v průběhu života podniku. Jeho výše zpravidla odpovídá trvalé 
potřebě vlastního kapitálu, která vyplývá především z potřeby stálého majetku a trvalé 
části oběžného majetku. Jeho výše souvisí s předmětem podnikání a potřebou majetku 
pro provozování hlavní činnosti. Tzv. kapitálově náročná odvětví potřebují velké 
množství stálého majetku, tj. je pravděpodobné, že budou mít i vyšší základní kapitál. 
 
Hospodářský výsledek minulých let může být buď nerozdělený zisk či neuhrazená 
ztráta minulých let. O tom, jak bude naloženo s touto položkou, rozhoduje valná 
hromada. Může být rozhodnuto, že zisky minulých let nebudou rozděleny a vyplaceny 
vlastníkům, ale že zůstanou buď dočasně či trvale ve společnosti a budou použity 
například na financování provozu či pořizování majetku.  
Management společnosti většinou vítá rozhodnutí, že hospodářský výsledek zůstane ve 
společnosti, neboť to znamená, že společnost může tento nezpoplatněný kapitál použít 
na místo cizího kapitálu, který je ve většině případů zpoplatněn, tj. zatížen úroky. 
Z pohledu vlastníka to může sice znamenat, že se aktuálně vzdává svého podílu na zisku 
ve prospěch fungování společnosti, nicméně může to být třeba za cenu, že se díky tomu 
zhodnotí společnost, tj. roste hodnota jeho podílu pro případ, že by ho chtěl třeba 
prodat. Další výhoda může spočívat v tom, že vlastník nemá okamžitou potřebu podíl na 
zisku spotřebovat či investovat jinam, a tak mu to může vnímat jakou další (či 
zvýšenou) investici do podniku.  
 
Někdy vlastníci volí variantu rozdělení a výplaty podílu na zisku a obratem vyplacený 
zisk vrací do společnosti ve formě půjčky. Motivem tohoto bývá, že půjčka může být 
zpravidla splacena dohodou i mimo dohodnutý termín a zároveň vlastník takto realizuje 
příjem ve formě úroku z půjčky. Tato varianta může zároveň motivovat management 
k efektivnějšímu řízení společnosti, neboť nezpoplatněné zdroje společnosti nenutí 
management k větší hospodárnosti. 
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Hospodářský výsledek účetního období je po schválení účetní závěrky valnou 
hromadou buď rozdělen a vyplacen vlastníkům či se z něj rozhodnutím valné hromady 
stává hospodářský výsledek minulých let (viz. výše). 
 
Cizími zdroji společnosti bývají především:  
 

- krátkodobé závazky,  
- dlouhodobé závazky, 
- bankovní úvěry a výpomoci, 
- rezervy. 

 
V kontextu zkoumaných společností jsou dlouhodobé závazky především závazky 
z obchodního styku se splatností delší než jeden rok, patří sem například dlouhodobé 
zálohy od odběratelů, kauce z titulu uzavřených nájemních smluv a závazky vůči 
společníkům z titulu dlouhodobých půjček. Dlouhodobé půjčky od vlastníků mohou být 
podstatným cizím zdrojem. 
 
Krátkodobé závazky představují především závazky z obchodního styku se splatností 
kratší než jeden rok, krátkodobé zálohy od odběratelů, závazky vůči zaměstnancům, 
vůči institucím (například sociální a zdravotní pojištění, správce daně apod.) Jak již 
bylo zmiňováno v souvislosti s oběžným majetkem, krátkodobé závazky s obchodního 
styku jsou položkou vstupující do výpočtu pracovního kapitálu. Je to zdroj 
krátkodobého financování, který není zatížen úrokem.  
 
Bankovní úvěry a výpomoci opět mohou být buď krátkodobého (splatné do jednoho 
roku) nebo dlouhodobého charakteru. Tento druh zdrojů je vždy zpoplatněn, tj. v jeho 
důsledku vznikají společnosti náklady. Podniky, podnikající v oblasti definované v této 
práci, používají zpravidla provozní či kontokorentní úvěr na financování provozního 
kapitálu a dále investiční, stavební či refinanční úvěr na pořizování či zhodnocování 
dlouhodobého majetku převážně nemovitostí. 
 
Rozvaze, definici její podstatných částí a vysvětlení řízení jejích jednotlivých položek, 
byla věnována pozornost, neboť navrhovaný model z ní čerpá významné položky a 
rovněž některé z nich upravuje pro potřeby konkrétní společnosti. Jak již bylo řečeno, 
rozvaha poskytuje obraz o tom, jaký majetek společnost používá pro svou činnost a 
z jakých zdrojů ho pořídila. Jedním ze zdrojů je vlastní kapitál (neboli Equity). Pro 
výpočet ROE (rentabilita vložených zdrojů) je možné použít buď Equity (vlastní 
kapitál) v souladu s definicí ve výkazu Rozvaha či dle potřeb konkrétní společnosti 
upravit. V případě, že se společnost rozhodne pro své potřeby nedefinovat Equity 
v souladu s Rozvahou, je třeba pro výpočet této upravené equity použít nejen 
agregovaných položek z výkazu Rozvaha, ale i příslušný detail z analytické evidence. 
 
ROE na úrovni podniku je počítáno z agregovaných položek ve výkazu Rozvaha (čistý 
zisk po zdanění a základní kapitál/equity). 
 
DuPont dekompozice ROE je počítána pro úroveň I. a II. rovněž z agregovaných 
položek z Rozvahy (detail je zobrazen viz Tab. 6). Od úrovně III. DuPont dekompozice 
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jsou pro výpočet užívány nejen agregované položky Rozvahy, ale i Výkazu zisku a 
ztrát, viz dále. 

3.4.2 Základní opis Výkazu zisku a ztrát ve vazbě na položky v modelu 

 
Účelem založení podniku je vykonávání činnosti, která má sloužit k vytváření zisků a 
růstu podniku či přesněji jeho tržní hodnoty. Účetní výkaz, který sleduje výsledky 
hospodaření podniku, se nazývá Výkaz zisku a ztráty (či také Výsledovka). 
Vykonáváním hlavní činnosti vzniká produkt (služba či výrobek), který je následně 
dodáván na trhy a prodáván. Prodejem podnik realizuje výnosy. Zároveň při tvorbě 
produktu dochází ke spotřebě výrobních faktorů (práce, zásoby, majetek), čímž vznikají 
náklady. [29] 
 
Výkaz zisku a ztráty tedy poskytuje obraz o tom, jak společnost efektivně hospodařila 
s majetkem evidovaným v Rozvaze ve sledované období, jaké a jak velké množství 
výrobních faktorů spotřebovala, tj. jaký hospodářský výsledek se jí podařilo 
vygenerovat. Zatím co Rozvaha poskytuje informaci o tom, jaký byl stav jednotlivých 
položek majetku a zdrojů k určitému datu, Výkaz zisku a ztráty eviduje náklady, výnosy 
a hospodářský výsledek za období mezi 2 stavy (počáteční a konečný stav) v Rozvaze.  
 
Výkaz zisku a ztát de facto vyjadřuje základní optimalizační úlohu s cílem dosáhnout co 
největšího zisku. Funkce zisku je tzv. funkcí výnosově nákladové, což znamená, že je 
rozdílem celkových výnosů a nákladů za sledovanou jednotku (podnik či jeho část). Jak 
již bylo zmíněno, výnosy nejsou plně v moci podniku. Výnosová funkce je definována 
součinem jednotkové ceny a množství. Výše ceny je ovlivněna trhem (poptávkou a výší 
disponibilního důchodu cílové skupiny). Nákladová funkce je plně v moci podniku, je 
výsledkem spotřeby všech výrobních faktorů přímo či nepřímo použitých pro vznik 
produktu. Je na podniku, jak efektivně svou podnikatelskou činnost zorganizuje, jaké 
výrobní faktory a za jakých podmínek smluvně či jinak dohodne, Zisk se nazývá 
hospodářským výsledkem, neboť je výsledkem hospodářské činnosti podniku.  
 
Struktura Výkazu zisku a ztráty je definována zákonem o účetnictví, nicméně pro své 
vnitřní potřeby se podnik může rozhodnout, že bude používat jinou strukturu, která více 
vyhovuje jeho potřebám, tj. která se zaměřuje na pro podnik podstatné položky. 
 
Je důležité správně vnímat obsah termínů výnos, náklad, aby nedocházelo k záměně 
s termíny příjem a výdej, které se váží k Výkazu peněžních toků. 
 
Výnos je peněžní vyjádření výsledků hospodaření podniku, přičemž nezáleží na tom, 
zda byla provedena skutečná peněžní transakce, tj. zda za dodaný produkt bylo skutečně 
zaplaceno [29]. 
 
Náklad je peněžním vyjádřením spotřeby podniku opět bez závislosti na tom, zda již 
proběhla peněžní transakce [29]. 
 
Výkaz zisků a ztrát obsahuje tzv. tokové veličiny, sleduje vždy výnosy a náklady 
vztahující se k určitému období (k průběhu určitého období), proto je nutné znát začátek 
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a konec období, za které se výsledovka sestavuje. Obvykle to bývá kalendářní rok či 
měsíc [29].  
 
Podnik vždy zajímá, jaké výnosy, náklady a z nich vyplývající zisk se vztahují k hlavní 
činnosti, kterou nazývá tzv. provozní činností. Sem patří výnosy, které vznikají díky 
prodeji výrobků a služeb zákazníkům a pouze takové náklady, které byly potřebné pro 
zajištění provozní činnosti vynaložit. Výnosy z prodejů se také nazývají tržbami. 
 
Mezi základní druhy provozních výnosů patří především: 
 

- Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 
- Tržby za prodej zboží, 
- Změna stavu zásob vlastní výroby. 

 
U společností zabývající se správou a rozvojem nemovitostí jsou zpravidla podstatnou 
položkou výnosy s prodeje služeb. Jedná se především o služby v souvislosti 
s pronájmem nemovitostí a poskytováním služeb s tím souvisejících (například pře-
fakturace dodávek elektrické energie, vody, vytápění, odvoz odpadu, úklid, ostraha 
apod.)  
 
 
Mezi základní druhy provozních nákladů patří především: 
 

- Spotřeba materiálu a energie, 
- Služby, 
- Osobní náklady,  
- Daně a poplatky, 
- Odpisy, 
- Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku, 
- Ostatní provozní náklady. 

 
Ve společnostech zabývající se správou a rozvojem nemovitostí bývají podstatné 
především náklady za spotřebu energií, které se většinou na základě smlouvy pře-
fakturovávají na nájemce, dále náklady za nakupované služby související s provozem 
nemovitých věcí, které nejsou zajišťovány vlastními zaměstnanci (např.: úklid, ostraha 
apod.). Další výraznou položkou bývají osobní náklady (tj. hrubé mzdy, sociální a 
zdravotní pojištění a ostatní osobní náklady). V kategorii daně jsou například náklady 
na daň z nemovitostí. Pokud společnost vlastní fixní majetek další nákladovou položkou 
jsou odpisy, které vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku (již bylo zmiňováno 
v části o Rozvaze). V případě, že v průběhu sledovaného období společnost prodá 
dlouhodobý majetek, je do nákladů zaúčtována zůstatková cena takového majetku a ve 
výnosech se proti tomu objeví výnos z prodeje majetku. 
 
Další částí Výkazu zisku a ztráty je část, která zachycuje výnosy a náklady spojené 
s finanční činností, tj. patří sem předem náklady na cizí kapitál (úroky), výnosy získané 
finanční činností (například úroky z půjček poskytnutých třetím osobám). 
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Pro potřeby finančního řízení se v rámci manažerské verze Výkazu zisku a ztráty 
používají různé varianty zisku (které se pak používají pro FA). Jedná se například o: 
 

- EAT je čistý zisk společnosti po zdanění (earnings after tax) a představuje zisk, 
který společnost za hospodářský rok vytvořila. Je na vlastnících, zda se 
rozhodnou ho ponechat ve společnosti či zda se rozhodnou ho rozdělit a vyplatit 
si. 

- EBT je zisk před zdaněním (earnings before tax) a v porovnání s EAT je vyšší o 
daň z příjmu právnické osoby. 

- EBIT je zisk společnosti před zdaněním a úroky (earnings before interest and 
tax) a v porovnání s EBT je vyšší o nákladové úroky. 

 
Pro model v této práci navrhovaný jsou čerpány z Výkazu zisku a ztráty především 
vstupy pro výpočet DuPont dekompozice, tj. především hodnoty pro výpočet rentability 
tržeb (tržby a zisk). 
 
Pro výpočet WACC jsou potřebné informace ohledně ceny cizích a vlastních zdrojů, 
které jsou čerpány ze smluv s bankami a investory a vychází z požadavků vlastníků. 
 
Vzhledem k tomu, že pro finanční řízení společnosti je třeba se zabývat i menšími 
jednotkami, než je podnik jako celek, je dále popsáno, jak je pro model využíváno 
vnitropodnikové účetnictví. 

3.4.3 Vnitropodnikové účetnictví a jeho potřeba pro model 

Vzhledem k tomu, že je záměrem model finančního řízení používat nejen na úrovni 
podniku, ale i na úrovni jeho nákladových středisek (suma nákladových středisek tvoří 
celý podnik) je třeba čerpat data pro výpočet ukazatelů nejen z podnikových Výkazů, 
ale i z vnitropodnikového účetnictví.  
 
Forma a organizace vnitropodnikového účetnictví není právně stanovena, účetní 
jednotka si ji určuje sama. Jeho strukturu si stanovuje společnost tak, jak nejlépe 
vyhovuje potřebám řízení společnosti, aby odpovědní pracovníci měli k dispozici 
informace potřebné pro své rozhodování. 
 
Je tedy možné říci, že vnitropodnikové účetnictví je systém, který poskytuje různým 
složkám firmy informace potřebné k vedení firmy a všech jejích částí. Vnitropodnikové 
účetnictví zahrnuje nejen účetní informace, ale slouží k lepšímu získání přehledu o 
všech činnostech firmy i ostatním organizačním složkám, které s chodem firmy souvisí 
a jsou jeho součástí. Bez vnitropodnikového účetnictví, resp. využitím jeho dat k dalším 
propočtům ukazatelů jak za firmu jako celek, tak za dílčí části firmy, nelze podnik 
účinně a efektivně řídit. Současně lze tato data využít pro motivaci (tzv. hmotnou 
zainteresovanost) pracovníků a tím aktivizovat (či se o to alespoň pokusit) potenciál 
každého zaměstnance. [29] 
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Hlavními úkoly vnitropodnikové účetnictví je poskytovat: 
 

- údaje pro finanční účetnictví, a to zejména stav a změny zásob vlastní výroby, 
aktivace vlastních výkonů, ocenění výkonů a zásob vytvořených vlastní 
činností. 

- informace o nákladech na produkty (služby či výrobky), tj. sledovat 
náklady, výnosy a hospodářský výsledek za jednotlivá hospodářská střediska, a 
tím poskytovat informace pro vnitropodnikové řízení a zajišťovat běžnou 
kontrolu nákladů. V kontextu podniků, na které se zaměřuje tato práce, je 
toto klíčová část, která je z vnitropodnikového účetnictví používána pro 
navrhovaný model. 

 
Když podnik zvažuje, jak vnitropodnikové účetnictví zavést a používat, účetní literatura 
mu nabízí dvě základní varianty: 
 

- formou analytických účtů k finančnímu účetnictví nebo  
- v samostatném účetním okruhu.  

 
Vnitropodnikové účetnictví (a to vedené formou analytických účtů k finančnímu 
účetnictví i vedené v samostatném účetním okruhu) je možné vést buď formou 
centralizovanou, kdy je účetnictví vedeno z jednoho centra v jedné účtárně, nebo 
decentralizovanou formou, kdy každé hospodářské středisko vede své účetnictví 
samostatně. V decentralizované formě existují v účtovém rozvrhu účty pro vzájemný 
styk mezi středisky. Tyto účty musí v souhrnu za celý podnik vykazovat nulový 
zůstatek, což je jednoduchá kontrola správnosti. Hospodářské středisko, které provede 
výkon pro jiné hospodářské středisko, vystavuje interní doklad (převodku nebo 
vnitropodniková faktura). 
 
Účetnictví vedené formou analytické evidence se označuje jako jednookruhové 
(finanční a vnitropodnikové účetnictví se vede v jednom účetním okruhu). Využívá se 
v menších podnicích, kde je i malá vnitropodniková spolupráce. Zavádí se analytické 
účty k 5. a 6. účtové třídě (analyticky se člení dle středisek). Dále se zavádí účet 599 – 
Vnitropodnikové náklady a účet 699 – Vnitropodnikové výkony (o tyto účty se doplní 
účtový rozvrh, tyto účty neovlivňují celkový hospodářský výsledek podniku). Náklady a 
výnosy mohou být zaúčtovány ve finančním účetnictví na syntetickém účtu, poté jsou 
rozepisovány na analytické účty podle středisek, nebo jsou zápisy zapisovány nejprve 
ve střediscích na analytických účtech a na syntetických účtech jsou zapisovány až jako 
měsíční obraty. 
 
Pokud účetní jednotka používá decentralizovanou formu, vede si každé hospodářské 
středisko své účetnictví samostatně. Vzájemná vazba mezi hospodářskými středisky je 
zajištěna prostřednictvím účtu 395 – Vnitřní zúčtování (v souhrnu za celý podnik musí 
mít tento účet nulový zůstatek).  
 
Hospodářský výsledek jednotlivých hospodářských středisek se zjišťuje jako rozdíl 
skutečných nákladů (účtová třída 5) a skutečných výnosů (účtová třída 6) včetně 
vnitropodnikových převodů. Hospodářský výsledek vykázaný v souhrnu podle 
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jednotlivých hospodářských středisek se musí rovnat hospodářskému výsledku 
z finančního účetnictví, což je další kontrola správnosti. 
 
Vnitropodnikové účetnictví vedené samostatným účetním okruhem využívají velké 
výrobní podniky, které mají velký počet středisek a složitou organizační strukturu. Tato 
forma účetnictví představuje dva oddělené okruhy účtování (finanční účetnictví – 
vedeno v 0. až 7. účtové třídě, a vnitropodnikové účetnictví – vedeno v 8. a 9. účtové 
třídě). Rozdělení účtových tříd 8 a 9 na účtové skupiny, jednotlivé účty a také 
obsahovou náplň si určuje účetní jednotka sama a o tyto účty si doplní účtový rozvrh. 
V kontextu podniků, na které se zaměřuje tato práce, je tato varianta pravděpodobná 
tehdy, pokud by středisko správy a rozvoje nemovitostí bylo součástí velké firmy 
(například velké stavební firmy). V podniku, na kterém je v této práci ověřován 
navrhovaný model, tato varianta byla aktuální před tím, než středisko správy a rozvoje 
nemovitostí bylo od stavební společnosti odděleno institutem odštěpení sloučením, 
který je popsán na začátku kapitoly 5 této práce. 
 
Úkolem každého hospodářského střediska je sledovat všechny náklady a výnosy 
(prvotní i druhotné), stav zásob vytvořených vlastní činností. Při účtování mimořádných 
nákladů či výnosů se zřizuje samostatné neutrální středisko.  
 
V rámci sledování nákladů a výnosů hospodářských středisek jsou prvotní náklady 
přebírány z finančního účetnictví (dokladem bývá soupis či sborník převzatých účetních 
případů vyhotovený finanční účtárnou dle jednotlivých hospodářských středisek), 
Druhotné náklady vznikají ze styku s ostatními hospodářskými středisky, 
v decentralizované formě se používá účet 999. Prvotní výnosy jsou zejména tržby 
převzaté z finančního účetnictví. Druhotné výnosy vznikají z dodávek výkonů jiným 
hospodářským střediskům, účtování je obdobné jako u druhotných nákladů.  
 
Podnik, na kterém je v této práci navrhovaný obecný model testovaný v kapitole 5 této 
práce, používá jednookruhové vnitropodnikové účetnictví, které je vedeno 
centralizovanou formou, tj. je pro něj dostačující analytická evidence. Je to dáno 
především jeho velikostí (středně velká firma) a tím, že jeho jednotlivá střediska mezi 
sebou vnitropodnikově výrazně „neobchodují“.  
 
Jak již bylo zmíněno, forma vedení vnitropodnikového účetnictví výrazně závisí na 
velikosti podniku a na jeho organizační struktuře, tj. je velice důležité vhodně vymezit 
nákladová či zisková střediska. Podnik, na kterém je ověřován model v kapitole 5 této 
práce, je organizačně rozčleněn (nejen pro potřeby vnitropodnikového účetnictví) na 
jedno nákladové středisko (správní režie společnosti) a na osm ziskových středisek. 
Každé ziskové středisko je nazváno podle lokality, kde se areál nemovitých věcí, které 
jsou jeho součástí, nachází (V rámci ziskového střediska je každá samostatná nemovitá 
věc označena zakázkovým číslem. Testování finančního modelu na úrovni zakázek je 
nad rámec této práce.). Na každém ziskovém středisku jsou sledovány nejen náklady, 
výnosy a zisk, ale je na něm evidován a tím pádem i odepisován veškerý dlouhodobý 
majetek. Nicméně je pravděpodobné, že ne všechny rozvahové položky potřebné jako 
vstupy pro výpočet v rámci finančního modelu budou alokovány na střediska, tj. 
pravděpodobně bude třeba použít i detail z modulu (v rámci účetního softwaru) 
majetkové evidence pro výpočet ukazatelů na úrovni středisek. Pokud bude finanční 
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model navrhovaný a testovaný v této práci používán ve společnostech, kde již nebude 
jednoznačné, z jakých zdrojů byly pořízeny jednotlivé majetkové položky, bude 
pravděpodobně pro Equity (vložený kapitál) na úrovni středisek použita hodnota 
majetku na jednotlivých střediscích (tj. bude vycházeno ze základního principu 
Rozvahy, kdy majetek se rovná zdrojům, tj. hodnota majetku se rovná Equitě, za kterou 
byl majetek pořízen. Zde bude třeba v rámci výpočtu modelu (respektive v tomu 
odpovídajícím kroku) upravit definici, co je v konkrétním podniku a středisku míněno 
Equitou.). Toto nastane i v testovaném podniku (a je pravděpodobné, že nejen v něm), 
neboť nemovité věci byly pořízeny před odštěpením oddělení správy majetku do 
samostatné společnosti a není k dispozici dokumentace, z které by bylo zřejmé, 
z konkrétně jakých zdrojů (vlastních či cizích a u cizích při jaké výší úroků) byly 
pořízeny (většina nemovitých věcí byla pořízena před více než 15-ti lety).



4 TVORBA MODELU 
 
Obecně lze říci, že: 
 

- Model lze chápat jako zjednodušenou reprezentaci skutečnosti. 
- Modelování je proces vytváření modelu systému a simulace je pak získávání 

nových znalostí o původním systému pomocí experimentování na tomto modelu. 
[2] 

 
V této práci je cílem vytvořit takový model, který zjednoduší rozhodovací proces 
(rozhodování o investicích do nemovitých věcí) a vyhodnocování skutečnosti ve vazbě 
na plnění plánu, tj. poskytne takový podklad pro rozhodování a řízení, který ušetří čas 
(nebude třeba pracovat s hlubším detailem) a zvýší kvalitu podkladů pro rozhodování. 
Zároveň model pomůže včas a rychleji vyhodnocovat (na základě historických a 
aktuálních dat) či simulovat (s pomocí plánovaných dat) a následně rozhodovat o 
jednotlivých investicích do nemovitých věcí i podniku jako celku. 
 

4.1 Schéma modelu – základní úvaha a návrh 
 
Dále je posloupnost otázek, z kterých vychází návrh finančního modelu a za nimi 
následuje schéma Modelu. Jsou definovány otázky, na které model hledá odpovědi 
primárně pro vlastníka (investora) a zároveň pro management, který investorovi 
předkládá návrhy a následně prezentuje, jak se je daří naplňovat. 
 

1. JE „MOJE“ PODNIKÁNÍ S NEMOVITOSTMI SMYSLUPLNÉ? 
 

2. JAK TO POZNÁM? 
 

3. POMOCÍ UKAZATELE ROE. 
 

4. CO OVLIVNÍ UKAZATEL ROE? (Je to zřejmé z ROE dekompozice?) 
 

5. JAKÉ ROE JE MOŽNÉ OČEKÁVAT či POŽADOVAT (obor, podnikání, 
firma)? 

 
6. JE ROE ≥ WACC (průměrný náklad na kapitál pro mé podnikání)? 
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Nabízí se otázka, zda na místo ROE nepoměřovat s WACC ROA, nicméně investora 
(do podniku či nemovitosti) zajímá, jak riziková a výnosná je INVESTICE (tj. vklad, 
tedy EQUITY). Pokud další investor či finanční instituce do INVESTIČNÍHO 
ZÁMĚRU (na téma zhodnocení nemovitosti) vloží peníze (kapitál), je možné tento další 
vklad vnímat jako STVRZENÍ KVALITY a ZAJÍMAVOSTI konkrétního záměru, jak 
naložit s nemovitostí. 

ROE                     ≥                        WACC? 

Které složky a 
Jak ovlivní ROE? 

DuPont dekompozice 
Úroveň:   

- celá firma 
- per části/střediska 

Čas: 
- realita (z účetnictví, tj. 

minulost) 
- budoucnost  

� plán  
� INVESTIČNÍ 

ROZHODOVÁNÍ 

Jaké je WACC na 
kapitál 

v podniku? 

ANO 
 

ROE 
je větší 

ANO = investuji do 
svých nemovitostí, 
(riziko je ovlivnitelné podnikem) 

Obrázek 6 – Schéma popisující princip navrhovaného modelu 
[zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 



4.2 Obecný návrh metodiky – tvorba modelu 
 
Model bude vytvořen pomocí tabulkového procesoru MS Excel, kde budou data 
přenášena propojením jednotlivých tabulek a klíčové parametry budou vyneseny do 
grafů. V další fázi (nad rámec této práce) budou vytvořena makra pro automatické 
přenášení aktuálních dat z účetnictví do připraveného formátu v MS Excelu. 
 
 
Do modelu budou použity následující vstupy: 
 

- Účetní výkazy za podnik jako celek. 
- Výsledovky a některé rozvahové položky za střediska (jednotlivé areály 

zahrnující ucelený soubor nemovitých věcí). 
- Finanční ukazatele (viz. Kapitola 3.3 Metody hodnocení výkonnosti) a z nich 

především: 
o absolutní ukazatel Equity (kapitál vložený do nemovité věci), 
o poměrový ukazatel (míra neodepsanosti konkrétní nemovité věci), 
o pyramidální rozklad ROE,  
o WACC a jeho rozklad (respektive jak jednotlivé jeho sub-složky 

ovlivňují výslednou hodnotu). 
 
H1: Model vychází z hlavní Hypotézy, že pokud je splněna nerovnost ROE ≥ WACC, 
pak podnik spravující a rozvíjející nemovité věci či jeho část (středisko, zakázka, 
nemovitá věc) jsou efektivní.  
 
H2: Pro konkrétní podnik bude důležité, jaký je požadavek vlastníků na výnosnost 
vlastního kapitálu (Re ve výpočtu WACC). Proto se nabízí dále testovat, zda hlavní 
hypotéza vyjádřená nerovnicí ROE ≥ WACC je splněna při Re = Rd (požadovaná 
výnosnost cizích zdrojů ve výpočtu WACC). 
 
Výše Re vychází z aktuální situace v podniku (může být ovlivněna tím, jaká je aktuální 
průměrná cena cizích zdrojů podniku) a na trhu, kdy cena peněz na mezibankovním trhu 
je na úrovni tzv. technické nuly, a tudíž pokud by investor měl své volné finanční 
prostředky na účtu (i termínovaném) neobdržel by žádnou odměnu ve formě úroku (či 
minimální na úrovni desetiny procenta či ještě méně). Aktuální strategie bank je 
motivovat vkladatele k investicím, proto běžné i termínované účty de facto nejsou 
úročené.  
 
V návaznosti na zafixování Re na úrovni Rd bude zajímavé na konkrétním podniku (v 
kapitole 5) zjistit, jaké Re je vlastně dosahováno, kam až investor (vlastník) může jít 
s požadavkem na rentabilitu vloženého kapitálu, aniž by musel měnit způsob a rozsah 
užívání nemovitých věcí (tj. aktuální stav, tj. účel užívání, podmínky, za kterých 
pronajímá či provozuje nemovitosti). 
 
H3: Dále se nabízí testovat, zda hlavní hypotéza bude splněna při změně ceny peněz na 
mezibankovním trhu, tj. zda nerovnice platí, když cena peněz na mezibankovním trhu: 



 45

- Blíží se technické nule (aktuální situace od roku 2015), aktuální diskontní sazba 
0,05%. 

- Je menší než nula (záporné úrokové míry, které aktuálně některé centrální banky 
již aplikují). 

- Je mírně větší než nula (až do roku 2015 standardní prostředí). 
- Je výrazně vyšší než nula. 

 
Interval úrokových měr, pro které bude H3 ověřováno na konkrétním podniku bude 
mezi nulou a deseti procenty. Důvodem je aktuální stav na bankovním trhu (spíše dolní 
hranice intervalu) a očekávaný střednědobý výhled (ve vazbě na americký trh, kde už se 
začínají úrokové míry mírně zvyšovat). Zatím se jeví nepravděpodobné, že by mohlo ve 
střednědobém horizontu dojít k překročení úrokových měr nad hranici 10 %. Pokud by 
se tak stalo je velice pravděpodobné, že podniky, pro které je v této práci navrhován 
finanční model, by museli výrazně restrukturalizovat (což je nad rámec tématiky práce). 
Schéma návazností hypotéz H1, H2 a H3 je dále. 
 

 
Obrázek 7 - Schéma návratnosti hypotéz H1, H2 a H3 v navrhovaném modelu 

[zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 

Pro vytvoření obecného modelu byla provedena rešeršní činnost v dané oblasti. 
Navržený obecný model včetně hypotézy, z které vychází, bude ověřen na konkrétní 
společnosti (viz. Kapitola 5). 
 

H1: ROE ≥ WACC

ROE = EAT/E
(P = E + D)

WACC = Re x E/P + Rd x (1 – t) x D/P

Ověřování HYPOTÉZY H2 na úrovni 
PODNIKU:

 1. Platí H1 pro Re = Rd?
 2. Pro jaké MAXIMÁLNÍ Re platí H1?

Ověřování HYPOTÉZY H3 na úrovni 
PODNIKU pro:

 1.  měnící se úrokovou sazbu v intervalu 
<0;10%> 

 2. Hledání maxima Rd. Kam až může 
cena cizích zdrojů stoupnout?

H2: Platí ROE ≥ WACC pro Re = Rd ?

 ↑ Re  → ↑ WACC 
(Růst Re způsobí růst WACC)

 ↑ Rd  → ↑ WACC Ʌ ↓ ROE 
(neboť ↑úroků →↓EAT)

H3: Platí ROE ≥ WACC pro měnící se Rd ?
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Jaké ukazatele a přístupy z FA a proč jsou pro model použity:  
 

- ROE a jeho pyramidální dekompozice DuPont. 
Jedním z klíčových parametrů modelu je ROE, neboť to je klíčový parametr, 
který investor (vlastník) do nemovitých věcí sleduje. ROE je v modelu 
používáno nejen na úrovni podniku jako celku, ale i na úrovni jeho ucelených 
částí, tzv. areálů (souhrn nemovitých věcí pojmenovaný dle lokality, kde se 
nachází). Je možné pyramidálně rozkládat nejen podnik do areálů (střediska, kde 
suma všech středisek tvoří celý podnik), ale i jednotlivé areály do jednotlivých 
nemovitých věcí. Nicméně model vytvořený v této práci bude končit na úrovni 
areálu (i když je možné v rozkladu dále pokračovat). 
 

- ROE a interpretace jeho jednotlivých sub-složek. 
V rámci modelu je možné sledovat míru vlivu jednotlivých jeho sub-složek na 
výsledný ukazatel (právě díky DuPont rozkladu), tj. jak řídit a ovlivňovat 
jednotlivé sub-složky, aby vrcholový ukazatel vykazoval žádoucí hodnoty, tj. 
aby sloužil jako vhodný nástroj pro směřování a vedení firmy žádoucím 
směrem. Díky rozkladu je možné vyhodnotit, které sub-složky jsou 
v konkrétním podniku snáze ovlivnitelné a jak je ekonomicky a provozně 
náročné je ovlivňovat žádoucím směrem. 
 

- Poměřování ROE a WACC či jiných parametrů a nástrojů Investičního 
rozhodování. 
ROE de facto vyjadřuje návratnost vlastního kapitálu. V rámci vytváření modelu 
je okrajově hledána souvislost či analogie mezi ROE a IRR (Internal Rate of 
Return, vnitřní výnosové procento investice).  
 
WACC (Weighted Average Cost of Capital) vyjadřuje průměrné náklady na 
kapitál, který podnik pro svou činnost používá (v potaz je možné brát náklady na 
cizí i vlastní kapitál, v práci je hledána optimální varianta výpočtu WACC 
možná a vhodná v podmínkách konkrétního podniku. V literatuře je mnoho 
názorů na výpočet právě WACC, přičemž o konkrétním výpočtu rozhodují 
především dostupnost dat a podmínky konkrétního podniku). V kontextu 
vlastních zdrojů se jedná de facto o alternativní náklady kapitálu (či náklady 
ztracených příležitostí). Model hledá odpověď na otázku vlastníka, jak 
vysoké by ROE mělo být, aby bylo smysluplné do podniku či jeho části 
vlastní zdroje (equity) vložit. Proto je model postaven na hypotéze, že ROE 
pro podnik (či jeho část) by mělo být přinejmenším rovno WACC, či spíše 
vyšší. Neboť jak vlastník (investor) vyhodnotí, jak vysoké ROE je reálné a 
přiměřené pro daný podnik, obor podnikání a aktuální makroekonomickou 
situaci? (viz. „Rozhodovací situace“ v předešlém schématu nastíněná). 
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- Model se zabývá Rozhodovacími situacemi na pomezí FA a Investičního 
rozhodování a hledá způsob, jak nabídnout i určitou dynamiku (změnu 
v čase). 
Vzhledem k tomu, že zhodnocování nemovitostí je investičního charakteru, je 
třeba, aby model alespoň simuloval situaci (vliv na ROE) ve více než jednom 
okamžiku (porovnání základních parametrů ve startovací pozici a po realizaci 
investice). V další fázi (nad rámec této práce) bude hledáno po jakou dobu, by 
měla být nerovnost (hypotéza, z které model, vychází) platit, zda po dobu 
návratnosti investice či po období delší. Pokud delší, tak jak délku tohoto období 
stanovit. 
  

- Model je vytvářen jako obecný, nicméně pro konkrétní typ společností 
(malá či středně velká společnost zabývající se správou a rozvojem 
nemovitostí). 
Předmětem práce je model vytvořit (navrhnout) tak, aby ho bylo možné snadno 
a efektivně implementovat (i toto je ověřováno na konkrétní společnosti). Tato 
podmínka je zárukou toho, že model bude nejen funkční, ale i jednoduchý a 
schůdně implementovatelný a použivatelný v malé či středně velké společnosti. 
Proto jsou pro model vybrány ukazatele, které: 

� jsou vypovídající a zároveň ukazatele snadno spočítatelné a 
interpretovatelné (návrh variantních sub-složek ROE 
dekompozice pro části menší než celá firma), 

� není třeba náročně upravovat data z účetnictví či případné úpravy 
nejsou příliš časově náročné a jsou automatizovatelné (data se 
vytěžují ze základních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát, 
z evidence majetku vedeného v Rozvaze a z vnitropodnikového 
účetnictví), 

� jednoduchost. 

Z výše uvedeného vyplývá, že podstatou modelu je to, že vlastník (de facto investor do 
konkrétního podniku) v rámci rozhodování se („Rozhodovací situace“) do čeho v rámci 
správy a rozvoje nemovitostí investovat zamýšlí nad tím, zda z dlouhodobého hlediska 
bude splněno kritérium, že ROE je vyšší či alespoň rovno WACC. Jak si toto ověřit na 
základě již uzavřených období a jak to použít pro plánování (včetně rozhodování, zda 
konkrétní investici zrealizovat) je součástí vytvořeného modelu. 
 
4.2.1 Vstupní úvaha – tvorba modelu a ověření hypotézy 
 
Hlavní Hypotéza zní: 
„Model založený na komparaci finančních ukazatelů s váženými průměrnými 
náklady kapitálu investora je vhodným nástrojem posouzení efektivnosti investic 
do nemovitých věcí“. 
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Hypotéza vychází z předpokladu, že každý podnik či konkrétní záměr je pro vlastníka 
investicí, obzvláště pokud se jedná o podnikání s nemovitostmi (s nemovitými věcmi, 
dále jen „nemovitosti“), tj. vlastník (de facto investor) požaduje návratnost své investice 
(vkladu neboli equity). 
 
Zpřesněná hypotéza níže odpovídá na otázku „Jaký finanční ukazatel je vhodný pro 
komparaci?“: 
„Rentabilita vloženého kapitálu (ROE) do konkrétního podniku či projektu 
zhodnocujícího nemovitou věc by měla být rovna nebo vyšší než vážené průměrné 
náklady na celkový kapitál vložený do projektu.“ 
 
Hypotéza vyjádřena nerovnicí: 
ROE ≥ WACC platí jak pro podnik (podnik je souhrnem areálů nemovitých věcí), tak 
pro jednotlivé areály i pro jednotlivé nemovité věci. 
 
4.2.2 Úvahy vedoucí k potvrzení či vyvrácení hypotézy 
 
Následující úvaha hledá odpověď na otázku „Co to znamená, když platí pravý opak 
hypotézy, tj. WACC ≥ ROE?“ 
 
V aktuální situaci, kdy cena peněz je na úrovni technické nuly a některé země dokonce 
zavedly záporné úrokové sazby, by nerovnice vypadala následovně: 
 
0 (či např. -0,4%) ≥ ROE 
 

→ Z čehož vyplývá, že ROE je záporné. 
 
→ Z čehož vyplývá, že equita je či byla použita na generování ztráty, tj. 
EKONOMICKÝ NESMYSL. 

 
Tímto je pro zápornou cenu peněz na mezibankovním trhu negací dokázána platnost 
nerovnice, že ROE ≥ WACC. 
 
Dále jsou otázky, které jsou relevantní k ověřování/vyvrácení hypotézy:  
 

- Je vůbec relevantní poměřovat právě tyto dva ukazatele (ROE a WACC)? 
- Je vhodnější požadovat ROA vyšší než WACC? 
- Je podobnost mezi ROE a WACC a nástroji IR (NPV a IRR)? 
- Který z těchto dvou parametrů (ROE, WACC) či složek pro jejich výpočet, se 

chová podobně jako IRR? 
- Vzhledem k tomu, že zhodnocování nemovitých věcí je investičního charakteru, 

jak to posuzovat v čase?  
- Je řešením mít požadavek na WACC a ROE, respektive jejich minimální 

hodnotu po celou dobu užívání (či alespoň dobu požadované návratnosti) 
investice? Tímto se zabývají dílčí hypotézy H2 a H3. 
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Je vůbec relevantní poměřovat právě tyto dva ukazatele (ROE a WACC)? 
 
Co to vlastně znamená, když podnik má WACC na konkrétní projekt vyšší než ROE? 
Že je ochoten zaplatit za cizí kapitál více, než kolik dostane sám za vložený kapitál 
včetně vytvoření záměru a rizika spojeného s realizací záměru a vlastní realizací, tj. 
jednalo by se o situaci, kdy kapitál je ceněn více než myšlenka a vše s ní související, tj. 
toto určitě neplatí v situaci, kdy cizího kapitálu je dostatek (například aktuální situace 
velkého přebytku kapitálu na českém trhu, tj. situace, kdy mnoho investorů hledá 
zajímavé investiční příležitosti a zároveň na trhu je málo zajímavých investičních 
příležitostí.). Tj. v situaci, kdy centrální banky tisknou peníze (několikaleté 
tzv.“oživování ekonomiky“ emisí peněz) by mělo platit, že ROE projektu/záměru je 
určitě vyšší než WACC. Výjimkou může být pouze situace, kdy je za cizí kapitál 
považována půjčka vlastníka. Důvodem může být daňová optimalizace, neboť pokud 
vlastník půjčí společnosti peníze, tak úrok je daněn pouze srážkovou daní, ale ze 
základního kapitálu vlastníkovi nejde žádný úrok, pouze podíl na zisku, který je zdaněn 
nejprve ve společnosti (aktuálně u PO 19%) a následně srážkovou daní při výplatě 
podílu na zisku. Tj. je důležitá definice, co je u projektu (záměru, ale vlastně i 
podniku) považováno za EQUITY, zda pouze vklad (charakterem základní kapitál 
v Rozvaze), či všechny zdroje vložené společníky bez ohledu na formu, tj. suma 
základního kapitálu a půjček. 
 
V rámci této úvahy je důležité připomenout pravidlo, které platí v souvislosti s finanční 
pákou: 
 
„A/E je tzv. multiplikátor vlastního kapitálu neboli finanční páka (zvýšení podílu 
cizího kapitálu na celkovém kapitálu, tedy vyšší zadluženost, podniku má pozitivní vliv 
na ROE za podmínky, že podnik dokáže každou další korunu dluhu zhodnotit více, než 
činí úroková sazba dluhu).“ [3]   
 
Je vhodnější požadovat ROA vyšší než WACC? 
 
Pokud už do hospodářského výsledku pro výpočet ROA budou započítány náklady na 
kapitál, při nedostatku jiných investičních příležitostí či při nedostatku méně rizikových 
investičních příležitostí může nastat situace, že pro vlastníka bude akceptovatelnější i 
ROA nižší než WACC. Může to být například reakce na vnější nejistotu, riziko 
nestabilního bankovního systému (například velké otazníky nad největší německou 
bankou v říjnu 2016 (Deutsche bank), aby nebyla spouštěčem bankovní krize). 
Na většinu v předchozím textu uvedených otázek odpovídá vlastní úvaha shrnutá v 
následující tabulce formou porovnání hypotézy a nástrojů Investičního rozhodování 
(NPV – čistá současná hodnota, IRR – vnitřní výnosové procento). 
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Tabulka 3 Analogie mezi nástroji Investičního rozhodování a modelem 

 Investiční 
rozhodování 

Investice do nemovitých věcí – navrhovaný 
MODEL 

Základní 
podmínka 

NPV ≥ 0 ROE ≥ 0 

Minimálně 
musí být 
splněno 

NPV = 0 ROE = WACC 

Jaký je min 
výnos? 

IRR při NPV = 0 Re při ROE = WACC 

 IRR je min diskontní 
sazba 

Re je min výnosnost vlastního kapitálu (Re z výpočtu 
WACC) 

Po jak dlouhé 
období musí 
platit 
podmínka? 

Minimálně po dobu 
návratnosti 
(diskontovanou) 

Minimálně po dobu splacení equity a cizího 
kapitálu 

Jaká 
podobnost 
z porovnání 
vyplývá? 

 ROE se chová podobně jako NPV, pouze ROE 
je vždy pro 1 období. 
 
Re (z výpočtu WACC) se chová podobně jako 
IRR. 

V čem je 
rozdílnost? 

1. Platí minimálně 
po dobu splacení 
investice. 
 
2. Pro výpočet se 
používají položky 
CF (příjmy a výdaje 
v čase). 

1. Je třeba nastavit dobu trvání 
podmínky/hypotézy – nabízí se také 
minimálně po dobu splacení celkového 
kapitálu použitého na investici. 
2. Pro výpočet se používají položky 
Výsledovky a Rozvahy. 
 
Nicméně je možné předpokládat, že 
v průběhu splacení investice (celkového 
investovaného kapitálu) se každý náklad 
stane výdajem a každý výnos příjmem, tj. 
potře se rozdíl mezi Výsledkovým a CF 
pohledem (tj. je možné vycházet 
z předpokladu, že vše bude uhrazeno). 

 [zdroj: vlastní úvaha, zpracování: vlastní] 

 
Tabulka výše hledá analogie mezi základními nástroji Investičního rozhodování a 
hypotézou, na které je postaven model finančního řízení popisovaný a ověřovaný v této 
práci. Z výše uvedeného vyplývá podobnost mezi základními nástroji Investičního 
rozhodování a Modelem ověřovaným v této práci. Racionální investor požaduje 
výnosnost vloženého kapitálu vyšší či alespoň porovnatelnou s alternativními 
investičními příležitostmi na trhu, ale za podmínky, že nejsou rizikovější. V okamžiku 
vnější nejistoty (aktuální makroekonomická situace vykazuje nejistotu ve střednědobém 
i dlouhodobém horizontu), je konzervativnější investor ochoten akceptovat i nižší 
výnosnost za cenu menšího rizika. V této práci je vytvářen a ověřován model pro 
konzervativnějšího investora, tj. investora, který raději investuje do nemovitých věcí 
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prostřednictvím společnosti, kterou vlastní, neboť to mu dává větší možnost ovlivnit, 
jaká investice bude realizována a jak efektivně bude provozována. Je možné říci, že 
navrhovaný model pomáhá investorovi odpovědět na otázku, zda jeho investice je 
smysluplná a jakou má výnosnost. 



4.3 Model, metodika, jednotlivé kroky 
 
V předchozích částech jsou definována východiska a hypotézy modelu a provedeno 
ověření hypotézy v obecné rovině.  
 
Proto, aby model mohl být používán v praxi, je třeba vytvořit metodiku (posloupnost 
kroků a případných doporučení), jak model implementovat a používat. Metodika je 
navržena v 31-ti krocích, aby byla použitelná pro implementaci průměrným uživatelem 
v podniku. Metodika je popsána sledem 31-ti kroků, aby se mohla stát solidním 
základem pro vytvoření manuálu (názvem a záměrem práce je nejen vytvoření modelu, 
ale i jeho efektivní implementace, proto taková podrobnost kroků).  
 
Model se skládá ze dvou základních úrovní, kdy každá úroveň je definována 
posloupností kroků. Na úrovni podniku jsou v rámci modelu ověřovány/testovány 
všechny hypotézy (H1, H2, H3), na úrovni středisek pouze základní H1, neboť WACC 
je počítán pouze pro úroveň podniku, tj. pro všechna střediska (či jiné části podniku, 
nicméně metodika předpokládá, že podnik se skládá ze středisek) je stejný. 
 
Jak již bylo několikrát v textu připomínáno, pro úspěšnou implementaci a 
následné užívání modelu, je důležité definovat jednotlivé položky, z kterých se 
počítají 2 ukazatele (ROE, WACC). Je třeba je jednoznačně definovat a případně 
upravit tak, aby byly jednoduše a snadno spočitatelné, což je zřejmé jak 
z následujících kroků, tak kroků implementace v kapitole 5. 
 
31 kroků (viz. Schéma, které následuje) je dále definováno (popsáno) v rámci 3 kapitol: 
4.3.1 – Základní nastavení (kroky 1 až 3) 
4.3.2 – Výpočet a vyhodnocení na úrovni podniku (kroky 4 až 20) 
 4.3.2.1 – ROE a DuPont (kroky 4–9) 
 4.3.2.2 – WACC (kroky 10–18) 
 4.3.2.3 – Je splněna nerovnost na úrovni podniku? (kroky 19–20) 
4.3.3. – Výpočet a vyhodnocení na úrovni středisek (kroky 21 až 31) 

4.3.2.1 – ROE a DuPont (kroky 21–26) 
 4.3.2.2 – WACC – stejné jako pro podnik 
 4.3.2.3 – Je splněna nerovnost na úrovni středisek? (kroky 27–31) 
 
Stejná struktura kapitol a čísla kroků (1 až 31) je analogicky použita i v kapitole 5 
(ověření modelu na konkrétní společnosti), aby bylo zřejmé, že testování modelu na 
konkrétní společnosti probíhá v souladu s metodikou popsanou v této kapitole, pouze 
číslování 3 základních kapitol začíná číslem 5, tj. analogie v kapitole 5 je následující: 
5.3.1 – Základní nastavení (kroky 1 až 3) 
5.3.2 – Výpočet a vyhodnocení na úrovni podniku (kroky 4 až 20) 
5.3.3. – Výpočet a vyhodnocení na úrovni středisek (kroky 21 až 31) 
Pro rychlejší orientaci čísla a názvy kroků v kapitole 5 jsou modrým písmem. 
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4.3.1 Základní nastavení modelu 
 
Je třeba začít nastavením 3 základních oblastí, tj. pro jakou účetní jednotku bude model 
využíván, pro jaké období směrem dozadu (minulost z účetnictví) a pro jaké směrem 
dopředu (plány) a v kolika variantách bude zpracováván. 
 

1. Pro jakou účetní jednotku (účetní jednotka = podnik). Je možné, že model 
bude používán subjektem, který vlastní či řídí více účetních jednotek, tj. nejprve 
je třeba zvolit pro jakou účetní jednotku je právě model (respektive výstup z něj) 
zpracováván. Analogií je například používání účetního softwaru, kdy v rámci 
jedné licence (na účetní program či informační systém) je na začátku vždy třeba 
zvolit pro jakou účetní jednotku je do účetnictví nahlíženo (či prováděno 
zpracovávání v rámci vedení účetnictví). 
 

2. Pro jaké účetní období (minulost/vstupy z účetní evidence či plán). V tomto 
kroku je třeba zvolit, pro jaké účetní období bude model používán, zda pro 
vyhodnocení minulosti na základě již v účetnictví zpracovaných období (v 
průběhu roku, předběžné výsledky za nedávno skončené účetní období, 
auditované výsledky). 

 
3. Jeden výpočet či variantní zpracování (varianty „úpravy dat“, definice, 

jaké úpravy dat, tj. jaká re-klasifikace bude prováděna). Tímto krokem je 
míněno, že na začátku je třeba udělat rozhodnutí, zda se na podnik (účetní 
jednotku) s pomocí modelu chceme dívat například pouze v jedné variantě a 
sice, na základě auditem ověřeném účetním obdobím, či zda chceme na účetní 
jednotku nahlížet variantně, například, jakých výsledků (hodnoty klíčových 
parametrů) by podnik dosahoval, kdyby například nějaký druh oprav většího 
charakteru byl klasifikován jako technické zhodnocení majetku. Či je možné 
zpracovávat modelem několik variant zvažovaného investičního záměru a díky 
výstupu k modelu porovnávat, jaké důsledky (přínosy a nevýhody) každá 
z variant způsobí v kontextu sledovaných parametrů a jejich vazeb (používaných 
ve finančním modelu). 

 

4.3.2 Výpočet a hodnocení na úrovni PODNIKU v rámci modelu 
 
4.3.2.1 ROE a DuPont 
 

4. Příprava dat na výpočet ROE (vzorec pro výpočet v souladu s kapitolou 3). 
V tomto kroku je nutné na základě vzorce uvedeného v kapitole 3 této disertační 
práce pro samotný výpočet zjistit jednotlivé výše položek vstupujících do tohoto 
ukazatele. A to výše zisku, tj. takové varianty zisku, které jsou pro výpočet 
potřeba, přičemž je pravděpodobné, že bude třeba připravit EBITDA (zisk před 
zdaněním, úroky, odpisy a amortizací), EBIT (zisk před zdaněním a úroky), 
EBT (zisk před zdaněním), EAT (čistý zisk) či další varianty, které podnik pro 
své řízení používá. Pro samotný výpočet se ve velké většině případů používá 
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EATu a EBITu, které jsou zjistitelné z výkazu zisku a ztráty, kde je uveden zisk 
před zdaněním a k němu lze přičíst nákladové úroky, tak abychom pracovali 
dále s EBITem či je možné vzít v úvahu provozní hospodářský výsledek, který 
de facto kopíruje hodnotu výše zmíněnou EBITu, či je možné vzít čistý zisk 
(EAT). Ve jmenovateli ukazatele ROE je hodnota vlastního (či vloženého) 
kapitálu, která je zjistitelná z rozvahy, a to sice z pasivní strany, kde je přímo 
určena hodnota vlastního kapitálu. Také je možné vzít v úvahu upravenou 
položku vyjadřující Equitu a to např. zůstatkovou cenu majetku (časté 
v developerských firmách, kdy equitou je míněn celkový vložený nebankovní 
kapitál). 
 

5. Příprava dat na výpočet jednotlivých úrovní DuPont (dekompozice na 
jednotlivé úrovně v souladu s kapitolou 3). V tomto kroku je nutné na základě 
rozkladu vzorce pro výpočet ROE uvedeného v kapitole 3 (včetně 
schematického znázornění dekompozice ukazatele ROE do jednotlivých 
podúrovní, konkrétně do šesti podúrovní) této disertační práce pro samotný 
výpočet zjistit jednotlivé výše položek vstupujících do jednotlivých podúrovní. 
To, jaká varianta jednotlivých parametrů pro výpočet na jednotlivých úrovních 
bude zvolena, záleží na potřebách a podmínkách konkrétního podniku (tj. 
definice zisku či tržeb či equity či dalších nemusí být u všech podniků 
identická). Konkrétně to znamená, že je třeba: 

I. První úroveň jsou vstupy pro výpočet ROE, tj. předchozí krok 
číslo 4. 

II.  Pro druhou úroveň je třeba pro výpočet ROA vzít z rozvahy výši 
celkových celkového majetku, zisk už je připraven z předchozího 
kroku. Pro výpočet finanční páky jsou už připraveny oba 
parametry pro výpočet z předchozího kroku, tj. celkový majetek 
(aktiva) a vlastní kapitál (equity).  

III. Pro třetí úroveň dekompozice je třeba připravit parametr S, tržby 
z Výkazu zisku a ztrát. Ostatní složky pro výpočet na této úrovni 
jsou již připraveny z předchozích úrovní či kroků. 

IV. Pro čtvrtou úroveň dekompozice je třeba pro výpočet úrokového 
břemene připravit z Výkazu zisku a ztát zisk před zdaněním 
(EBT) a zisk před zdaněním a úroky (EBIT), pokud již nejsou 
připraveny z předchozích úrovní či kroků. Dále je třeba pro 
výpočet tzv.“daňového zatížení“ vzít z Výkazu zisku a ztrát čistý 
zisk (EAT), pokud již nebyl připraven v předchozích úrovních či 
krocích. Pro výpočet provozní rentability tržeb již jsou 
připraveny oba parametry z předchozích úrovní či kroků (zisk 
před zdaněním a úroky a tržby). 

V. Pro výpočet páté úrovně dekompozice je třeba připravit 
z Výkazu zisku a ztrát ostatní výnosy (OS) a celkové náklady 
(CN). Dále je třeba z Rozvahy vzít výši oběžných aktiv (OA) a 
stálých tedy dlouhodobých aktiv (FixA). 
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VI. Pro výpočet poslední (pracuje s nejpodrobnějšími položkami 
z Výkazu zisku a ztrát a z Rozvahy), v pořadí šesté, úrovně 
DuPont dekompozice je třeba vzít z Výkazu zisku a ztrát 
jednotlivé druhy tržeb (jejichž součtem jsou celkové tržby 
S uvedené v předchozích úrovních) a jednotlivé druhy nákladů, 
jejichž sumou jsou celkové náklady připravené v předchozí 
úrovni. Dále je pro výpočet na této úrovni potřeba připravit výši 
jednotlivých složek, z kterých se skládají celková oběžná aktiva 
OA připravená v předchozí úrovni a dále výši jednotlivých 
složek, z kterých se skládají dlouhodobá aktiva FixA připravená 
rovněž v předchozí úrovni.  
 

6. Kontrola, zda jsou všechny složky pro výpočet ROE a DuPont na úrovni 
podniku dostupné. Tento krok konkrétně znamená, že se zkontroluje, zda 
všechny parametry potřebné pro výpočet ROE a DuPont dekompozice (kroky 4 
a 5 výše) jsou dostupné a již připravené pro další zpracování. 
 

a. Ano, tj. všechny parametry pro výpočet jsou dostupné a je možné 
přistoupit ke kroku osm, tj. spustit výpočet. 
 

b. Ne, tj. některé parametry nejsou k dispozici, tj. je třeba pro ně najít 
alternativní variantu a přizpůsobit definici chybějících sub-složek 
možnostem konkrétního podniku  
 

7. Definice, co je pro konkrétní podnik EQUITY. V některých případech bude 
třeba definovat Equity (vlastní kapitál) trochu odlišně, například může být 
definován jako veškerý nebankovní vložený kapitál, což často nastává u 
developerských společností. Tím pádem je equity vyšší než vlastní kapitál třeba 
o půjčky strategických či jiných partnerů, kteří nechtěli do společnosti vkládat 
kapitál do základního kapitálu ale právě třeba formou půjčky. 
 

8. Vlastní výpočet ROE a jednotlivých úrovní DuPont dekompozice probíhá 
výpočtem v souladu se vzorci a schématem uvedenými v kapitole 3.3.1 nazvané 
DuPontova rovnice a kapitole 3.3.2 Poměrové ukazatele. 

 
9. Komentář k výsledkům, tj. jakmile jsou v kroku osm dopočteny všechny 

ukazatele, je možné přistoupit k vyhodnocení vypočtených hodnot a 
interpretování toho, o čem vypovídají. Především to znamená porovnávání změn 
mezi obdobími a sledování trendů, hledání příčin (tj. té složky, která je příčinou 
změny) zlepšení či zhoršení. Důležitý je komentář i u složek, které vykazují 
lepší výsledky, než se očekávalo (plánovalo), neboť je třeba zjistit, jak se to 
podařilo. Zda je to dílem vnějších (mimo moc podniku) či vnitřních vlivů 
podniků a zda je to něco, u čeho je možné očekávat, že se to bude opakovat, a 
ideálně i jak často. Tento první komentář bude v dalších krocích rozšiřován až 
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na konci (po projití všemi kroky), z něho (a zároveň) komentářů následujících 
bude vytvořen podklad pro rozhodování včetně doporučení, jaká opatření 
provést a k čemu a v jakém termínu tato opatření napomohou.  

4.3.2.2 WACC – jen na úrovni podniku  

 
Jak již bylo zmíněno, ukazatel WACC je počítán pouze pro úroveň podniku. 
 

10. Příprava na výpočet WACC (vzorec pro výpočet WACC v souladu 
s kapitolou 3.3.3 této práce). Jakmile je proveden výpočet ROE a DuPont 
včetně zpracovaného komentáře, je možné začít připravovat všechny potřebné 
vstupy pro výpočet druhého klíčového parametru modelu, tzn. pro výpočet 
průměrného váženého nákladu na kapitál za podnik jako celek. Tento klíčový 
parametr je počítán pouze na úrovni podniku (nikoli na úrovni středisek), neboť 
se předpokládá, že podnik nebude mít dost informací pro jeho výpočet i na 
úrovni středisek. Výpočet na úrovni podniku je pro použití ve finančním modelu 
plně vyhovující. Konkrétně to znamená, že je třeba vzít z Rozvahy výši 
celkového cizího kapitálu (D), celkového vlastního či vloženého kapitálu (E) a 
výši celých pasiv (P). I zde je na každém podniku, jak se rozhodne definovat, co 
bude považovat za equity (zda vlastní kapitál v souladu s rozvahou či celkový 
vložený nebankovní majetek, tj. včetně půjček). V případě odchýlení se od 
definice equity (tj. jiná definice než v souladu s rozvahou) je třeba zkontrolovat, 
že se o to upravila i celková výše cizího kapitálu (D), aby platilo, že celková 
pasiva (P) jsou stejná jako celková pasiva vykazovaná ve výkazu Rozvaha. Dále 
je třeba připravit vstupy pro výpočet parametru Rd, což je průměrné (vážený 
průměr) roční úročení (v %) cizích zdrojů D. Toto je zpravidla zapotřebí 
vyhledat ve smlouvách, které stanovují podmínky poskytování cizích zdrojů 
(smlouvy o půjčkách, úvěrech apod.). Dále je třeba připravit parametr Re, což je 
požadovaná rentabilita vložené equity, což bývá dáno požadavkem vlastníka, či 
to může být naopak parametr, který se v rámci modelu dopočítává. To pak 
model dává odpověď na to, jakou rentabilitu může vlastník od podniku 
očekávat. Díky tomu, pak může zvažovat, zda toto Re je pro něj dostačující 
(akceptovatelné), či požadovat po managementu, aby provedl taková opatření, 
díky kterým bude rentabilita jím vloženého kapitálu vyšší. 
 

11. Kontrola, zda jsou všechny složky pro výpočet WACC dostupné: 
a. Ano, všechny vstupy pro výpočet WACC jsou dostupné, tj.je možné 

přistoupit k výpočtu. 
 

b. Ne – přizpůsobit definici chybějících sub-složek možnostem konkrétního 
podniku. Zde je opět nejpravděpodobnější scénář, že bude třeba nějakým 
způsobem přizpůsobit definici Equity a v souvislosti s tím i cizího 
kapitálu (neboť to je doplněk Equity do celku, tedy do celkových pasiv). 
Proto následuje krok 12, kde je toto řešeno. Dále je možné, že nebude 
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v konkrétním podniku dáno, jak vysoké Re (rentabilita vložného 
kapitálu) je požadováno, tudíž spíše se v rámci modelu bude počítat, jak 
vysoké Re je možné při různých variantách očekávat a vlastník 
(vkladatel) pak může z jednotlivých variant volit.  
 

12. Definice, co je pro konkrétní podnik EQUITY, varianty a volba 
nejvhodnější pro konkrétní podnik. Výsledkem předchozího kroku je mimo 
jiné to, že je třeba jednoznačně definovat, co bude pro výpočet WACC použito 
jako Equity, zda to bude výše vlastního kapitálu či jiná varianta již zmiňovaná 
(například včetně půjček od strategických partnerů u developerského projektu či 
jiná varianta). Jakmile je pro výpočet WACC definována Equita, je možné 
přistoupit k následujícímu kroku. 
 

13. Kontrola, zda je používána stejná definice EQUITY (stejná jako pro 
výpočet ROE), pokud ne, přepočet ROE v souladu s touto definicí 
EQUITY. V rámci přípravy a kontroly dat pro výpočet ROE (a jeho 
dekompozici) a nyní WACC bylo definováno, co je Equitou. Vzhledem k tomu, 
že Equita je parametr používaný jak pro výpočet ROE (a následnou 
dekompozici), tak pro výpočet WACC, je třeba kontrovat, že v rámci 
přizpůsobování definice parametrů potřebám a možnostem podniku není jiná 
definice Equity pro výpočet ROE a jiná pro výpočet WACC. Pokud je Equity 
pro výpočet WACC definováno jinak, je třeba znovu přepočítat ROE a DuPont 
dekompozici s Equity takto definovanou. 

 
14. Výpočet WACC pro Re = 0. V podnicích nastává situace, že vlastník nemá 

konkretizovaný požadavek na výši Re (rentability vlastního kapitálu), má 
nějakou rámcovou představu a v první fázi ho zajímá, jaké výsledky bude model 
vykazovat při Re rovno nule. Pokud pro Re rovno nule je nerovnost splněna, 
znamená to, že ROE je minimálně rovno průměrným váženým nákladům na cizí 
kapitál, tj. rentabilita vloženého kapitálu je stejná jako cena zpoplatněného 
kapitálu. Tj. toto je něco jako minimálně nutná podmínka ekonomické 
smysluplnosti. 

 
15. Výpočet WACC – xls tabulka, tj. v tabulce zpracovaný detail, z kterého je 

zřejmé, jaké jednotlivé zdroje kapitálu v podniku jsou, v jaké jsou výši, a jaká je 
jejich cena (roční úroková sazba). Z toho je následně dopočten vážený průměrný 
náklad na kapitál celého podniku, tedy WACC. 

 
16. Vyhodnocení za podnik při Re = 0 znamená kontrola splnění nerovnosti, tj. 

toho, že ROE na úrovni podniku je vetší nebo rovno než WACC pro celý podnik 
při stejně definované equitě. Toto je opět vhodné okomentovat (tj. přidat ke 
komentáři vytvořeném v kroku 9). 
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17. Jaké je Re (požadovaná návratnost vlastního kapitálu), tj. de facto 
ověřování H2. V tomto kroku je přistoupeno k tzv. tvrdšímu požadavku na 
splnění nerovnosti. Už nestačí, že nerovnost je splněna pro Re = 0. Nyní už je 
hledána odpověď na otázku vlastníka „Jaká tedy je výnosnost vložené Equity“? 
Jakou její výši může vlastník očekávat maximálně (ad c.) nebo zda ji chce 
spočítat pro různé varianty (ad. b)), či zda chce, aby se výpočtem ověřilo, že 
bude dosaženo rentability v konkrétně jím požadované výši (ad. a)). V tomto 
kroku je hledán interval Re, pro který je splněna podmínka nerovnice, tj. od nuly 
až po aktuálně možné maximum podniku (maximum parametru Re). Výpočet je 
následně vyhodnocen a přidán ke komentáři vytvořeném v krocích 9 a 16. 

a. Je dána (vlastníky/investory)? 
b. Je požadováno spočítat varianty? 
c. Je třeba najít maximální možnou pro počítanou/zvažovanou situaci? 

 
18. Jaká je cena cizích zdrojů? De facto ověřování H3. Další krok modelu 

ověřuje, že nerovnice (podmínka efektivnosti podniku) je splněna při různých 
cenách cizích zdrojů. Důvodem tohoto kroku je modelování, co se stane, když 
dojde k vnější změně, která způsobí změnu ceny cizího kapitálu (tj. pokles či 
růst úrokových sazeb v důsledku třeba změny cen peněz na mezibankovním trhu 
či nestabilitě a neurčitosti dalšího vývoje ohledně dostupnosti a ceny kapitálu). 

a. Je třeba testovat očekávanou změnu? Tímto je míněno, zda je 
pravděpodobné, že k nějaké změně ceny cizích zdrojů dojde. 

b. Pokud ano, pro jaké úrokové míry či interval? Tj. jaký je odhad 
intervalu směrem dolu i nahoru, kde je možné očekávat pohyb 
úrokových měr ve střednědobém horizontu. 

Výsledkem tohoto kroku je opět komentář, kde v rámci odhadovaného intervalu 
cen cizích zdrojů nerovnost platí. Pokud v rámci intervalu je výpočtem zjištěna 
již neplatnost nerovnosti, je třeba navrhnout opatření, která je třeba provést, 
pokud by se cena cizích zdrojů takto změnila. Může to být například komentář, 
že pokud by cena cizích zdrojů stoupla nad úroveň 10 %, je aktuální model 
fungování společnosti neefektivní a je třeba se v dostatečném předstihu připravit 
na změny vedoucí k zefektivnění a před očekávanou změnou je uvést v život. 
Zefektivněním může být například změna účelu užívání nemovitosti, částečný či 
úplný prodej či naopak nákup či nasmlouvání jiných cizích zdrojů apod.  

 
4.3.2.3 Nerovnost na úrovni PODNIKU 
 
Tato část se zabývá vyhodnocováním nerovnosti. 
 

19. JE SPLNĚNA NEROVNOST (hlavní hypotéza) NA ÚROVNI PODNIKU? 
a. ANO – zpracovat komentář, respektive navázání na komentáře 

z předchozích kroků. Výsledek ANO v tomto kroku znamená, že podnik 
jako celek se na základě posouzení v této práci navrhovaným modelem 
finančního řízení chová efektivně. Nicméně i přes kladný výsledek 
(nerovnost na úrovni podniku je splněna) je třeba pokračovat na úroveň 
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středisek a zabývat se tím, které středisko, jak výrazně k platnosti 
nerovnosti přispívá. 

b. NE – zpracovat komentář a NÁVRH OPATŘENÍ s cílem, aby 
nerovnost byla splněna, respektive navázání na komentáře 
z předchozích kroků. Výsledek NE v tomto kroku znamená, že podnik 
jako celek nesplňuje nerovnost, tj. je třeba hledat důvod proč. Je možné, 
že už v tomto kroku je zřejmé, co je příčinou neplatnosti podmínky 
efektivnosti (ROE ≥ WACC). Další variantou je, že zde zatím není 
jednoznačně zřejmé, co je příčinou neplatnosti a o to je větší důvod 
pokračovat v následujících krocích na úrovni středisek s cílem zjistit, 
která střediska způsobují neplatnost nerovnice. 

  
20. Vyhodnocení na úrovni PODNIKU včetně návrhu opatření. Tímto krokem 

končí výpočet na úrovni PODNIKU a zároveň je již více méně kompletní 
Komentář k výsledkům výpočtu na úrovni podniku (může se stát, že komentář 
pro úroveň podniku bude ještě mírně upraven po výpočtu na úrovni středisek). 
V dalších krocích probíhá výpočet a vyhodnocování na úrovni středisek, tj. 
jednotek, jejichž sumou je celek, tedy celý podnik. Bez ohledu na to, zda 
nerovnice je či není (viz. předchozí krok) splněna na úrovni podniku je třeba 
dále pokračovat ve výpočtu na nižší úrovni, tj. na úrovni středisek, neboť je 
důležité zjistit, které středisko a jakou měrou přispívá k platnosti či neplatnosti 
nerovnice (podmínka efektivnosti pro podnik zabývající se správou a rozvojem 
nemovitých věcí). 

4.3.3 Výpočet a vyhodnocení na úrovni STŘEDISEK v rámci modelu 

Dále pokračuje příprava dat, výpočet a vyhodnocování na úrovni středisek. Vždy platí, 
že podnik je sumou všech středisek. 
 
4.3.3.1 ROE 
 
Analogicky jako pro část na úrovni podniku, i zde se začíná parametrem ROE, 
respektive přípravou dat pro jeho výpočet a následně je prováděn vlastní výpočet na 
úrovni středisek. 
 

21. Příprava dat na výpočet ROE (vzorec pro výpočet v souladu s kapitolou 3). 
Tento krok je prvním krokem výpočtu na úrovni středisek (tj. například suma 
ziskových středisek a středisek režijních, které tvoří celý podnik). Tento krok je 
vlastně stejný jako krok 4, pouze s tím rozdílem, že je prováděn ne pro celý 
podnik, ale pro jeho každé středisko. Tj. v tomto kroku je nutné na základě 
vzorce uvedeného v kapitole 3 této disertační práce pro samotný výpočet zjistit 
jednotlivé výše položek vstupujících do tohoto ukazatele pro každé jednotlivé 
středisko. A to výši zisku, tj. takové varianty zisku, které jsou pro výpočet 
potřeba, přičemž je pravděpodobné, že bude třeba připravit EBITDA (zisk před 
zdaněním, úroky, odpisy a amortizací), EBIT (zisk před zdaněním a úroky), 
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EBT (zisk před zdaněním), EAT (čistý zisk) či další varianty, které podnik na 
úrovni středisek pro své řízení používá. Pro samotný výpočet se ve velké většině 
případů používá EATu (čistého zisku) a EBITu, které jsou zjistitelné z výkazu 
zisku a ztráty v rámci vnitropodnikového účetnictví (neboť v tomto kroku 
připravujeme data za každé jednotlivé středisko), kde je uveden zisk před 
zdaněním a k němu lze přičíst nákladové úroky, tak abychom pracovali dále 
s EBITem či je možné vzít v úvahu provozní hospodářský výsledek, který de 
facto kopíruje hodnotu výše zmíněnou EBITu, či je možné vzít čistý zisk (EAT). 
Ve jmenovateli ukazatele ROE (v dalších krocích počítaného pro každé 
jednotlivé středisko) je hodnota vlastního (či vloženého) kapitálu za každé 
jednotlivé středisko, která je zjistitelná z rozvahy, a to sice z pasivní strany, kde 
je přímo určena hodnota vlastního kapitálu. Vzhledem k tomu, že je 
pravděpodobné, že pro úroveň středisek nebudou k dispozici všechny potřebné 
rozvahové položky (i přes detailně vedené vnitropodnikové účetnictví), je třeba 
zvolit jinou variantu, tj. upravit definici položky vyjadřující equitu a to např. tak, 
že zůstatková cena majetku bude považována za equitu (časté v developerských 
firmách, kdy equitou je míněn celkový vložený nebankovní kapitál). Pokud tato 
či podobná situace nastane je třeba pro stejně definovanou equitu upravit 
výpočet na úrovni podniku (což je zřejmé ze schématu následující za slovním 
popisem kroků) a zároveň z následujících kroků (konkrétně z kroku 24). 
 

22.  Příprava dat na výpočet jednotlivých úrovní DuPont (dekompozice na 
jednotlivé úrovně v souladu s kapitolou 3). V tomto kroku je nutné na základě 
rozkladu vzorce pro výpočet ROE uvedeného v kapitole 3 (včetně 
schematického znázornění dekompozice ukazatele ROE do jednotlivých 
podúrovní, konkrétně do šesti podúrovní) této disertační práce pro samotný 
výpočet zjistit jednotlivé výše položek vstupujících do jednotlivých podúrovní. 
Tento krok je stejný jako krok 5 s tou výjimkou, že není prováděn pro celý 
podnik, ale zvlášť pro každé středisko. To, jaká varianta jednotlivých parametrů 
pro výpočet na jednotlivých úrovních bude zvolena, záleží na potřebách, 
možnostech a podmínkách konkrétního podniku (tj. definice zisku či tržeb či 
equity či dalších položek na úrovni středisek nemusí být u všech podniků 
podobného zaměření identická). Konkrétně to znamená, že je třeba: 

I. První úroveň jsou vstupy pro výpočet ROE, tj. předchozí krok 
číslo 21. 

II.  Pro druhou úroveň je třeba pro výpočet ROA vzít z rozvahy 
(pokud je ve vnitropodnikovém účetnictví kompletní rozvaha pro 
každé středisko) výši celkových celkového majetku, zisk už je 
připraven z předchozího kroku. Pro výpočet finanční páky jsou 
už připraveny oba parametry pro výpočet z předchozího kroku, 
tj. celkový majetek (aktiva) a vlastní kapitál (equity) za každé 
středisko.  

III. Pro třetí úroveň dekompozice je třeba připravit parametr S, tržby 
z Výkazu zisku a ztrát (opět se vzhledem k úrovni středisek 
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nečerpá z výkazu za celý podnik, ale z vnitropodnikového 
účetnictví, kde Výkaz zisku a ztráty za každé středisko s největší 
pravděpodobností bude k dispozici). Ostatní složky pro výpočet 
na této úrovni jsou již připraveny z předchozích úrovní či kroků. 

IV. Pro čtvrtou úroveň dekompozice je třeba pro výpočet úrokového 
břemene připravit z Výkazu zisku a ztát zisk před zdaněním 
(EBT) a zisk před zdaněním a úroky (EBIT), pokud již nejsou 
připraveny z předchozích úrovní či kroků. Může nastat situace, 
že pro úroveň středisek nebude možné získat jiný než provozní 
výsledek hospodaření (toto může být důsledkem toho, že 
například finanční náklady či daň z příjmu podnik nerozúčtovává 
na střediska, ale nechává ji na úrovni podniku). Dále je třeba pro 
výpočet tzv.“daňového zatížení“ vzít z Výkazu zisku a ztrát za 
každé jednotlivé středisko z vnitropodnikového účetnictví čistý 
zisk EAT (za předpokladu, že to a úrovni středisek je možné), 
pokud již nebyl připraven v předchozích úrovních či krocích. Pro 
výpočet provozní rentability tržeb již jsou připraveny oba 
parametry z předchozích úrovní či kroků (zisk před zdaněním a 
úroky a tržby). 

V. Pro výpočet páté úrovně dekompozice je třeba připravit 
z Výkazu zisku a ztrát pro každé středisko (opět čerpáno 
z vnitropodnikového účetnictví) ostatní výnosy (OS) a celkové 
náklady (CN). Dále je třeba z Rozvahy (za předpokladu, že ve 
vnitropodnikovém účetnictví budou tyto rozvahové položky na 
úrovni středisek k dispozici) vzít výši oběžných aktiv (OA) a 
stálých tedy dlouhodobých aktiv (FixA). 

VI. Pro výpočet poslední úrovně dekompozice (pracuje 
s nejpodrobnějšími položkami z Výkazu zisku a ztrát a 
z Rozvahy), v pořadí šesté, úrovně DuPont dekompozice je třeba 
vzít z Výkazu zisku a ztrát za každé jednotlivé středisko (opět 
tyto položky jsou čerpány z vnitropodnikového účetnictví, kde je 
účtováno na jednotlivá střediska) jednotlivé druhy tržeb (jejichž 
součtem jsou celkové tržby za S za každé středisko zvlášť 
uvedené v předchozích úrovních) a jednotlivé druhy nákladů na 
každém jednotlivém středisku, jejichž sumou jsou celkové 
náklady připravené v předchozí úrovni. Dále je pro výpočet na 
této úrovni potřeba připravit výši jednotlivých složek, z kterých 
se skládají celková oběžná aktiva OA za každé jednotlivé 
středisko připravená v předchozí úrovni (pokud jsou na úrovni 
středisek k dispozici) a dále výši jednotlivých složek, z kterých 
se skládají dlouhodobá aktiva FixA na každém jednotlivém 
středisku připravená rovněž v předchozí úrovni. Je velice 
pravděpodobné, že dlouhodobá aktiva budou ve 
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vnitropodnikovém účetnictví účtována na každé jednotlivé 
středisko. 
 

23. Kontrola, zda jsou všechny složky pro výpočet ROE a DuPont na úrovni 
středisek dostupné. V rámci kroků 21 a 22 již bylo opakovaně zmiňováno, že 
může nastat situace, že na úrovni středisek nebudou všechny potřebné položky 
pro výpočet k dispozici. Může to nastat především u rozvahových položek, 
neboť velice často některé položky oběžných aktiv a pasiv nebývají účtovány na 
jednotlivá střediska, tj. může se stát, že podnik nebude moci DuPont rozklad na 
úrovni středisek provést (viz. Varianta b) tohoto kroku). Nicméně i bez tohoto je 
možné dál pokračovat a získat pro řízení dostatečně kvalitní výstup z tohoto 
modelu. Či to může být motivace pro úpravu vnitropodnikového účtování a 
připravit si tak podmínky, aby třeba v následujícím účetním období již všechny 
potřebné položky) včetně například položek oběžných aktiv a závazků) byly 
dostupné za každé jednotlivé středisko. 

a. Ano – tj. všechny potřebné vstupy pro DuPont dekompozici na úrovni 
středisek jsou k dispozici a je možné přistoupit k vlastnímu výpočtu 
v kroku 25 (samozřejmě po projití krokem 24). 

b. Ne – pokud nejsou dostupné rozvahové či výsledkové položky pro 
DuPont na úrovni středisek, tak bude proveden pouze výpočet ROE bez 
dekompozice (oběžná aktiva a cizí a vlastní zdroje pravděpodobně 
nebudou alokovány na střediska). Jak již bylo zmíněno, nemožnost 
provést DuPont dekompozici na úrovni středisek nebrání používání 
v této práci navrhovaného modelu finančního řízení, jen to znamená, že 
bude chybět možnost hlubší analýzy příčin lepších či horších výsledků 
na úrovni středisek.  
 

24. Definice, co je pro konkrétní střediska EQUITY (kontrola, zda je Equity 
stejně definované jako pro ROE na úrovni podniku, pokud ne, kontrola 
platnosti nerovnosti na úrovni podniku pro Equity definované stejně jako 
pro střediska). Tímto krokem je míněno to, že na základě přípravy dat pro 
výpočet ROE a DuPont dekompozice na úrovni středisek v předchozím kroku 
bylo zjištěno, zda je Equity (tak jak je definováno ve výkazu rozvaha) dostupné i 
pro úroveň středisek. Pokud podnik zjistí, že je třeba pro úroveň středisek Equity 
definovat jinak (například ve výši zůstatkové ceny nemovitých věcí, která 
odpovídá výši vkladu kapitálu v okamžiku pořizování majetku za předpokladu, 
že nebylo pořízení financováno z bankovních zdrojů), je třeba stejnou definici 
Equity použít i pro výpočet ROE na úrovni podniku a znovu porovnat 
(vyhodnotit), zda je splněna nerovnost (ze schématu posloupnosti kroků dále je 
zřejmá šipka, která vede zpět ke kroku 16). 
 

25. Vlastní výpočet ROE za jednotlivá střediska, a pokud je možné, tak i 
jednotlivých úrovní DuPont dekompozice. V tomto kroku je prováděn vlastní 
výpočet z dat připravených v předchozích krocích pro každé jednotlivé středisko 
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buď v plném rozsahu (včetně DuPont dekompozice) či v zúženém rozsahu (tj. 
výpočet pouze vrcholového ukazatele ROE za každé jednotlivé středisko).  

 
26. Komentář k výsledkům. V tomto kroku začíná zpracovávání Komentáře 

k výsledkům na úrovni středisek. Tento komentář bude v dalších krocích ještě 
doplňován a zpřesňován a budou k němu přidávány návrhy opatření. 

 
4.3.3.2 WAC – použít výsledek z úrovně podniku 
 
Jak již bylo zmíněno WACC je v rámci modelu finančního řízení počítáno pouze pro 
úroveň podniku, tudíž pro používání modelu na úrovni středisek je použit WACC stejný 
pro všechna střediska (vyhodnocování, zda platí nerovnost, že ROE každého 
jednotlivého střediska je větší nebo rovno WACC jednotnému pro celý podnik). 
 
4.3.3.3 Nerovnost na úrovni STŘEDISEK 
 
Dále je zkoumáno, zda nerovnost, že ROE je větší či rovno WACC, platí pro jednotlivá 
střediska. 
 

27. Grafické vyjádření na úrovni středisek. Díky výpočtům na úrovni středisek 
v předchozích krocích už jsou v tomto kroku k dispozici číselné hodnoty 
(procenta) za jednotlivá střediska (ROE) a za podnik (ROE, WACC). Pro 
rychlejší orientaci se ve výsledcích se tyto hodnoty vynáší v tomto kroku do 
grafu, kdy na vodorovné ose jsou jednotlivá střediska a na svislé v procentech 
ROE a WACC za podnik vyneseno jako křivka (rovnoběžka s osou x, neboť 
jsou pro všechna střediska stejná) a dále formou sloupcového grafu ROE za 
každý jednotlivý areál. Z grafu je hned zřejmé, které středisko (respektive jeho 
ROE vyjádřené sloupcem) je pod křivkou WACC (tj. nerovnost na úrovni tohoto 
střediska není splněna) a které středisko je nad křivkou WACC (tj. nerovnost je 
splněna a středisko je efektivní). Tento graf je přidán k v jednotlivých krocích 
postupně zpracovávanému komentáři k výstupům z modelu. 
 

28. Matice investičního rozhodování (kategorie středisek, doporučující 
strategie). Dále je definována matice investičního rozhodování, její jednotlivé 
kvadranty a strategie doporučované pro jednotlivé kvadranty. 

- Pro další vyhodnocování na úrovni středisek a doporučení 
vhodné strategie pro každé jednotlivé středisko je nejprve pro 
každé středisko dopočtena tzv. míra neodepsanosti, která 
v procentech vyjadřuje, jaká část majetku ještě čeká na odepsání 
(pro výpočet jsou brány hodnoty z detailu z evidence majetku, 
konkrétně je třeba vzít z vnitropodnikového účetnictví pořizovací 
a zůstatkové ceny dlouhodobého majetku za každé středisko a 
dopočítat míru neodepsanosti jako podíl zůstatkové a pořizovací 
ceny za středisko). Tento parametr je důležitý pro 
vyhodnocování na úrovni středisek, neboť pokud bude Equity 
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pro výpočet ROE definována jako zůstatková cena nemovitých 
věcí, může se stát, že středisko bude vykazovat vysokou 
rentabilitu (ROE), ale bude to výrazně ovlivněno tím, že jeho 
nemovitý majetek je již třeba z 95 % odepsán, tj. jeho míra 
neodepsanosti bude jen 5 %.  

- Dále si ještě podnik stanoví absolutní výši vkladu, kterým rozdělí 
matici investičního rozhodování na horní a dolní kvadranty. Je to 
něco jako mez vkladu, která z pohledu podniku je již tak vysoká, 
že podnik investici tohoto druhu podrobuje pečlivějšímu 
zvažování. To pro jakou mez se podnik rozhodne, závisí na jeho 
velikosti, velikosti dosahovaného zisku a interních nařízeních, 
která mohu například vyžadovat, že u vkladu (investice) od této 
výše je třeba projít kompletním schvalovacím procesem. 

- Nyní je již možné přistoupit k vynesení středisek do tzv. matice 
investičního rozhodování, neboť pro každé středisko jsou již 
připraveny 3 potřebné hodnoty, tj. ROE, absolutní výše Equity a 
míra neodepsanosti (viz předchozí odrážka tohoto bodu). Pro 
každý areál jsou připraveny souřadnice (ROE, E, míra 
neodepsanosti). Na osu x se vynáší ROE za střediska v % na 
svislou osu absolutní výše Equity v tisících CZK a velikost bodu 
(tzv. bubliny, která představuje konkrétní středisko) je třetí 
rozměr, tedy míra neodepsanosti. V grafu jsou kvadranty 
vymezeny svislou přímkou, která protíná osu X v hodnotě 
odpovídající WACC podniku a vodorovnou přímkou, která 
protíná osu Y ve výši mezního vkladu pro kompletnější 
rozhodování stanoveného v předchozím bodu II. (příklad 10 mil. 
CZK). Jakmile jsou vyneseny tyto 2 přímky, jsou vytýčeny 4 
kvadranty matice investičního rozhodování a je zřejmé, který 
areál (ziskové středisko) se nachází v kterém kvadrantu. Každý 
kvadrant je označen názvem a váže se k němu doporučující 
strategie.  

a. Kvadrant v levém horním rohu je nazván „otazníky“ a 
strategie pro tato střediska doporučuje „rozvíjení či 
zbavování se“ nemovitých věcí v tomto středisku. 

b. Kvadrant v pravém horním rohu je nazván „hvězdy“ a 
strategie pro tato střediska doporučuje „rozvíjení“ 
nemovitých věcí v tomto areálu. 

c. Kvadrant v levém dolním roku je nazván „hladoví psi“ a 
strategie pro tato střediska doporučuje zásadní změny či 
zbavování se“ nemovitých věcí v tomto areálu. 

d. Kvadrant v pravém dolním rohu je nazván „dojné krávy“ 
a strategie pro tato střediska doporučuje „udržení a 
sklízení“. 
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29. JE SPLNĚNA NEROVNOST (hlavní hypotéza) u všech STŘEDISEK? 
Díky grafu připravenému v kroku 27 a díky Matici investičního rozhodování 
připravené v kroku 28 (obojí vychází z připravených dat od kroku 21 pro 
střediska a od kroku 4 pro úroveň podniku) je možné přistoupit k vyhodnocení, 
pro které středisko nerovnost platí či neplatí. 

a. ANO – zpracovat komentář. Pokud nerovnost na úrovni střediska platí, 
znamená to, že na středisku jsou nemovitosti provozovány efektivně (a 
bylo vhodně investováno do nemovitých věcí, čehož je výsledkem jejich 
dostatečná rentabilita při provozování). Zároveň je zpracováván 
komentář pro jednotlivá střediska, který je finalizován v kroku 30 dále. 

b. NE – zpracovat komentář a NÁVRH OPATŘENÍ s cílem, aby nerovnost 
byla splněna. U středisek, kde nerovnost není splněna, je zpravidla třeba 
se detailně zabývat jednotlivými nemovitými věcmi a zvažovat (s 
pomocí doporučující strategie), co je příčinou nesplnění nerovnosti a 
jaké jsou možnosti (včetně toho v jakém časovém horizontu jsou 
realizovatelné a zda budou vyžadovat další investici a pokud ano, tak 
v jaké výši). Opět se tato část a úvahy a výpočty na ni navazující stávají 
součástí komentáře a návrhu opatření, které jsou finalizovány 
v následujících krocích.  

30. Vyhodnocení a komentář na úrovni středisek. V tomto kroku jsou shrnovány 
všechny komentáře a návrh opatření z předchozích kroků a je zpracováván 
materiál, který slouží jako podklad pro vyhodnocení, rozhodování o 
jednotlivých střediscích (a v jejich rámci o jednotlivých nemovitých věcech) a 
rovněž navrhuje opatření pro jednotlivá střediska vedoucí k jejich zefektivnění, 
které se následně promítne ve zlepšujících se výsledcích při výpočtu modelu po 
jejich uvedení v život (či při výpočtu plánu, tedy simulování budoucnosti 
modelem). 
 

31. Volba strategie – nápravných opatření. Na základě výpočtů, komentářů a 
návrhu opatření sumarizovaných a dopracovaných v předchozím kroku 30 může 
management rozhodovat na základně kvalitního podkladu. 

 
 
Pro větší názornost následuje Schéma posloupnosti 31 kroků na začátku s barevnou 
legendou, Obrázek 8. Před schématem včetně legendy jsou předřazeny vysvětlivky. 
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VYSVĚTLIVKY ke schématu kroků: 

Hypotéza H1 (hlavní) bude testována napříč všech kroků (s výjimkou 1-3, což je 
základní nastavení), bude testována na úrovni podniku i středisek. Ty kroky, v kterých 
bude testována pouze hypotéza H1 na úrovni podniku jsou ve schématu zeleně (viz. 
Legenda výše). Ty kroky, kde bude testována pouze hypotéz H1 na úrovni středisek 
jsou ve schématu okrově (viz. Legenda výše).  

Hypotéza H2 (jak vysoké Re může vlastník očekávat/požadovat) bude testována pouze 
na úrovni podniku, konkrétně krok 17. Ty kroky, v kterých bude testována hypotéza H2 
(a zároveň H1, neboť H2 je jejím doplňkem) na úrovni podniku jsou ve schématu světle 
fialově (viz. Legenda výše).  

Hypotéza H3 (pro jaký interval ceny cizího zpoplatněného kapitálu je platná H1) bude 
testována pouze na úrovni podniku, konkrétně kroky 18 a 19. Ty kroky, v kterých bude 
testována hypotéza H3 (a zároveň H1, neboť H3 je jejím doplňkem) na úrovni podniku 
jsou ve schématu světle hnědě (viz. Legenda výše). 

Při neplatnosti H1 na úrovni podniku má smysl pokračovat dále na úroveň středisek, 
neboť možná právě na úrovni středisek (ve větším detailu) bude nalezen důvod 
neplatnosti hypotézy (neefektivnosti). Neplatnost hypotézy = neefektivnost, kterou je 
třeba odstranit. 

Algoritmus (sled kroků) se bude pravidelně opakovat například: 

- V rámci zpracování a přípravy plánu (až do nalezení varianty, která bude 
schválena) 

- V průběhu roku pro porovnávání Plánu a dosahované Skutečnosti, aby byla včas 
připravena a implementována opatření pro zajištění nápravy (tj. pravidelné 
čtvrtletně či měsíční vyhodnocování) 

 

Základní nastavení

Ověřování HYPOTÉZY H1 na 
úrovni PODNIKU

Ověřování HYPOTÉZY H2 na 
úrovni PODNIKU

Ověřování HYPOTÉZY H3 na 
úrovni PODNIKU

Ověřování HYPOTÉZY H1 na 
úrovní STŘEDISEK



 

 

Nalezení ALTERNATIVNÍHO řešení 
(tj. úprava definice parametrů dle 

možností podniku)

ANO

9. Komentář pro výpočet ROE a 
jednotlivých úrovní DuPont

Úprava definice parametrů 
dle možností podnikuNE

ANO

Přepočet ROE v souladu s definicí 
EQUITY pro WACC (DuPont není 

nutné přepočítat)
NE

ANO

začátek

1. Volba / nastavení  účetní 
jednotky

2. Volba / nastavení období OD - 
DO

3. Volba / nastavení KOLIK a JAKÉ 
VARIANTY výpočtu

4. Příprava dat pro 
výpočet ROE na úrovni 

PODNIKU

5. Příprava dat na 
výpočet DuPont na 
úrovni PODNIKU

6. Jsou DATA na výpočet ROE a 
DuPont k dispozici?

7. zpřesněná/upravená definice 
EQUITY (E) či jiných parametrů

8. vlastní výpočet ROE a jednotlivých 
úrovní DuPont

10. Příprava dat pro výpočet WACC

11. Jsou všechny složky pro výpočet 
WACC dostupné?

12. definice EQUITY pro výpočet WACC

13. je definice EQUITY pro výpočet 
ROE i WACC stejná?

1

NE

2
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1

14. Volba  Re = 0

15. Vlastní výpočet WACC pro Re = 0

16. je ROE ≥ WACC pro Re = 0 ?

Je třeba připravit a 
implementovat 

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ:NE
Jsou cizí zdroje příliš 

drahé?
Hledání levnějších 

cizích zdrojů

Je v DuPont někde 
zjevná příčina? Nápravná opatření

2

NE

17. Výpočet pro Re > 0

Je ROE ≥ WACC když Re=ceně 
cizích zdrojů (3,5%)?

ANO

Je to akceptovatelné pro vlastníka/
investora?NE

Varianta Plán: zvažovaná INVESTICE 
JE ZAMÍTNUTA či potřeba 
přepracovat INVESTIČNÍ ZÁMĚR
Varianta SKUTEČNOST: nutnost 
opatření/změny!!!

Rentabilita VLOŽENÉHO KAPITÁLU > cena 
cizích zdrojů

Tj. EFEKTIVNÍ INVESTICE
Tj. ověřena hypotéza H2

ANO

Hledání / Výpočet maximálního Re pro 
různé varianty (var I - auditovaná data, 

var II - upravená data)

ANO

NE

ANO

ANO

NE

3 46
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3

18. Testování vlivu změny ceny 
cizích zdrojů na platnost H1 

(makro vliv)
Tj. ověřování HYPOTÉZY 3

Hledání INTERVALU ceny 
CIZÍCH ZDROJŮ, pro který H1 

platí

Je pravděpodobné, že CENA 
PENĚZ skokově/výrazně 

vzroste a zároveň tím způsobí 
neplatnost H1na úrovni 

PODNIK?

Varianta Plán: zvažovaná INVESTICE 
JE ZAMÍTNUTA či potřeba 
přepracovat INVESTIČNÍ ZÁMĚR
Varianta SKUTEČNOST: nutnost 
opatření/změny!!!

ANO

4

19. Platí H1 a H2 a H3 (tj. že 
ROE ≥ WACC pro aktuální 

Re a Rd) na ÚROVNI 
PODNIKU?

NE

Zpracovat NÁVRH OPATŘENÍí na 
úrovni PODNIKU a pokračovat dál 
na úroveň STŘEDISEK (řešení může 

být zřejmé až na nižší úrovni)

NE

20. VYHODNOCENÍ na úrovni 
PODNIKU vč. NÁVRHU OPATŘENÍ a 

jejich vlivu na výsledek

ANO

21. Příprava dat pro 
výpočet ROE na úrovni 

STŘEDISEK

22. Příprava dat pro 
výpočet DuPont na úrovni 

STŘEDISEK

5

23a. Jsou DATA na úrovni 
středisek pro výpočet ROE k 

dispozici?

Definice EQUITY (E) na úrovni 
STŘEDISKA dle možností 

PODNIKU

ANO

NE

6

6
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Obrázek 8 - Schéma kroků posloupnosti navrhovaného modelu finančního řízení 
[zdroj: vlastní návrh, zpracování: vlastní]

5

23b. Jsou DATA na úrovni 
středisek pro výpočet DuPont 

k dispozici?

Výpočet na úrovni STŘEDISEK 
BEZ rozkladu DuPont

NE

24. Je EQUITY na úrovni 
STŘEDISEK definovaná STEJNĚ 
jako na úrovni PODNIKU?

ANO

6

Přepočet ROE na 
úrovni PODNIKU 
pro EQUITY stejné 
jako pro STŘEDSIKA

NE

25. Výpočet ROE (případně i 
DuPont) na úrovni STŘEDISEK

26. Komentář k výsledkům na úrovni 
STŘEDISEK

27. GRAFICKÉ znázornění výsledků 
na úrovni STŘEDISEK

28. Zatřídění STŘEDISEK do MATICE 
investičního rozhodování

29. Platí H1 (ROE ≥WACC) 
na úrovni STŘEDISKA?

Pro každé středisko ověřit

NÁVRH OPATŘENÍ pro každé 
STŘEDISKO (kde neplatí), aby 

PLATILO
NE

30. Vyhodnocení a komentář na 
úrovni STŘEDISEK

ANO

31. Volba STRATEGIE (dle MATICE), její 
rozpracování, REALIZACE nápravných 

OPATŘENÍ
Včetně toho, jak opatření na ÚROVNI 

jednotlivých STŘEDISEK ovlivní VÝSLEDEK 
na úrovni PODNIKU

KONEC jednoho KOLA 
vyhodnocování



5 TESTOVÁNÍ MODELU NA KONKRÉTNÍ SPOLEČNOSTI 
 

5.1 Trendová analýza vybraného podniku 
 
Výchozí stav společnosti (na které je model ověřován) je následující: 
 

- Společnost spravuje nemovité věci (dále jen „nemovitosti“, připravuje jejich 
rozvojové plány, zvažuje nákup dalších nemovitostí či projektů.  

- Společnost nemá jednotný nástroj (model) pro efektivní finanční řízení pro top 
a střední management a pro vlastníky (vlastníci se aktivně účastní řízení 
společnosti). 

 
Definice nemovité věci: Dle § 498 nového občanského zákoníku jsou nemovitými věcmi 
pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k 
nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že 
určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez 
porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. [29] 

5.1.1 Finanční informace o společnosti, které jsou k dispozici 

1 – Vývoj hospodářského výsledku oddělení správy nemovitostí: oddělení vykazovalo 
ztráty, po přesunutí souborů nemovitých věcí a všeho s nimi souvisejícího 
(specifikováno dále) se do samostatné společnosti a nastavení jiného způsobu řízení, 
nově vzniklá společnost vykazuje zisky. 
 
2 – Výkazy společnosti a výstupy z vnitropodnikového účetnictví pro výpočet ROE 
dekompozici za uzavřená a zároveň auditovaná účetní období 2014, 2015 se zaměřením 
se na klíčové parametry. 
 
3 – Investice do nemovitostí – společnost zatím nemá nástroj, kterým by systematicky 
vyhodnocovala navrhované investice a který by byl propojen s finančním řízením 
společnosti.  
 
Výše uvedené dílčí vstupy jsou použity dále pro testování modelu na konkrétním 
podniku. 
 



5.2 Startovací pozice konkrétního podniku 
 
Podnik, na kterém je model testován, a jeho skutečnou ekonomickou efektivitu je 
možné vyhodnocovat až od roku 2014, neboť do konce roku 2013 byl součástí velké 
stavební firmy. Do konce roku 2013 byl oddělením správy nemovitostí (ve struktuře 
stavební společnosti nákladové středisko), které bylo ztrátové. Vzhledem k tomu, že 
vnitropodnikové účetnictví bylo nastaveno pouze pro nákladové a výnosové účty (a ne 
pro všechny), nejsou k dispozici data pro sestavení ROE dekompozice za období do 31. 
12. 2013. Za roky 2011 až 2013 jsou k dispozici výsledky ve struktuře uvedené 
v následující tabulce. 
 

Tabulka 4 - Středisko správy nemovitostí – výsledky hospodaření 2011–2013 

Hodnota 2013 2012 2011 
Střediskové výnosy celkem 
(v tis. CZK) / rok 

57 564 53 174 50 577 

Z toho vnitropodnikové (v tis. 
Kč) / rok 

21 989 21 225 20 188 

Z toho externí (v tis. CZK) / 
rok 

35 575 31 949 30 389 

Střediskové náklady celkem 
(v tis. CZK) / rok 

61 570 55 281 52 965 

Střediskový hospodářský 
výsledek (v tis. CZK) / rok 

- 4 006 - 2 107 - 2 388 

[zdroj:EN, zpracování: vlastní] 

Společnost vznikla odštěpením střediska správy nemovitostí od velké stavební 
společnosti a sloučením s novou společností, pro tyto účely založenou v prosinci 2013 
(rozhodným dnem pro odštěpení sloučením je 1. 1. 2014). 
 
Vymezení odštěpku bylo předmětem Projektu rozdělení odštěpením sloučením (v 
souladu se zákonem č.125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve 
znění pozdějších předpisů). Tato varianta byla vybrána proto, aby pořizovací ceny 
nemovitého majetku mohly být převzaty ve stejné výši, jako byly v původní (stavební) 
společnosti, ze které se majetek převáděl (odštěpoval). Důvod byl ten, že tím pádem 
odpadla potřeba znaleckých posudků na všechny nemovitosti (úspora nákladů na 
transakci) a zároveň se tím neztížila startovací pozice nově vzniklé společnosti. 
V případě, že by nemovitosti byly oceněny, jejich oceňovací hodnota by byla vyšší a 
společnost by od samého začátku byla zatížena vyššími odpisy. 
 
Hlavním předmětem odštěpení byly nemovité věci (stavby, budovy, pozemky a s nimi 
související movité věci). Dále byly odštěpeny položky rozvahy, které souvisí 
s činnostmi správy a rozvaze nemovitých věcí, tj. vše co souvisí či se nějak váže na 
nájemní smlouvy (většina nemovitých věcí je pronajímána či byl záměr do-pronajmout), 
jedná se především o kauce (depozit složený nájemcem na začátku nájemního vztahu, 
který pronajímatel může použít v průběhu nájmu pro případ, že nájemce řádně neplní 
své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, tj. například neplatí nájemné či způsobí 
škodu, kterou pronajímatel musí odstranit). Vzhledem k tomu, že některé nemovitosti 
jsou provozovány jako hotel či ubytovna, bylo třeba převést i zboží evidované 
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v souvislosti s těmito činnosti. Vzhledem k tomu, že tzv. odštěpek je vydělená část 
rozvahy, bylo třeba proti převáděnému majetku oddělit ve stejné výši část pasiv 
(Základní princip rozvahy, který říká, že celkový majetek je roven celkovým zdrojům. 
Pokud se z rozvahy jedné společnosti něco odštěpuje, je třeba část k odštěpení vymezit 
tak, aby rovnováha rozvahy původní společnosti po odštěpení byla zachována, a tím 
pádem to samé kritérium splňuje i odštěpovaná část.) 
 
Z níže uvedeného seznamu odštěpené části pasiv je zřejmé, že převáděný majetek byl 
vyvážen nerozděleným hospodářským výsledkem minulých let (charakterem vlastní 
zdroj) a jinými dlouhodobými závazky, což jsou dlouhodobé půjčky vlastníků 
společnosti (které z pohledu výpočtu ROE a zvyklostí u počítání ROE u developerských 
společností také mohou být považovány za vlastní zdroje, tedy část Equity pro výpočet 
ROE). Ostatní položky pasiv již nejsou tak výrazné částkou, nicméně převedeny byly, 
neboť přímo souvisí s nemovitými věcmi. Odložený daňový závazek je odložená daň 
z příjmu právnické osoby z titulu rozdílnosti účetních a daňových odpisů pravě 
nemovitých věcí.  
 
Na straně aktiv bylo odštěpeno: 

- Pozemky, stavby, samostatné movité věci včetně oprávek. 
- Zboží v prodejnách (hotel). 
- Peníze ve výši kaucí z titulu nájemních smluv. 

Na straně pasiv bylo odštěpeno: 
- Nerozdělený zisk minulých období. 
- Jiné dlouhodobé závazky. 
- Odložený daňový závazek (související s převáděným fixním majetkem). 
- Přijaté provozní zálohy – kauce (nemovitosti a jejich části jsou pronajímány). 

Spolu s aktivy a pasivy, výše uvedenými, byly odštěpeny všechny obchodně závazkové 
vztahy související s převáděnými nemovitostmi a zaměstnanci oddělení správy 
nemovitostí. 
 
Společnost s účinností od 1.1 2014 zahájila samostatnou činnost v oblasti správy a 
rozvoje nemovitých věcí a provozování ubytovacích služeb (zpočátku jeden hotel a 
jedna ubytovna, postupně dva hotely a jedna ubytovna), tj. její dvě klíčové 
podnikatelské činnosti jsou: 
 

- správa a rozvoj nemovitostí (nájmy a služby související, tj. část ze spektra 
služeb facility managementu a 

- hotelnictví (ubytovací služby). 
 



5.3 Nastavení a implementace modelu, jednotlivé kroky 
 
V předchozí kapitole 4 byla definována posloupnost kroků pro nastavení, implementaci 
a používání finančního modelu. V předchozí kapitole bylo popsáno, co je konkrétním 
krokem míněno a jak se provádí. Na konci kapitoly bylo schematické znázornění 
posloupnosti 31 kroků.  V této kapitole jsou jednotlivé kroky zpracovány pro konkrétní 
podnik, čímž bude ověřena či vyvrácena platnost hypotézy (hypotéz) na konkrétní 
případové studii. 
 
Jak je zmíněno v kapitole 4, na úrovni podniku jsou v rámci modelu 
ověřovány/testovány všechny hypotézy (H1, H2, H3), na úrovni středisek pouze 
základní H1, neboť WACC je počítán pouze pro úroveň podniku, tj. pro všechna 
střediska je považován za stejný a hypotézy H2 a H3 testují změnu vždy části WACCu 
(tj. je relevantní je testovat pouze na úrovni podniku). 
 
5.3.1 Základní nastavení modelu 
 

1. Pro jakou účetní jednotku (účetní jednotka = podnik) 
 
Podnik je definován v 5. 1. a 5. 2. výše, nicméně krátké shrnutí je i zde. Model 
je ověřován na společnosti vzniklé odštěpením sloučením k 1. 1. 14. Společnost 
má 2 základní předměty činnosti: 
 

- Správu a rozvoj nemovitostí (část služeb ze spektra facility 
managementu), tj. především nájemní vztahy na areály s různým účelem 
užívání (kancelářské prostory, výrobní prostory, skladovací prostory). 

- Hotelnictví (tj. poskytuje ubytovací služby). 
 

Obě činnosti jsou provozovány výhradně v nemovitých věcech, které společnost 
vlastní, tj. má je v dlouhodobém majetku své rozvahy. EN je zkratkou 
začátečních písmen společnosti, tj. pokud se někde v textu vyskytne tato zkratka, 
znamená název testované společnosti. 
 

2. Pro jaké účetní období (minulost/vstupy z účetní evidence či plán) 
 
Vzhledem k tomu, že testovaná společnost vznikla koncem prosince 2013 a svou 
činnost začala plně provozovat od 1. 1. 2014, je možné testování modelu 
provádět nejdříve za roky 2014, 2015. V modelu zatím nejsou testovány plány 
na následující období, neboť společnost zatím neplánuje položky rozvahy, které 
jsou potřebnými vstupy pro výpočet v modelu. Nicméně v průběhu výpočtu je 
naznačeno, jak je možné model použít pro simulaci „Jak by výsledky vypadaly, 
když?“, konkrétně pro re-klasifikované nákladové položky na investice (čímž je 
na úrovni středisek ověřováno, jakou model nabízí dynamiku). 
Podnik je tedy testován na datech z minulosti z již uzavřených účetních období, 
jedná se primárně o data za rok 2015, pro DuPont rozklad jsou použita i 
auditovaná data za rok 2014. 
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3. Jeden výpočet či variantní zpracování (varianty „úpravy dat“, definice, jaké 
úpravy dat, tj. jaká re-klasifikace bude prováděna) 
 
Některé části modelu jsou ověřovány i na tzv.“upravených datech“, definice je 
níže. DuPont a výpočet ROE je prováděn pro 2 varianty (auditovanou a 
upravenou). 
 
Definice:  
Pokud je v textu kdekoli v práci užíváno „úprava“ či „upravená data“, vždy je 
tím míněno, že účetní jednotka se rozhodla re-klasifikovat položky „opravy a 
údržba“ vedoucí k efektivnějšímu užívání nemovité věci na odpisovaný majetek 

5.3.2 Výpočet a vyhodnocení na úrovni PODNIKU v rámci modelu 

Dále je procházeno jednotlivými kroky modelu na úrovni podniku. 
 
5.3.2.1 ROE a DuPont 
 
Dále je prováděn výpočet v souladu s definicí v kapitole 3.3.1. 

 
Hodnoty jsou v tisících CZK: 
ROE (2015 bez úprav): EAT = 5 308, E = 84 758   
 
ROE (2014 bez úprav): EAT = 2 515, E = 79 450  
 

4. Příprava dat na výpočet jednotlivých úrovní DuPont (dekompozice na jednotlivé 
úrovně v souladu s kapitolou 3) 
Výpočet ROE bude prováděn v souladu s definicí v kapitole 3, tj. podle vzorce: 

 

���	 = ���
� 	= 	 ����	� 	× 	 �	��	�� 	× 	�	��� 	× �

� 	× 	��         [3 – 1] 

 
Parametry potřebné pro výpočet jsou v tabulce: 
 

Tabulka 5 - Parametry pro výpočet DuPont 

Ukazatel 2015 Bez úprav 2014 Bez úpravy 
EAT (tis. CZK) 5 308 2 515 
EBT (tis. CZK) 6 601 3 104 
EBIT (tis. CZK) 8 710 5 117 
S (tis. CZK) 63 677 56 099 
A (tis. CZK) 146 129 141 948 
E (tis. CZK) 84 758 79 450 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 
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5. Kontrola, zda jsou všechny složky pro výpočet ROE a DuPont na úrovni 
podniku dostupné 

a. Ano – jsou 
b. Ne – přizpůsobit definici chybějících sub-složek možnostem konkrétního 

podniku – na úrovni podniku v tomto případě zatím není potřeba. 
 

6. Definice, co je pro konkrétní podnik EQUITY 
 

V tomto kroku je zatím Vlastní kapitál používán v souladu s definicí v Rozvaze, tj.: 
V roce 2015 (data bez úprav): E = 84 758 tis. CZK . 
V roce 2014 (data bez úprav): E = 79 450 tis. CZK. 

 
7. Vlastní výpočet ROE a jednotlivých úrovní DuPont dekompozice 

V níže uvedené tabulce je znázorněn výpočet ukazatele ROE a taktéž výpočet 
jednotlivých úrovní při DuPontově rozkladu vrcholového ukazatele ROE. 
 

Tabulka 6 - ROE dekompozice/komprimovaná verze výpočtu – úroveň I.-VI. 

Úroveň   Ukazatele  Vzorce Bez úprav Bez úprav 

dekompozice EN 2014, 2015 - DuPont   2015 2014 
      tis. CZK tis. CZK 

I. ROE EAT/E 6,26 % 3,17 % 
          

II. ROA EAT/A 3,63 % 1,77 % 
  Finanční páka A/E 172,41 % 178,66 % 
          

III. ROS EAT/S 8,34 % 4,48 % 
  Obrat aktiv S/A 43,58 % 39,52 % 
          

IV. Úrokové břemeno EBT/EBIT 75,79 % 60,66 % 
  Daňové zatížení EAT/EBT 80,41 % 81,02 % 
  Provozní rentabilita tržeb EBIT/S 13,68 % 9,12 % 
          

V. Čistý zisk EAT 5 308 2 515 
  Aktiva A 146 129 141 948 
      tis. CZK tis. CZK 

VI. Tržby S 63 677 56 099 
  Celkové náklady TC 58 699 54 309 
  Oběžná aktiva CA 30 857 24 065 
  Stálá aktiva FixA 115 231 117 878 
Vysvětlivky: Název sloupce Bez úprav = Auditovaná data 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

Detailní rozklad DuPont je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 7 - ROE dekompozice/plná verze výpočtu – úroveň I.-VI. 

Úroveň     Ukazatel Bez úprav Bez úprav 

Dekomp. EN 2014 - Du Pont   2015 2014 
      tis. CZK tis. CZK 

I. ROE EAT/E 6,26% 3,17% 
  Čistý zisk EAT 5 308 2 515 

Vlastní kapitál E 84 758 79 450 

          

II. ROA EAT/A 3,63% 1,77% 
  Čistý zisk EAT 5 308 2 515 

  Aktiva A 146 129 141 948 

  Finanční páka A/E 172,41% 178,66% 
  Aktiva A 146 129 141 948 

  Vlastní kapitál E 84 758 79 450 

          

III. ROS EAT/S 8,34% 4,48% 
  Čistý zisk EAT 5 308 2 515 

  Tržby S 63 677 56 099 

  obrat aktiv S/A 43,58% 39,52% 
  Tržby S 63 677 56 099 

  Aktiva A 146 129 141 948 

          

IV. Úrokové břemeno EBT/EBIT 75,79% 60,66% 
  Zisk před zdaněním EBT 6 601 3 104 

  Zisk před zdaněním a úroky EBIT 8 710 5 117 

  Daňové zatížení EAT/EBT 80,41% 81,02% 
  Čistý zisk EAT 5 308 2 515 

  Zisk před zdaněním EBT 6 601 3 104 

  Provozní rentabilita tržeb EBIT/S 13,68% 9,12% 
  Zisk před zdaněním a úroky EBIT 8 710 5 117 

  Tržby S 63 677 56 099 

          

V. Čistý zisk EAT 5 308 2 515 
  Tržby S 63 677 56 099 

  Ostatní výnosy OS 330 725 

  Celkové náklady TC 58 699 54 309 

  Aktiva A 146 129 141 948 
  Oběžná aktiva CA 30 857 24 065 

  Stálá aktiva FixA 115 231 117 878 

          

VI. Tržby S 63 677 56 099 

  Nájem bez služeb   30 753 35 324 
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Úroveň     Ukazatel Bez úprav Bez úprav 

Dekomp. EN 2014 - Du Pont   2015 2014 
  Služby k nájmu   12 259 11 912 

  Ubytovací služby   17 822 6 022 

  Služby ručení nemovitostmi   2 843 2 841 

  Celkové náklady TC 58 699 54 309 
  Stavební opravy majetek 511.010, 030 6 008 4 703 

  Odpisy   4 118 3 982 

  Spotřeba energií   13 371 16 458 

  N na ubytovací služby   7 213 3 669 

  Osobní N   14 617 12 167 

  Úroky   2 109 2 013 

  Ostatní N   9 970 10 728 

  Daň z příjmu   1 293 589 

  Oběžná aktiva CA 30 857 24 065 
  Zásoby   54 2 

  Peníze (krátkodobý FM)   24 990 18 037 

  Krátkodobé pohledávky   5 813 6 026 

  Stálá aktiva FixA 115 231 117 878 
  Pozemky   45 902 45 902 

  Stavby   67 525 71 407 

  Samostatné movité věci a soubory   1 745 471 

  Dlouhodobý nehmotný majetek   59 98 

          

  Zdrojová (vstupní) data z Výkazů/účetnictví       

  Čistý zisk EAT 5 308 2 515 

  Vlastní kapitál E 84 758 79 450 

  Aktiva A 146 129 141 948 

          

  Tržby S 63 677 56 099 

  Výnosy   64 007 56 824 

  Náklady   58 699 54 309 

  Odpisy   4 118 3 982 

  Daň    1 293 589 

  Úroky   2 109 2 013 

  Ostatní náklady   51 179 47 725 

          

  Zisk před zdaněním EBT 6 601 3 104 

  Zisk před zdaněním a úroky EBIT 8 710 5 117 

        

  Daň z příjmu za běžnou činnost DSPO 1 293 589 

  Splatná daň   1 111 375 

  Odložená daňová povinnost   182 214 
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Úroveň     Ukazatel Bez úprav Bez úprav 

Dekomp. EN 2014 - Du Pont   2015 2014 
        

  Dlouhodobá aktiva   115 231 117 878 

  Oběžná aktiva   30 857 24 065 

  Zásoby   54 2 

  Pohledávky   5 813 6 026 

  Krátkodobý finanční majetek   24 990 18 037 
[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

 
Tabulka 8 - ROE dekompozice (komprimovaná verze) ÚPRAVA  – úroveň I.-VI. 

Úroveň     Ukazatele Úpravy Úpravy 

dekompozice EN 2014, 2015 - DuPont   2015 2014 
      tis. CZK tis. CZK 

I. ROE (vyšší) EAT/E 9,6 % 6,74 % 
          

II. ROA (vyšší) EAT/A 5,63 % 3,82 % 
  Finanční páka (nižší) A/E 170,66 % 176,62 % 
          

III. ROS (vyšší) EAT/S 13,25 % 9,92 % 
  Obrat aktiv (mírně nižší) S/A 42,45 % 38,5 % 
          

IV. Úrokové břemeno 
EBT/EBI
T 83,23 % 76,18 % 

  Daňové zatížení EAT/EBT 80,63 % 81,02 % 

  
Provozní rentabilita tržeb 
(vyšší) EBIT/S 19,75 % 15,07 % 

          

V. Čistý zisk (vyšší) EAT 8 844 5 552 
  Aktiva (vyšší) A 9 995 145 710 
      tis. CZK tis. CZK 

VI. Tržby S 63 677 56 099 
  Celkové náklady (nižší) TC 54 833 50 547 
  Oběžná aktiva CA 30 857 24 065 
  Stálá aktiva (vyšší) FixA 122 859 121 640 
Vysvětlivky:  Úpravy v záhlaví sloupců znamenají upravená auditovaná data (viz definice 
v kroku 3). 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 



9. Komentář k výsledkům 
 
V tomto kroku jsou komentovány výsledky, tj. ROE dekompozice v předchozích 
tabulkách. 
 

1. Je zřejmé, že v prvních 2 letech samostatného fungování se společnosti podařilo 
dosáhnout zisku a tím pádem je možné zabývat se detailnější analýzou 
návratnosti vloženého kapitálu. V meziročním porovnání „Bez úprav“ se 
podařilo ukazatel ROE téměř zdvojnásobit. Co tomu napomohlo, je možné do 
určité míry vyčíst z ROE dekompozice, která v několika úrovních znázorňuje, 
jak se měnily jednotlivé části a které z nich měli rozhodující míru vlivu. Ukazuje 
se, že ROE a jeho dekompozice je vhodným ukazatelem pro společnost 
tohoto typu. 

 
2. Z ROE dekompozice je zřejmé, že výrazně vzrostla, jak rentabilita celkových 

aktiv, tak tržeb. Absolutní hodnota vlastního kapitálu vzrostla díky aktuálním 
ziskům, které společníci prozatím ponechali ve společnosti. Důvodem je zájem 
na rozvoji společnosti a zároveň to, že aktuálně nechtějí investovat jiným 
způsobem. Pokud společnost dlouhodobě bude vykazovat rostoucí ROE, není 
důvod, aby vlastníci hledali alternativní investice, tj. investice mimo tuto 
společnost. 

 
3. Klíčovou otázkou je, zda ROE ve výši 6,26 % je vysoké, nízké či přiměřené. 

Ambicí modelu je hledat odpověď i na tuto otázkou (viz. ověřování hypotézy 
H2, jaké maximální Re může vlastník očekávat/požadovat). Odpověď je hledána 
v kontextu toho, co je možné vzhledem k předmětu podnikání (vložený kapitál 
je vázán v nemovitostech s různým účelem užívání) dosahovat a předpokládat. 
V odpovědi na tuto otázku pomáhá používání WACC (průměrné náklady 
kapitálu), viz dále. 

 
4. Vzhledem k tomu, že v portfoliu nemovitého majetku společnosti jsou areály a 

budovy s různým využitím, je v rámci modelu používána dekompozice na areály 
(mají různé účely využití). 

 
5. V rámci další vrstvy dekompozice je možné sledovat faktory ovlivňující výrazný 

růst rentability tržeb. Je to dáno tím, že tržby rostly rychlejším tempem než 
náklady. Pro hledání konkrétnějších příčin je třeba použít dekompozici 
Výsledovky (účelově souvisejících nákladů a tržeb) per jednotlivé sub-části 
(areály, nemovitosti) a zároveň s rozlišením na druhy činností (primárně 
pronájem nemovitostí nebo ubytovací služby různého standardu). Tato sub-
členění jsou vodítkem, do jakých nemovitostí a pro jaký druh činnosti je 
efektivní alokovat vlastní kapitál a s jakým očekávaným ROE. 
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6. Z detailu oběžného majetku této společnosti je zřejmé, že má dostatečné 
množství krátkodobého finančního kapitálu a meziročně má rostoucí tendenci 
(nárůst 38,5%). Volné finanční prostředky je možné používat na splácení půjček 
vůči zakladatelům (rozhodující cizí zdroj společnosti) či na rozvojové projekty. 
 

7. Vzhledem k ziskovému podnikání v prvních dvou letech je záměrem vlastníků 
nepoužít volné finanční prostředky na splacení půjček, ale na rozvojové 
projekty, to samozřejmě za předpokladu, že se bude jednat o projekty, které 
přinesou zhodnocení investovaných prostředků a pozitivně ovlivní ROE. 
Vzhledem k tomu, že rozvojové projekty jsou investičního charakteru, je třeba 
toto zohlednit, tj. najít způsob, jak propojit či doplnit ROE dekompozici o 
dynamiku (grafický výstup ve více časových okamžicích, před navrhovanou 
investicí a po ní a zároveň návrh, po jak dlouhou dobu by měl podnik či 
středisko vykazovat požadované hodnoty klíčových ukazatelů). 
 

8. ROE dekompozice za období, která již proběhla a jsou obsažena v auditovaných 
účetních závěrkách, je uvedena v předchozích tabulkách Tabulka 6 a Tabulka 7 
této disertační práce. 

 
9. V obou sledovaných obdobích byly provedeny opravy a údržba v rámci jednoho 

areálu (Motol), které přispěly k tomu, že bylo možné zvýšit tržby za ubytování. 
Jednalo se především o výměnu vybavení, opravy chodeb a společných prostor a 
zvýšení standardu části ubytovny na hotel. Pokud by se účetní jednotka 
rozhodla, že opravy a údržbu re-klasifikuje na investici (majetek, který bude 
odepisovat 5 let), došlo by k výraznému pozitivnímu nárůstu jak vrcholové 
ukazatele ROE, tak k lepším výsledkům jednotlivých dílčích ukazatelů v rámci 
dekompozice. Negativní na této re-klasifikaci by byl fakt, že účetní jednotka 
bude muset zaplatit vyšší daň z příjmu. Proto tato re-klasifikace není optimální 
(úskalí na pomezí teorie a praxe), viz Tabulky 6, 7 a 8. 

 
5.3.2.2 WACC – jen na úrovni podniku 
 
Následují kroky, které vedou k výpočtu ukazatele WACC na úrovni podniku. 
 

10. Příprava na výpočet WACC  
V tomto kroku se již přechází na přípravu dat pro ukazatel WACC. Vzorec pro výpočet 
WACC je v souladu s kapitolou 3.3.3, tj.:  
 

��� = ���	�1 − �� 	×	�� + ��"	 × 	���      [3 – 7] 

 
Následuje tabulka se vstupy pro výpočet. 
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Tabulka 9 - Parametry pro výpočet WACC 

    Bez úprav Bez úprav 

  2015 2014 
  tis. CZK tis. CZK 

PASIVA celkem P 146 129 141 948 

Vlastní zdroje (kapitál) E2 84 758 79 450 

Cizí zdroje D 57 843 58 581 

Časové rozlišení   3 528 3 917 
[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

Re = 0 (v první fázi bez konkrétního požadavku vlastníka). 
Rd je třeba dopočítat, neboť jediný zpoplatněný cizí zdroj jsou půjčky od vlastníků, pro 
oba roky je výše úroku 5 % p.a. (dohledáno ze Smluv o půjčkách) a její výše jsou: 
 

Výše půjčky v roce 2014 = 42 271 tis. CZK. 
Výše půjčky v roce 2015 = 40 258 tis. CZK. 

 
11. Kontrola, zda jsou všechny složky pro výpočet WACC dostupné 

V tomto kroku je třeba zkontrolovat dostupnost složek pro výpočet WACC. 
a. Ano - jsou 
b. Ne – přizpůsobit definici chybějících sub-složek možnostem konkrétního 

podniku  
 

12. Definice, co je pro konkrétní podnik EQUITY, varianty a volba nejvhodnější pro 
konkrétní podnik 
E = Vlastní kapitál v souladu s Rozvahou. 
V roce 2015 (data bez úprav): E = 84 758 tis. CZK . 
V roce 2014 (data bez úprav): E = 79 450 tis. CZK. 
 

13. Kontrola, zda stejná definice EQUITY jako pro výpočet ROE, pokud ne 
přepočet ROE v souladu s touto definicí EQUITY 
Kontrolou je zjištěno, že Equity pro výpočet ROE i WACC na úrovni podniku je 
stejné, tj.: 
V roce 2015 (data bez úprav): E = 84 758 tis. CZK.  
V roce 2014 (data bez úprav): E = 79 450 tis. CZK. 
 

14. Výpočet na úrovni Re = 0 
Výpočet WACC při podmínce, že Re je rovno nule, je znázorněno v Tab. 11. 
Výpočet na úrovni Re = 0 je de facto situace, kdy WACC jsou průměrnými 
náklady na cizí kapitál. 
 
 
 

                                                 
2 VLASTNÍ ZDROJE (EQUITY) pro výpočet WACC jsou rovny vlastnímu kapitálu v souladu 
s terminologií ve výkazu Rozvaha. 
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15. Výpočet WACC – xls tabulka Tabulka 10 
 

Dále je uvedena tabulka se vstupy potřebnými pro výpočet WACC včetně WACC 
dopočteného pro Re = 0. 
 

Tabulka 10 - Vlastní a cizí zdroje společnosti a jejich cena 

    
Bez 

úprav % 
Bez 

úprav  % 

  2015 cena  2014 cena  
  tis. CZK zdroje tis. CZK zdroje 

PASIVA celkem P 146 129   141 948   

Vlastní zdroje (kapitál) E3 84 758   79 450   

Cizí zdroje D 57 843   58 581   

Časové rozlišení   3 528   3 917   

            

Cizí zdroje – detail   57 843 3,5 % 58 581 3,6 % 
Dlouhodobé závazky   46 776 4,3 % 48 607 4,3 % 

Jiné závazky (půjčky od vlastníků)   40 258 5,0 % 42 271 5,0 % 

Odložený daňový závazek   6 518 0 % 6 336 0 % 

Krátkodobé závazky   11 067 0 % 9 974 0 % 

Závazky z obchod. vztahů   3 407 0 % 3 048 0 % 

Závazky k zaměstnancům   866 0 % 638 0 % 

Závazky ze SP a ZP   511 0 % 370 0 % 

Stát – daňové závazky a dotace   1 798 0 % 1 491 0 % 

Krátkodobé přijaté zálohy (KAUCE)   4 132 0 % 4 135 0 % 

Dohadné položky   353 0 % 292 0 % 
[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

 
Z Tabulky 10 vyplývá, že společnost používá pro své podnikání cizí zdroje, jejichž 
vážená cena je 3,5 % pro rok 2015 (3,6 % pro rok 2014). Nejdražším cizím zdrojem (5 
% p.a.) jsou dlouhodobé půjčky od vlastníků. Pokud by byla porovnávána pouze vážená 
cena cizího kapitálu (přísnější podmínka, než když se poměřuje s WACC) a ROE, 
v roce 2015 je ROE vyšší (z Tab. 7, je zřejmé, že ROE pro rok 2015 (auditovaná data 
bez úprav) = 6,26%), tj. nerovnost (podmínka nerovnicí vyjádřená) je splněna.  
 
Aby bylo možné vypočítat WACC je třeba nějak přistoupit k ocenění vlastních zdrojů. 
Vzhledem k tomu, že aktuálně je cena peněz na mezibankovním i bankovním trhu na 
„historickém minimu“ (cena peněz na mezibankovním trhu se blíží tzv. „technické 
nule“, v některých zemích je dokonce záporná) je hodně pravděpodobné, že alternativní 
příležitost pro použití kapitálu není velká a bezrizikově dostupná, což je jeden z důvodů, 
proč roste potřeba implementace vhodného modelu pro řízení společnosti tohoto druhu. 

 

                                                 
3 VLASTNÍ ZDROJE (EQUITY) pro výpočet WACC jsou rovny vlastnímu kapitálu v souladu 
s terminologií ve výkazu Rozvaha. 
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WACC je vlastně průměrnou cenou, za kterou využívá podnik kapitál pro svoji 
podnikatelskou činnost. 
Cílem je mít takovou kapitálovou strukturu, aby WACC byl co nejnižší a ROE co 
nejvyšší. 
 
Pro potřeby EN (zkratka názvu společnosti) je vytvořena varianta k WACC, která je 
dále nazývána WACD (Weighted Average Cost of Debt), tzv. průměrný náklad na CIZÍ 
zdroje (v Tabulce 10 pro rok 2015 ve výši 3,5%). 
 
Do vzorce pro výpočet WACC je zatím zahrnuto „Re“ ve výši nula. „Re“ bývá obecně 
definováno jako požadovaná návratnost vlastních (či vložených) zdrojů, možno 
variantně měnit. 
 
Za předpokladu, že Re=0, pak pro roky 2014 a 2015, WACC dosahuje následujících 
hodnot (dopočet vzorce z kapitoly 3.3.3): 
2015: WACC = 1,12% 
2014: WACC = 1,21% 
 

16. Vyhodnocení za podnik při Re = 0 
 
ROE za firmu jako celek pro jednotlivé roky je vyšší než WACC s „Re“ rovno nule, což 
je zřejmé z následující tabulky.  Když je Re=O, pak WACC jsou de facto vážené 
průměrné náklady na cizí kapitál. 
 

Tabulka 11 – Rekapitulace ověřování platnosti hypotézy H1 na úrovni podniku 

Data 
roku 

Bez úprav/ 
Upravená 

ROE 
% 

WACC 
% 

Re 
% 

Rd 
% 

Platí 
ROE≥WACC 

2014 Bez úprav 3,17 1,21 0 3,6 ano 
2015 Bez úprav 6,26 1,12 0 3,5 ano 
2014 Upravená 6,74 1,21 0 3,6 ano 
2015 Upravená 9,6 1,12 0 3,5 ano 
Vysvětlivky: 
„Equity“ definováno v souladu s Rozvahou (vlastní kapitál) 
„Upravená“ – re-klasifikace „opravy a údržba“ na 5 let odepisovaný majetek 
„Bez úprav“ – auditované výsledky 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

Z výše uvedeného (poslední sloupec Tabulky 11, která výsledky testování rekapituluje) 
vyplývá, že pro podnik jako celek nerovnost pro roky 2014 a 2015 platí, a to jak pro 
výsledky z auditovaných dat, tak pro výsledky z dat tzv. upravených. Pokud by 
nerovnost neplatila, je to určitě signál prozkoumat příčiny a hledat řešení. 
 

17. Jaké je Re (požadovaná návratnost vloženého kapitálu)?  
V tomto kroku je hledána odpověď na otázku „Jak vysoké Re může vlastník 
očekávat/požadovat?“. 

a. Je daná? Ano, je třeba ověřit, zda nerovnost (hypotéza H1) platí pro Re 
=Rd = 3,5 %. Vlastník požaduje návratnost vloženého kapitálu alespoň 
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na úrovni průměrných nákladů na cizí kapitál, což je v roce 2015 3,5 % 
p.a.. 

b. Je třeba spočítat varianty? Výběr pro upravená data v intervalu 0 až 7 % 
a pro neupravená data z intervalu 0 až 11,5 %. 

c. Je třeba najít maximální možnou Re pro počítanou situaci? Ano, vlastník 
to požaduje. 

 
Tímto bodem modelu je de facto prováděno ověřování dílčí hypotézy H2. 
V obecném návrhu metodiky modelu je zmiňováno, že v návaznosti na hlavní hypotézu 
bude důležité zároveň ověřit, jak se model chová, při různém Re (požadovaná 
rentabilita vlastního kapitálu v souladu s definicí vlastního kapitálu v Rozvaze). 
V předchozích výpočtech se pro výpočet WACC používalo Re rovno nule. Výpočtem 
Re je možné se zabývat přinejmenším z dvou úhlů pohledu, a sice: 
 

- Jaké Re podnik za stávající situace je schopen vlastníkům zajistit (výpočet na 
základě dat pro konkrétní účetní období, tj. známá cena cizího kapitálu a poměr 
cizích a vlastních zdrojů, plus známé ROE podniku). 

- Je toto Re pro vlastníky dostačující? Pokud ne, co je možné pro jeho zvýšení 
udělat? (DuPont rozklad a rozklad WACC a hledání prostoru pro zlepšení 
v rámci jednotlivých sub-složek za firmu a za jednotlivé areály) 

 
Dílčí hypotéza H2 zní: 
 
H2: Je hlavní hypotéza vyjádřená nerovnicí ROE ≥ WACC splněna při Re = Rd = 3,5 
%? 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že hledáme takové Re, při kterém je splněna alespoň 
minimální podmínka, tj. při jakém Re platí, že ROE = WACC. 
 
Dále jsou pro ověření dílčí hypotézy použita data za rok 2015 (auditovaná) za podnik 
jako celek, a sice ve dvou variantách: 
 

Var. I – Data nijak re-klasifikovaná (dále „neupravená“), tj. v souladu 
s auditovanou závěrkou za rok 2015 
Var. II – Data re-klasifikovaná (dále „upravená“) tak, že některé opravy vedoucí 
k vyšším výnosům a efektivnějšímu využívání provozu jsou re-klasifikována na 
investice, tj. na majetek (což způsobí, růst hodnoty majetku, snížení nákladů a 
růst daně z příjmu a růst zisku) 
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Var. I – Re při splnění rovnosti ROE = WACC na úrovni podniku (neupravená data) 
 

Tabulka 12 - Re při splnění rovnosti – neupravená data roku 2015 

Re 0,00 % 3,50 % 5,00 % 5,50 % 5,53 % 5,60 % 7,00 % 

WACC 1,12 % 3,15 % 4,02 % 4,31 % 4,32 % 4,36 % 5,18 % 

ROE 4,32 % 4,32 % 4,32 % 4,32 % 4,32 % 4,32 % 4,32 % 

ROE> WACC ano ano ano ano       
ROE = 
WACC         ano     

ROE <WACC           ano ano 
[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

 
Zkratky v Tabulce 12 a dalších, této podobných, mají následující význam: 
 
Re je požadovaná rentabilita VK (definice vlastního kapitálu v souladu s Rozvahou) 
používaná ve vzorci pro výpočet WACC. 
 
ROE je rentabilita Equity. Equita je definovaná jako zůstatková cena nemovitých věcí 
k rozhodnému dni odštěpení sloučením, tj. k 1. 1. 2014 zvyšovaná o investice do 
nemovitých věcí po tomto datu, což je definice, která dále umožňuje i výpočet a 
testování na úrovni středisek. Tato definice Equity pro výpočet ROE (zde již použita i 
pro úroveň podniku) je v souladu s definicí Equity, kterou používají tzv. developerské 
společnosti, kde Equitou je celkový VLOŽENÝ NEBANKOVNÍ kapitál do projektu 
(nemovité věci). Vzhledem k tomu, jak testovaná společnost vznikla (odštěpení 
sloučením) je Equity pro výpočet ROE definována tímto způsobem (od kroku 17 až do 
posledního kroku 31). 
 



 

Obrázek 

Závěr k variantě Var. I:
Pokud je pro vlastníky dostačující 
ROE podniku (ve výši 4,32%)
 
Je splněna dílčí hypotéza, že nerovnost platí pro Re = 3,5
rovno WACC (WACC = 3,15 % a ROE = 4,32%) až do Re =5,5 %, tj. platí pro Re
v intervalu nula až 5,53 %, viz. Tab
nemění průměrného cena cizího kapitálu, tj. je ve výši 3,5% p.a.).
 
 
Var. II – Re při splnění rovnosti ROE = WACC na úrovni podniku (upravená data)
 

Tabulka 

Re 0,00 %

WACC 1,12 %

ROE 6,32 %
ROE> 
WACC ano 
ROE = 
WACC   
ROE 
<WACC   

Re je požadovaná rentabilita VK (definice vlastního kapitálu v
používaná ve vzorci pro výpočet WACC.
 

Obrázek 9 - Grafické znázornění průsečíku ROE=WACC – neupravená data
[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

k variantě Var. I:  
Pokud je pro vlastníky dostačující rentabilita vlastního kapitálu ve výši 5,5

(ve výši 4,32%) je dostatečně vysoké. 

Je splněna dílčí hypotéza, že nerovnost platí pro Re = 3,5 %, neboť 
rovno WACC (WACC = 3,15 % a ROE = 4,32%) až do Re =5,5 %, tj. platí pro Re

intervalu nula až 5,53 %, viz. Tabulka 12 (v této fázi výpočtu (celý krok 17) se nijak 
nemění průměrného cena cizího kapitálu, tj. je ve výši 3,5% p.a.). 

při splnění rovnosti ROE = WACC na úrovni podniku (upravená data)

Tabulka 13 - Re při splnění rovnosti – upravená data roku 2015

0,00 % 3,50 % 5,00 % 8,00 % 8,50 % 

1,12 % 3,15 % 4,02 % 5,76 % 6,05 % 

6,32 % 6,32 % 6,32 % 6,32 % 6,32 % 

 ano ano ano ano 

        

        
[zdroj: Energie – nemovitostní a.s., zpracování: vlastní] 

Re je požadovaná rentabilita VK (definice vlastního kapitálu v
používaná ve vzorci pro výpočet WACC. 
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neupravená data 

vlastního kapitálu ve výši 5,53 %, pak 

%, neboť ROE je vyšší nebo 
rovno WACC (WACC = 3,15 % a ROE = 4,32%) až do Re =5,5 %, tj. platí pro Re 

(v této fázi výpočtu (celý krok 17) se nijak 
 

při splnění rovnosti ROE = WACC na úrovni podniku (upravená data) 

upravená data roku 2015 

8,97 % 11,50 % 

6,32 % 7,79 % 

6,32 % 6,32 % 

    

ano   

  ano 

Re je požadovaná rentabilita VK (definice vlastního kapitálu v souladu s Rozvahou) 



 

ROE je rentabilita Equity, Equita je definovaná jako zůstatková cena nemovitých věcí 
k rozhodnému dni odštěpení sloučení 1. 1. 2014 zvyšovaná o investice do nemovitých 
věcí po tomto datu. 
 

Obrázek 

Závěr k variantě Var. II
Pokud je pro vlastníky dostačující návratnost 
ROE podniku je dostatečně vysoké.
 
Je splněna dílčí hypotéza, že nerovnost platí pro Re = 
rovno WACC (WACC = 3,15 % a ROE = 6,32%) až do Re 
Re v intervalu od nuly do 8,97 %
 
Vlastník na základě tohoto modelu dostává informaci, jaká je aktuální (na základě 
účetních dat) či jaká je plá
kapitálu. Díky této informaci může volit, zda tato rentabilita při daném riziku je 
dostatečná, či zda chce rentabilitu vyšší. Pokud chce rentabilitu vyšší, pak je možné, 
buď na základě DuPont dek
podnik, hledat rezervy a příležitosti ke změnám a zlepšení uvnitř konkrétního podniku 
či porovnávat s jinými na trhu dostupnými příležitostmi a případně se rozhodnout pro 
jinou investici (vložit vlas
 
Výstupy výpočtů a vyhodnocení v
 

 
 
 
 

rentabilita Equity, Equita je definovaná jako zůstatková cena nemovitých věcí 
rozhodnému dni odštěpení sloučení 1. 1. 2014 zvyšovaná o investice do nemovitých 

Obrázek 10 - Grafické znázornění průsečíku ROE=WACC- upravená data
[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

variantě Var. II:  
Pokud je pro vlastníky dostačující návratnost vlastního kapitálu ve výši 8,97 
ROE podniku je dostatečně vysoké. 

Je splněna dílčí hypotéza, že nerovnost platí pro Re = 3,5 %, neboť 
rovno WACC (WACC = 3,15 % a ROE = 6,32%) až do Re ve výši
Re v intervalu od nuly do 8,97 %). 

Vlastník na základě tohoto modelu dostává informaci, jaká je aktuální (na základě 
účetních dat) či jaká je plánovaná (na základě plánovaných hodnot) rentabilita vlastního 
kapitálu. Díky této informaci může volit, zda tato rentabilita při daném riziku je 
dostatečná, či zda chce rentabilitu vyšší. Pokud chce rentabilitu vyšší, pak je možné, 
buď na základě DuPont dekompozice za podnik a za jednotlivé areály a WACC za celý 
podnik, hledat rezervy a příležitosti ke změnám a zlepšení uvnitř konkrétního podniku 

jinými na trhu dostupnými příležitostmi a případně se rozhodnout pro 
jinou investici (vložit vlastní kapitál do jiného podniku či projektu).

Výstupy výpočtů a vyhodnocení v tomto kroku jsou shrnuty v následující tabulce.
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rentabilita Equity, Equita je definovaná jako zůstatková cena nemovitých věcí 
rozhodnému dni odštěpení sloučení 1. 1. 2014 zvyšovaná o investice do nemovitých 

 
upravená data 

vlastního kapitálu ve výši 8,97 %, pak 

%, neboť ROE je vyšší nebo 
ve výši 8,97% (tj. platí pro 

Vlastník na základě tohoto modelu dostává informaci, jaká je aktuální (na základě 
novaná (na základě plánovaných hodnot) rentabilita vlastního 

kapitálu. Díky této informaci může volit, zda tato rentabilita při daném riziku je 
dostatečná, či zda chce rentabilitu vyšší. Pokud chce rentabilitu vyšší, pak je možné, 

ompozice za podnik a za jednotlivé areály a WACC za celý 
podnik, hledat rezervy a příležitosti ke změnám a zlepšení uvnitř konkrétního podniku 

jinými na trhu dostupnými příležitostmi a případně se rozhodnout pro 
tní kapitál do jiného podniku či projektu). 

následující tabulce. 
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Tabulka 14 – Rekapitulace ověřování platnosti hypotézy H2 na datech roku 2015  

Varianta Bez úprav/ 
Upravená 

ROE 
% 

WACC 
% 

Pro jaké Re 
(%) 

ROE=WACC 

Interval Re, 
kdy platí 
ROE≥WACC 

Var I Bez úprav 4,32 4,32 5,53 <0; 5,53> 
Var II Upravená 6,32 6,32 8,97 <0; 8,97> 
Vysvětlivky: 
„Equity“ = ZC vloženého majetku k 1. 1. 2014 zvyšovaná o nový majetek (celkový 
vložený nebankovní kapitál). 
Poslední sloupec uvádí, pro jaký interval Re (rentabilita vložených prostředků) H1 
platí, tj. pro Re = 3,5 % nerovnost platí v obou variantách 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

18. Jaká je cena cizích zdrojů? V tomto kroku je ověřována hypotéza H3. 
a. Je třeba testovat očekávanou změnu? Ano, protože je 

pravděpodobná změna úrokových sazeb. 
b. Pokud ano, pro jaké úrokové sazby či v jakém intervalu? Podnik 

předpokládá, že pokud dojde ke změně úrokové sazby, tak bude 
v intervalu (0; 10 % p.a.). 

V tomto bodu se de facto jedná o ověřování dílčí hypotézy H3. 
Dostupnost jiných příležitostí na trhu s vyšším či obdobným rizikem do velké míry 
závisí na aktuální ekonomické situaci země a na aktuální ceně peněz na bankovním a 
mezibankovním trhu. 
 
Dále se nabízí testovat, zda hlavní hypotéza bude platit při změně ceny peněz na 
mezibankovním trhu, tj. zda nerovnice platí, když cena peněz na mezibankovním trhu se 
výrazně mění (což způsobí změnu ceny cizích zdrojů), tj. následující varianty ceny 
peněz: 
 

- blíží se technické nule (aktuální situace od roku 2015), aktuální diskontní sazba 
0,05 %, 

- je menší než nula (záporné úrokové míry, které aktuálně některé centrální banky 
již aplikují) – toto dále není testováno, neboť způsobí výrazný pokles WACC či 
neochotu půjčovat peníze (de facto trestání věřitele, neboť místo úroku následuje 
finanční sankce), 

- je mírně větší než nula (až do roku 2015 standardní prostředí), 
- je výrazně vyšší než nula (testováno 10 % p.a.). 

 
 
Dílčí hypotéza H3 zní: 
H3: Nerovnice platí bez ohledu na výši úrokových sazeb cizích zdrojů (za předpokladu, 
že cena cizích zdrojů reflektuje cenu peněz na mezibankovním trhu).  
Zúžení hypotézy pro testování: 
„Nerovnice platí pro úrokovou sazbu (která reprezentuje cenu cizích zdrojů) pohybující 
se v intervalu nula až deset procent ročně (0; 10 % p.a.).“ 
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V rámci testování hypotézy H3 je de facto sledováno, jak ovlivní výši ROE a WACC 
cena cizích zdrojů vážící se na cenu peněz na mezibankovním trhu. 
 
V Tab. 15 dále je vybráno několik úrokových měr (cena peněz na bankovním trhu) 
z intervalu nula až 10 %. Pro těchto několik úrokových sazeb jsou dopočteny 
následující položky s použitím auditovaných dat za rok 2015 neupravovaných: 
 

- Průměrná cena cizích zdrojů.  
- Úrokové náklady. 
- Zisk po zdanění (PAT). 
- ROE, pro jejichž výpočet je použita Equity ve výši zůstatkové ceny 

nemovitých věcí k rozhodnému dni zvýšená o nové investice. 
 

Tabulka 15 - Dopočet parametrů při měnící se úrokové sazbě, auditovaná data 2015 

úroková sazba (půjčka)   0 2 % 3,50 % 5 % 10 % 
cizí zdroje – průměrná cena    0 1,40 % 2,40 % 3,50 % 7,00 % 
úrokové náklady   0 844 1 476 2 109 4 218 
PAT   7 016 6 680 6 117 5 308 3 745 
E (ZC) - pro výpočet ROE   122 759 122 759 122 759 122 759 122 759 
ROE   5,72 % 5,44 % 4,98 % 4,32 % 3,05 % 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

Na základě dopočtených parametrů v Tabulce 15 pro některé úrokové míry (především 
krajní hodnoty intervalu, neboť střed na úrovni 5 % již testován byl, neboť ten odpovídá 
realitě podniku), je dále testována nerovnost (platnost hlavní hypotézy) pro varianty A, 
B, C. Zvýrazněný sloupec při úrokové míře 5 % již byl testován, reprezentuje 
auditovaná data podniku za rok 2015 bez úprav. 
 
Var. A – Testování nerovnosti při ceně cizích zdrojů 0% 

 
Tabulka 16 - Re při splnění rovnosti – neupravená data roku 2015, Var. A 

Re 0,00 % 3,50 % 5,00 % 7,00 % 9,00 % 9,87 % 12,00 % 
WACC 0,00 % 2,03 % 2,90 % 4,06 % 5,22 % 5,72 % 6,96 % 
ROE 5,72 % 5,72 % 5,72 % 5,72 % 5,72 % 5,72 % 5,72 % 
ROE> WACC ano ano ano ano ano     
ROE = WACC           ano   
ROE <WACC             ano 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

Je zjevné, že vzhledem k nulové ceně cizích zdrojů je rentabilita vyšší (nejvyšší ze 
všech testovaných variant). Nicméně nulová cena peněz nemotivuje podnik, který cizí 
zdroje užívá k efektivnímu hospodaření a racionální volbě, jak velký objem cizích 
zdrojů si „může dovolit“. Tato situace, kdy cizí zdroje jsou tak levné, je na trhu 
výjimečná a je třeba očekávat, že bude existovat jen velice krátkodobě, tj. není možné 
z ní vycházet pro dlouhodobé záměry (dlouhodobé investice do nemovitých věcí 
s dlouhodobou splatností). 



 

 

Obrázek 11 - Grafické znázornění p

Závěr k variantě Var. A:
Při ceně cizích zdrojů 0% nerovnost (hlavní hypotéza
kapitálu Re dosahuje 9,87%.
 

Grafické znázornění průsečíku ROE=WACC při úroku 0% - 
[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

variantě Var. A: 
Při ceně cizích zdrojů 0% nerovnost (hlavní hypotéza) platí a výnosnost vlastního 
kapitálu Re dosahuje 9,87%. 
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 neupravená data 

platí a výnosnost vlastního 



Var. B – Testování nerovnosti při ceně cizích zdrojů 2% 
 

Tabulka 17 - Re při splnění rovnosti – neupravená data roku 2015, Var. B 

Re 0,00 % 3,50 % 5,00 % 7,00 % 9,00 % 9,38 % 12,00 % 
WACC 0,64 % 2,67 % 3,54 % 4,70 % 5,22 % 5,44 % 6,96 % 
ROE 5,44 % 5,44 % 5,44 % 5,44 % 5,44 % 5,44 % 5,44 % 
ROE> WACC ano ano ano ano ano     
ROE = WACC           ano   
ROE <WACC             ano 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

 
Obrázek 12 -  Grafické znázornění průsečíku ROE=WACC při úroku 2%, neupravená data 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

Závěr k variantě Var. B: 
Při ceně cizích zdrojů 2% nerovnost (hlavní hypotéza) platí a výnosnost vlastního 
kapitálu Re dosahuje 9,38%. 
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Var. C – Testování nerovnosti při ceně cizích zdrojů 10% 
 

Tabulka 18 - Re při splnění rovnosti – neupravená data roku 2015, Var. C 

Re 0,00 % 0,01 % 5,00 % 7,00 % 9,00 % 9,38 % 12,00 % 
WACC 3,21 % 3,21 % 6,11 % 7,27 % 8,43 % 8,65 % 10,17 % 
ROE 3,05 % 3,05 % 3,05 % 3,05 % 3,05 % 3,05 % 3,05 % 
ROE> WACC               
ROE = WACC               
ROE <WACC ano ano ano ano ano ano ano 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

 

 
Obrázek 13 - Grafické znázornění při úroku 10%, neupravená data, [zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

 
Závěr k variantě Var. C: 
Při ceně cizích zdrojů 10 % p.a. není testovaný podnik schopen dosáhnout ROE vyšší 
než WACC, což ukazuje na situaci, kdy podnik musí hledat taková opatření, aby 
nerovnost byla splněna, což ukazuje na vhodnost modelu (ukazuje, kdy je třeba hledat a 
realizovat nápravná opatření, aby požadavky vlastníků na výnosnost investic byly 
splněny). 
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V následující tabulce je rekapitulace výsledků testování hypotézy H3 v tomto kroku. 
 

Tabulka 19 - Ověřování platnosti hypotézy H3 na datech roku 2015 

varianta Úroková 
sazba 

% 

Rd 
% 

ROE 
% 

WACC 
% 

Pro jaké Re 
(%) 

ROE=WACC 

Platí 
ROE≥WACC 

Var A 0 0 5,72 5,72 9,87 ano 
Var B 2 1,4 5,44 5,44 9,38 ano 
Aktuální  5 3,5 4,32 4,32 5,53 ano 
Var C 10 7 3,05 3,31 N/A ne 
Vysvětlivky: „Equity“ = ZC vloženého majetku k 1. 1. 2014 zvyšovaná o nový 
majetek (celkový vložený nebankovní kapitál). 
„N/A“ nemá řešení 

[zdroj: Energie – nemovitostní a.s., zpracování: vlastní] 

Komentář:  
Z tabulky je zřejmé, že růst úrokové míry způsobí růst Rd, což způsobí růst  
WACC a zároveň pokles ROE (neboť rostou náklady (úroky), což způsobí pokles zisku). 
Pro podnik bylo dopočteno Rd, Re, ROE a WACC pro různé úrokové míry na 
auditovaných datech roku 2015. 
 
Z výpočtů a závěrečného shrnutí v Tabulce 19 vyplývá, že pokud by průměrná cena 
cizích zdrojů testované firmy dosáhla 7 % (úrok u půjček by byl 10%), pak nerovnost 
(H1) neplatí, tj. je třeba provést nápravná opatření. Nicméně neznamená to obecnou 
neplatnost hypotézy. Pouze to ukazuje na to, že v případě růstu v tomto případě úroku u 
půjček na 10 % p.a. či více, je třeba zefektivnit využívání nemovitostí, či získat jiné 
cizího zdroje za nižší úrokovou sazbu. 
 
5.3.2.3 Nerovnost na úrovni PODNIKU 
 
Předmětem testování (ověření) bylo, zda ve společnosti EN platí, že: 
ROE ≥ WACC na úrovni podniku jako celku (za 2 auditované roky ověřeno 
v předchozím textu). 
 
Z výpočtů (FA) v případové studii za roky 2014 a 2015 a rekapitulace výsledků 
v tabulkách v krocích 18, 19 a 20 vyplývá, že pro celý podnik nerovnice ROE ≥ WACC 
platí a to při dvou různých definicích Equity pro výpočet ROE (nejprve v souladu 
s Rozvahou ve výši VLASTNÍHO kapitálu a následně ve výši celkového 
VLOŽENÉHO nebankovního kapitálu). 

 
19. JE SPLNĚNA NEROVNOST NA ÚROVNI PODNIKU? 

 
a. ANO – zpracovat komentář 

Hypotéza platí, nicméně je zřejmé, že testovaný podnik má velké rezervy v efektivním 
využívání nemovitých věcí, neboť při ceně cizích zdrojů 10% již není schopen 
vygenerovat takový čistý zisk, aby ROE bylo vyšší než WACC, tj. pokud se blíží 
období rostoucích úrokových sazeb (vše nasvědčuje tomu, že se blíží, pouze je zatím 
náročné odhadovat, jak výrazně a jak rychle úrokové sazby vzrostou), je třeba 
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zefektivnit využívání nemovitých věcí či najít a zrealizovat jiný podnikatelský záměr, 
který zaručí jejich vyšší rentabilitu. Hranice 10 % neznamená neplatnost hlavní 
hypotézy, tato hranice ukazuje, až do jaké úrokové míry je podnik schopen přežívat bez 
akutních potíží a zároveň bez větších změn. Nerovnice vlastně ukazuje na mez, při které 
je sice možné podnikat dále a dosahovat absolutního zisku (i když nižšího), ale za cenu, 
že poskytovatelé cizích zdrojů budou dostávat větší odměnu za investici do podniku než 
vlastníci, což určitě není záměrem racionálního vlastníka. 
 

b. NE – zpracovat komentář a NÁVRH OPATŘENÍ, aby nerovnost 
byla splněna – viz mezní cena cizích zdrojů 10 % p.a. výše. 
 

20. Vyhodnocení na úrovni PODNIKU včetně návrhu opatření 
Je zřejmé, že čím je cena cizích zdrojů nižší, tím je nižší WACC a tím je vyšší ROE a 
výnosnost vlastních zdrojů. To je vlastně zjednodušený popis principu nerovnice 
(hlavní hypotézy modelu) při změně ceny cizích zdrojů. Tento růst rentability 
vloženého kapitálu (testovaný při hypotéze H3) je ale výsledkem vnějšího prostředí 
(cena peněz na bankovním trhu je závislá na ekonomickém cyklu, stabilitě ekonomiky, 
tj. na kondici makroprostředí). V moci vlastníka a jím pověřeného managementu je ale 
ovlivňování faktorů vnitřních, tj. jednotlivých sub-položek ROE dobře čitelných 
z DuPont dekompozice, a to jak na úrovni podniku, tak jeho sub-částí. Hlavní hypotéza 
byla použita pro tvorbu modelu finančního řízení proto, že pomáhá včas odhalovat 
neefektivnosti jednotlivých složek a míru jejich vlivu na celek. Testováním hlavní 
hypotézy i dílčích H2 a H3 nebyla vyvrácena platnost nerovnice navrhované pro 
efektivní řízení investic do nemovitých věcí, viz rekapitulace výsledků testování 
v Tab. 11, 14, 19. 
 
Navazující testování H1 na úrovni středisek ukazuje, kde (na kterém středisku) je 
příležitost ke zlepšení ROE (tj. kde je neefektivita). 
 
5.3.3 Výpočet a vyhodnocení na úrovni STŘEDISEK v rámci modelu 
 
Jak již bylo avizováno, dále následují kroky, v kterých je ověřována platnost hypotézy 
(vyjádřená nerovnicí ROE je větší či rovno WACC) na úrovni středisek. 
 
5.3.3.1 ROE 
Výpočet ROE dále probíhá analogicky jako pro úroveň podniku. 
 

21. Příprava dat na výpočet ROE  
Vzorec pro výpočet ROE je v souladu s kapitolou 3: 
 

���	 = ���
� 	= 	 ����	� 	× 	 �	��	�� 	× 	�	��� 	× �

� 	× 	��         [3 – 1] 

 
Vzhledem k tomu, že společnost v rámci svého vnitropodnikového účetnictví neeviduje 
Equity (vložený kapitál definovaný v souladu se standardním výkazem rozvaha) je třeba 
Equity pro výpočet na úrovni středisek definovat jinak. Vzhledem k tomu, že společnost 
vznikla odštěpením sloučením, a to s účinností k 1. 1. 2014 (rozhodný den pro přenos 
majetku a ve stejné výši zdrojů tímto institutem do nově vzniklé společnosti), je v tomto 
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případě definována Equity ve výši zůstatkové ceny nemovitých věcí k 1. 1. 2014 (pro 
rok 2015 zvýšená o nový majetek či technické zhodnocení pořízené po 1. 1. 2014). Tato 
definice je pro potřeby společnosti vhodná, neboť výše pasiv pro odštěpení byla volena 
tak, aby vyvážila převáděné množství majetku. Převáděný (odštěpovaný majetek) byl 
vyvážen na straně pasiv především hospodářským výsledkem minulých let (typově 
jednoznačně vlastní zdroj) a dlouhodobými půjčkami od vlastníků (pokud se na to 
budeme dívat optikou developerských společností, opět se jedná o vklad kapitálu 
vlastníků, pouze je zvolena jiná forma, než vklad do základního kapitálu společnosti). 
Vzhledem k těmto skutečnostem je výše uvedená definice Equity vypovídající, neboť 
de facto reprezentuje situaci, kdyby majetek nebyl převeden institutem odštěpení 
sloučením, ale jako kdyby ho společnost pořizovala a na jako pořízení použila vlastní 
kapitál (pasiva) ve struktuře nerozdělený zisk minulých let a půjčky na místo vkladu do 
základního kapitálu (půjčka je sice zatížena úrokem, ale pokud by se zvyšoval základní 
kapitál společnosti, muselo by to být schváleno valnou hromadou a ověřeno notářským 
zápisem a zapsáno do Obchodního rejstříku a v okamžiku, kdy by vlastníci chtěli tento 
vklad zpět, opět by to muselo proběhnout valnou hromadou a notářským zápisem. Tj. z 
tohoto pohledu je pro vlastníky půjčka nesrovnatelněji pružnější způsob financování 
společnosti.). 
 
Hodnoty v tabulce níže za jednotlivá střediska a celý podnik jsou v tisících korun. 
 

Tabulka 20 – Vstupy pro výpočet ROE na úrovni středisek v tis.CZK 

Středisko Slaný  Strašnice Trutnov Motol Kladno N. Jách. Švermov HK PODNIK 
Equity  2 086 14 067 1 983 55 850 21 497 4 767 8 220 14 213 122 683 
EAT 1 255 1 406 -104 -231 3 092 -153 72 -29 5 308 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

Equity v tabulce je ZC (zůstatková cena) vloženého majetku k 1. 1. 2014 zvyšovaná o 
nový majetek). 

 
22. Příprava dat na výpočet jednotlivých úrovní DuPont  

Tímto krokem je míněna dekompozice ROE na jednotlivé úrovně pro každé středisko 
v souladu se vzorcem 3-1 a kapitolou 3, tj.: 

 

���	 = ���
� 	= 	 ����	� 	× 	 �	��	�� 	× 	�	��� 	× �

� 	× 	��         [3 – 1] 

 
V testované společnosti (respektive v jejím vnitropodnikovém účetnictví nejsou 
k dispozici všechny komponenty potřebné pro výpočet v členění na jednotlivá střediska, 
tj. pro testovanou firmu není možné provést DuPont dekompozici na úrovni středisek. I 
bez tohoto detailu je možné dále pokračovat a model poskytne dostatečné množství 
podkladů a výstupů. 

 
Testovaná společnost v rámci svého vnitropodnikového účetnictví zatím nesměruje 
všechny rozvahové položky na jednotlivá střediska.  
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Co se týče AKTIV: 
Na jednotlivá střediska je veden dlouhodobý majetek a zásoby zboží v jednotlivých 
ubytovacích zařízeních. Na úrovni středisek ale zatím nejsou vedeny pohledávky a 
finanční majetek, tj. pro výpočet chybí celkový objem aktiv (A) za každé jednotlivé 
středisko. 
 
Co se týče PASIV: 
Z pasiv jsou na úrovni středisek vedeny pouze kauce z titulu nájemních smluv (tj. jeden 
specifický druh závazků). Na úrovni středisek není vykazováno Equity (definice 
v souladu se standardním výkazem rozvaha). 

 
Nicméně společnost zvažuje upravit své vnitropodnikové účetnictví tak, aby toto 
v budoucnu bylo možné. Zatím je ve fázi prověřování možných úprav v rámci 
stávajícího softwaru, který společnost používá. 

 
23. Kontrola, zda jsou všechny složky pro výpočet ROE a DuPont na úrovni 

středisek dostupné 
a. Ano 

 
b. Ne – pokud nejsou dostupné rozvahové položky pro DuPont na 

úrovni středisek, tak výpočet pouze ROE bez dekompozice (oběžná 
aktiva a cizí a vlastní zdroje pravděpodobně nebudou alokovány na 
střediska) – výpočet bude proveden bez dekompozice, neboť na 
úrovni středisek nejsou k dispozici potřebné rozvahové položky, 
jedná se především o: 

 
- Peněžní prostředky a půjčky – do budoucna lze, ale aktuálně 

není. 
- Závazky a pohledávky z obchodního styku – aktuálně nelze. 
- Závazky a pohledávky z titulu zaměstnaneckých vztahů – 

aktuálně nelze. 
- Zda dekomponovat středisko režie správy majetku – lze. 
- Jak je technicky a administrativně náročné co nejvíce 

podstatných rozvahových položek přiřadit (a přiřazovat) 
jednotlivým střediskům a zakázkám – k debatě s dodavatelem 
účetního SW. 

 
Ke zvážení je, zda u středisek a zakázek netestovat, zda ROA ≥ WACC, neboť majetek 
(investice) je vždy jednoznačně přiřazena konkrétní zakázce. Nicméně i přiřazení 
„equity“ a závazků by mělo být možné, neboť to je vlastně analogie „odštěpování části 
společnosti“ z celé společnosti (viz. Princip vzniku EN (zkratka názvu testované 
společnosti odštěpením z ESB (zkratka názvu společnosti, z které se majetek 
odštěpoval), aneb inspirace pro vznik projektových společností). 
 
Je vůbec smysluplné testovat tuto nerovnici (pravdivost jejich předpokladů) pro všechna 
střediska a zakázky nebo pouze pro ta, která vyžadují kapitál (investici)?  



 98

 
Některá střediska, zakázky žijí tzv. „z podstaty“, tj. nevyžadují žádnou investici, tj. 
žádný kapitál. Pokud by se zvažovalo zvýšení standartu těchto středisek (technické 
zhodnocení nemovité věci), tak pak sledování ROE a WACC přichází v úvahu. 
Nicméně i v případě, že středisko (či zakázka) žije z podstaty, tak bude platit, že ROE ≥ 
WACC, neboť budou nulové náklady na kapitál a equitu je možné evidovat ve výši 
zůstatkové hodnoty majetku, a tudíž zisk tímto majetkem generovaný, a zároveň ROE 
bude vyšší než nula, pokud ne, je třeba hledat alternativní způsob využití majetku (třeba 
formou zhodnocení při zachování účelu užívání, či zhodnocení majetku pro jiný účel 
užívání či prodej). De facto motivem bude hledat takové řešení, aby platilo ROE ≥ 
WACC. Tj. z výše uvedeného vyplývá, že požadavek vyjádřený vztahem ROE ≥ 
WACC je vhodným kritériem pro zvažování nových investic i pro upozorňování na to, 
zda realizované investice do nemovitých věcí (starší či novější) jsou stále ekonomicky 
efektivní. 
 

24. Definice, co je pro konkrétní střediska EQUITY 
 
Klíčovou otázkou je, jak definovat vložený kapitál (EQUITY) pro jednotlivé areály 
vzhledem k tomu, jak společnost vznikla (areály nenakupovala, ale získala odštěpením 
sloučením). Nabízí se 2 základní varianty: 
 

1. ZC (zůstatková cena) vložených nemovitostí (vložených institutem odštěpení) 
k 1. 1. 14 (rozhodný den) + PC (pořizovací cena) nového majetku – tato 

varianta je v následujících grafech a tabulkách použita (i v předchozích, viz 
tabulka vstupů pro výpočet na úrovni středisek). 

 

2. ZC ve výši vlastního kapitálu společnosti, tj. 62 % + PC nového majetku 
 
Proč je zde zvažována právě ZC (zůstatková cena)? Protože společnost vznikla 
odštěpením sloučením, a strana pasiv byla vyvážena do výše ZC převáděných 
nemovitostí (byla vyvážena nerozděleným HV minulých let a úročenými půjčkami od 
vlastníků). 
 
Equity (ZC vloženého majetku k 1. 1. 2014 zvyšovaná o nový majetek) se 
v jednotlivých letech nesnižuje o odpisy, protože objem kapitálu ve společnosti se tím 
nesnižuje. Equita by se snižovala pouze tehdy, pokud by se kapitál používaný pro 
financování společnosti splatil, tj. (splacení půjček, rozdělení a vyplacení HV minulých 
let). Tato definice odpovídá definici Equity v developerských společnostech, kdy se za 
Equitu považuje VLOŽENÝ nebankovní kapitál (nejen VK v souladu s Rozvahou), 
protože často vlastníci a strategičtí partneři vkládají kapitál formou půjček (aby nebylo 
třeba oficiálně zvyšovat základní kapitál). To je případ i této společnosti (půjčky 
úročené 5 % p.a. vložili vlastníci). 
 
Dále je možné provádět výpočet ROE pro 2 varianty: 
 

1. Nový majetek zařazený jako majetek v souladu s účetnictvím – dále se pracuje 
s touto variantou. 



 99

2. Nový majetek včetně oprav většího charakteru, které v účetnictví jsou 
klasifikovány jako opravy. Tato varianta dále není používána. 

 
25. Vlastní výpočet ROE za jednotlivá střediska, a pokud je možné, tak i 

jednotlivých úrovní DuPont dekompozice 
 
 

Tabulka 21 - Vybrané ukazatele středisek společnosti EN v roce 2015 v % 

rok 2015 
bez 
úprav 

středisko Slaný  Strašnice Trutnov Motol Kladno Nový 
Jáchymov 

Švermov HK 

celek WADC 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 
celek WACC 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 
celek ROE-

CELÁ 
FIRMA 

4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 

per 
středisko 

ROE 60 10 -5 0 14 -3 1 0 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

 
V Tabulce 21 a všech následujících a v následujících grafech a úvahách je ROE za celý 
podnik počítáno stejnou metodikou jako ROE pro jednotlivá střediska, tj. Equity je ve 
výši zůstatkové ceny nemovitých věcí v areálech k 1. 1. 2014 (rozhodný den pro 
odštěpení sloučením), tj. do vlastního kapitálu jsou započítány i půjčky od vlastníků. Tj. 
v DuPont analýze za celou firmu je ROE za podnik vyšší, neboť tam je do Equity 
zahrnut pouze vlastní kapitál vykázaný v auditované Rozvaze. WACC v tabulce je pro 
Re =0. Nicméně výsledky by byly stejné (rozložení areálů do kvadrantů matice a jejich 
ROE) i kdyby bylo použito WACC ve výši 4,32 % pro Re = 5,53 %. 
 

26. Komentář k výsledkům 
Z Tabulky 21 je zřejmé, že některá střediska nerovnost nesplňují. Díky této včasné 
informaci při používání modelu je možné včas střediska, která nerovnost nesplňují, 
identifikovat a včas vytvářet a realizovat nápravná opatření směrem k platnosti 
nerovnosti. Tímto se potvrzuje, že hypotéza (nerovnost) je vhodná i pro finanční model 
na úrovni středisek. 
 
5.3.3.2 WACC – stejné jako pro úroveň podniku 
Jak již bylo zmiňováno, v modelu je bráno WACC pro střediska stejné jako pro celý 
podnik, tj. tento krok je bez dalšího výpočtu. 
 
5.3.3.3 Nerovnost na úrovni STŘEDISEK 
Další kroky se zabývají nerovností na úrovni středisek. 
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27. Grafické vyjádření na úrovni středisek  
 

 
Obrázek 14 - Vybrané ukazatele společnosti EN v roce 2015 (varianta bez úprav) 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

Z Obrázku 14 je zřejmé, že některá střediska mají extrémně vysokou ROE (např. 
středisko Slaný), ale „dožívají“ z podstaty, neboť mají nízkou ZC a stabilní nájmy, leč 
otázkou je na jak dlouho. Tj. ještě je třeba určit, jak zohlednit dlouhodobost (dosahování 
ROE dlouhodobě). ROE je vlastně statický ukazatel (vždy pro konkrétní období, rok). 
Přinejmenším je třeba sledování středisek doplnit o „expertní odhad“, jak dlouho je 
možné takové ROE (bez další investice) očekávat. Ve FA chybí faktor času, faktor, 
který je klíčový pro rozhodování o investicích (a který je v IRR, NPV apod.). 
Některá střediska mají nižší ROE, je to dáno novou investici, která sice snižuje ROE, 
ale zvyšuje šanci na dlouhodobou rentabilitu. Z tohoto důvodu je do grafického 
znázornění modelu přidán ještě jeden ukazatel, a sice míra neodepsanosti (viz dále). 

 
28. Matice investičního rozhodování (kategorie středisek, doporučující strategie) 

Základem pro vytvoření matice jsou: ROE, WACC, WACD pro jednotlivá střediska. 
Z Tabulky 21 a Obrázku 14 je zřejmé, že ne pro všechna střediska nerovnost platí. Jak 
toto slovně a následně graficky přehledně vyjádřit popisuje rozdělení do následujících 
kategorií. Horní a dolní kvadranty matice jsou odděleny rovnoběžkou s osou X 
protínající svislou osu Y v absolutní hodnotě 6 mil. CZK. Toto je absolutní částka výše 
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investice, od které (včetně) chce společnost své investice podrobovat podrobnějšímu 
schvalovacímu procesu. Volba této absolutní hodnoty je na zvážení každé konkrétní 
společnosti. Levé a pravé kvadranty matice jsou odděleny svislicí protínající osu X 
v hodnotě odpovídající WACCu společnosti v procentech, tj. všechna střediska, jejichž 
souřadnice (ROE střediska, E střediska) se nacházejí vlevo od této svislice, nerovnost 
zatím nesplňují. Všechna střediska, která se nacházejí vpravo od této svislice nerovnost 
(ROE ≥ WACC) splňují. 

1. Červeně jsou v tabulce zvýrazněná Střediska (resp. jejich ROE), kde nerovnost 
neplatí „výrazně“, tj. ROE je záporné a poukazuje, kde je „problém“, tj. jsou 
problematická a zatím se pro ně nepodařilo najít efektivnější využití (areály 
Trutnov, Nový Jáchymov). Bez nalezení jiného, vhodnějšího záměru je 
neefektivní do nich investovat čas a energii, nicméně je třeba je řídit tak, aby 
jejich hospodářský výsledek byl alespoň kolem nuly (tj. aby „neprojídali“ to, co 
vydělají jiná střediska – tj. je třeba uplatňovat efektivní cost management), tato 
střediska budou dále řazena do kategorie „HLADOVÍ PSI“ 

2. Oranžově jsou v tabulce zvýrazněná Střediska, kde nerovnost také neplatí, jejich 
ROE je kolem nuly (Švermov, HK, Motol), tj. střediska, kterým je třeba věnovat 
pozornost, či kde proběhly úpravy či investice a začínají se v ROE zlepšovat 
(střediska s potenciálem, je třeba je zhodnocovat a sledovat, zda zhodnocení je 
ekonomicky efektivní), tato střediska budou dále řazena do kategorie 
„OTAZNÍKY“, neboť mají potenciál se hvězdami (v kontextu platnosti 
nerovnice) stát. 

3. Zeleně jsou v tabulce zvýrazněna Střediska, kde rovnost platí, tj. jejich ROE je 
výrazně vyšší než průměrné náklady na kapitál, dále budou řazeny do kategorie 
„DOJNÉ KRÁVY“, neboť tato střediska přispívají výraznou měrou na 
generování zisku a tvorbu ROE za celý podnik (jedná se o středisko Slaný). 

4. Černě jsou v tabulce „HVĚZDY", areály s velkým potenciálem, kde je vhodná 
strategie rozvíjení (areály Strašnice a Kladno). 

 
Pro grafické znázornění (v rámci modelu) a vyhodnocování výsledků je využita 
analogie marketingové matice BCG, kde dle jednotlivých hodnot ukazatelů se střediska 
roztřiďují do „matice“ a následuje doporučení („strategie“), jak ke střediskům, 
respektive jejich správě a investic do nich přistupovat. 
 
BCG Matice je pojem z marketingu a managementu, označující portfoliový model 
strategií, který vyvinula americká společnost Boston Consulting Group. Matice ukazuje 
spojitosti mezi tempem růstu obchodů a konkurenční pozicí společnosti. Pro tuto práci 
byla matice BCG využita pouze jako inspirace pro grafické znázornění, na osách jsou 
zcela jiné parametry. Inspirací je proto, že podnik potřebuje nástroj pro graficky dobře 
čitelné roztřídění, který areál je jak rentabilní ideálně včetně informace (dle toho 
v jakém kvadrantu se vyskytuje), v jaké je fázi a jak dobře dosahuje požadovaných 
hodnot. 
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Tabulka 22 - Matice investičního rozhodování 
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OTAZNÍKY  
 
Je zde POTENCIÁL, který zatím není 
plně využit!!! 
Mají možnost stát se HVĚZDAMI či 
DOJNÝMI KRÁVAMI, tj. je třeba se 
jimi zabývat, aby bylo docíleno 
vyššího ROE 
 
STRATEGIE ROZVÍJENÍ nebo 

ZBAVOVÁNÍ se 
 
Tj. buď navrhnout a zrealizovat 
efektivní investici, která pomůže 
zvýšit ROE nebo prodat. 
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HVĚZDY  
 
Vytváří zajímavé ROE a zároveň je zde 
stále POTENCIÁL pro jeho růst 
 
 
 
 
 

STRATEGIE ROZVÍJENÍ 
 
 
Je třeba neustrnout a stále hledat 
investice rozvíjející nemovitost, aby 
ROE buď rostlo, nebo alespoň 
dlouhodobě zůstalo nezměněné.  
 

E = X 
CZK 

HRANICE EQUITY je volena v absolutní   výšce a je individuálně stanovena pro 
podnik 
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HLADOVÍ PSI!!! 
Nízká EQUITY a zároveň nízké ROE 
až záporné!!! 

 

STRATEGIE ZÁSADNÍ 
ZMĚNY nebo ZBAVOVÁNÍ se 

 

Je třeba okamžitě minimalizovat 
ztráty (obzvlášť pokud ROE je již 
záporné) a přemýšlet o zásadní změně 
s nemovitostí včetně prodeje. 
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DOJNÉ KRÁVY 
Aktuálně vysoké ROE bez potřeby 
investice, blíží se plná odepsanost 
investic (velice nízké EQUITY) 

STRATEGIE UDRŽENÍ a 
SKLÍZENÍ 

 
Aktuálně „bez práce“ je generováno 
vysoké ROE, ale dlouhodobě bez 
investice se z dojné krávy stane 
hladový pes, tj.“nyní žijí z podstaty“ 

E = 0 Záporné ROE až WACC (podniku)  WACC (podniku) až maximální 

ROE 

[zdroj: vlastní úprava matice BCG, zpracování: vlastní] 

 
V Tabulce 22 je vytvořená matice pro Investiční rozhodování. Jednotlivá 
střediska (areály nemovitých věcí) jsou rozřazovány dle souřadnic (ROE, E) do 
jednotlivých kvadrantů matice. Výše jsou definovány i jednotlivé osy, na 
vodorovnou osu je vynášeno ROE v % a WACC za celou firmu, což je svislá 
hranice mezi levými a pravými kvadranty. Na svislou osu je vynášeno E 
(absolutní výše equity pro každý jednotlivý areál). Horní a spodní kvadranty 
jsou odděleny osou, která je stanovena individuálně v každém podniku jako tzv. 
HRANICE equity, v podniku, na kterém je ověřován model. V konkrétním 
případě je tato hranice na úrovni 6 mil. CZK, tj. všechny areály, jejichž E je 



 

menší než 6 mil. CZK spadají do spodních kvadrantů. Do grafu na 
jsou vyznačeny kvadranty matice a jednotlivé kvadranty jsou popsán
v souladu s Tabulkou 
 

29. JE SPLNĚNA NEROVNOST u všech STŘEDISEK?
a. 
b. 

 
 

Tabulka 23

Středisko 
Slaný  
Strašnice 
Trutnov 
Motol 
Kladno 
Nový Jáchymov 
Švermov 
HK 

V Tabulce 23 a Obrázku
EQUITY ve výši ZC vloženého majetku k
(celkový vložený nebankovní kapitál).

 

Obrázek 

menší než 6 mil. CZK spadají do spodních kvadrantů. Do grafu na 
jsou vyznačeny kvadranty matice a jednotlivé kvadranty jsou popsán

Tabulkou 23. 

JE SPLNĚNA NEROVNOST u všech STŘEDISEK? 
 ANO – zpracovat komentář 
 NE – zpracovat komentář a NÁVRH OPATŘENÍ, aby nerovnost 

byla splněna – viz dále 

23 - Tabulka ROE a Equity per středisko, neupravená data za rok 2015

ROE Equity (000 CZK) 
60,16 % 2 086 
9,99 % 14 067 

-5,26 % 1 983 
-0,41 % 55 850 
14,38 % 21 497 
-3,20 % 4 767 
0,88 % 8 220 

-0,20 % 14 213 
[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

Obrázku 15 je pro výpočet ROE po areálech i za celý podnik použita
ZC vloženého majetku k 1. 1. 2014 zvyšovaná o nový majetek 

ožený nebankovní kapitál).  

Obrázek 15 ROE a Equity per středisko, neupravená data za rok 2015
[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 
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menší než 6 mil. CZK spadají do spodních kvadrantů. Do grafu na Obrázku 15 
jsou vyznačeny kvadranty matice a jednotlivé kvadranty jsou popsány názvy 

zpracovat komentář a NÁVRH OPATŘENÍ, aby nerovnost 

za rok 2015 

 Míra ne-odepsanosti 
 4,92 % 
 83,90 % 
 80,21 % 
 73,35 % 
 34,38 % 
 35,62 % 
 56,57 % 
 56,41 % 

15 je pro výpočet ROE po areálech i za celý podnik použita 
1. 1. 2014 zvyšovaná o nový majetek 

 
ROE a Equity per středisko, neupravená data za rok 2015 
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Velikost bubliny v grafu reprezentuje tzv. míru neodepsanosti nemovitých věcí areálu 
(střediska), tj. platí, že čím menší bublina, tím více odepsáno, například Slaný 
s nejmenší bublinou je odepsáno z 95 %. 
 
Díky úpravě dat v roce 2015 (opravy re-klasifikovány na zhodnocení/equity) je zřejmý 
pozitivní posun u střediska Motol, viz následující tabulka a graf. 
 

Tabulka 24 -Tabulka ROE a Equity per středisko, upravená data za rok 2015 

Středisko/upravená data 2015 ROE Equity (000 Kč) Míra ne-odepsanosti 
Slaný  60,16 % 2 086 4,92 % 
Strašnice 9,99 % 14 067 83,90 % 
Trutnov -5,26 % 1 983 80,21 % 
Motol 4,36 % 66 561 75,30 % 
Kladno 14,38 % 21 497 34,38 % 
Nový Jáchymov -3,20 % 4 767 35,62 % 
Švermov 0,88 % 8 220 56,57 % 
HK -0,20 % 14 213 56,41 % 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

 

 

Obrázek 16 – ROE a Equity per středisko, upravená4 data za rok 2015 
[zdroj: Energie – nemovitostní a.s., zpracování: vlastní] 

                                                 
4 „upravená data“ - tím je míněno, že účetní jednotka se rozhodla re-klasifikovat položky „opravy a 
údržba“ vedoucí k efektivnějšímu užívání nemovité věci na odpisovaný majetek. 
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Re-klasifikování způsobilo růst PAT (čistý zisk po zdanění), růst Equity, a i růst ROE 
(nad úroveň WACC i WACD), což je v grafu zvýrazněno červenou šipkou. 
 
V dalším kroku (nad rámec této práce), bude třeba najít a používat grafický nástroj, 
který do jednoho grafu vloží jak startovací pozici, tak i simulaci změn (pohyby 
jednotlivých bublin při investici či úpravě s dopočtem vlivu na ROE, absolutní výši 
Equity a míru neodepsanosti). 
 

30. Vyhodnocení na úrovni středisek 
Nerovnice platí pro ta střediska, která již vykazují žádoucí ROE (tj. vyšší než ROE za 
celou firmu či rovno ROE za firmu a zároveň vyšší nebo rovno WACC za celou firmu). 
Těm střediskům, kde nerovnost zatím není splněna, je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost, aby co nejdříve byla uvedena v život opatření, která povedou směrem ke 
splnění nerovnosti. V tomto kroku jsou finalizovány komentáře a doporučení pro 
management doplněné o tabulky a grafické výstupy jak za podnik jako celek, tak 
z rozpadu do jeho částí, v tomto případě středisek.  
 

31. Volba strategie – nápravných opatření 
Management či vlastník nyní může na základě materiálu finalizovaném v předchozím 
kroku přistoupit k rozhodování o změnách, schvalování investic, jednání o jednotlivých 
opatřeních apod. s tím, že hlavním vodítkem bude napravovat ty části, pro které zatím 
nerovnice není splněna. Výstupy z modelu mohou fungovat jako alarm, který říká, že je 
třeba něco dělat, změnit strategii (respektive použít strategii dle doporučení v Tabulce 
22). 



5.3.4 Shrnutí obecné podstaty modelu  
 
Podstatu modelu použitelnou v libovolném podniku z oblasti správy a rozvoje 
nemovitostí je možné shrnout následujícím způsobem: 
 

- Model a jeho grafické vyjádření vychází z inspirace marketingem a strategickým 
managementem, Bostonskou maticí BCG s použitím jiných parametrů na obou 
osách (vodorovná osa: ROE v %, svislá osa: Equity v tis. CZK a míra 
neodepsanosti nemovité věci znázorněná graficky velikostí bubliny). 
 

- Pro porovnání reality (skutečnost z účetnictví) a plánu (včetně plánu investic), 
tedy podkladu pro rozhodnutí, zda investice schválit, je možné použít diagram. 
Žádoucí směr posunu je doprava, tj. roste ROE, což je graficky vyjádřená 
žádoucí (efektivní) investice do nemovitosti. Pohyb nahoru vyjadřuje růst 
absolutní hodnoty equity, což se zároveň promítne do růstu velikosti bubliny 
(roste míra neodepsanosti). 

 
- Těm nemovitostem, či střediskům (areálům, s více nemovitostmi), jejichž ROE 

je vlevo od WACC je třeba věnovat zvýšenou pozornost, jsou to tzv. 
„OTAZNÍKY“ či dokonce „HLADOVÍ PSI“. Zvýšenou pozornost jim je třeba 
věnovat proto, že nepřispívají k celkovému ROE, či dokonce ho zhoršují, tj. 
zdroje, které byly použity na jejich pořízení, nejsou efektivně zhodnocovány. Je 
třeba hledat způsob, jak je efektivněji nemovitou věc využít a zvažovanou 
investici (zhodnocení) testovat v modelu, zda vyhoví parametru, že posune 
souřadnici (průsečík ROE a absolutní částky EQUITY) vpravo a zároveň vpravo 
od WACC, ideálně směrem k ROE podniku či vpravo za něj. 

 
- Model je použitelný i pro simulaci (testování) investice a jejich dopadů na 

podnik jako celek (ROE, WACC). 
 
Pro testování a výpočet libovolné účetní jednotky je třeba mít k dispozici 
následující data: 
 

- Výkazy z účetnictví za vyhodnocované období na úrovni podniku (Výkaz zisku 
a ztrát, Rozvaha). 

- Výkaz zisku a ztrát pro každé jednotlivé středisko z vnitropodnikového 
účetnictví. 

- Xls formát vstupních dat za firmu a střediska. 
- Data ve struktuře: equity, velikost investice (variantně), míra odepsanosti v %, 

zdroje vlastní a cizí a jejich cenu. 
- Dopočet WACC, ROE. 
- Porovnání skutečnosti (z účetnictví), tj. startovací pozice a plánu: plánované 

investice a dopočet, zda plánované investice posunou jednotlivá střediska (jejich 
ROE) žádoucím směrem, tj. vpravo od WACC, ideálně za aktuální ROE firmy. 

- Modelování plánovaného ROE. 
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Princip modelu je možné shrnout následujícím způsobem: 
Model je založen na splnění hlavní podmínky efektivnosti vyjádřené nerovnicí ROE ≥ 
WACC. 
Každé středisko je v modelu určeno souřadnice, které tvoří 3 základní parametry: ROE 
v %, Absolutní výše Equity, Míra neodepsanosti. Míra neodepsanosti je 
v BUBLINOVÉM grafu vyjádřena velikostí bubliny. Dále je možné postupovat až na 
úroveň jednotlivých nemovitých věcí (rozpad na jednotlivé nemovitosti je nad rámec 
této práce). 
Model umožňuje porovnávání plánu (PL) se skutečností (SK). Model zároveň umožňuje 
provádět simulace, tj. porovnávat aktuální stav s projekcí budoucího, tj. promítnout 
plánované investice včetně jejich dopadů do základních parametrů (ROE a WACC), 
čímž model získává i dynamiku. 
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6 OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY 
 
Přínosy práce jsou ve více rovinách: 
 

1. Vytvoření modelu, doporučení pro jeho implementaci a zabývání se tématem 
této práce rozvíjí obor Managementu stavebnictví. Z rešerše vyplynulo, že 
finančním řízením společnosti, jejíž předmět podnikání je správa a rozvoj 
vlastních nemovitých věcí, se zatím nikdo tímto způsobem nezabýval. 
 

2. Přínos disertační práce lze spatřovat především v následujícím: 
a. V disertační práci byl vytvořen model, který pomáhá v hledání odpovědi 

na otázku, jak vysoká by měla být výnosnost vložených prostředků do 
nemovitých věcí, či jiného majetku společnosti, aby se jednalo o 
efektivní investici. Model nabízí odpověď, že výnosnost vložených 
prostředků by měla být vyšší či alespoň rovna váženým průměrným 
nákladům na kapitál, což je parametr, který si každá společnost může 
sama vypočítat (tj. není závislá na oborových doporučeních či 
sektorových analýzách, které nemusí být k dispozici). 

b. Byla navržena metodika pro implementaci modelu finančního řízení a 
jeho používání na základě posloupnosti 31 kroků. Jedná se o postup, 
který může použít libovolná společnost zabývající se správou a rozvojem 
nemovitých věcí. 

c. V disertační práci byla vytvořena matice investičního rozhodování 
přizpůsobením matice BCG. V modelu vytvořená matice zjednodušuje 
práci s výstupy z modelu. Matice investičního rozhodování pomáhá 
rychle třídit výsledky za jednotlivá střediska (či jiné části podniku či 
majetku) dle jejich efektivnosti a nabízí pro ně vhodnou strategii. Matice 
investičního rozhodování byla pro potřeby modelu vytvořena ve slovní a 
v grafické podobě. 
 

3. Praktický přínos disertační práce spočívá v tom, že model, metodika i matice 
investičního rozhodování jsou použitelné pro podniky, které chtějí efektivně 
rozvíjet svůj nemovitý majetek, což bylo ověřeno na testované společnosti.  
 

4. Obecný model, metodika a matice investičního rozhodování jsou použitelné pro 
libovolnou investici (i jinou než do nemovitých věcí), s tím, že je třeba 
definovat, co bude míněno Equitou. 

 



7 ZÁVĚR 
 
Téma finančního řízení podniku, vytvoření vhodného modelu finančního řízení a jeho 
efektivní implementace, je tématem aktuálním a potřebným, neboť především v době 
krize (či období změn různého rozsahu a charakteru) bývají tradiční nástroje pro 
finanční řízení podniků nedostatečné.  
 
Z rešerše vyplývá, že pouze podnik vnitřně dobře organizovaný a připravený pružně 
reagovat, má šanci dlouhodobě efektivně fungovat, generovat zisk a hodnotu firmy 
zvyšovat (či alespoň udržovat). Pomocnou rukou v tomto ohledu může sehrát právě 
efektivní model finančního řízení, který včasně identifikuje zhoršující se výsledky a 
napomáhá v hledání efektivních řešení. Zkušenosti z let hospodářského poklesu ukazují, 
že je třeba se intenzivně zabývat tím, jak efektivně je využíván majetek společnosti a 
zda ho podnik vůbec potřebuje pro svou klíčovou činnost. 
 
Cílem této práce byl návrh obecného modelu finančního řízení a metodiky pro jeho 
efektivní implementaci pro oblast malých a středně velkých společností zabývajících se 
správou a rozvojem nemovitostí. Vzhledem k zaměření se na oblast podnikání 
s nemovitostmi byl vytvořen model, který propojuje metody finanční řízení a 
investičního rozhodování. V disertační práci byl model navržen a následně testován 
(respektive hypotéza, z které vychází) na konkrétní společnosti. Rovněž byla navržena 
metodika (sled kroků) pro jeho implementaci a následné využívání v praxi. Cílem bylo 
vytvořit model, který je dobře použitelný pro vrcholový i střední management a 
zároveň, který propojuje minulost (data z účetnictví) a budoucnost (plán či modelování 
žádoucího stavu). Na konkrétní společnosti bylo ověřeno, že výstupy z modelu jsou 
dobře použitelné pro vrcholový i střední management. Testovaný podnik již začal 
matici investičního rozhodování používat pro efektivní řízení investic do nemovitých 
věcí. 
 
Testováním na konkrétní společnosti byla potvrzena hypotéza, která zní: 
 
Model založený na komparaci finančních ukazatelů s váženými průměrnými náklady 
kapitálu investora je vhodným nástrojem posouzení efektivnosti investic nemovitých 
věcí. 
 
Konkrétně byla hypotéza potvrzena pro komparaci ukazatele ROE a WACC na úrovni 
podniku jako celku i na úrovni jeho středisek (suma středisek se rovná podniku), tj. bylo 
ověřeno, že model založený na podmínce ROE ≥ WACC je efektivním nástrojem 
pro finanční řízení společnosti zabývající se správou a rozvojem nemovitých věcí, 
viz rekapitulace hypotéz dále a Rekapitulace klíčových výsledků ověření na konkrétní 
společnosti v oddílu 6.1.  
 
H1: Model vychází z hlavní Hypotézy, že pokud je splněna nerovnost ROE ≥ WACC, 
pak podnik spravující a rozvíjející nemovité věci či jeho část (středisko, zakázka, 
nemovitá věc) jsou efektivní. 
 
Hypotéza H1 byla v kapitole 5 ověřena na úrovni podniku i středisek. 
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H2: Je hlavní hypotéza H1 vyjádřená nerovnicí ROE ≥ WACC splněna při Re = Rd? 
(V testované společnosti je Rd (průměrná cena cizího kapitálu) = 3,5 %, 5 % je cenou 
cizího zpoplatněného kapitálu.)  
 
Hypotéza H2 na úrovni podniku byla v kapitole 5 ověřena. 
 
H3: Je hlavní hypotéza H1 splněna při změně ceny peněz na mezibankovním trhu? Tj. 
zda nerovnice platí, když cena peněz na mezibankovním trhu: 

- Blíží se technické nule (aktuální situace od roku 2015). 
- Je menší než nula (záporné úrokové míry, které aktuálně některé centrální banky 

již aplikují). 
- Je mírně větší než nula (až do roku 2015 standardní prostředí). 
- Je výrazně vyšší než nula. 

 
Hypotéza H3 na úrovni podniku byla v kapitole 5 ověřena.  
 
 
Na závěr je možné konstatovat, že cíle disertační práce byly naplněny, neboť byl 
navržen obecný model finančního řízení a byla vytvořena metodika pro jeho 
implementaci. V disertační práci byl vytvořen obecný model, který je založený na 
komparaci finančních ukazatelů s váženými průměrnými náklady kapitálu investora. 
V případové studii bylo ověřeno, že navržený model je vhodným nástrojem posouzení 
efektivnosti investic do nemovitých věcí. 
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7.1 Rekapitulace klíčových výsledků platnosti hypotéz 
 
Na závěr je zařazena rekapitulace výsledků na konkrétním podniku, z které vyplývá 
ověření platnosti hypotézy H1 včetně na ni navazujících hypotéz H2 a H3. 
 
V následujících třech tabulkách je souhrn všech testovaných variant, z čehož vyplývá, 
že platnost hypotézy byla testována pro účely této práce na 10 variantách. Byla použita 
auditovaná data za roky 2014 a 2015, která se pro některé varianty upravovala.  
 
Úprava v rámci konkrétního testování je v práci vždy popsána. Úpravy dat jsou rovněž 
komentovány pod tabulkami. 
 
V rámci testování hypotézy H2 úpravy spočívaly v simulování různých hodnot Re 
(rentability vloženého kapitálu požadované vlastníkem). 
 
V rámci testování hypotézy H3 úpravy spočívaly v simulování různých hodnot Rd 
(požadovaná výnosnost cizích zdrojů, tj. cena cizích zdrojů). 
 

 

Tabulka 25 - Ověřování platnosti hypotézy H1, rekapitulace výsledků 

Období Bez úprav/ 
Upravená 

ROE 
% 

WACC 
% 

Re 
% 

Rd 
% 

Platí 
ROE≥WACC 

2014 Bez úprav 3,17 1,21 0 3,6 ano 
2015 Bez úprav 6,26 1,12 0 3,5 ano 
2014 Upravená 6,74 1,21 0 3,6 ano 
2015 Upravená 9,6 1,12 0 3,5 ano 
Vysvětlivky: 
„Equity“ definováno v souladu s Rozvahou (vlastní kapitál) 
„Upravená“ – re-klasifikace „opravy a údržba“ na 5 let odepisovaný majetek 
„Bez úprav“ – auditované výsledky 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

Tabulka 26 – Interval Re při platnosti H2 na datech roku 2015 

Varianta Bez úprav/ 
Upravená 

ROE 
% 

WACC 
% 

Pro jaké Re 
(%) 

ROE=WACC 

Interval Re, 
kdy platí 
ROE≥WACC 

Var I Bez úprav 4,32 4,32 5,53 <0; 5,53> 
Var II Upravená 6,32 6,32 8,97 <0; 8,97> 
Vysvětlivky: 
„Equity“ = ZC vloženého majetku k 1. 1. 2014 zvyšovaná o nový majetek (celkový 
vložený nebankovní kapitál). 
Poslední sloupec uvádí, pro jaký interval Re (rentabilita vložených prostředků) H1 
platí, tj. pro Rd = Re = 3,5 % nerovnost platí v obou variantách. 

[zdroj: EN] 
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Tabulka 27 - Ověřování platnosti hypotézy H3 na datech roku 2015 

varianta Úroková 
sazba 

% 

Rd 
% 

ROE 
% 

WACC 
% 

Pro jaké Re 
(%) 

ROE=WACC 

Platí 
ROE≥WACC 

Var A 0 0 5,72 5,72 9,87 ano 
Var B 2 1,4 5,44 5,44 9,38 ano 
Auditovaná 
data  

5 3,5 4,32 4,32 5,53 ano 

Var C 10 7 3,05 3,31 N/A ne 
Vysvětlivky: „Equity“ = ZC vloženého majetku k 1. 1. 2014 zvyšovaná o nový 
majetek (celkový vložený nebankovní kapitál). „N/A“ nemá řešení 

[zdroj: EN, zpracování: vlastní] 

Pokud by průměrná cena cizích zdrojů testované firmy dosáhla 7 % (úrok u půjček by 
byl 10%), pak nerovnost není splněna, tj. je třeba provést nápravná opatření. Tj. model 
poukazuje, kde je neefektivnost. 
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