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Abstract
Purpose of the article In the Czech Republic, the concept of value-based managenet with the indicator of Economic Value Added (EVA) has come into the foreground in recent years. Currently, a range
of important authors (e.g. Kislingerová, MaĜík, and Neumaierová) is focused on this problem but no
one of them describes effects of accounting data transformation on the items of financial statements
while these data are intented to be taken from the managerial point of view. The managerial view on
accounting data is necessary at calculation of EVA indicator. Then, this article is focused on the adjustments of financial statements prepared under the Czech accounting law in order to transform them
into managerial data in accordance with the substance of value-based management.
Methodology/methods In the submitted paper, the logic-based methods are applied. Here, there are
especially pair methods of analysis and synthesis. Chosen items of financial statements prepared under the Czech accounting law are analysed while synthesis forms a headstone of preparation of the
financial statements for the value-based management based on economic value added.
Scientific aim The aim of the submitted paper is the methodological description of the effect of chosen accounting items transformation into managerial data. Especially the items of balance sheet and
profit and loss statement are discussed in order to determinate disproportions between accounting and
managerial point of view at EVA calculation.
Findings This article provides specific information about the methodology of accounting data transformation from the managerial point of view in order to calculate properly the indicator of NOPAT.
The methodology is elaborated also in table illustration which includes the relations among accounting entries on the accounts, and the items of the balance sheet and profit and loss statement.
Conclusions The methodology of accounting data transformation into the managerial data could become a significant basis of managerial information systems which are supposed to be effective tools
of value-based management that supports long-term creation of the business entity´s value.
Keywords: Assests, Balance Sheet, Cost, Debts, Economic Value Added, Profit and Loss Statement,
Revenue
JEL Classification: M41, G32
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1 Ekonomická pĜidaná hodnota
EVA je ukazatel výkonnosti podniku,
založený podle mikroekonomické teorie na
kategorii ekonomického zisku þi nadzisku, což
je výše dosaženého zisku po úhradČ alternativních nákladĤ kapitálu. Koncept EVA pochází z
poþátku devadesátých let ze Spojených státĤ a
byl zpracován poradenskou firmou Stern Stewart & Co. Tvorba a výpoþet ukazatele EVA je
v centru zájmu mnoha autorĤ - napĜ. Damodaran (2006), Young (2001), Zalai (2007), Kislingerová (2001), Dluhošová (2006), MaĜíková a
MaĜík (2001), Neumaierová a Neumaier (2002),
RežĖáková (2003) a další. (In: StaĖková, 2009).
I pĜes existenci rĤzných variant výpoþtĤ
ukazatele EVA je v tomto þlánku použit následující základní vztah (1):
EVA = NOPAT − (C × WACC )
(1)
kde:
NOPAT - Net Operating Profit After
Taxes (výsledek hospodaĜení z operativní þinnosti podniku po zdanČní)
C - Capital (celkový objem kapitálu vázaného v aktivech, který slouží k hlavní podnikatelské þinnosti) = (vlastní kapitál + cizí úroþený kapitál)
WACC - Weighted Average Cost of
Capital (prĤmČrné vážené náklady kapitálu)
Pokud je hodnota ukazatele EVA > 0,
znamená to, že výnos z kapitálu je vČtší jak
jeho cena, podnik tvoĜí hodnotu pro vlastníky.
Pokud je hodnota ukazatele rovna nule, výnos
pokryl pouze náklady spojené s jeho získáním a
v pĜípadČ, že je EVA < 0, podnik získal výnos
menší než náklady, þímž „niþí“ hodnotu pro
vlastníka.
Podrobným rozborem ukazatele EVA
lze získat informace o následujících ukazatelích.
Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) lze mimo výše uvedenou obecnou definici tohoto ukazatele definovat i jako: „Výstup
dosahovaný z provozní þinnosti, tj. výsledek
dosahovaný základní podnikatelskou aktivitou
(úþelem, pro který podnik vznikl) s vylouþením
výsledkĤ dosahovaných finanþními, mimoĜádnými a jinými aktivitami (napĜ. pronájem pozemkĤ).“ (RežĖáková, 2003).
Z uvedeného plyne, že není možné
hodnotu ukazatele NOPAT pĜímo pĜevzít z
úþetních výkazĤ, ale je nutné provést úpravy
úþetních dat, jak je níže podrobnČ popsáno.

Úvod
Stále þastČji se setkáváme s pojmem
hodnotové Ĝízení, které pĜedstavuje cílené, aktivní a systematické ovlivĖování hodnoty vlastníka podniku. Koncepce hodnotového Ĝízení je
charakteristická svým dlouhodobým zamČĜením
na trvalý rozvoj hodnot explicitním zapojením
pracovníkĤ, zákazníkĤ a ostatních stakeholderĤϭ,operacionalizací vysoce agragovaných,
hodnotovČ orientovaných špiþkových ukazatelĤ
k Ĝízení až na úroveĖ operativních procesĤ a
procesy managementu a nástroji, které podporují realizaci hodnotových cílĤ v operativní
realizaci.
Tvorba hodnoty by nemČla být uskuteþĖována s jednorázovými silami, ale mČla by
probíhat trvale prostĜednictvím definovaných
operací. Mezi tČmito operacemi lze zmínit napĜ.
i vhodný výbČr a následný výpoþet ukazatele
mČĜení tvorby hodnoty podniku.
Pro efektivní Ĝízení rozvoje podniku lze
využít hned nČkolik moderních hodnotovČ orientovaných ukazatelĤ, mezi kterými je možné
zmínit napĜ. tržní pĜidanou hodnotu (Market
Value Added - MVA), ekonomickou pĜidanou
hodnotu (Economic Value Added - EVA) þi
napĜ. ukazatel rentability investic stanovený na
podkladČ penČžních tokĤ (Cash Flow Return
On Investment - CFROI) aj.Ϯ
V pĜedloženém þlánku je pozornost
zamČĜena na ukazatel economic value added –
ekonomická pĜidaná hodnota a dále v textu
pouze jako EVA.
DĤvodĤ, proþ byl zvolen ukazatel EVA,
lze uvést hned nČkolik. Je to dáno zejména díky
konceptu EVA, který je založen na pĜístupu
shareholder valueϯ. Mimo jiné umožĖuje vyjádĜit nejen hodnotu podniku, ale také její zmČny,
pĜi výpoþtu zohledĖuje náklady na vlastní kapitál, je vhodný pro použití v systémech Ĝízení
podniku jako jediné kritérium pro dosažení urþité výše hodnoty podniku. Za další pozitivum
lze považovat možnost identifikace faktorĤ,
které ovlivĖují výpoþet ukazatele EVA2.


1

Ostatních osob zainteresovaných na podnikání.
Podrobné informace o hodnotových ukazatelích lze získat ze zdroje Vacík, 2004.
3
Shareholder Value = hodnota pro vlastníka.
2
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nosnost vČĜitelĤ. ZjednodušenČ je lze stanovit
jako podíl úrokĤ a úroþeného cizího kapitálu.
Náklady na vlastní kapitál reϰ vyjadĜují
výnosnost vlastního kapitálu, kterou by investoĜi mohli získat investicí do alternativní investiþní pĜíležitosti pĜi stejné míĜe rizika.

Investovaný kapitál (C) pĜedstavuje
dlouhodobý investovaný kapitál, který je možné
vypoþítat jako souþet vlastního kapitálu a úroþených cizích zdrojĤ. Vedle tohoto modelu výpoþtu z pasiv, lze využít také postupu zajišĢujícího pouze kapitál nutný k provozním
þinnostem podniku, oznaþovaný jako provozní
kapitál.
Podstata provozního kapitálu vychází z
toho, že pĜimČĜená míra provozního kapitálu
pokrývá výrobu a prodej, vþetnČ nutných zásob,
pohledávek a hotovosti, pĜi respektování bČžných závazkĤ a lze jej vypoþítat jako sumu provozních stálých aktiv a þistého pracovního kapitálu.
ýistý pracovní kapitál (2) je možné stanovit podle schématu (upraveno dle MaĜík,
2007):

2 Úprava standardních úþetních dat pĜi výpoþtu ukazatele EVA
Pro potĜeby hodnotového Ĝízení je nutné provést úpravy dat sledovaných v úþetnictví
podniku, které vstupují do výpoþtu ukazatele
EVA. Dle MaĜíkové a MaĜíka (2001) je možné
provést více než 160 korekcí výsledku hospodaĜení z provozní þinnostiϱ, který tvoĜí základ pro
výpoþet veliþiny NOPAT. Vzhledem k odlišnostem jednotlivých podnikĤ není možné stanovit konkrétní úpravy, ale každý podnik si je
musí šít na míru.
Cílem tČchto úprav je podpoĜit nejen
rozhodnutí vedoucí ke zvyšování hodnoty podniku, ale také eliminovat zkreslení zpĤsobené
legálními úþetními postupy, zobrazit skuteþnou
strukturu financování, a to úpravou o položky
nezjištČné v rozvaze a v neposlední ĜadČ vymezit operativní aktiva a k nim se vázající náklady
a výnosy.
Samotné úpravy pak spadají do oblasti
operativní, financování, daĖové a vlastnické.
V oblasti operativní je nezbytné oþistit
výsledek hospodaĜení z operativní þinnosti
podniku o všechny neoperativní náklady a výnosy, tzn. ty které ve skuteþnosti neslouží k
zajištČní hlavní podnikatelské þinnosti. StejnČ
tak je potĜebné oþistit i majetek podniku vykázaný v bilanci, ale k podnikatelské þinnosti nevyužívaný.
V oblasti financování musí dojít k pĜesné definici zdrojĤ používaných k financování
podnikatelské þinnosti (investování). To znamená, že hodnota zdrojĤ vykázaných v rozvaze
musí být doplnČna o všechny zdroje použité k
financování, jako jsou leasingové financování,
tiché rezervy þi rĤzné jiné formy pronájmu.
DaĖová oblast zachycuje zmČny v odstranČní daĖových efektĤ cizího financování z
toho dĤvodu, že cizí financování má být zo-

Zásoby
+ pohledávky
+ Kr . fin. majetek

(2)

+ ýasové rozlišení aktiv
Pr a cov ní kapitál
− Krátkodobé závazky
− ýasové rozlišení pasiv
ýistý pra cov ní kapitál

PrĤmČrné vážené náklady kapitálu
(WACC) pĜedstavují cenu investovaného kapitálu. Sestávají se z nákladĤ na vlastní a cizí
(dluhový) kapitál a pĜedstavují minimální výnos, který musí podnik dosáhnout, aby uspokojil své investory.
PrĤmČrné vážené náklady kapitálu (3)
se dle RežĖákové (2003) stanoví podle vztahu:

Dº ª
Eº
ª
WACC = «rd × » + «re × »
C¼ ¬
C¼
¬

(3)

kde:
rd - náklady cizího kapitálu (vþetnČ daĖového efektu),
re - požadovaná výnosnost vlastního
kapitálu,
D - objem cizího kapitálu,
E - objem vlastního kapitálu,
C - celkový objem kapitálu = (D + E).
Úrokové náklady rd pĤsobí na celkové
náklady kapitálu pozitivnČ. Je to dáno skuteþností, že jsou daĖovČ uznatelným nákladem.
Úrokovou míru lze stanovit jako vážený aritmetický prĤmČr hodnot získaných z uzavĜených
uvČrových smluv a vyjadĜuje požadovanou vý-


4

Výpoþet re lze nalézt napĜ. ve zdroji: Kislingerová, a kol.
(2004). str. 323.; RežĖáková, (2003). str. 27.; MaĜík, a
kol. (2007). str. 215.
5
Jejich pĜesné znČní je majetkem poradenské spoleþnosti
Stern Stewart & Company.
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hlednČno jen v kapitálových nákladech. Jde
zejména o odstranČní daĖového zkreslení vzniklého z vlivu leasingových splátek a jiných daĖovČ zvýhodnČných forem financování.
Poslední úpravami zasaženou oblastí je
vyjádĜení vlastního kapitálu v reálné výši.
ZmČny ve vlastním kapitálu jsou ovlivnČny
zmČnami aktiv v rozvaze. Jedná se hlavnČ o
úpravy v nehmotném majetku podniku, jako
jsou napĜ. výdaje vynaložené na výzkum a vývoj, marketingový prĤzkum, získaný goodwill,
aj., které nejsou považovány za náklady, ale za
investici, která je do nákladĤ postupnČ rozpouštČna ve formČ odpisĤ. Takovými úpravami bude
ukazatel NOPAT relativnČ stabilizován, neboĢ
nebude zatížen jednorázovými náklady. Úpravy
ovlivní výši vykazovaných aktiv v rozvaze (budou upravena s ohledem na tržní ceny) a stejnČ
tak bude v bilanci upravena hodnota vlastního
kapitálu.
V praxi se provádí 5 až 10 klíþových
úprav, mezi kterými lze doporuþit (MaĜíková a
MaĜík, 2001):
• pĜiþíst placené úroky, a to vþetnČ implicitních úrokĤ obsažených v leasingových
platbách k operativnímu výsledku hospodaĜení,
• zvýšit þistá operativní aktiva o hodnotu
majetku financovaného finanþním leasingem,
• snížit þistá operativní aktiva o finanþní
investice, které nesouvisí s hlavní podnikatelskou þinností,
• snížit þistá operativní aktiva o nedokonþené investice, které se zatím k tvorbČ
souþasných výsledkĤ nepoužívají,
• vylouþit z výsledku hospodaĜení nahodilé
položky neopakovatelného charakteru jako napĜ. náklady spojené s restrukturalizací, náklady a výnosy spojené s prodejem
dlouhodobého
hmotného
a
nehmotného majetku, výnosy plynoucí z
rozpouštČní nevyužitých rezerv þi mimoĜádné odpisy majetku,
• zapoþítat do výsledku hospodaĜení pĜíp.
zvýšení þi snížení opravných položek na
zásoby a pohledávky,
• snížit výsledek hospodaĜení o výnosy z
provoznČ nepotĜebných aktiv.

3 Vybrané úpravy úþetních dat pĜi výpoþtu
ukazatele EVA a jejich dopady na
úþetní výkazy
Aplikace ukazatele EVA do systému
hodnotového Ĝízení podniku vyžaduje úpravu
standardních úþetních dat na data upravená z
manažerského pohledu. Podkladem pro jejich
úpravu v podmínkách ýeské republiky mohou
být finanþní výkazy úþetní závČrky podnikĤ,
které ji sestavují. Úþetní závČrka je nedílný
celek a je tvoĜena v souladu s § 18 zákona þ.
563/1991 Sb, o úþetnictví (dále jen ZoÚ).
3.1 Úþetní výkazy
PĜi výpoþtu ukazatele EVA je pozornost soustĜedČna zejména na výkaz rozvaha a
výkaz zisku a ztráty.
Rozvaha poskytuje pĜehled o majetku
(aktivech) a zdrojích krytí majetku (pasivech).
Upravené uspoĜádání a oznaþování položek
rozvahy sestavované v plném rozsahu vychází z
pĜílohy þ. 1 k vyhlášce 500/2002 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen také jako vyhláška).
Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace o dosažených nákladech, výnosech a výsledku hospodaĜení podniku. Upravené uspoĜádání a oznaþování položek výkazu zisku a
ztráty sestavovaného v plném rozsahu vychází z
pĜílohy þ. 2 vyhlášky.
V níže uvedené metodické þásti textu je
pro vyjádĜení výkazu rozvaha použita zkratka
„R“ a pro výkaz zisku a ztráty zkratka „VZZ“.
Pro zkrácení pojmu aktiva je použita zkratka
„A“, pro zachycení pasiv oznaþení „P“, nákladĤ
„N“ a výnosĤ „V“. Zkratky „A“; „P“; „N“ a
„V“ jsou v metodické þásti uvedeny vždy v
tabulce za stĜedníkem oddČlujícím oznaþení
Ĝádku výkazuϲ.
3.2 Úpravy úþetních dat na data manažerská
v tabulkové ilustraci úþetních zápisĤ a
dopadĤ tČchto zápisĤ do úþetních výkazĤ
Dopady úprav úþetních dat na data manažerská jsou níže ilustrovány také z hlediska
úþetních zápisĤ na syntetické úþty. Pro oznaþení syntetických úþtĤ je použito pouze jejich
þíselné oznaþení. Pro výklad tohoto þíselného

6

Oznaþení Ĝádku výkazu je v metodické þásti zpracováno
v souladu s uspoĜádáním a oznaþováním položek výkazĤ
dle Procházkové a Vlacha, (2010).
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oznaþení syntetických úþtĤ je možné vycházet
ze Vzorového úþtového rozvrhu 2010 rozpracovaného na základČ smČrné úþtové osnovy
pĜílohy þ. 4 vyhlášky þ. 500/2002 Sb. ve znČní
pozdČjších vyhlášek a ZoÚ.
Ve vzorovém úþtovém rozvrhu není k
nalezení úþet 416. Jedná se o úþet pomocný,
který byl vytvoĜen k zachycení dopadĤ úprav

þasnČ ponížit i stav jeho vlastního kapitálu.
(Tabulka 1)7
2. hodnotu aktiv v rozvaze je nutné navýšit o
položky dlouhodobého drobného majetku používaného k zajištČní podnikatelské þinnosti a
pĜi jeho poĜízení hned zaúþtovaného do nákladĤ. Úprava úþetních dat na manažerská
pak zachycují pĜevod hodnoty takového ma-

do položek vlastního kapitálu. Jeho slovní
oznaþení bylo stanoveno jako: „Úpravy vyplývající z pĜecenČní majetku a závazkĤ pĜi pĜevodu úþetních dat na data manažerská“.
Úþetní zápisy jsou provádČny podvojnČ
na min. 2 souvztažných úþtech. Pro zachycení
úþetního pĜípadu je použit úþtovací pĜedpis
MD/D. Oznaþení „MD“ pĜedstavuje stranu „má
dáti“ zvoleného úþtu pĜed lomítkem (nebo-li na
vrub úþtu) a písmeno „D“ slouží k oznaþení
strany „dal“ úþtu uvedeného na stranČ pravé za
lomítkem (nebo-li ve prospČch úþtu).
Mezi pĜíklady úprav úþetních dat na data manažerská s dopadem provedených úprav
do jednotlivých položek výkazĤ lze uvést:
1. aktiva podniku X je nutné oþistit o majetek,
který ve skuteþnosti neslouží k zajištČní hlavní podnikatelské þinnosti. MĤže se jednat o
úpravu dlouhodobých aktiv a to napĜ. o obchodní podíl podniku X na podniku Y þi napĜ.
o hodnotu ostatních pĤjþek podniku X pĤjþených poniku Z. Uvedené položky jsou v úþetních výkazech vykázány v oblasti dlouhodobého finanþního majetku. O tuto hodnotu je
nutné stálá aktiva podniku X, konkrétnČ
dlouhodobý finanþní majetek ponížit a sou-

jetku z pĜíslušného nákladového úþtu na pĜíslušný majetkový úþet (napĜ. dlouhodobý
drobný hmotný majetek (DDHM) z úþtu 501
na úþet úþtové skupiny 02 a dlouhodobý
drobný nehmotný majetek (DDNM) z úþtu
518 na úþet úþtové skupiny 01). Po zaĜazení
majetku na pĜíslušný majetkový úþet je nutné
zpracovat pro takovýto majetek odpisový
plán v souladu s reálným opotĜebením þi morálním zastaráním majetku a zachytit v tomto
dĤsledku jeho snižující se hodnotu ve formČ
odpisĤ do nákladĤ. Z úþetního pohledu se pak
jedná o úpravy úþetních zápisĤ zachyceé
v Tabulce 2 modelovČ na samostatné movité
vČci (napĜ. el. psací stroj) v ocenČní nižším,
než je stanoveno vnitropodnikovou smČrnicí
pro dlouhodobý hmotný majetek.
3. oblast financování musí zohledĖovat veškeré
zdroje, které byly použity k financování provozní þinnosti podniku. Mezi tyto zdroje mohou patĜit i dotace. NČkteré podniky þasto využívají možnosti každoroþního þerpání ne
7

Jedná se o hodnotu snižující stav aktiv. Tzn., oprávky se
budou z Ĝádku B.II.3. odþítat. Snižují brutto hodnotu majetku. Vztahuje se i k Tabulce 6.
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vratných dotací ze státního rozpoþtu, které
proúþtovávají pĜi vzniku jejich nároku do
ostatních provozních výnosĤ, þi o nČ ponižují
náklady, kterých se dotace pĜímo týká. Z
úþetního hlediska mohou nastat 2 situace
hospodáĜských operací:
a)podnik má nárok na dotaci, ale ke dni sestavení úþetní závČrky mu nebyla vyplacena.
Tento úþetní pĜípad je v úþetnictví zachycen
na úþtech 346/648. Úþet pĜed lomítkem vyjadĜuje v rozvaze pohledávku a úþet za lomítkem pĜedstavuje provozní výnos þasovČ a
vČcnČ související se sledovaným úþetním obdobím. V pĜípadČ, že není ke dni sestavení
úþetní závČrky známa pĜesná výše hodnoty
nárokované dotace, mĤže být úþet 346 nahrazen úþtem dohadným a to 388. V nČkterých
podnicích je možné se setkat s výskytem
úþetního zápisu na úþtu 385 (Ĝádek 65 výkazu
rozvaha) namísto úþtu 346, což je úþet þasového rozlišení, který zachycuje nesoulad mezi
vznikem výnosu bČžného úþetního období a
pĜíjmu, který nastane v období následujícím.
PĜedpis pohledávky dotace ze státního rozpoþtu na úhradu konkrétních provozních nákladĤ lze též zachytit úþetním zápisem nárokované dotace a to na úþtech 346/501.

hodnotu nevyplacené dotace aktiva a souþasnČ
vykazované provozní výnosy þi zvýšit ponížené
provozní náklady. DĤvodem pro jejich zrušení
je skuteþnost, že úþetnČ zachycený pĜedpis nevyplacené dotace zkresluje z manažerského
pohledu skuteþnou hodnotu dosaženého výsledku hospodaĜení.
V okamžiku, kdy byla dotace vyplacena, bude upravena rozvaha o hodnotu získaných
zdrojĤ v oblasti vlastního kapitálu a ve výkaze
zisku a ztráty dojde souþasnČ ke snížení provozních výnosĤ þi zrušení ponížení pĜíslušných
provozních nákladĤ. Úþetním zápisem jsou
uvedené zmČny zachyceny v Tabulce 3.
V pĜípadČ, že budou nevyplacené dotace ke dni sestavení úþetní závČrky vyplacené v
následujícím úþetním období, je nutné naopak o
tyto dotaþní zdroje upravit ve sledovaném úþetním období úþetní zápis zachycený na úþtech
221/346 zpĤsobem zvyšujícím hodnotu zdrojĤ
vlastního financování. Tzn., že jsou zvýšena
aktiva i pasiva, a to úþetním zápisem na úþtech
346 (388 þi 385)/416.
4. úþetnictví je nutné upravit o hodnotu vykazovanou na úþtu 451 – Zákonných rezerv. Pokud se jedná napĜ. o prokazatelnou výši rezerv urþenou na opravy majetku, bude tato

b)
dotace byla podniku ke dni sestavení úþetní závČrky vyplacena. V tomto
pĜípadČ se úþet 346 uvedený v pĜedchozím
bodČ a) jako pohledávka nahradí úþtem 221
jako navýšení penČžních prostĜedkĤ na bankovním úþtu.
Sledování skuteþnosti, zda dotace byla,
þi nebyla vyplacena, má pĜi pĜevodu úþetních
dat na data manažerská své opodstatnČní. V
pĜípadČ, že dotace nebyla ke dni sestavení úþetní závČrky vyplacena, je nutné ponížit o tuto

hodnota ze závazkĤ vyjmuta. DĤvodem je, že
se jedná o cizí neúroþené zdroje, u nichž nelze urþit náklady financování. Postup jejich
vylouþení je zachycen v Tabulce 4.
5. úþetní data podniku je nutné upravit o nájemné placené pronajímateli za majetek, který
podnik potĜebuje ke své podnikatelské þinnosti. V rozvaze podniku není takový majetek
zachycen. Ve výkaze zisku a ztráty v Ĝádku
B.2., a to na nákladovém úþtu 518, je vykazována hodnota placeného nájemného. Dle
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konstrukce ukazatele ekonomické pĜidané
hodnoty je nutné takový majetek aktivovat
v ocenČní dle § 24 zákona þ. 563/1991 Sb.,
zákona o úþetnictví a zaþít jej odepisovat.
Specifickou oblastí, a v praxi se þasto vyskytující, je nájemné pozemkĤ. I v tomto pĜípadČ
je nutné majetek aktivovat. Odpisovat se však
pozemky nebudou, neboĢ se jedná o majetek,
který odpisové politice nepodléhá a je zachycen v úþtové skupinČ 03. Dále je nutné snižovat hodnotu vlastního kapitálu o skuteþnou
výši nájemného vypláceného nájemcĤm z
bankovního úþtu.
Aktivaci hodnoty majetku ilustrovanou na
pozemcích a splátky nájemného lze v souladu
s úþetními pĜedpisy zachytit následovnČ. (Tabulka 5)
6. podniky þasto k financování své podnikatelské þinnosti používají leasingové financování.
U finanþního pronájmu dochází ke složitČjším
úpravám než v bodČ 5. Nejprve je nutné zvýšit o hodnotu finanþních nákladĤ plynoucích z
finanþního leasingu operativní zisk. Je to z

toho dĤvodu, že se finanþní náklady plynoucí
z finanþního leasingu chovají jako úroky z
úvČru a jsou zohlednČny již v prĤmČrných vážených nákladech kapitálu WACC. Tzn., že z
provozních nákladĤ budou pĜesunuty do nákladĤ finanþních.
7. Dále je dĤležité upravit hodnotu splátek vážících se k pĜedmČtu leasingu zaúþtovanou v
souladu s þeskými úþetními pĜedpisy do nákladĤ v rozvaze. Majetek se v podniku o hodnotu pĜedmČtu leasingu navýší. Pokud se jedná o majetek odpisovatelný, rozpouští se tato
hodnota po dobu životnosti pĜedmČtu do nákladĤ v podobČ odpisĤ zachycených v nákladech podniku. Na stranČ pasiv se vykazuje
zĤstatková hodnota najatého majetku jako
dlouhodobý závazek.
PojištČní placené ve splátkách finanþního leasingu nezvyšuje hodnotu majetku. To
znamená, že tato hodnota vykázaná v nákladech
i nadále v nákladech vykázanou zĤstane. Úpravy popsané ve výše uvedených odstavcích jsou
zachyceny v Tabulce 6.
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PĜed provedením výše uvedených úprav
plynoucích z finanþního leasingu, je nutným
pĜedpokladem mít kompletní leasingové kalendáĜe, a zpracované odpisové plány majetku
finanþního leastingu, který je zaĜazen do aktiv
podniku.

stávajícího informaþního systému. Toho lze
dosáhnout pouze pĜi splnČní urþitých pĜedpokladĤ a to:
1. informaþní systém je vhodné repasovat na
takový informaþní systém, který bude pĜipravovat vstupní údaje podle zpĤsobu výpoþtu EVA,
2. informaþní systém musí umožĖovat úpravy
vstupních veliþin EVA,
3. v informaþním systému je nutné nadefinovat období, za které se bude EVA vypoþítávat,
4. pĜí výpoþtu ukazatele EVA je nezbytné s
informaþním systémem propojit systém
úþetní.
Systém úþetní je možné propojit s informaþním systémem pĜi výpoþtu ukazatele
EVA dle navržené metodiky pĜevodu úþetních
dat na data manažerská popsané v kapitole 3
þlánku. Tato metodika mĤže být rozpracována
až na úroveĖ analytických úþtĤ a doplnČna o
informace z podrozvahové þi operativní evidence a o jiné vnitropodnikové informace.
Transformaci úþetního systému na systém manažerský uvedenou v pĜedloženém þlánku není nutné považovat za jedinou správnou,
ale lze ji považovat za významný pĜínos v oblasti implementace hodnotových mČĜítek, v
tomto pĜípadČ ukazatele EVA, do podnikové
praxe, a to pro podniky všech velikostí. Je to
dáno skuteþností, že v souþasné dobČ neexistuje
žádný návod k aplikaci hodnotových mČĜítek do
podnikové praxe v konkrétních jednotlivých
postupových krocích, zejména pak takový, který by popisoval dopady provedených úþetních
úprav na jednotlivé položky finanþních výkazĤ
sestavených v souladu s þeskými úþetními
pĜedpisy. Tuto skuteþnost lze považovat za nedostatek stejnČ tak, jako zjištČní, které vyplývá
z empirických poznatkĤ, a to že podniky neimplementují hodnotová mČĜítka do Ĝízení své
finanþní výkonnosti zejména z obav nároþnosti
a složitosti úprav údajĤ vstupujících do výpoþtĤ
hodnotových mČĜítek a dále pak z obavy nákladného spravování informaþního systému.
Tímto þlánkem se dokládá, že pĜevod
dat úþetních na data manažerská sice vyžaduje
v podmínkách ýeské republiky vČtší zásahy do
finanþních výkazĤ podnikĤ, které ji sestavují,
ale souþasnČ prokázal, že pĜevod dat úþetních
na data manažerská je zvládnutelný pro všechny podniky, které jsou úþetní jednotkou dle §1
Zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví. Imple-

4 Diskuse
Ve výše uvedeném textu je pozornost
zamČĜena na informace vykazované ve finanþním úþetnictví upravené z manažerského pohledu. Tyto informace slouží jako podklad Ĝídícím
pracovníkĤm pro Ĝízení hodnoty podniku. Aby
bylo zajištČní hodnotového Ĝízení podniku na co
možná nejkvalitnČjší úrovni, je nutné poskytovat Ĝídícím pracovníkĤm informace o skuteþném a žádoucím prĤbČhu podnikatelské þinnosti
v úþetním systému. V tuto chvíli již nikoliv v
úþetním systému ve smyslu informací, které
poskytuje finanþní úþetnictví, ale ve smyslu
úþetního systému z manažerského pohledu (dále jen manažerský systém). Tento manažerský
systém musí Ĝídícím pracovníkĤm poskytovat
informace s minimálním zpoždČním za skuteþným prĤbČhem hospodáĜských operací, musí
mít spolehlivou vypovídací schopnost a musí
být srovnatelný se zvolenou základnou (v þase,
mezi úseky, apod.). Manažerský systém se musí
stát objektivním podkladem pro identifikaci
minulého vývoje a predikci vývoje budoucího.
Informace poskytované manažerským systémem musí umožnit Ĝídícím pracovníkĤm identifikovat faktory vývoje pro dosažení správných
rozhodnutí nejen na operativní, taktické ale
zejména strategické úrovni Ĝízení vedoucí k
dosahování hodnoty v dlouhodobém þasovém
horizontu.
RĤstu hodnoty v dlouhodobém þasovém
horizontu lze dosáhnout za podpory mnoha
dalších hodnotových nástrojĤ. Tyto nástroje
musí zohledĖovat podnikem stanovenou hodnotovou koncepci Ĝízení a hodnotová mČĜítka,
jimiž se bude maximalizace hodnoty podniku
sledovat.
V pĜedloženém þlánku je pozornost upírána na ukazatel EVA. PĜi jeho výpoþtu je dĤležité dodržovat stejný zpĤsob stanovení jednotlivých vstupních veliþin, aby byly v jednotlivých
obdobích stále srovnatelné. Protože pĜi výpoþtu
tohoto ukazatele dochází k nČkolika zásadním
úpravám v samotných úþetních datech, je vhodné pĜi zavádČní tohoto ukazatele do podnikové
praxe integrovat výpoþet ukazatele EVA do
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mentaci hodnotových mČĜítek, tolik žádoucích
pro rĤst hodnoty podniku v dlouhodobém horizontu, lze dosáhnout za splnČní výše uvedených
pĜedpokladĤ a za pomocí vhodného softwarového vybavení podniku, kterým se mĤže stát i
bČžnČ dostupný tabulkový procesor Microsoft
Excel.

K podpoĜe dosažení tohoto cíle je v
þlánku nejprve vČnována pozornost samotnému
výpoþtu ukazatele EVA a podrobnému rozboru
jeho vstupních veliþin. Dále je þást textu þlánku
zamČĜena na popis metodické þásti z pohledu
úprav standardních úþetních dat na data manažerská pro správné stanovení veliþiny NOPAT
a jeho relativní stabilizaci. Pro názornou ilustraci pĜevodu dat úþetních na data z manažerského pohledu slouží kapitola tĜetí. Jejím obsahem jsou upravené výkazy rozvaha a výkaz
zisku a ztráty, ze kterých vychází výpoþet veliþiny NOPAT, stejnČ tak jako úþetní zápisy na
pĜíslušné úþty dle Vzorového úþtového rozvrhu
Vyhlášky þ. 500/2002 Sb., ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ s vazbou na þíselné oznaþení ĜádkĤ
upravených úþetních výkazĤ. Tímto postupem
je zajištČna názorná ukázka úprav finanþních
výkazĤ dle metodiky úþetních dat na data manažerská. Takto upravené finanþní výkazy mohou usnadnit cestu pĜevodu bČžných informaþních systémĤ na systémy manažerské.
Je nutné si uvČdomit, že bČžné úþetní
informaþní systémy jsou pro výpoþet ukazatele
EVA nepostaþující a nedokáží bez vČtších zásahĤ pĜipravovat vstupní údaje pro výpoþet
ukazatele EVA. Díky metodice pĜevodu úþetních dat na data manažerská se mohou stát právČ takto upravené finanþní výkazy významným
podkladem pro vytvoĜení manažerského informaþního systému.

ZávČr
Základním pĜedpokladem úspČšné implementace ukazatele EVA – ekonomická pĜidaná hodnota do hodnotového Ĝízení podniku je
správné stanovení výsledku hospodaĜení z operativní þinnosti podniku a to veliþiny NOPAT –
net operating profit after taxes. PĜedpokladem
jeho správného stanovení je úprava standardních úþetních dat na data manažerská. I pĜes
mnohé publikace, které se zabývají problematikou úprav vstupních dat do výpoþtu ukazatele
EVA, není žádná taková, která by popisovala
dopady provedených úþetních úprav na jednotlivé položky finanþních výkazĤ sestavených v
souladu s þeskými úþetními pĜedpisy, které se
stávají podkladem pro úspČšné provedení výpoþtu EVA.
Cílem tohoto þlánku na základČ této
skuteþnosti bylo metodicky popsat dopad vybraných úprav úþetních dat pĜi jejich pĜevodu
na data manažerská do jednotlivých položek
základních finanþních výkazĤ a to rozvahy a
výkazu zisku a ztráty s akcentem na ukazatel
EVA.
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