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ANOTACE 

Tato práce je zaměřena na srovnání přidaných hodnot vytvořených ve vybraných podnicích 

strojírenství. Teoretická část se zabývá problematikou přidané hodnoty a měřením výkonnosti 

podniku. V praktické části je proveden výpočet trendu vývoje pro celkovou přidanou hodnotu, 

ale také pro přidanou hodnotu na jednoho zaměstnance. Na základě zjištěných údajů jsou 

podniky srovnávány a  hodnoceny. Součástí práce jsou také možná doporučení pro podniky.   

KLÍČOVÁ SLOVA 

přidaná hodnota, hodnota, trend vývoje, mezipodnikové srovnání, doporučení 

TITTLE 

The comparison of the level of added value created in selected engineering companies 

ANNOTATION 

This thesis focuses on economic value added generated by selected companies in mechanical 

engineering. On theoretical level the thesis discusses economic value added and business 

productivity measurement. The practical part includes overall economic value added 

development trend calculation as well as calculation of EVA per employee. Based on the 

researched data the two companies are compared and evaluated. Furthermore, the thesis 

suggests possible areas of improvement for the enterprises. 
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ÚVOD 

Přidaná hodnota je v posledních letech velmi diskutované téma a to především proto, že 

je chápána jako indikátor výkonnosti podniku. V současnosti se nacházíme v období, kdy 

nelze provádět důležitá rozhodnutí bez důkladné analýzy ekonomických ukazatelů. Tato 

bakalářská práce se zabývá problematikou přidané hodnoty vytvořené ve vybraných 

podnicích za sledované období 10 let. Přidaná hodnota je hodnota, kterou podnikatel přidá 

svou činností k hodnotě nakupovaných meziproduktů a je vhodné ji dále porovnávat 

s podobnými podniky. Cílem každého podniku je zvyšovat přidanou hodnotu. 

Pro snadnější uvedení do problematiky jsou v úvodu teoretické části vymezeny základní 

pojmy, jako je podnik, produkce a s ním související výrobní činnost, dále pojem hodnota, její 

tvůrci a hodnota podniku. V další části budeme podrobněji seznámeni s popisem přidané 

hodnoty a způsobem jejího výpočtu. Představeny budou také další měřítka výkonnosti 

podniku, jako je EVA a MVA. Snahou poslední kapitoly teoretické části bakalářské práce je 

seznámení s ekonomickými časovými řadami, a to zejména s trendem vývoje. 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na dva podniky působící ve strojírenském 

průmyslu. Nedílnou součástí je představení podniků a seznámení se s jejich předmětem 

podnikání. Následovat bude vývoj přidané hodnoty v jednotlivých podnicích za 10 let 

a  výpočet přidané hodnoty na jednoho zaměstnance. Další částí bude výpočet trendu vývoje 

křivky přidané hodnoty a přidané hodnoty na jednoho zaměstnance. Jako podklad pro 

vypracování praktické části slouží výroční zprávy podniků. Výsledky budou prezentovány 

formou grafů a budou dále hodnoceny. Následovat bude mezipodnikové srovnání a celkové 

shrnutí získaných údajů. Závěrem budou navrhnuta doporučení pro podniky. 

Cílem práce je srovnání přidané hodnoty vytvořené ve vybraných podnicích 

strojírenství včetně možných doporučení pro podniky. 
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1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1 Podnik 

 

Obrázek 1 Transformace vstupů na výstupy 

Zdroj: vlastní zpracování podle [25]  

 Podnik můžeme charakterizovat jako subjekt, který se specializuje na výrobu, tzn. na 

přeměnu vstupů v konkrétní statky (Obrázek 1). Mikroekonomické teoretické zdroje uvádějí 

existenci tří základních výrobních faktorů (též vstupy, zdroje) – práci, půdu a kapitál. Tyto 

výrobní faktory nabývají konkrétních forem v podobě specifických výrobních faktorů. 

V případě půdy a práce se jedná o primární výrobní faktory. Kapitál je označován jako 

výrobní faktor sekundární. Podnik přetváří vstupy ve výstupy. Výroba je vlastně poskytování 

služeb, které jsou spojeny s užitkem v přítomnosti či budoucnosti a výstupy podniku 

v peněžních jednotkách představují jeho přidanou hodnotu. [25, str. 18]  

1.2 Produkce 

 Produkce je hodnota vyrobeného zboží a poskytnutých služeb zaznamenána v národních 

účtech. Závisí na způsobu zkoumání procesu výroby, výrobní činnosti a jejího předmětu. 

Vymezení rozsahu produktivní činnosti je stěžejním prvkem národního účetnictví, neboť má 

rozhodující vliv na způsob výpočtu výsledků národního hospodářství a jeho částí. [5, str. 21]  

1.3 Výrobní činnost 

 Výrobní činnost definujeme jako společensky organizovanou činnost, jejímž cílem je 

tvorba zboží a služeb, které jsou definovány dvěma způsoby: 

1) zboží a služby, které se běžně směňují na trhu, 

2) v případě, že na trhu směňovány nejsou, jsou získávány (vyráběny) na základě 

výrobních faktorů, jež se na trhu běžně směňují. 

 Podle této definice se za produktivní považuje činnost prováděná ve prospěch společnosti 

jako celku, a to jak tržní (tj. produkce procházející trhem), tak i netržní (vyráběná s pomocí 
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výrobních faktorů existujících na trhu). Za produktivní tedy považujeme nejen jednotky 

produkující tržní statky a služby, ale i ty, které poskytují služby neprocházející trhem, 

např.  stát, neziskové organizace a domácnosti. [5, str. 22]  

1.4 Hodnota 

 Hodnotu lze definovat jako skutečnost, způsob jednání, nebo cílový stav, jež lidé 

považují za důležité. Je vyjádřena v určitých měřitelných či neměřitelných jednotkách. 

Můžeme je rozdělit následovně: 

- teoretické hodnoty (odhalení pravdy, získávání znalostí), 

- ekonomické hodnoty (výroba a získávání zboží, peníze), 

- estetické hodnoty (harmonie, vzhled), 

- sociální hodnoty (přátelství, kolegialita, pomoc), 

- politické hodnoty (moc, vliv, uznání), 

- náboženské hodnoty (morální principy). 

 Do hodnotového systému člověka se promítají hodnoty skupiny, věk, pohlaví, vzdělání, 

profese, postavení, politická příslušnost, národnost, náboženství atd. [8]  

1.5 Tvůrci hodnoty 

 Tvůrci hodnoty nazýváme výrobce, kterými mohou být výrobní podniky ze všech sfér 

národního hospodářství (tj. banky, pojišťovny, stát, neziskové organizace, či domácnosti). 

Přínos každé takové ekonomické jednotky do bohatství, vytvořeného v celém národním 

hospodářství, není dán hodnotou celkové produkce, ale jen hodnotou daným výrobcem nově 

vytvořenou, tj. tzv. přidanou hodnotou. [5, str. 24]  

1.6 Hodnota podniku 

 Základním cílem oceňování podniku je stanovení hodnoty podniku. Základem pro 

správné pochopení hodnoty podniku je mikroekonomie, konkrétně teorie směny. Podle této 

teorie je na podnik nahlíženo jako na kterýkoliv jiný ekonomický statek, tedy jako na předmět 

potenciální směny. Podnik je v tomto pojetí klasickým zbožím v ekonomickém slova 

smyslu. [25, str. 115]  

 Hodnota podniku je dána očekávanými budoucími příjmy (na úrovni vlastníků, či 

investorů do podniku), převedenými na jejich současnou hodnotu. Hodnota tedy představuje 

odhad pravděpodobné ceny, která má být zaplacena v dané době a na které se prodávající 

a  kupující za určitých podmínek dohodli ve víře v budoucnost podniku. Důležité je také 

zmínit, že hodnota podniku se v čase mění. [25, str. 116]  
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Typickými podněty pro stanovení hodnoty podniku jsou: 

- koupě a prodej podniku nebo jeho části, 

- zvýšení či snížení základního kapitálu, 

- vstup nebo vystoupení společníka či akcionáře, 

- dědické řízení na majetek společníka či akcionáře,  

- splynutí, sloučení či rozdělení obchodní společnosti, 

- vklad podniku, nebo jeho části do obchodní společnosti, 

- změna právní formy společnosti, 

- rozhodování o sanaci nebo likvidaci podniku, 

- uvádění společnosti na kapitálový trh, 

- poskytování či přijetí úvěru,  

- hodnocení výsledku práce managementu, 

- pojištění podniku, 

- privatizace podniku nebo jeho části, 

- placení daní. [25, str. 122-123]  
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2 PŘIDANÁ HODNOTA 

  „Přidaná hodnota vyjadřuje hodnotu přidanou zpracováním, tzn. hodnotu, kterou 

podnikatel přidá svou činností k hodnotě nakupovaných meziproduktů. Přidaná hodnota 

představuje v ekonomickém pojetí ocenění výrobních faktorů podniku (odpisy, osobní 

náklady, nákladové úroky) a vytvořený zisk. Je možné analyzovat podíly jednotlivých složek 

na přidané hodnotě a porovnat je s jinými podobnými podniky. Pozitivně je hodnoceno 

zvyšování přidané hodnoty.“  [7, str. 40]  

 Přidaná hodnota je pro každou ekonomickou jednotku důchodem pocházejícím 

z produkce. Hodnota nově vytvořená v celém národním hospodářství je tedy součtem hodnot 

nově vytvořených každou ekonomickou jednotkou, tj. součtem přidaných hodnot. 

 Přidaná hodnota nepředstavuje veškerou hodnotu produkce, tj. hodnotu zboží a služeb, 

kterou daná ekonomická jednotka nabízí dalším jednotkám pro různé způsoby užití. Tato 

celková hodnota není tvořena pouze z hodnoty přidané danou výrobní jednotkou, ale 

také z hodnoty zboží nebo služeb, které byly spotřebovány nebo transformovány ve výrobním 

procesu. Tyto statky a služby pocházejí většinou od ostatních výrobních jednotek a tvoří 

hodnotu mezispotřeby. Jinak řečeno, celková produkce je součtem přidané hodnoty 

a mezispotřeby. [5, str. 24]  

2.1 Přidaná hodnota pro zákazníka 

 Při definici přidané hodnoty pro podnik musíme zmínit také pojem přidaná hodnota pro 

zákazníka. Základem pro pochopení přidané hodnoty pro zákazníka je maximální cena, kterou 

je zákazník ochoten zaplatit za produkt či službu. Tuto maximální cenu je nutné odhadnout, 

aby se prodej mohl uskutečnit. Skutečná cena poté musí být nižší než maximální cena, 

protože rozdíl mezi maximální a skutečnou cenou představuje přidanou hodnotu pro 

zákazníka. Přidanou hodnotu pro zákazníka můžeme zvyšovat: 

- snížením skutečné ceny (snižování nákladů, organizace provozu výroby a služeb), 

- zvyšováním maximální ceny (strategie, marketing, prestižnost produktů a služeb). 

 Zákazník požaduje užitnost a uspokojení, ale pouze za dobrou skutečnou cenu. Takto 

maximalizuje svou přidanou hodnotu: ochotou platit co nejvíce (maximální cena), ale ve 

skutečnosti platit co nejméně (skutečná cena).  
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Obrázek 2 Přidaná hodnota pro podnik a pro zákazníka  

Zdroj: [4]  

 Z výše uvedeného obrázku (Obrázek 2) je patrné, že celková přidaná hodnota je součet 

hodnoty pro podnik a hodnoty pro zákazníka. Přidaná hodnota pro podnik je rozdíl mezi 

skutečnou cenou a náklady. [4]  

2.2 Hrubá přidaná hodnota 

 Termín hrubá znamená, že součástí uvedené veličiny je i spotřeba fixního kapitálu, který 

není důchodem. Hrubá přidaná hodnota je i přesto v národních účtech považována za důchod 

pocházející z produktivní činnosti na úrovni jednotlivých výrobců i na úrovni národního 

hospodářství. Zároveň platí, že přidaná hodnota národního hospodářství je součtem přidaných 

hodnot vytvořených jednotlivými ekonomickými subjekty, tj.: 

𝐻𝑃𝐻𝑁𝐻 =  ∑ 𝐻𝑃𝐻𝑆 , (1)

𝑆

 

kde HPHNH je hrubá přidaná hodnota národního hospodářství, 

 HPHS je hrubá přidaná hodnota ekonomického subjektu (odvětví, sektoru). [5, str. 25]  

2.3 Čistá přidaná hodnota 

 Čistá přidaná hodnota se zjišťuje jako rozdíl hrubé přidané hodnoty a spotřeby fixního 

kapitálu, tj. až v okamžiku, kdy je známa hodnota spotřeby fixního kapitálu. Čistá přidaná 

hodnota je tedy důchodem. [5, str. 25]  
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2.4 Marže přidané hodnoty 

 Obchodní marží rozumíme rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou prodaného zboží. 

V účetnictví se obchodní marže vypočte jako rozdíl konečného stavu účtu 604 – Tržby za 

zboží a konečného stavu účtu 504 – Prodané zboží. Obchodní marže ale není zisk, protože 

z ní podnik následně kryje své další náklady (např. mzdy zaměstnanců, nájemné, nakupované 

služby).  

 Obchodní marže by měla být vždy kladná, tj. aby podnik prodával své zboží za vyšší 

cenu, než jej nakoupil. Krátkodobě lze však i připustit zápornou obchodní marži, a to 

například v situaci, kdy se uvádí nové zboží na trh. Starší pojem pro obchodní marži je též 

obchodní rozpětí. Historicky se pro obchodní marži používal také pojem rabat, ten se však 

v současné době používá spíše pro jinou situaci. [19] 

 Sledování marží je důležité pro vyhodnocování ekonomických výsledků jednotlivých 

výrobků v rámci celého sortimentu, který podnik nabízí. Pro srovnatelnost mezi obdobími je 

vhodné sledovat marže v relativním vyjádření, tedy jako poměrové číslo vyjádřené 

v  procentech. Procento marže se jednoduše vypočítá z výsledovky jako podíl obchodní marže 

a tržeb za prodej zboží. 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =  
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑚𝑎𝑟ž𝑒

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗 𝑧𝑏𝑜ží
[%] (2) 

 Podniky, které nejen obchodují, ale také vyrábějí, se však nemohou spokojit pouze se 

sledováním obchodní marže. K hodnocení efektivnosti se nabízí ukazatel marže přidané 

hodnoty. Ten je možné vypočítat z výsledovky následovně: 

𝑚𝑎𝑟ž𝑒 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =  
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

∑ 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗 𝑧𝑏𝑜ží, 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏
 (3) 

 Marže přidané hodnoty je velmi důležitým ukazatelem vývoje rentability firmy v rámci 

finanční analýzy výsledovky.  

 Podnik samozřejmě musí sledovat také samotnou přidanou hodnotu. Její výše musí být 

dostatečná především ke krytí mzdových nákladů a druhotně k dalším nákladovým položkám 

výsledovky (např. odpisy, finanční náklady), aby firma ve výsledku vykázala zisk. [12]  

2.5 Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a ztráty je důležitým zdrojem pro zjištění výše přidané hodnoty jednotlivých 

podniků. Je písemným přehledem o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité 
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období. Zachycuje pohyb výnosů a nákladů, nikoli pohyb příjmů a výdajů. Tento účetní výkaz 

se sestavuje pravidelně v ročních či kratších intervalech. [18, str. 31]  

2.5.1 Druhové členění 

 Druhové členění sleduje povahu nákladů, tj. jaké druhy nákladů byly vynaloženy 

(např. spotřeba materiálu, odpisy, mzdové náklady). Jednotlivé druhy nákladů se promítají do 

výkazu zisku a ztráty (prostřednictvím výsledkových účtů) podle časového hlediska 

(tzn. v okamžiku, kdy byly vynaloženy), ale bez ohledu na jejich věcné hledisko (na co byly 

vynaloženy).  

2.5.2 Účelové členění 

 Účelové členění sleduje příčinu vzniku nákladů, tj. na jaký účel byly vynaloženy 

(např. na výrobu, správu, odbyt). Při tomto členění jsou náklady na výrobu promítnuty do 

výkazu zisku a ztráty až v okamžiku vykázání výnosu, k jehož uskutečnění přispěly. I když 

účelové členění je pro uživatele vhodnější (např. může odkrýt vysoké náklady na řízení), 

podniky většinou využívají druhové členění. Navíc česká účetní legislativa požaduje 

v případě použití účelového členění uvést v příloze k účetním výkazům také druhové členění 

nákladů. [7, str. 38]  

 „Výnosy můžeme definovat jako peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých 

činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu.  

 Náklady pak přestavují peněžní částky, které podnik v daném období účelně vynaložil na 

získání výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít. 

Výsledek hospodaření (VH) podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady podniku.“ 

výnosy – náklady = výsledek hospodaření (4) 

(+ zisk, - ztráta)  

[7, str. 37]  

 Náklady a výnosy jsou účtovány k okamžiku jejich vzniku. To mnohdy vůbec 

neodpovídá skutečným peněžním výdajům a příjmům, proto se ve výsledovce příjmy a výdaje 

neobjeví. U výrobních podniků tvoří největší výnosy tržby za prodej výrobků, popřípadě 

služeb. U obchodních firem je hlavním výnosem marže. [27]  
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Tabulka 1 Přehled tříd nákladových a výnosových účtů  

Nákladové účty Výnosové účty 

50 – Spotřebované nákupy 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 

51 – Služby 61 – Změna stavu zásob vlastní činností 

52 – Osobní náklady 62 – Aktivace 

53 – Daně a poplatky 64 – Jiné provozní výnosy 

54 – Jiné provozní náklady 66 – Finanční výnosy 

55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady 

příštích období a opravné položky 

provozních nákladů 

68 – Mimořádné výnosy 

56 – Finanční náklady 

69 – Převodové účty 

57 – Rezervy a opravné položky finančních 

nákladů 

58 – Mimořádné náklady 

59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva 

na daň z příjmů 

Zdroj: [27]  

2.5.3 Členění VH 

 

Obrázek 3 Členění výsledku hospodaření  

Zdroj: [18, str. 32]  

VH 

VH provozní 

VH z finančních operací 

VH za běžnou činnost 

VH mimořádný 

VH za účetní období 

VH před zdaněním 



22 

Nejdůležitější položkou je výsledek hospodaření z provozní činnosti, protože odráží 

schopnost firmy ze své hlavní činnosti vytvářet kladný výsledek hospodaření. [18, str. 32]  

Odečtením všech provozních nákladů od všech provozních výnosů je vypočten provozní 

výsledek hospodaření, který ukazuje, jak se podniku dařilo v jeho hlavní výdělečné činnosti. 

Sečtením všech finančních výnosů a odečtením finančních nákladů je získán finanční 

výsledek hospodaření, který bývá u řady nefinančních podniků záporný. 

Součet provozního a finančního výsledku hospodaření snížený o daň z příjmů z běžné 

činnosti tvoří výsledek hospodaření za běžnou činnost. 

Rozdíl mimořádných výnosů a mimořádných nákladů snížený o daň z příjmů 

z mimořádné činnosti představuje mimořádný výsledek hospodaření. 

 Součtem výsledku hospodaření za běžnou činnost a mimořádného výsledku hospodaření 

získáme výsledek hospodaření za účetní období (čistý zisk). Ve finanční analýze je často 

používán zisk před zdaněním, případně zisk před úroky a zdaněním.  

Platí: 

Čistý zisk (EAT) = výsledek hospodaření za běžné období 

+ daň z příjmů za běžnou činnost 

+ daň z příjmů za mimořádnou činnost 

= zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

= zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) [7, str. 44]  

 „Výkaz zisku a ztráty obsahuje tokové veličiny, a proto jejich změny v čase nemusejí být 

rovnoměrné. Výnosy dosažené v určitém období a náklady s nimi spojené nemusejí být 

vynaloženy ve stejném období (existují účty časového rozlišení nákladů a výnosů). Nákladové 

a výnosové položky se neopírají o skutečné peněžní toky, což mimo jiné znamená, že výsledný 

čistý zisk neobsahuje skutečnou dosaženou hotovost získanou hospodařením v daném 

období – příkladem mohou být výnosy z prodeje, které zahrnují okamžité uhrazení v hotovosti, 

fakturaci či prodej odběratelům na úvěr, nebo fakt, že do tržeb není zahrnuto inkaso plateb 

z prodeje, který byl realizován na úvěr v předchozím období. Jiným příkladem je, že náklady 
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nemusejí být uhrazeny ve stejném období, v jakém se objeví ve výkazu zisku a ztráty a některé 

náklady nejsou hotovostním výdajem – odpisy, goodwill a patentní práva. 

 Z výše uvedeného plyne nutnost sestavovat výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků, 

ve kterém jsou náklady a výnosy transformovány do peněžních toků. [18, str. 33]  

2.6 Varianty výpočtu přidané hodnoty 

2.6.1 Přidaná hodnota 

Hronová uvádí následující způsob výpočtu přidané hodnoty: 

𝑃𝐻 = 𝑃 − 𝑀𝑆 , (5) 

kde PH je přidaná hodnota, 

 P je produkce, 

MS je mezispotřeba. 

 Rovnice má smysl pro jednotlivé ekonomické subjekty, tj. pro jednotky a pro celé 

národní hospodářství. Hovoříme tedy o přidané hodnotě ekonomické jednotky, resp. přidané 

hodnotě celého národního hospodářství, ale nikdy o přidané hodnotě výrobku. Pojem přidaná 

hodnota nemá smysl pro výrobek, ale pouze pro ekonomickou jednotku, protože měří přínos 

specifické a individuální kombinace výrobních faktorů k tvorbě hodnoty. Jinak 

řečeno: výrobek je podstatou hodnoty, výrobní jednotka je ekonomickým subjektem, tvůrcem 

hodnoty. [5, str. 24]  

Dle ČSÚ můžeme přidanou hodnotu vypočítat následovně: 

Obchodní marže, 

+ tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, 

+ změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby, 

+ aktivace, 

- výkonová spotřeba. [17]  

2.6.2 Další ukazatele 

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑎 1 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 (6) 

 „Tento ukazatel bere v úvahu cenu vstupů (mzdy, energie, suroviny apod.). Má již lepší 

vztah k vyjádření hodnoty vytvořené zaměstnanci firmy.“ [19]   
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𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 𝑛𝑎 𝑡𝑟ž𝑏á𝑐ℎ =  
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 [%] (7) 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 𝑛𝑎 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ =  
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
[%] (8) 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 [%] (9) 

𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑘 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡ě =
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 [%] (10)  

Pomocí ukazatele osobní náklady k přidané hodnotě zjistíme, kolik hodnoty získané díky 

našim strojům a přeměně vstupů na výstupy připadá na jednu korunu vyplacenou na 

mzdách. [13]  

𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 𝑘 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡ě =
𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 [%] (11) 

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑘 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡ě =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 [%] (12) 

Poslední tři vyjmenované ukazatele poukazují na strukturu přidané hodnoty. Je výhodné 

a pro podniky inspirující je porovnat s výsledky konkurenčních společností. [7, str. 109]  

Dalšími ukazateli týkajícími se výkonností zaměstnanců mohou být např. ukazatele 

produktivity práce a nákladovost práce: 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 1 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
, (13) 

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦 𝑛𝑎 1 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
, (14) 

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 1 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
. (15) 

Zde by měla platit zásada, že osobní náklady na zaměstnance porostou pouze v případě, 

kdy roste i přidaná hodnota na zaměstnance a produktivita práce. [7, str. 110]  
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3 MĚŘENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU 
„Protože se pojem výkonnost používá v různých oborech od sportu po světovou 

ekonomiku, můžeme na otázku, co znamená výkonnost, najít celou řadu odpovědí. V obecném 

pojetí – a velmi zhuštěně vyjádřeno – výkonnost znamená charakteristiku, která popisuje 

způsob, respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě 

podobnosti s referenčním způsobem vykonávání (průběhem) této činnosti. Interpretace této 

charakteristiky předpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenčního jevu z hlediska 

stanovené kriteriální škály.“ [28, str. 17]  

Výkonnost můžeme chápat také jako cestu k dosažení nebo možnému vytvoření 

prospěchu. Popisujeme-li výkonnost činnosti určitého subjektu, předpokládáme, že se jedná 

o činnost konstruktivní, produktivní, tedy takovou, která vytváří, buduje, udržuje a rozvíjí 

nikoli o činnost destruktivní, tedy takovou, která rozbíjí, či ničí. Obecně řečeno je důsledkem 

konstruktivní činnosti prospěch. Pojem prospěch můžeme definovat jako projev určité 

činnosti, který zvyšuje kvalitu života živého organismu nebo společenství živých organismů 

v reálném světě. [28, str. 23]  

Samotné měření obecně definujeme jako činnost, při které dochází k přiřazení hodnoty 

určité charakteristice zkoumaného objektu. Výsledkem této činnosti je tedy hodnota, která 

může být využita k popisu určité charakteristiky objektu. [28, str. 35]  

Subjekty v procesu měření výkonnosti: 

- Iniciátor je zadavatel procesu měření. Iniciátorem může být uživatel, informace nebo 

subjekt odpovědný za průběh zkoumané činnosti, případně přímo subjekt, který 

uskutečňuje měření. 

- Uživatel je příjemce informace získané procesem měření. Jedná se o konečného 

příjemce výstupů měření výkonnosti, nebo skupina těchto subjekt. 

- Subjekt uskutečňující měření je subjekt, nebo skupina subjektů, které realizují proces 

měření výkonnosti. Volba tohoto subjektu je obvykle v pravomoci iniciátora nebo 

uživatele informací. [28, str. 39]  

Zkoumaná měřítka výkonnosti: 

- EVA, 

- MVA. 
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3.1 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

 Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added) slouží pro určení výše 

pravdivého zisku. Umožňuje posoudit výkonnost podniku a také, zda podnik vydělává více či 

méně, než činí náklady celkového použitého kapitálu. Jestliže podnik vydělává více, než činí 

náklady celkového použitého kapitálu, vytváří hodnotu, v opačném případě hodnotu ničí. Růst 

EVA znamená růst tržní hodnoty podniku. [3, str. 57]  

 „Myšlenkový základ tohoto kritéria lze nalézt v mikroekonomii, kde se uvádí, že cílem 

firmy je maximalizace zisku. Nerozumí se jím však zisk účetní (rozdíl výnosy - náklady), nýbrž 

zisk ekonomický.  Rozdíl ekonomického zisku proti zisku účetnímu spočívá v tom, že 

ekonomický zisk je rozdílem mezi výnosy a ekonomickými náklady, tj. náklady, které kromě 

účetních nákladů zahrnují i tzv. oportunitní náklady. Oportunitní náklady (náklady ušlých 

příležitostí) představují peněžní částky, které byly ztraceny tím, že zdroje (práce, kapitál) 

nebyly vynaloženy na nejlepší alternativní použití. Oportunitní náklady jsou především úroky 

z vlastního kapitálu podnikatele včetně odměny za riziko a popř. jeho ušlá mzda. Schematicky 

to lze zachytit takto: 

úč𝑒𝑡𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘 = 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − úč𝑒𝑡𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦, (16) 

𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑘ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 = 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣ý𝑛𝑜𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙. (17) 

 Z toho vyplývá, že ekonomický zisk vzniká až tehdy, jakmile svým rozsahem převýší 

„normální zisk“ odvozený z průměrných nákladů kapitálu vynaložených jak věřiteli (ty vešly 

do nákladů jako úroky) tak vlastníky, akcionáři (ty představují oportunitní náklady). Z tohoto 

pojetí zisku vznikl ukazatel EVA, který v podstatě za nově vytvořenou hodnotu považuje 

ekonomický zisk.“ [6, str. 119]  

Výpočet EVA 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶 (18) 

kde EVA je ekonomická přidaná hodnota  

 NOPAT je provozní výsledek hospodaření 

 WACC jsou průměrné náklady na celkový dlouhodobě investovaný kapitál 

 C je dlouhodobý investovaný kapitál [11, str. 40]  

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡) (19) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním 

 t je sazba daně z příjmů právnických osob 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑑 (1 − 𝑡) ∗  
𝐷

𝐶
+  𝑟𝑒 ∗  

𝐸

𝐶
 (20) 

kde rd jsou náklady na cizí kapitál 

 D je cizí kapitál 

 C je celkový dlouhodobě investovaný kapitál 

 re jsou náklady na vlastní kapitál 

 E je vlastní kapitál 

 

𝐶 = 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢 (21) 

Interpretace výsledků: 

EVA > 0 – hodnota projektu se zvyšuje, podnik vytváří hodnotu pro vlastníky, 

EVA = 0 – investovaná hodnota se vrací bez zhodnocení, 

EVA < 0 – dochází k poklesu hodnoty firmy. [10]  

 
Obrázek 4 Dekompozice vrcholového ukazatele EVA  

Zdroj: [10]  

Výhody ukazatele EVA: 

- odráží absolutní výši hodnoty pro akcionáře, 

- je užitečným nástrojem pro výběr finančních investic, 

- je vhodným nástrojem pro řízení a kontrolu operací, 

- odráží pravdivé podnikové výsledky, 

- odráží výkonnost podniku v Kč, 

EVA 

NOPAT 

provozní zisk 

tržby náklady 

(1 - t) 

náklady kapitálu 

kapitál WACC 
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- je vhodný pro použití v malých a středních podnicích. [3, str. 58]  

 Ekonomická přidaná hodnota je měřítkem krátkodobé (roční) výkonnosti podniku. 

Dlouhodobým měřítkem výkonnosti je diskontovaná čistá současná hodnota. Její výpočet 

provedeme následovně: 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐸𝑉𝐴

(1 + 𝑟𝑒)𝑖

𝑛

𝑖=1

, (22) 

kde NPV je čistá současná hodnota, 

 EVA je ekonomická přidaná hodnota, 

 re je diskontní faktor (úroková sazby ČNB). [9, str. 442]  

3.2 Tržní přidaná hodnota (MVA) 

 Tržní přidaná hodnota (Market Value Added), někdy se používá také termín hodnota 

přidaná trhem nebo trhem přidaná hodnota, je pojem, který označuje v současnosti velmi 

významné hodnotové měřítko výkonnosti podniku. Ukazatel byl vytvořený v roce 1993 

americkou konzultační firmou Stern Stewart Management Services. MVA vyjadřuje bohatství 

vlastníků (akcionářů), mohou ho však využívat pouze společnosti, jejichž akcie jsou 

obchodovatelné na burze.  

 „MVA se používá pro měření výkonnosti podniku ve směru maximalizace hodnoty pro 

akcionáře. Vlastníkům MVA ukazuje, jak schopný je management podniku. Pokud je MVA 

kladná, pak management je schopný a vytváří novou hodnotu pro vlastníky. Naopak pokud je 

MVA záporná, snižuje se hodnota kapitálu vloženého do podniku, management si nevede 

dobře.“ 

Výpočet MVA 

𝑀𝑉𝐴 = 𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑦 − 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 (23) 

Interpretace výsledků: 

MVA > 0 – podnik vytváří novou hodnotu pro vlastníky, 

MVA = 0 – investovaná hodnota se vrací bez zhodnocení, 

MVA < 0 – dochází k poklesu hodnoty firmy. [10]  

 Tržní hodnota firmy je tvořena součtem vlastního kapitálu, dluhů a preferenčních akcií. 

Tržní ceny různých částí majetku se zjišťují na burze a z účetnictví podniku. Cílem každého 

podniku je dosáhnout pozitivního přírůstku MVA, protože jedině tak dochází ke zhodnocení 

prvotní investice na kapitálovém trhu. [26, str. 133]  
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4 EKONOMICKÉ ČASOVÉ ŘADY 

 Jedním z důležitých úkolů statistických analýz ekonomických jevů je zkoumání jejich 

dynamiky. Empirická pozorování jsou v ekonomické oblasti často uspořádána do časové řady. 

Ekonomickou časovou řadou se rozumí řada hodnot jistého věcně a prostorově vymezeného 

ekonomického ukazatele, která je uspořádána v čase směrem od minulosti do přítomnosti. 

 Ekonomické časové řady lze rozdělit podle typu ukazatele, který se sleduje, na 

intervalové a okamžikové. Intervalové časové řady jsou takové, jejichž hodnoty závisí na 

délce časového intervalu sledování (např. objem výroby, spotřeba surovin). Okamžikové 

časové řady jsou charakteristické tím, že jejich hodnoty se vztahují k jistým okamžikům 

(např. počet neumístěných uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce k určitému 

datu). 

 Ekonomické časové řady lze také rozdělit podle délky intervalu sledování hodnot na 

dlouhodobé, krátkodobé a vysokofrekvenční. Hodnoty dlouhodobých časových řad se sledují 

v ročních či delších časových úsecích, hodnoty krátkodobých časových řad se sledují 

v úsecích kratších, než je jeden rok, a vysokofrekvenční časové řady mají hodnoty sledované 

v úsecích kratších, než je jeden týden. 

Ekonomické časové řady jsou charakteristické: 

a) trendem, 

b) sezonností, 

c) nelinearitou. 

 Tyto vlastnosti se u časových řad zpravidla neobjevují najednou. Jejich přítomnost závisí 

na typu časové řady (např. sezonnost se objevuje u krátkodobých časových řad). [2, str. 14]  

4.1 Trend 

Ekonomické časové řady jsou charakteristické trendem, který odráží změny v průměrném 

chování časové řady, resp. obecnou tendenci vývoje zkoumaného jevu za dlouhé období. Je 

výsledkem faktorů, které dlouhodobě působí ve stejném směru (např. technologie výroby, 

podmínky trhu v dané oblasti). Trend může být rostoucí, klesající, strmý, mírný, v průběhu 

času se může měnit, proto jej můžeme považovat spíše za cyklus. Trend v ekonomické časové 

řadě lze ilustrovat grafem 1, kde je zachyceno globální oteplování od roku 2004 do roku 

2014. [2, str. 15]  
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Graf 1 Křivka trendu 

Zdroj: [1]  

4.2 Sezonnost 

 Sezonnost charakterizujeme jako periodické kolísání v časové řadě, které má 

systematický charakter. Toto kolísání se odehrává během jednoho kalendářního roku a každý 

rok se ve stejné či modifikované podobě opakuje. Příčinou periodických změn je především 

střídání ročních období či různé institucionalizované lidské zvyky. Se sezonností se můžeme 

setkat u krátkodobých či vysokofrekvenčních časových řad. U některých časových řad je 

sezonnost patrná z grafu na první pohled, u jiných ale tak zřejmá být nemusí. Poměrně 

výraznou sezonnost znázorňuje graf 2. [2, str. 17]  

 

Graf 2 Křivka sezonnosti 

Zdroj: [22]  
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4.3 Nelinearita 

 Některé ekonomické časové řady se vyznačují strukturálními zlomy, změnami průběhu či 

variability. Tento způsob chování nemůže být korektně zachycen lineárními modely. 

Nelinearita se může u makroekonomických časových řad projevit odlišnými průměrnými 

diferencemi nebo průměrnými koeficienty růstu v různém období. Příkladem nelineární 

časové řady může být vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst, který 

znázorňuje graf 3. [2, str. 20]  

 

Graf 3 Křivka nelinearity  

Zdroj: [14]  

Srovnání úrovně přidané hodnoty vytvořené ve vybraných podnicích strojírenství bude 

posuzováno podle následujících kritérií: 

- velikosti celkové přidané hodnoty vytvořené podniky v jednotlivých letech a za 

celé sledované období, 

- velikosti přidané hodnoty na jednoho zaměstnance vytvořené podniky 

v jednotlivých letech a za celé sledované období. 
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5 TOKOZ a. s. 

 
Obrázek 5 Logo Tokoz a. s. 

        Zdroj: [23]  

Datum zápisu do OR: 27. května 1998 

Právní forma:  akciová společnost 

Sídlo:    Žďár nad Sázavou, Santiniho 20/26, PSČ 59102 

ZK:    14 000 000 Kč 

IČO:    25670042 

Předmět podnikání: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3   

 živnostenského zákona 

- galvanizérství, smaltérství 

- slévárenství, modelářství 

- obráběčství 

- zámečnictví, nástrojářství 

- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob [24]  

 Tokoz a.s. poskytuje komplexní služby vysoké kvality v oblasti subdodávek pro 

automobilový průmysl, segment stavebního kování ale i jiná průmyslová odvětví. Založení 

firmy se datuje již v r. 1920, přičemž její začátky byly spojeny s výrobou drobného kovového 

zboží a prvními typy visacích zámků. [16]  

Produkci lze rozdělit na dva hlavní směry: 

 Jedním je produkce zámků a kování, která navazuje na tradiční výrobu (visací zámky, 

speciální uzamykatelné mechanizmy a vybrané prvky stavebního i nábytkového kování). V 

této oblasti je firma díky kvalitě i originalitě výrobků srovnatelná se světovou špičkou. 

Druhým směrem je zakázková výroba komponentů a výrobkových sestav pro různá 

průmyslová odvětví. [16]  
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Organizační struktura 

 

Obrázek 6 Organizační struktura společnosti Tokoz a. s. 

Zdroj: vlastní zpracování podle [20]  

 Společnost se po celou dobu svého působení neustále modernizuje, rozvíjí a každoročně 

investuje finanční prostředky nejen do nových strojů a technologického vybavení, ale i do 

rozvoje svých zaměstnanců a jejich dovedností. Disponuje specializovanými pracovišti, 

odborným personálem, silným konstrukčním a technologickým vybavením ale především 

dostatkem zkušeností v oboru. [16]  
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5.1 Hlavní výsledky 

 

Tabulka 2 Hlavní výsledky ve společnosti Tokoz a. s. v letech 2010 - 2014 

   Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 

 Ve výše uvedené tabulce (Tabulka 2), je zaznamenán vývoj VH před zdaněním a tržby 

v letech 2010 – 2014. Trend tržeb má od r. 2010 rostoucí tendenci, přestože v roce 2012 bylo 

zaznamenáno snížení tržeb z důvodu poklesu poptávky zapříčiněné ukončením některých 

výrob pro automobilový průmysl. Na druhou stranu však tento byznys rozpracoval nejvíce 

nadějných nabídek a předal je k realizaci, což umožnilo růst tohoto segmentu v následujících 

letech. V roce 2013 se firma též potýkala s nízkou poptávkou, avšak tržby zde mají již 

rostoucí tendenci.  

  V roce 2012 byl zaznamenán pokles VH v důsledku nemalých výdajů do marketingových 

komunikací a do nového výrobního programu a obdobný pokles sledujeme také v roce 2014, 

jež byl zapříčiněn růstem cen neželezných slitin, nestabilitou v technologii výroby nových 

výrobků a značnou fluktuací dělníků. Výsledek hospodaření ale hodnotíme jako příznivý.  

5.2 Vývoj přidané hodnoty 

Tabulka 3 Vývoj přidané hodnoty společnosti Tokoz a. s. v letech 2005 - 2014 v tis. Kč 

Položka 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  PH 217 962 248 864 238 932 221 518 194 436 225 383 226 472 221 211 235 793 256 682 

Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 

 

Položka 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

VH před zdaněním (v tis. Kč) 17 373 12 569 4 502 16 948 6 493 

Tržby (v mil. Kč) 520 614 570 571 675 
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Graf 4 Vývoj přidané hodnoty v Tokoz a. s. 

Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 

Vytvořená přidaná hodnota v Tokoz a.s. kolísá (viz Graf 4) – maxima dosahuje v letech 

2006 a 2014, minima pak v r. 2009. 

5.3 Trend přidané hodnoty 
Tabulka 4 Výpočet trendu přidané hodnoty v Tokoz a. s. v letech 2005 - 2014 

Rok PH (v tis. Kč) T t´ (t´)
2 

PH * t´ Tt (v tis. Kč) 

2005 217 962 1 - 5 25 -1 089 810 221 403 

2006 248 864 2 - 4 16 -995 456 222 575,9 

2007 238 932 3 - 3 9 -716 796 223 748,7 

2008 221 518 4 - 2 4 -443 036 224 922 

2009 194 436 5 - 1 1 -194 436 226 094 

2010 225 383 6 1 1 225 383 228 440 

2011 226 472 7 2 4 452 944 229 613 

2012 221 211 8 3 9 663 633 230 786 

2013 235 793 9 4 16 943 172 231 958 

2014 256 682 10 5 25 1 283 410 233 131 

Celkem 2 272 671 -  0 110 129 008 2 272 671,6 

 Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 
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kde  PH je přidaná hodnota 

 t je časová proměnná t = 1, 2, …, T 

t´ volíme tak, aby ∑ 𝑡´= 0 

Tt  je odhadovaná lineární trendová funkce 

Trend přidané hodnoty se vypočítá pomocí vztahu: 

𝑇𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑡, (24) 

kde α je aritmetický průměr, 

β je jednotkový přírůstek (pokud se časová proměnná t se zvětší o 1, trendová složka 

se zvětší o hodnotu β). 

Výpočet 

𝑇𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑡 = 227 267,1 + 1 172,8 * t´  

α =
∑ 𝑃𝐻

n
=  

2 272 671

10
= 227 267,1 

𝛽 =  
∑ 𝑡´ ∗ 𝑃𝐻

∑(𝑡´)
2 =

129 008

110
= 1 172,8 

 

 Graf 5 Trend přidané hodnoty v Tokoz a. s. 

 Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 

Trend vývoje přidané hodnoty v Tokoz a.s. je ve sledovaném období mírně rostoucí. 
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5.4 Vývoj přidané hodnoty na jednoho zaměstnance 
Tabulka 5 Vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti Tokoz a. s. v letech 2005 - 2014 

Položka 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  Počet 

zaměstnanců 
642 626 636 609 483 486 512 492 485 532 

Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 

 
 Graf 6 Vývoj počtu zaměstnanců v Tokoz a. s.  

 Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 

 Společnost se snaží o meziroční snižování počtu zaměstnanců (viz Graf 6), což se jí daří. 

Za sledované období poklesl počet zaměstnanců o 110, tj. o jednu šestinu. Řídící pracovníci 

(TOP management) tvoří cca 2 % z celkového počtu zaměstnanců. Společnost využívá 

v letních měsících výpomoc studentských brigád, agenturní výpomoci byly zrušeny v roce 

2009. V měsících, kdy je poptávka nízká, zavádí podnik redukovaný režim, kdy dochází 

k ukončení pracovních poměrů na dobu určitou, což vede k úspoře nákladů na odstupné.  
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Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance se vypočítá pomocí vztahu: 

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑎 1 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 =  
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 (25) 

Tabulka 6 Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance ve společnosti Tokoz a. s. v letech 2005 – 2014 v tis. Kč 

Položka 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  PH na 1 

zaměstnance 
340 398 376 364 403 464 442 450 486 482 

Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 

 

Graf 7 Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance v Tokoz a. s. 

Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 

Přidanou hodnotu na jednoho zaměstnance vytvořenou ve sledovaném období v Tokoz 

a.s. je možné hodnotit jako podprůměrnou ve srovnání s průmyslovými podniky v ČR.  
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5.5 Trend přidané hodnoty na jednoho zaměstnance 
Tabulka 7 Výpočet trendu přidané hodnoty na jednoho zaměstnance v Tokoz a. s. v letech 2005 - 2014 

Rok PH (v tis. Kč) t t´ (t´)
2 

PH * t´ Tt (v tis. Kč) 

2005 339,5 1 - 5 25 -1 697,5 351,74 

2006 397,55 2 - 4 16 -1 590,2 365,46 

2007 375,68 3 - 3 9 -1 127,04 379,18 

2008 363,74 4 - 2 4 -727,48 392,90 

2009 402,56 5 - 1 1 -402,56 406,62 

2010 463,75 6 1 1 463,75 434,06 

2011 442,33 7 2 4 884,66 447,78 

2012 449,62 8 3 9 1 348,86 461,5 

2013 486,17 9 4 16 1 944,68 475,22 

2014 482,49 10 5 25 2 412,45 488,94 

Celkem 4 203,39 -  0 110 1 509,62 4 203,4 

 Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 

Výpočet  

𝑇𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑡 = 420,34 + 13,72 * t´  

α =
∑ 𝑃𝐻

n
=  

4 203,39

10
= 420,34 

𝛽 =  
∑ 𝑡´ ∗ 𝑃𝐻

∑(𝑡´)
2 =

1 509,62

110
= 13,72 
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 Graf 8 Trend přidané hodnoty na jednoho zaměstnance v Tokoz a. s. 

 Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 

 Výše uvedený graf (Graf 8) znázorňuje vývoj přidané hodnoty na jednoho zaměstnance 

v letech 2005 - 2014. Za sledované období se společnosti daří stále zvyšovat tuto hodnotu, 

přičemž počet zaměstnanců spíše klesá. Vývoj sledovaného ukazatele proto hodnotíme jako 

velmi dobrý, společnost se neustále zlepšuje a trend přidané hodnoty na jednoho zaměstnance 

má rostoucí tendenci. 

5.6 Zhodnocení vývoje přidané hodnoty ve společnosti Tokoz a. s. 

Vytvořená přidaná hodnota u společnosti Tokoz, a. s. ve sledovaném období kolísá. Podíl 

exportu firmy je více než 60 %, proto je velmi závislá na vývoji zahraničních trhů a kolísání 

kurzu měny.  

V prvním sledovaném roce vykázala společnost přidanou hodnotu téměř 218 mil. Kč 

a v dalším roce, tj. r. 2006 ji zvýšila až na hodnotu téměř 250 mil. Kč. Tento rok společnost 

dosáhla 2. nejvyšší přidané hodnoty za sledované období a také rekordní úrovně objemu 

tržeb v její osmileté historii. Příčinou tohoto růstu byl především vývoj trhu stavebního 

kování, konjunktura průmyslu a rozběhnutí nových výrob. 

V následujících třech letech, tzn. roky 2007, 2008 a 2009 úroveň přidané hodnoty klesala. 

Přidaná hodnota poprvé klesla v roce 2007, kdy společnost negativně poznamenal výpadek 

tržeb pro největšího zákazníka firmy – pro německý koncern ROTO Frank AG. 

V následujících letech se firma potýkala s nízkou poptávkou, kterou zapříčinila především 
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celosvětová finanční a hospodářská krize. Vlivem nízké poptávky došlo v letech 2006 – 2007 

ke snížení přidané hodnoty na jednoho zaměstnance. V roce 2009 společnost zaznamenala 

nejnižší úroveň přidané hodnoty, která klesla pod hodnotu 200 mil. Kč, načež společnost 

reagovala razantním snížením počtu zaměstnanců. Toto opatření vedlo ke zvýšení přidané 

hodnoty na jednoho zaměstnance. 

Na počátku roku 2010 se společnost potýkala s doznívající celosvětovou finanční 

a hospodářskou krizí, v průběhu roku však docházelo k oživení poptávky, především 

u  zahraničních klientů. Tímto bylo dosaženo zvýšení PH i PH na jednoho zaměstnance. 

V dalších letech se podařilo navázat na rok 2010 a PH se zvyšovala. Jako pozitivní krok 

můžeme hodnotit také uvedení nových výrobků pro nové zákazníky, z nichž největší byli 

Moneva a Siemens. Mírný pokles přidané hodnoty byl zaznamenán pouze v roce 2012, což 

bylo zapříčiněno ochlazením poptávky zesílené ukončením některých výrob pro 

automobilový průmysl. 

V letech 2013 a 2014 vzrostla úroveň přidané hodnoty. Společnost dosahovala velmi 

dobrých ekonomických výsledků, a proto se rozhodla v r. 2013 podpořit růst investiční 

aktivitou – byla zahájena výstavba nástrojárny, přestavba skladů pro rozšířený provoz výroby 

odlitků i nákup nových strojů pro tlakové lití. V roce 2014 byla zaznamenána nejvyšší 

úroveň přidané hodnoty za sledované období, tj. hodnoty 257 mil. Kč. Zásluhu na tom měly 

tržby z projektů připravených v roce 2013. Po letech stagnace také začal růst prodej zámků 

díky novinkám, zajímavá byla i zakázka v oboru nábytkového kování pro firmu IKEA. 

 

Společnost se snaží zvyšovat především přidanou hodnotu na jednoho zaměstnance, která 

sice ve sledované období kolísá, avšak trend má rostoucí tendenci. Také se snaží o meziroční 

snižování počtu zaměstnanců. Ve sledovaném období společnost negativně ovlivnila 

především celosvětová finanční a hospodářská krize, která vedla ke snížení poptávky. 

V posledních letech však vykazuje velmi dobré finanční výsledky, zlepšila likviditu a snížila 

zadluženost, čímž se firma připravila na další růst. 
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6 ŽĎAS a. s. 

 

 Obrázek 7 Logo ŽĎAS a. s. 

      Zdroj: [15]  

Datum zápisu do OR: 30. dubna 1992 

Právní forma:  akciová společnost 

Sídlo:    Žďár nad Sázavou, Strojírenská, PSČ 59102 

ZK:    1 393 303 000 Kč 

IČO:    46347160 

Předmět podnikání:  

- projektová činnost ve výstavbě 

- hostinská činnost 

- provozování drážní dopravy 

- distribuce elektřiny, plynu, rozvod a výroba tepelné energie, výroba elektřiny 

- kovářství, podkovářství, slévárenství, modelářství, obráběčství, truhlářství, podlahářství 

- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

- galvanizérství, smaltérství 

- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích a elektrických zařízení 

- ostraha majetku a osob 

- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení 

- zámečnictví, nástrojářství [29]  

  Společnost ŽĎAS zahájila svoji výrobu před více než 60 lety. V současnosti zaměstnává 

přibližně 2 500 zaměstnanců. ŽĎAS patří do skupiny firem Železiarne Podbrezová Group, 

jejímž lídrem je přední světový výrobce ocelových trubek Železiarne Podbrezová a.s. 

Podbrezová, Slovenská republika. Společnost ŽĎAS, a.s. tvoří s řídící osobou Železiarne 

Podbrezová a.s. koncern. 
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Produkce 

 Výrobní program společnosti je zaměřen na výrobu tvářecích strojů, kovacích lisů, 

zařízení na zpracování šrotu, zařízení na zpracování válcovaných výrobků, odlitků, výkovků, 

ingotů a nástrojů, především pro automobilový průmysl. Výroba je realizována ve vlastních 

výrobních halách se strojním vybavením k provádění těžkého i lehkého obrábění, montáže 

a testování jednotlivých výrobků. 

Organizační struktura 

 

 Obrázek 8 Organizační struktura společnosti ŽĎAS a. s. 

 Zdroj: vlastní zpracování podle [21]  

 Posláním společnosti je vyrábět a dodávat výrobky a polotovary vysoké užitné hodnoty 

v požadované kvalitě a dodržovat příslušné bezpečnostní a ekologické předpisy.  

 Moderní základna projekce a vývoje společně s mezinárodními certifikacemi a dalšími 

výrobkovými a procesními certifikáty a kvalifikovaným personálem dle mezinárodně 

uznávaných standardů jsou zárukou kvality a spolehlivosti výrobků firmy ŽĎAS. [30]  
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6.1 Hlavní výsledky 
Tabulka 8 Hlavní výsledky ve společnosti ŽĎAS a. s. v letech 2010 - 2014 

Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 

 Ve výše uvedené tabulce (Tabulka 8) je zaznamenán vývoj VH před zdaněním a tržby 

v letech 2010 – 2014. Tržby se společnosti daří udržovat na stabilní úrovni, přestože od roku 

2011 nepatrně klesají.  

 Vývoj VH hodnotíme jako příznivý, přestože v roce 2013 a 2014 je zaznamenán prudší 

pokles VH. Tento pokles byl zapříčiněn růstem provozních nákladů. Společnost se řadí mezi 

úspěšné firmy zejména v Evropě, Asii i Americe a její export tvoří téměř 50 % její produkce. 

Z toho vyplývá, že je společnost závislá na situaci na evropských a světových trzích. 

6.2 Vývoj přidané hodnoty 
Tabulka 9 Vývoj přidané hodnoty společnosti ŽĎAS a. s. v letech 2005 – 2014 v mil. Kč 

Položka 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  PH 1 135 1 340 1 528 1 730 1 189 1 081 1 224 1 282 1 213 1 220 

Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 

Položka 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

VH před zdaněním (v tis. Kč) 95 504 118 064 105 023 85 603 79 457 

Tržby (v mil. Kč) 2 803 3 189 3 041 3 011 2 985 
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 Graf 9 Vývoj přidané hodnoty v ŽĎAS a. s. 

Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 

Vytvořená přidaná hodnota v ŽĎAS a.s. kolísá (viz Graf 9) – maxim dosahuje v letech 

2007 a 2008, minim pak v r. 2005 a 2010. 

6.3 Trend přidané hodnoty 
Tabulka 10 Výpočet trendu přidané hodnoty v ŽĎAS a. s. v letech 2005 - 2014 

Rok PH (v tis. Kč) t t´ (t´)
2 

PH * t´ Tt ( v tis. Kč) 

2005 1 134 525 1 - 5 25 -5 672 625 1 381 959,1 

2006 1 339 681 2 - 4 16 -5 358 724 1 364 370,4 

2007 1 527 499 3 - 3 9 -4 582 497 1 346 781,7 

2008 1 729 746 4 - 2 4 -3 459 492 1 329 193 

2009 1 188 631 5 - 1 1 -1 188 631 1 311 604,3 

2010 1 081 275 6 1 1 1 081 275 1 276 426,9 

2011 1 223 768 7 2 4 2 447 536 1 258 838,2 

2012 1 282 095 8 3 9 3 846 285 1 241 249,5 

2013 1 212 563 9 4 16 4 850 252 1 223 660,8 

2014 1 220 373 10 5 25 6 101 865 1 206 072,1 

Celkem 12 940 156 -  0 110 -1 934 756 12 940 156 

 Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 
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Trend se vypočítá pomocí vztahu: 

𝑇𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑡, (26) 

kde α je aritmetický průměr, 

β je jednotkový přírůstek (pokud se časová proměnná t se zvětší o 1, trendová složka 

se zvětší o hodnotu β). 

Výpočet  

𝑇𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑡 = 1 294 015,6 – 17 588,7 * t´  

α =
∑ 𝑃𝐻

n
=  

12 940 156

10
= 1 294 015,6 

𝛽 =  
∑ 𝑡´ ∗ 𝑃𝐻

∑(𝑡´)
2 =

−1 934 756

110
= −17 588,7 

 

 Graf 10 Trend přidané hodnoty v ŽĎAS a. s. 

 Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 

 

Trend vývoje přidané hodnoty v ŽĎAS a.s. je ve sledovaném období mírně klesající. 
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6.4 Vývoj přidané hodnoty na jednoho zaměstnance 
Tabulka 11 Vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti ŽĎAS a. s. v letech 2005 – 2014 

Položka 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  Počet 

zaměstnanců 
2 886 2 780 2 751 2 729 2 358 2 388 2 492 2 499 2 488 2 419 

Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 

 

 Graf 11 Vývoj počtu zaměstnanců v ŽĎAS a. s.  

 Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 

  Společnost si udržuje poměrně stálý počet zaměstnanců (viz Graf 11), přesto dokázala 

snížit jejich počet ve sledovaném období o 460. Řídící pracovníci tvoří cca 3 % z celkového 

počtu zaměstnanců. Ve společnosti najdeme i pracovníky získané prostřednictvím 

personálních agentur.  
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Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance se vypočítá pomocí vztahu: 

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑎 1 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 =  
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 (27) 

Tabulka 12 Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance ve společnosti ŽĎAS a. s. v letech 2005 – 2014 v tis. Kč 

Položka 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  PH na 1 

zaměstnance 
393 482 555 634 504 453 491 513 487 505 

Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 

 

Graf 12 Vývoj přidané hodnoty na jednoho zaměstnance v ŽĎAS a. s. 

  Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 

Přidanou hodnotu na jednoho zaměstnance vytvořenou ve sledovaném období v ŽĎAS 

a.s. je možné hodnotit jako mírně podprůměrnou (mimo rok 2008) ve srovnání 

s průmyslovými podniky v ČR.  
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6.5 Trend přidané hodnoty na jednoho zaměstnance 
Tabulka 13 Výpočet trendu přidané hodnoty na jednoho zaměstnance v ŽĎAS a. s. v letech 2005 - 2014 

Rok PH (v tis. Kč) t t´ (t´)
2 

PH * t´ Tt (v tis. Kč) 

2005 393,11 1 - 5 25 -1 965,55 496,45 

2006 481,9 2 - 4 16 -1 927,6 497,5 

2007 555,25 3 - 3 9 -1 665,75 498,55 

2008 633,84 4 - 2 4 -1 267,68 499,6 

2009 504,08 5 - 1 1 -504,08 500,65 

2010 452,8 6 1 1 452,8 502,75 

2011 491,08 7 2 4 982,16 503,8 

2012 513,04 8 3 9 1 539,12 504,84 

2013 487,36 9 4 16 1 949,44 505,9 

2014 504,5 10 5 25 2 522,5 506,94 

Celkem 5 016,96 -  0 110 115,36 5 016,98 

 Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 

Výpočet  

𝑇𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑡 = 501,696 + 1,05 * t´  

α =
∑ 𝑃𝐻

n
=  

5 016,96

10
= 501,696 

𝛽 =  
∑ 𝑡´ ∗ 𝑃𝐻

∑(𝑡´)
2 =

115,36

110
= 1,05 
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Graf 13 Trend přidané hodnoty na jednoho zaměstnance v ŽĎAS a. s. 

Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 

 Z výše uvedeného grafu (Graf 13) vyplývá, že společnost ŽĎAS zaznamenala od 

úspěšného roku 2008 pokles přidané hodnoty na jednoho zaměstnance. Od roku 2010 se již 

společnosti daří mírně zvyšovat přidanou hodnotu na jednoho zaměstnance. Trend přidané 

hodnoty na jednoho zaměstnance má téměř konstantní průběh. 

6.6 Zhodnocení vývoje přidané hodnoty ve společnosti ŽĎAS a. s. 

Vytvořená přidaná hodnota v ŽĎAS, a. s. ve sledovaném období kolísá. Podíl exportu 

firmy je téměř 50 %, proto je společnost závislá na situaci na evropských a světových trzích 

a velmi významný je také kurz měny. 

V prvním sledovaném roce vykázala společnost přidanou hodnotu téměř 1 135 mil. Kč 

a až do roku 2008 docházelo k meziročnímu růstu přidané hodnoty. Stejný růst byl 

zaznamenán také u přidané hodnoty na jednoho zaměstnance. Zásluhou bylo především 

získání nových zákazníků z Asie, kde se společnost prosadila v silné konkurenci 

západoevropských společností. Z grafu vývoje přidané hodnoty (Graf 9) a vývoje přidané 

hodnoty na jednoho zaměstnance (Graf 12) vyplývá, že v roce 2008 dosáhly obě křivky 

nejvyšších hodnot za celé sledované období. Tento rok byl nejúspěšnějším rokem za celou 

existenci akciové společnosti ŽĎAS. Příčinou tohoto růstu byla především realizace 

obchodních zakázek nejen v Evropě, ale i v Rusku, Indii a Číně. 

350

400

450

500

550

600

650

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ti
s.

 K
č 

Rok 

Trend přidané hodnoty na jednoho zaměstnance v ŽĎAS a. s. 

PH Trend



51 

V roce 2009 byl zaznamenán prudký pokles úrovně přidané hodnoty i přidané hodnoty na 

jednoho zaměstnance. Příčinou byla celosvětová finanční a hospodářská krize, jejíž dopady 

neobešly ani akciovou společnost ŽĎAS. Společnost tento rok snížila počet zaměstnanců 

a omezila školení pouze na povinný rámec. Následující rok, tj. rok 2010 přetrvávala finanční 

a hospodářská krize a PH dosáhla nejnižší úrovně za celé sledované období. Dopady krize 

však nebyly rovnoměrné v celém teritoriu, ve kterém společnost obchoduje, například 

v asijské oblasti byly postihy o mnoho menší. 

V následujících letech bylo dosaženo dobrých výsledků i přes přetrvávající opatrnost 

odběratelů investovat do nových zařízení s ohledem na nejistou budoucnost ekonomického 

vývoje ve světě. V letech 2011 a 2012 se zvýšila úroveň přidané hodnoty a to především kvůli 

dostatku zakázek, jasnému výrobnímu programu, finanční stabilitě, servisu a kvalitě 

nabízených produktů.  

V roce 2013 úroveň přidané hodnoty mírně poklesla a rok 2014 je srovnatelný s rokem 

předchozím. V těchto letech byly získány zajímavé reference v oblasti nových zařízení 

vycházejících z technického rozvoje, které by se měly podstatnou mírou podílet na nárůstu 

prodeje zařízení značky ŽĎAS na světových trzích. 

 

Úroveň přidané hodnoty u akciové společnosti ŽĎAS v jednotlivých letech kolísá, což 

způsobuje, že trend vývoje přidané hodnoty je ve sledovaném období mírně klesající. 

K razantnějšímu snižování počtu zaměstnanců došlo pouze v roce 2009, v dalších letech si 

společnost udržuje spíše stálý počet zaměstnanců.  

 

Společnost také negativně ovlivnila celosvětová finanční a hospodářská krize. 

V posledních letech společnost prožívá ne zrovna jednoduché období, vzhledem ke 

konfliktům, které vznikly hlavně na Ukrajině, ale i v arabských státech. Nyní s velkým 

napětím očekává, jak se bude dále vyvíjet celosvětová průmyslová výroba. Společnost plánuje 

v dalších letech zvýšit konkurenceschopnost, kvalitu výrobků a maximální servis pro 

odběratele. 
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7 SROVNÁNÍ A CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 

7.1 Srovnání 

Zkoumaným společnostem – Tokozu i ŽĎASu se za celé období jejich existence daří 

vykazovat kladné a poměrně vysoké výsledky hospodaření. Oba podniky působí ve stejném 

odvětví (tj. strojírenství), přičemž VH u společnosti Tokoz se pohybují v řádech desítek 

milionů a VH u společnosti ŽĎAS v řádech až stovek milionů. Z tohoto důvodu je na 

některých vyobrazeních poměrně velký hodnotový rozdíl (např. Graf 14). 

 

 Graf 14 Srovnání vývoje přidaných hodnot a trendů vývoje 

 Zdroj: vlastní zpracování podle [20, 21] 

 Vývoj přidané hodnoty u společnosti Tokoz nezaznamenává žádné větší výkyvy, pouze 

v roce 2009 došlo k poklesu PH z důvodu nízké poptávky, se kterou se společnost potýkala až 

do roku 2012. Přesto má však trend vývoje rostoucí tendenci. Průměrná přidaná hodnota 

v letech 2005 – 2014 byla 227 267 tis. Kč a průměrný meziroční nárůst byl 1 173 tis. Kč. 

 Vývoj přidané hodnoty společnosti ŽĎAS ukazuje, že úroveň přidané hodnoty 

zaznamenala v jednotlivých letech velké výkyvy v řádech milionů Kč, což zapříčinila 

především celosvětová finanční a hospodářská krize. Trend vývoje má klesající tendenci. 
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Průměrná přidaná hodnota v letech 2005 – 2014 byla 1 294 016 tis. Kč a každý rok klesla 

v průměru  o 17 589 tis. Kč. 

Při srovnání obou podniků z hlediska přidané hodnoty je vhodnější použít ukazatel 

přidané hodnoty na jednoho zaměstnance (oba podniky mají odlišnou velikost a počet 

zaměstnanců, vytváří velmi rozdílné tržby i přidanou hodnotu). 

 

 Graf 15 Srovnání vývoje přidaných hodnot a trendů vývoje na jednoho zaměstnance 

 Zdroj: vlastní zpracování podle [20, 21] 

 I v této grafické interpretaci vykazuje společnost ŽĎAS vyšší hodnoty, avšak jeho trend 

roste velmi pozvolna. Průměrná PH na jednoho zaměstnance byla vypočítána na 502 tis. Kč 

a průměrný meziroční nárůst byl 11 tis. Kč.  

 Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance ve společnosti Tokoz byla až na rok 2010 vždy 

nižší než u společnosti ŽĎAS. Přesto se daří společnosti úspěšně zvyšovat tuto hodnotu, 

a  proto křivka trendu roste a má poměrně strmý sklon. Průměrná PH na jednoho zaměstnance 

v letech 2005 – 2014 byla 420 tis. Kč s průměrným ročním růstem o 14 tis. Kč.  

7.2 Zhodnocení 

 Zkoumané společnosti dosahují dobrých výsledků hospodaření a vykazují mírně 

podprůměrné úrovně přidané hodnoty. Ty se u obou podniků poměrně liší, v některých 

letech je zaznamenán prudký pokles, v jiných naopak strmý růst. Příčinou kolísání přidaných 

hodnot byla především světová finanční a hospodářská krize, která významně ovlivnila obě 
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společnosti – Tokoz i ŽĎAS. Obě společnosti působí na zahraničních trzích a velká část jejich 

příjmů je tvořena právě ze zakázek ze zahraničí. Proto je pro obě společnosti velmi podstatný 

vývoj celosvětové průmyslové výroby, dění na zahraničních trzích, ale také kolísání 

měnového kurzu. V důsledku světové finanční a hospodářské krize se obě společnosti 

potýkaly s nižší poptávkou, přesto se jim však dařilo vykazovat kladné přidané hodnoty 

a výsledky hospodaření. Podrobněji je vývoj přidaných hodnot popsán v oddílech 5.6 a 6.6. 

 Při srovnávání úrovně dosažených přidaných hodnot, ale i přidaných hodnot na 

jednoho zaměstnance ve sledovaném období společnost ŽĎAS výrazně převyšuje 

společnost Tokoz. Pokud ovšem srovnáme trend vývoje, zjistíme, že u společnosti ŽĎAS 

trend PH na jednoho zaměstnance roste velmi pozvolna a trend vývoje celkové PH je dokonce 

klesající. Naopak společnost Tokoz, která vykazuje nižší hodnoty, dosahuje prudšího růstu 

trendu u obou kritérií. Z těchto údajů vyplývá, že společnost ŽĎAS dosahuje vyšších 

hodnot, avšak společnost Tokoz, i s nižšími vykazovanými hodnotami, roste rychleji. Lze 

se proto domnívat, že v následujících několika letech by společnost Tokoz mohla dosáhnout 

obdobné přidané hodnoty na jednoho zaměstnance jako ŽĎAS, nebo ji dokonce převýšit (za 

předpokladu, že společnosti porostou obdobným tempem). 

7.3  Doporučení pro podniky 

 Pro společnost Tokoz by se mohla osvědčit orientace na kvalitu vlastní produkce. 

V posledních letech došlo k nežádoucí eskalaci nákladů na zajištění kvalitní produkce, 

především na projektech nových výrob. Společnost by se proto měla zaměřit na řízení kvality, 

kde by se mohlo osvědčit posílení útvaru kvality. Ačkoliv objem škod z reklamací je velmi 

nízký, je neustále co zlepšovat a proto se snažit snižovat počty reklamací. Jelikož se jedná 

o výrobce, jehož velká část odběratelů je ze zahraničí (Německo, Francie, Španělsko 

a Rusko), mohl by díky vysoké kvalitě získat konkurenční výhodu na zahraničních trzích 

a tím zvýšit nejen tržby, ale také přidanou hodnotu. 

 Doporučení pro akciovou společnost ŽĎAS by mohlo být investování do nových strojů. 

Vzhledem k tomu, že společnost započala svou výrobu téměř před 60 lety, velká část 

strojního vybavení je poměrně zastaralá. Nákupem nových strojů by se mohla zvýšit 

produktivita práce a snížit náklady na opravy a prostoje. Také by se mohla osvědčit inovace 

výrobního sortimentu, díky které by mohla být společnost úspěšnější při získávání nových 

zakázek. 
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ZÁVĚR 

 Bakalářská práce se ve své první části zabývala vymezením základních pojmů, které byly 

nezbytné pro uvedení do problematiky přidané hodnoty. V další kapitole teoretické části jsme 

byli podrobněji seznámeni se samotnou přidanou hodnotou, s výkazem zisků a ztrát, ale také 

s výpočtem přidané hodnoty i dalšími variantami výpočtu. Protože je přidaná hodnota 

důležitým měřítkem výkonnosti podniku, následovala kapitola měření výkonnosti podniku, 

kde byla vymezena EVA a MVA. Poslední kapitolou teoretické části byly ekonomické časové 

řady, kterých se následně využívalo v praktické části. 

 Praktická část byla rozdělena na tři části. První část byla zaměřena na společnost Tokoz, 

která působí ve strojírenském průmyslu. V této kapitole jsme byli blíže seznámeni se 

společností a jejím předmětem podnikání. Následovalo grafické interpretování vytvořené 

přidané hodnoty a výpočet trendu vývoje za období 10 let. Nejdůležitější částí byl výpočet 

přidané hodnoty na jednoho zaměstnance a následný výpočet trendu vývoje. Tyto údaje byly 

podstatné pro srovnávání podniků. Poslední částí této kapitoly bylo zhodnocení vývoje 

přidané hodnoty v jednotlivých letech, kde byly odůvodněny odchylky křivky a byly blíže 

nastíněny problémy, se kterými se společnost v jednotlivých letech potýkala. V druhé části 

následoval obdobný rozbor společnosti ŽĎAS. 

 V poslední části byly získané údaje vyhodnoceny a srovnány a následně byla navržena 

možná doporučení pro podniky a to především v oblasti zvyšování kvality a investic.  
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Příloha A Výkaz zisků a ztrát společnosti Tokoz a. s. v letech 2011 - 2014 v tis. Kč 

Ozn. Text 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodej zboží 8 746 6 690 6 099 5 339 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 5 091 4 172 4 346 3 743 

+ Obchodní marže 3 655 2 518 1 753 1 596 

II. Výkony 601 960 561 479 573 526 665 308 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 587 320 548 989 551 945  650 987 

II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 4 123 3 274 2 396 4 200 

II. 3. Aktivace 10 517 9 216 19 185 10 121 

B. Výkonová spotřeba 379 143 342 786 339 486 410 222 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 320 512 282 388 270 476 338 210 

B. 2. Služby 58 631 60 398 69 010 72 012 

+ Přidaná hodnota 226 472 221 211 235 793 256 682 

C. Osobní náklady 188 433 184 263 185 019 204 012 

C. 1. Mzdové náklady 137 397 135 018 134 868 148 484 

C. 4. Sociální náklady 2 340 2 903 3 073 3 556 

D. Daně a poplatky 2 114 2 478 1 723 1 493 

E. Odpisy DN a DHM 43 513 45 155 40 911 40 172 

III. Tržby z prodeje DM a  materiálu 9 058 13 817 12 707 12 713 

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 5 365 8 824 8 453 11 666 

IV. Ostatní provozní výnosy 19 872 5 167 4 971 9 960 

H. Ostatní provozní náklady 6 977 3 201 3 219 2 316 

* Provozní výsledek hospodaření 14 692 9 212 19 452 17 328 

X. Výnosové úroky 51 48 39 39 

N. Nákladové úroky 2 247 2 657 2 193 2 544 

XI. Ostatní finanční výnosy 9 957 8 665 10 962 2 869 

O. Ostatní finanční náklady 9 867 10 595 11 252 11 119 

* Finanční výsledek hospodaření - 2 106 - 4 539 - 2 444 - 10 755 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 704 493 2 293 960 

**  Výsledek hospodaření za běžnou činnost 10 882 4 180 14 715 5 613 

* Mimořádný výsledek hospodaření - 17 - 171 - 60 - 80 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  10 865 4 009 14 655 5 533 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 12 569 4 502 16 948 6 493 

Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 



 

Příloha B Výkaz zisků a ztrát společnosti ŽĎAS a. s. v letech 2011 - 2014 v tis. Kč 

Ozn. Text 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodej zboží 138 243 332 468 220 209 286 447 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 130 215 302 281 204 466 266 286 

+ Obchodní marže 8 028 30 187 15 743 20 161 

II. Výkony 2 962 400 2 989 342 2 753 235 2 770 836 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3 050 581 2 708 335 2 790 796 2 698 187 

II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -122 545 173 840 - 125 226 - 1 101 

II. 3. Aktivace 107 167 34 364 87 665 73 750 

B. Výkonová spotřeba 1 746 660 1 737 434 1 556 415 1 570 624 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 1 373 347 1 376 109 1 217 857 1 251 176 

B. 2. Služby 373 313 361 325 338 558 319 448 

+ Přidaná hodnota 1 223 768 1 282 095 1 212 563 1 220 373 

C. Osobní náklady 930 693 949 962 956 755 948 792 

C. 1. Mzdové náklady 679 055 691 521 695 171 689 239 

C. 4. Sociální náklady 18 027 21 012 22 421 21 947 

D. Daně a poplatky 6 313 5 213 5 315 5 752 

E. Odpisy DN a DHM 178 562 176 318 188 700 197 111 

III. Tržby z prodeje DM a  materiálu 11 798 16 190 12 892 6 729 

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 4 929 15 155 4 097 2 656 

IV. Ostatní provozní výnosy 102 963 68 698 60 832 42 723 

H. Ostatní provozní náklady 78 467 71 799 134 283 44 777 

* Provozní výsledek hospodaření 128 647 154 015 89 273 106 166 

X. Výnosové úroky 262 335 142 16 

N. Nákladové úroky 5 431 4 286 5 028 5 487 

XI. Ostatní finanční výnosy 46 361 29 983 39 376 8 744 

O. Ostatní finanční náklady 57 519 74 979 68 611 26 734 

* Finanční výsledek hospodaření -10 509 -48 947 - 3 619 - 26 461 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 18 798 16 301 13 375 14 260 

**  Výsledek hospodaření za běžnou činnost 99 340 88 767 72 279 65 445 

* Mimořádný výsledek hospodaření - 74 - 45 - 51 - 248 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  99 266 88 722 72 228 65 197 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 118 064 105 023 85 603 79 457 

Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 


