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Abstrakt 

Cílem této práce je provést analýzu kapitálové struktury akciových společností 

působících v České republice. První polovina práce představuje současné teorie 

a nejvýznamnější determinanty kapitálové struktury. Dále vymezuje základní modely 

ověřující platnost zmíněných teorií a použitou metodiku. Druhá polovina práce se 

zaměřuje na praktické výsledky analýzy. Analytická část představuje popisný rozbor 

struktury pasiv, analýzu míry zadlužení, složení vlastních a cizích zdrojů akciových 

společností. Tyto ukazatele jsou uvažovány nejen podle příslušnosti k odvětví, ale 

i ve vztahu k institucionálnímu vlastnictví společností. V dalším kroku je zvýšená 

pozornost věnována rentabilitě jako jedné z nejdůležitějších determinant. Poslední 

kapitola se soustřeďuje na aplikaci představených modelů na vzorek českých společností 

a snahu ověřit platnost současných teorií a posoudit vliv podnikových charakteristik 

na kapitálovou strukturu.   

Klíčová slova: kapitálová struktura, akciové společnosti, trade-off teorie, pecking order 
teorie 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to perform an analysis of capital structure of joint stock 

companies based in the Czech Republic. The first part of the thesis introduces modern 

theories and main determinants of capital structure. Further it stakes out basic models 

used for testing the validity of mentioned theories and the methodology used. The 

second part of the thesis focuses on practical results of the analysis. The first chapter 

summarises descriptive analysis of the passive structure, the level of leverage, the 

composition of equity and liabilities of the joint stock companies. These ratios are judged 

mainly according to industry classification and the type of ownership. In the next step, 

the relationship between leverage and profitability is closely explored since it is thought 

to be one of the main determinants. In the last chapter, the models are applied to the 

sample of Czech companies with the effort to judge the validity of capital structure 

theories and to evaluate the effect of determinants on capital structure. 

Key words: capital structure, joint stock companies, trade-off theory, pecking order 

theory 
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ÚVOD 

 

Pro každou společnost je jednoznačně nejdůležitější provozní stránka její činnosti – 

produkty, které vyrábí, služby, které poskytuje apod. Neméně důležitý je však i způsob, 

jakým tuto činnost financuje. Při rozhodování o každé investici je potřeba najít i zdroje, 

ze kterých bude takový projekt pokryt. Otázkou je, zda je společnost schopná si na nové 

investice sama vydělat, nebo potřebuje získat i externí zdroje, a které z těchto 

prostředků jsou výhodnější – emitované akcie, dluhopisy, bankovní úvěry nebo jiné 

formy vlastních či cizích zdrojů. 

Za průkopníky v oblasti teorie kapitálové struktury jsou považováni Modigliani a Miller, 

kteří ukázali, že na perfektně fungujících trzích na kapitálové struktuře nezáleží. Jejich 

model je nezpochybnitelným přínosem i přesto, že mnohé z jejich předpokladů nelze 

považovat za prakticky dosažitelné. Moderní teorie se tak zaměřují na zreálnění těchto 

předpokladů, zohledňují zejména existenci daní, nákladů finanční tísně a možné náklady 

vyplývající z konfliktu zájmů mezi manažery, akcionáři a věřiteli. Tyto teorie dochází 

k závěru, že optimální kapitálová struktura by měla přispívat k maximalizaci tržní 

hodnoty firmy. Kromě výše uvedených vlivů však existují i další faktory, které ovlivňují 

rozhodování firmy o způsobu financování a které můžeme označit jako podnikové 

charakteristiky. Na tyto teorie a determinanty kapitálové struktury se podrobně 

zaměřuje první část této práce. Druhá kapitola je věnována metodice, která je 

potřebným základem pro zbylé dvě analytické části.  

Ve třetí kapitole je představen vzorek společností, kterými jsou akciové společnosti 

působící v České republice sledované za roky 2010 – 2014. S využitím získaných dat 

o těchto společnostech byly zpracovány popisné analýzy týkající se zejména míry 

zadlužení a významu jednotlivých položek pasiv, přičemž tyto ukazatele byly sledovány 

i ve vztahu k typu vlastnictví jako jedné z možných determinant kapitálové struktury. 

Poslední částí třetí kapitoly je zkoumání vztahu mezi zadlužeností a ziskovostí 

společností a provedení logaritmického rozkladu rentability vlastního kapitálu, který 

umožňuje posoudit vliv změny zadlužení na profitabilitu společnosti. 
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V souvislosti se zkoumáním kapitálové struktury byly v mnoha vědeckých pracích 

formulovány statistické modely, které se snaží posoudit platnost jednotlivých teorií či 

vliv zvažovaných determinant na kapitálovou strukturu vyjádřenou zpravidla mírou 

zadlužení. Jako hlavní byl představen model testující platnost dvou rozhodujících teorií 

kapitálové struktury – trade-off teorie a pecking order teorie, který byl doplněn 

modifikacemi zahrnujícími zejména podnikové charakteristiky. Přesto, že většina těchto 

modelů byla formulována na datech pro americké společnosti, jejichž prostředí 

působnosti se liší od podmínek České republiky, cílem poslední části práce byla snaha 

aplikovat tyto modely právě na české společnosti. 
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1 TEORIE KAPITÁLOVÉ STRUKTURY 

Ve finanční analýze bývají kapitálem nazývány veškeré finanční prostředky v pasivech 

rozvahy (Grünwald, Holečková, 2009, str. 76). Vlastní kapitál představují zdroje náležející 

investorům. Zahrnuje jak prostředky, které investoři do podniku vložili, tak prostředky, 

které byly v podniku vytvořeny během jeho činnosti. Druhou částí celkového kapitálu 

jsou cizí zdroje. Mezi ně patří závazky vůči ostatním subjektům, jako jsou např. 

dodavatelé, stát, zaměstnanci apod. Tyto zdroje jsou pak podle doby do splatnosti 

rozdělovány na dlouhodobé a krátkodobé. Mezi cizí zdroje patří i bankovní úvěry nebo 

emitované cenné papíry, zejména dluhopisy, které označujeme jako úročené cizí zdroje. 

Hlavní složku neúročených cizích zdrojů představují závazky z obchodních vztahů. 

Někteří autoři kapitálovou strukturou rozumí pouze strukturu dlouhodobého kapitálu, 

ze kterého je financován dlouhodobý majetek (Valach, 2011, str. 292). V této práci bude 

sledována struktura celkového kapitálu. Výše dlouhodobého kapitálu je však důležitá ve 

vztahu k majetkové struktuře. Finanční strategie podniku by měla dodržovat tzv. zlaté 

bilanční pravidlo, které říká, že dlouhodobý majetek by měl být financován 

dlouhodobým kapitálem. 

Teorie kapitálové struktury se zaměřují na nalezení takové kombinace jednotlivých 

složek kapitálu resp. pravidel financování, které maximalizují tržní hodnotu společnosti. 

V současné době se vyprofilovaly dvě základní teorie kapitálové struktury, a to 

kompromisní teorie a teorie hierarchického pořádku.

1.1 TEORIE MODIGLIANIHO – MILLERA 

Základ moderní teorie kapitálové struktury ale položili Modigliani a Miller svým článkem 

z roku 1958. Zde formulují tři základní tvrzení - tvrzení I říká, že tržní hodnota firmy 

nezávisí na výši zadlužení firmy a stejně tak průměrné náklady kapitálu jsou nezávislé na 

kapitálové struktuře. Tvrzení II udává, že výnosová míra z akcií zadlužené firmy je přímo 

úměrná poměru dluhu k vlastnímu kapitálu. Z tohoto tvrzení tedy vyplývá, že zvýšení 

rizika z důvodu vyššího zadlužení je kompenzováno růstem výnosové míry požadované 

akcionáři. Vzhledem k tomu, že práce Modiglianiho a Millera se týká také teorie investic, 

tvrzení III se vztahuje právě k nim a říká, že pro posouzení přijatelnosti investice jsou 
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důležité průměrné náklady kapitálu bez ohledu na to, jakým způsobem je investice 

financována. Tato na pohled jednoduchá tvrzení ale vychází z mnoha, často nereálných, 

předpokladů: 

 existence dokonalých kapitálových trhů bez transakčních nákladů a nákladů 

úpadku, 

 neexistence zdanění a informační asymetrie, 

 jednotlivci i firmy si půjčují za stejné náklady, 

 firmy jsou financovány pouze rizikovým vlastním kapitálem nebo bezrizikovým 

dluhem. 

Existenci zdanění MM zvážili ve svém článku z roku 1963. Upravená teorie pak uvádí, že 

hodnota firmy roste se zvyšujícím se podílem cizích zdrojů v důsledku daňové 

uznatelnosti úrokových nákladů. Optimem by pak byl extrém v podobě 100% dluhového 

financování.  

Přesto, že tyto teorie jsou postaveny na mnoha zjednodušujících předpokladech a jejich 

závěry vedou k extrémním tvrzením, která v praxi nejsou naplněna, představují základní 

východisko dalších studií. Tyto se zpravidla zaměřují na porušení výše uvedených 

předpokladů. 

1.2 KOMPROMISNÍ TEORIE KAPITÁLOVÉ STRUKTURY (TRADE-OFF THEORY) 

Kraus a Litzenberger v roce 1973 publikovali studii, kde formálně odvodili základní tezi 

této teorie, která říká, že optimální kapitálová struktura zohledňuje nejen přínosy 

úrokového daňového štítu ale i negativní dopady finanční tísně na hodnotu firmy. Myers 

(1984) později ve své práci Capital Structure Puzzle tento kompromis označil jako trade-

off. 

Tržní hodnota firmy je podle trade-off teorie dána vztahem: 

 hodnota firmy = hodnota při 100% akciovém financování  

     + PV daňového štítu – PV nákladů finanční tísně 

kde PV je současná hodnota (present value). 
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Grafické znázornění potom vypadá následovně: 

Graf 1 Tržní hodnota a optimální dluhový poměr podle kompromisní teorie 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle Brealey et al. (2014). 

Valach (2011, str. 303) za náklady finanční tísně považuje náklady, které vznikají 

v důsledku finančních problémů firmy se splácením závazků, přičemž rozlišujeme přímé 

náklady, tj. administrativní a právní,  a nepřímé náklady vyplývající z obtíží při řízení firmy 

v likvidaci nebo restrukturalizaci. Ne vždy ale musí dojít k bankrotu. Pro firmu může být 

nákladná i hrozba finanční tísně a z ní vyplývající konflikty mezi zájmy akcionářů 

a věřitelů. Brealey et al. (2014, str. 557) uvádí ponaučení: „Nemyslete jen na to, s jakou 

pravděpodobností vás vypůjčování přivede do potíží. Myslete také na to, jakou hodnotu 

ztratíte, když potíže nastanou.“  

Dluhové poměry jednotlivých společností se od sebe přirozeně liší, neboť každá 

společnost je vystavena jiným nákladům finanční tísně. Firmy s vyššími dlouhodobými 

hmotnými aktivy a vysokým zdanitelným ziskem si mohou dovolit mnohem více využívat 

dluhové financování. Naopak firmy s rizikovými nehmotnými aktivy a nízkým či 

volatilním ziskem by měly udržovat nižší míru zadlužení.  

Singh a Kumar (2008) uvádějí obecnější trade-off teorii, kdy kromě dvou výše uvedených 

faktorů zvažují i další výhody či nevýhody dluhového financování: 

 Ross (1977) udává, že dluh může sloužit jako nástroj signalizování interních 

informací investorům, 
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 Jensen a Meckling (1976) a Jensen (1986) se zabývali vlivem nákladů zastoupení 

a docházejí k závěru, že dluh na jedné straně plní disciplinární roli, která nutí 

manažery, aby přijímali co nejefektivnější rozhodnutí a snižovali tak náklady 

zastoupení vyplývající ze vztahu manažerů a vlastníků, na druhou stranu vyšší 

míra dluhu může vést k tzv. risk shifting fenoménu, kdy manažeři jednající 

v zájmu vlastníků přijímají riskantnější investice, které negativně ovlivňují 

věřitele, 

 Myers (1977) zformuloval tzv. debt overhang problém, jenž znamená, že 

z důvodu vysokého zadlužení nedojde k realizaci efektivních projektů. 

Jensen a Meckling (1976) argumentují, že existuje taková kombinace dluhu a vlastního 

kapitálu, při které jsou celkové náklady zastoupení minimální. 

Důležitým tvrzením trade-off teorie je, že každá firma má svůj optimální cílový poměr 

zadlužení, ke kterému by měla směřovat. Tento poměr není přímo pozorovatelný, je však 

možné ho odvodit z jiných proměnných jako jsou dluhový poměr, velikost firmy, růstové 

příležitosti, nedluhové daňové štíty apod. (Fama, French, 2002). Frank a Goyal (2007) 

rozlišují statickou a dynamickou verzi této teorie. Statická teorie podle nich vychází 

z toho, že vliv daní a nákladů finanční tísně jsou základními faktory, které určují míru 

zadlužení, kdežto proces přizpůsobení se je nutné chápat dynamicky s ohledem 

na existenci dalších nákladů, jako např. nákladů na přizpůsobení, nákladů zastoupení 

apod., což může způsobovat rozdíly ve skutečné kapitálové struktuře i u firem se stejným 

cílovým poměrem.  

Trade-off poměrně spolehlivě vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými odvětvími a je 

umírněnějším přístupem než teorie MM. Přesto však existují určité jevy, které ani tato 

teorie obsáhnout nedokáže, např. proč některé úspěšné firmy prosperují i s minimálním 

zadlužením.



7 
 

1.3 TEORIE HIERARCHICKÉHO POŘÁDKU (PECKING ORDER THEORY) 

Teorie hierarchického pořádku byla formulována Myersem (1984) a dále rozpracována 

Myersem a Majlufem (1984). Podobně jako teorie Modiglianiho a Millera i pecking order 

teorie vychází z předpokladu dokonalých trhů, ale zvažuje i informační asymetrii mezi 

manažery a investory. Tato asymetrie ovlivňuje volbu mezi interním a externím a mezi 

kapitálovým a dluhovým financováním. 

Základní body pecking order teorie můžeme shrnout takto: 

 firmy dávají přednost internímu financování,  

 v případě externího financování má přednost dluh před emisí akcií, 

 neexistuje optimální poměr dluhu k vlastnímu kapitálu, který by firmy sledovaly, 

 dluhový poměr tak zohledňuje kumulované požadavky na externí financování. 

Pecking order teorie tedy poměrně dobře vysvětluje, proč společnosti schopné 

generovat dostatek interních zdrojů, nevyžadují externí zdroje a mají relativně nízký 

dluhový poměr.  

Vedle toho existují situace, kdy tato teorie nefunguje. Dluh samozřejmě není možné 

využívat donekonečna. V takovém případě hovoříme o tom, že se společnost pohybuje 

na hranici své dluhové kapacity. Jedná se o takovou situaci, kdy by další zadlužování 

vedlo k ohrožení jak zájmů investorů, tak manažerů a ke snížení hodnoty firmy. Tehdy je 

pro firmu vhodnější přistoupit k emisi akcií. Dluhová kapacita se tedy podobá cílovému 

dluhovému poměru definovanému trade off teorií. Je tedy důležité rozlišit mezi těmito 

dvěma teoriemi při sledování takového chování. 

Je také důležité si uvědomit, že pecking order teorie zvažuje informační asymetrii týkající 

se hodnoty firmy, nikoliv její rizikovosti. Halov a Heider (2004) ukázali, že se zvyšující se 

rizikovostí aktiv (jejich volatilitou) roste podíl financování vlastním kapitálem. Toto 

vysvětluje, proč např. technologické růstové společnosti s rizikovými, převážně 

nehmotnými aktivy mají vyšší podíl vlastního kapitálu. 

Přes uvedené výjimky pecking order teorie poměrně dobře vysvětluje převahu 

dluhového financování. Brealey et al. (2014, str. 430) uvádí, že většina financování se 

děje prostřednictvím dluhu, a to i ve Spojených státech, kde jsou akciové trhy dobře 
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informované a transparentní. Emise akcií v zemích s méně vyvinutými akciovými trhy 

jsou ještě složitější.

1.4 KOMPROMISNÍ TEORIE A TEORIE HIERARCHICKÉHO POŘÁDKU – STUDIE 

Tato podkapitola shrnuje vybrané závěry empirických studií na téma kapitálové 

struktury. Většina studií byla zpracována na vzorku veřejně obchodovaných společností 

z průmyslově vyspělých zemí. Existují ale i práce zaměřující se na neobchodované 

společnosti a na rozvíjející se země.  

Např. Rajan a Zingales (1995) se ve své práci zaměřili na veřejně obchodované 

společnosti zemí G-7. Kromě základních determinant jako jsou struktura aktiv, růstové 

příležitosti, velikost podniku a ziskovost, sledují i institucionální charakteristiky 

jednotlivých zemí. Jako determinanty uvažovali vliv daní, právní úpravu bankrotu, tržní 

či zprostředkovatelské financování, koncentraci vlastnictví apod. Dochází k závěru, že 

zadlužení společností se mezi jednotlivými zeměmi výrazně neliší. Pozitivní vztah 

k zadlužení identifikovali v případě poměru dlouhodobých hmotných aktiv a velikosti, 

negativní vztah byl nalezen pro Market to Book ratio a rentabilitu.  

Shyam-Sunder a Myers (1999) na vzorku dat za 157 společností a období 1971 – 1989 

testovali pomocí jednoduchých modelů platnost dvou výše vymezených teorií. V závěru 

se přiklánějí k platnosti pecking order teorie, přestože nezamítají ani trade-off teorii. 

Frank a Goyal (2003) pro testování pecking order teorie rozšiřují model Shyama-Sundera 

a Myerse. Jedním ze závěrů je, že deficit finančních prostředků je mnohem více 

zkorelován s emisemi kapitálu než s čerpáním dluhu. Platnost  pecking order teorie 

potvrzují pro vzorek velkých společností.  

Fama a French (2002) uvádějí, že mezi teoriemi v mnoha ohledech neexistuje konflikt 

a je dobré brát v úvahu obě dvě, s tím, že každá vysvětluje určité aspekty finančního 

rozhodování. Nacházejí např. pozitivní vztah velikosti a zadlužení, negativní vztah mezi 

volatilitou zisků a nedluhovými daňovými štíty na úroveň dluhu. Trade-off model podle 

nich selhává v případě rentability, u které identifikují negativní vztah k zadluženosti. Pro 

pecking order teorii pak nehovoří vysoké emise kapitálu u malých růstových 

nezadlužených firem. 
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Booth et al. (2001) provedli studii sledující chování společností z 10 rozvojových zemí. 

Dochází k závěru, že kapitálová struktura těchto společností je ovlivňována stejnými 

faktory a stejným způsobem jako v rozvinutých zemích (USA, Evropa). Poukazují ale 

na to, že vliv některých proměnných je sice stejný, ale mnohem nižší. Jako vysvětlení 

podávají faktory specifické pro jednotlivé země – míra růstu hrubého domácího 

produktu, inflace, rozvinutost kapitálových trhů. 

Na indické společnosti, a tedy rozvíjející se trh, se zaměřují Singh a Kumar (2008). 

Zkoumají platnost výše uvedených teorií na vzorku asi 1 500 firem z 10 odvětví. 

Základem jejich testování jsou modely Shyama-Sundere a Myerse a Franka a Goyala, 

podle výsledků docházejí k závěru, že indické společnosti sledují spíše optimální dluhový 

poměr a platí pro ně trade-off teorie. 

Zkoumáním kapitálové struktury se zabývalo i několik českých autorů. Valach ve svém 

diskusním příspěvku (2008) shrnuje poznatky empirických studií a jako nejvýraznější 

determinanty zadlužení vymezuje velikost podniku, rentabilitu, výši hmotného majetku 

a dynamiku růstu podniku. Naopak méně podle něj na zadluženost působí podnikové 

daně a příslušnost k odvětví. 

Horová, Hrdý (2007) provedli dotazníkové šetření strategického finančního řízení 

společností v České republice. Podle jejich závěrů 55,6 % dotazovaných firem 

optimalizuje svoji kapitálovou strukturu v případě konkrétního rozhodování. 

Dlouhodobé optimalizaci kapitálové struktury se ale věnuje jen 20 % firem. Tyto firmy 

pak většinou sledují určený poměr vlastního a cizího kapitálu s tendencí zadlužení spíše 

minimalizovat. Investiční akce jsou financovány zejména vlastními zdroji, případně 

úvěry. Autoři také uvádějí, že existuje velké množství společností (22,2 %), které se 

optimalizací kapitálové struktury nezabývají. 

Bauer (2004) studoval chování 74 českých veřejně obchodovaných společností v letech 

2000 – 2001. Sledoval 8 základních determinant – velikost, ziskovost, strukturu aktiv, 

růstové příležitosti, zdanění, nedluhové daňové štíty, rizikovost a příslušnost k odvětví, 

zkoumaná data pak porovnával jak s rozvinutými zeměmi G-7 tak také s výsledky výše 

uvedené studie Booth et al. (2001). Našel statisticky významný pozitivní vztah zadlužení 

k velikosti a negativní vztah k ziskovosti, struktuře aktiv (hmotným aktivům) a růstovým 

příležitostem a dodává, že tyto výsledky jsou srovnatelné se studiemi z ostatních zemí. 
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Prášilová (2012) sledovala zadluženost 299 českých společností v letech 2006 – 2007, její 

vzorek tak na rozdíl od Bauerovy studie zahrnuje i veřejně neobchodované firmy. Uvádí, 

že na zadluženost pozitivně působí stáří firmy a negativně rentabilita aktiv a poukazuje 

i na odlišnosti výsledků pro jednotlivá odvětví. Pro Informační a komunikační činnosti 

našla negativní vztah k velikosti podniku a pozitivní k objemu zadržených zisků. V závěru 

se přiklání k tvrzení, že jak trade-off tak pecking order teorie částečně vysvětlují finanční 

rozhodování společností

1.5 DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY 

Většina materiálů zkoumajících teorie kapitálové struktury se zaměřuje na průřezové 

charakteristiky jednotlivých firem, jako jsou např. odvětví, struktura aktiv, velikost firmy, 

její rizikovost či rentabilita apod. Harris a Raviv (1991) se ve své práci zaměřili na různé 

teorie kapitálové struktury a jejich empirická ověření, aby ukázali, že možných 

determinant, okolností a motivů ovlivňujících kapitálovou strukturu je téměř 

nepočítaně.  

Shyam-Sunder a Myers (1999) poukazují na to, že nejen průřezové charakteristiky jsou 

důležité, ale že z hlediska financování je důležité sledovat i vývoj v čase. 

 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH DETERMINANT 

V této části bude pozornost věnována jednotlivým faktorům, které mohou ovlivňovat 

rozhodnutí ohledně kapitálové struktury. Harris a Raviv (1991) identifikovali, že 

zadluženost se zvyšuje s podílem dlouhodobých hmotných aktiv, nedluhovými daňovými 

štíty, růstovými příležitostmi a velikostí firmy. Negativní vztah podle nich platí pro 

rizikovost, výdaje na reklamu, pravděpodobnost bankrotu a jedinečnost produktu.  

V následujícím textu i jednotlivých modelech se zaměříme pouze na ty, které jsou dle 

teorií považovány za hlavní determinanty a zároveň vystupují ve většině empirických 

studií. 

Dlouhodobá hmotná aktiva 

Jednu z hlavních determinant kapitálové struktury představuje zcela jistě struktura aktiv. 

Dlouhodobý hmotný majetek může být využit jako zástava úvěru a zpravidla si 

zachovává i vyšší hodnotu v případě likvidace než majetek nehmotný. Vyšší podíl 
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dlouhodobého hmotného majetku tak snižuje náklady zastoupení související s dluhem 

i náklady finanční tísně a tedy umožňuje vyšší zadlužení.  

Jako proměnné pro dané determinanty zpravidla vystupuje podíl dlouhodobého 

hmotného majetku na celkových aktivech. Harris a Raviv (1991) uvádí, že dle pecking 

order teorie lze očekávat, že firmy s nižším podílem dlouhodobých hmotných aktiv mají 

větší problémy s informační asymetrií a mají tendenci se více zadlužovat.  Frank a Goyal 

(2003) však i v případě pecking order teorie souhlasí s úlohou dlouhodobého hmotného 

majetku jako kolaterálu a předpovídají pozitivní vztah k zadluženosti stejně jako podle 

očekávání trade-off teorie. Pozitivní vztah prokázali např. Myers a Maljuf (1984), Jensen 

a Meckling (1976) nebo Rajan a Zingales (1995), naopak negativní vztah pro rozvíjející se 

země uvádí Booth et al. (2001). 

Růstové příležitosti 

Růstové příležitosti lze chápat jako aktiva zvyšující hodnotu firmy ale dosud negenerující 

přínosy. Trade-off teorie očekává negativní vztah mezi zadlužením firmy a růstovými 

příležitostmi. Myers (1977) uvádí, že firmy s vysokými růstovými příležitostmi by měly 

využívat vlastního kapitálového financování, neboť v případě vysokého zadlužení je vyšší 

pravděpodobnost odmítnutí ziskových investičních příležitostí. Pecking order teorie 

naopak předpovídá opačný vztah, kdy firmy s vyššími investičními příležitostmi potřebují 

více zdrojů k financování. 

Jako proměnnou většina studií využívá náklady na výzkum a vývoj, Market to Book ratio, 

procentuální změnu aktiv, kapitálové výdaje nebo náklady na reklamu. 

Velikost firmy 

Velikost firmy může na míru zadlužení působit ve více souvislostech. Větší firmy mají 

tendenci být více diverzifikované a jejich pravděpodobnost bankrotu je tedy nižší. Trade-

off teorie tedy předpokládá pozitivní vztah mezi velikostí firmy a výší dluhu. Větší firmy 

také zpravidla dosahují nižších emisních nákladů a emise externího kapitálu je tak pro ně 

relativně levnější než u malých firem. Naopak Singh a Kumar (2008) argumentují tím, že 

větší firmy jsou zpravidla ziskovější, což snižuje jejich potřebu externího financování. Dle 

pecking order teorie by tedy výsledný vztah měl být negativní.  
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Proměnná vyjadřující velikost firmy je definována jako logaritmus tržeb. 

Ziskovost 

Obě testované teorie predikují opačný vztah také mezi zadlužeností a ziskovostí. 

Základem pecking order teorie je, že firma preferuje interní financování a s vyšší 

ziskovostí tak klesá její potřeba se zadlužovat. Negativní vztah potvrdil např. Rajan 

a Zingales (1995). Jensen (1986) došel k závěru, že s rostoucí ziskovostí klesá informační 

asymetrie, ziskovost a míra zadlužení by tak měly být pozitivně korelované. Pozitivní 

vztah očekává i trade-off teorie, podle níž ziskovost zvyšuje míru zajištění a společnost 

si tak může dovolit více dluhového financování. 

Pro posouzení ziskovosti je využito rentability aktiv definované jako poměr mezi ziskem 

před úroky a zdaněním a celkovými aktivy. 

Nedluhové daňové štíty 

Jednou z determinant podle trade-off teorie jsou daňové výhody dluhu – tzv. úrokový 

daňový štít. V tomto případě jsou uvažovány zejména odpisové náklady a jejich důsledky 

v podobě odpisového daňového štítu, který je chápán jako substitut k úrokovému 

daňovému štítu představujícímu výhodu dluhového financování. Základní úvaha spočívá 

v tom, že pokud roste daňová výhoda např. v důsledku odpisů, klesá potřeba zvyšovat 

dluh pro jeho daňové výhody. Daňová výhoda roste také se sazbou daně.  

Efektivní daňová sazba je kalkulována jako daňové náklady poměřené k zisku před úroky 

a zdaněním. Jako proměnná zastupující nedluhové daňové štíty slouží odpisové náklady. 

Stáří společnosti 

Trade-off teorie vychází z předpokladu, že kredibilita firmy roste s její životností, a tedy 

předpovídá pozitivní vztah. Naopak pecking order teorie argumentuje tím, že se stářím 

firmy rostou zadržené zisky, z čehož plyne očekávaný negativní vztah. 

Stáří firmy lze určit podle data založení společnosti. 

Odvětví 

Při posuzování zadluženosti vycházíme z předpokladu, že firmy v určitém odvětví sdílejí 

společné charakteristiky – typ aktiv, podobnost produktu, míru rizika podnikání, 
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regulace apod. a tedy i míra jejich zadlužení by měla být podobná. Při testování teorií je 

potřeba odlišit příslušnost k odvětví pro přesnější posouzení vlivu ostatních 

determinant. 

Rizikovost 

Trade-off teorie vymezuje také vztah k rizikovosti nebo volatilitě zisku.  Vyšší volatilita 

zisku vyvolává vznik nákladů finanční tísně a rizikovější firmy by tak měly být financovány 

vyšší mírou vlastního kapitálu. Rizikovost bývá nejčastěji měřena pomocí směrodatné 

odchylky zisku. 

Kapitálové výdaje a dividendy 

Tyto proměnné vystupují v modelech testující platnost pecking order teorie, jsou dvěma 

základními složkami, které vyvolávají potřebu financování. S vyšší úrovní těchto výdajů 

roste i pravděpodobnost potřeby externího financování. Blíže viz kapitola Modely níže. 

 SHRNUTÍ VLIVU JEDNOTLIVÝCH DETERMINANT 

Singh a Kumar (2008) sumarizují hypotézy a predikované vztahy mezi mírou zadlužení 

a vybranými determinanty podle trade-off teorie a pecking order teorie následovně: 

Tabulka 1 Vývoj míry zadlužení v čase 

  Trade-off teorie Pecking order teorie 

Míra zadlužení 
Sledování optimálního 

poměru 

Neexistence specifického 
trendu; proporcionální ve 

vztahu k finančnímu 
deficitu 

Zdroj: vlastní zpracování podle Singh, Kumar (2008). 

Tabulka 2 Predikované vztahy mezi mírou zadlužení a proměnnými podle daných teorií 

Proměnná Trade-off teorie Pecking order teorie 

Dlouhodobá hmotná aktiva (+) (+) 
Růstové příležitosti (-) (+) 
Velikost firmy (+) (-) 
Rentabilita (+) (-) 
Efektivní daňová sazba (+)  
Nedluhové daňové štíty (-)  
Stáří firmy (+) (-) 
Odvětvový průměr (+) (+) 
Rizikovost aktiv (-)  
Kapitálové výdaje  (+) 
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Proměnná Trade-off teorie Pecking order teorie 

Dividendy  (+) 
Zdroj: vlastní zpracování podle Singh, Kumar (2008). 

 MODELY 

Jak už bylo uvedeno výše, většina studií se zaměřuje na formulování obecné teorie 

kapitálové struktury a sledování spíše průřezových determinant. Z hlediska testování 

platnosti trade-off nebo pecking order teorie představují velký přínos modely, které 

představili  Shyam-Sunders a Myers ve své práci z roku 1999. Jak sami autoři uvádějí, 

nejedná se o modely, které by si kladly za cíl formulovat či ověřit obecnou teorii, ale 

stanovují jednoduché rovnice, které by měly vysvětlovat vývoj zadlužení firmy v čase. 

Model trade-off teorie je specifikován následovně: 

Rovnice 1 

∆𝐷𝑖𝑡 = 𝑏𝑇𝐴(𝐷𝑖𝑡
∗ − 𝐷𝑖𝑡−1) + 𝑒𝑖𝑡 

kde ΔDit představuje čisté zvýšení dluhu firmy i v čase t, Dit
* je optimální dluhový poměr, 

který firma sleduje, bTA je koeficient vyjadřující míru přizpůsobování se tomuto poměru,  

Dit-1 výše dluhu v čase t-1, eit náhodná složka. 

Problém spočívá v nepozorovatelnosti optimálního dluhového poměru, který musí být 

aproximován z dostupných údajů. Jako nejjednodušší řešení se jeví použití průměrné 

hodnoty zadlužení. Brealey et al. (2014, str. 431) ale konstatují, že dluhový poměr se 

mění v čase, přičemž tyto změny jsou normální: není žádný konstantní bohem daný 

dluhový poměr – a kdyby byl, tak by se změnil.  

Kromě použití průměrné hodnoty tedy Shyam-Sunder a Myers navrhují jako alternativní 

přístup určení optimálního dluhového poměru na základě firemních charakteristik: 

Rovnice 2 

𝐷𝑖𝑡
∗ = 𝑎 + 𝑏1(𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)𝑡 + 𝑏2(𝑅𝐷)𝑡 + 𝑏3(𝑇𝑎𝑥)𝑡 + 𝑏4(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠)𝑡 

kde Tangibility představuje proměnnou pro strukturu aktiv, RD vyjadřuje růstové 

příležitosti, Tax je vyjádřením výše daní placených firmou  a Earnings jsou proměnnou 

pro rentabilitu. 

Tento přístup umožňuje proměnlivost optimálního dluhového poměru jak v čase, tak pro 

jednotlivé firmy podle toho jak se mění jejich vlastnosti v průběhu životnosti.  
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Podobný přístup volí např. i Fama a French (2002), kteří zahrnují i další proměnné. 

Tento odhadnutý optimální dluhový poměr je následně dosazen do první rovnice. 

V případě platnosti chování sledujícího optimální poměr by hodnota koeficientu bTA 

měla spadat do intervalu mezi nulou a jednou. I při platnosti hypotézy se očekává 

hodnota menší než jedna z důvodu existence nákladů na přizpůsobení. 

Jak už bylo několikrát zmíněno, pecking order teorie vychází z preference interního 

financování. Firma tedy přistupuje k externímu financování v situaci, kdy u ní dochází 

k deficitnímu toku finančních prostředků. Jednoduchý model podle Shyama-Sunderse 

a Myerse (1999) zní: 

Rovnice 3 

𝐷𝐸𝐹𝑡 = 𝐷𝐼𝑉𝑡 + 𝐼𝑡 + ∆𝑊𝑡 + 𝑅𝑡 − 𝐶𝑡 

Rovnice 4 

∆𝐷𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑏𝑃𝑂𝐷𝐸𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

kde DEF je deficit finančních prostředků v daném období, DIV je výše peněžních 

dividend, I představuje výši čistých investic neboli kapitálové výdaje, ΔW je změna 

pracovního kapitálu, R symbolizuje krátkodobou část dlouhodobého dluhu na začátku 

období, C je provozní cash flow, ΔDit v tomto případě představuje hrubou změnu dluhu 

v daném období, bPO je tzv. pecking order koeficient. 

Firma tedy přistupuje k čerpání dluhu či emisi dluhopisů v okamžiku, kde DEFt je 

záporný. Očekávaná hodnota koeficientu a je nula, hodnota koeficientu bPO by při 

platnosti pecking order teorie měla být rovna jedné.  

Autoři v tomto jednoduchém modelu opomíjejí emisi kapitálu, což zdůvodňují tím, že 

navyšování či snižování vlastního externího kapitálu je chápáno jako poslední možnost 

financování.  

V širším pojetí by však mělo být uvažováno i s emisemi akcií. Myers (1984) říká, že firmy 

zvyšují akciový kapitál za relativně výhodnějších podmínek a nechávají si tak prostor pro 

čerpání dluhu. 

Podle výše uvedeného modelu je kapitálová struktura determinována čistě deficitním či 

přebytkovým tokem prostředků. Autoři vycházejí z předpokladu, že pecking order teorie 
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vychází zejména z asymetrie informací, i přesto jsou si ale vědomi, že i firemní vlastnosti 

vyplývající např. z povahy aktiv jsou důležité. 

Na to navazuje např. Frank a Goyal (2003), kteří přicházejí s modifikací modelu a kromě 

DEFt uvažují i povahu aktiv, velikost a ziskovost firmy a její růstové příležitosti. 

Většina klasických modelů kapitálové struktury vychází z testování vztahu míry zadlužení 

a  podnikových charakteristik, z nichž nejdůležitější byly představeny výše. Jedním 

z možných modelů testujících průřezové charakteristiky je model Franka a Goyala 

(2003), upravený Singhem a Kumarem (2008). 

Rovnice 5 

∆(𝐷/𝐸)𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1(∆𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑖 + 𝛽2(∆𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)𝑖 + 𝛽3(∆𝑀/𝐵)𝑖

+ 𝛽4(∆𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)𝑖 + 𝛽5(∆𝐴𝑔𝑒)𝑖 + 𝛽6(∆𝑁𝐷𝑇𝑆)𝑖 + 𝛽7(∆𝐵𝑒𝑡𝑎)𝑖

+ 𝜀𝑖 

kde D/E je poměr dluhu k vlastnímu kapitálu, Size jako logaritmus celkových aktiv 

vyjadřuje velikost firmy, Profitability je proměnnou pro ziskovost, M/B poměr tržní 

k účetní hodnotě jako vyjádření růstových příležitostí, Age jako stáří firmy, NDTS jako 

nedluhové daňové štíty, Beta jako vyjádření rizikovosti. 

Singh a Kumar (2008) dále navrhují propojení modelů testujících časové a průřezové 

hypotézy. Do rovnice testující trade-off teorii přidávají dummy proměnou pro jednotlivá 

odvětví, kdy vycházejí z předpokladu, že firmy v jednom odvětví vykazují podobné 

chování. 

Platnost teorie trade-off pak ověřují pomocí následujícího modelu: 

Rovnice 6 

∆𝐷𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑇𝐴(𝐷𝑖𝑡
∗ − 𝐷𝑖𝑡−1) + 𝑏𝑖𝐼𝑛𝑑𝑖 + 𝑒𝑖𝑡 

Rovnice 7 

𝐷𝑖𝑡
∗ = 𝛽0 + 𝛽1(𝑠𝑖𝑧𝑒)𝑖𝑡 + 𝛽2(𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)𝑖𝑡 + 𝛽3(𝑀/𝐵)𝑖𝑡 + 𝛽4(𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)𝑖𝑡

+ 𝛽5(𝑎𝑔𝑒)𝑖𝑡 + 𝛽6(𝑁𝐷𝑇𝑆)𝑖𝑡 + 𝛽7(𝐵𝑒𝑡𝑎)𝑖𝑡 + 𝜀𝑖 

kde Ind je dummy proměnná pro jednotlivá odvětví. 

Optimální dluhový poměr je tak určen nikoliv jako prostý průměr historických hodnot 

zadlužení, ale vychází i z bilančních proměnných. Tyto hodnoty pak vstupují do rovnice 
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6, která oproti původní Shyam-Sundersově a Myersově rovnici zahrnuje i proměnnou 

pro odlišení příslušnosti k odvětví. 

Východiskem testování pecking order teorie je pro ně upravený model Franka a Goyala 

(2003). 

Rovnice 8 

𝐷𝐸𝐹𝑡 = 𝐷𝐼𝑉𝑡 + 𝐼𝑡 + ∆𝑊𝑡 − 𝐶𝑡 

Rovnice 9 

∆𝐷𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑇∆𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝛽𝑀𝑇𝐵∆𝑀/𝐵𝑖 + 𝛽𝐿𝑆∆𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖 + 𝛽𝐷∆𝑁𝐷𝑇𝑆𝑖 + 𝛽𝐷𝐸𝐹𝐷𝐸𝐹𝑖

+ 𝛽𝐴∆𝑎𝑔𝑒𝑖 + 𝛽𝑃∆𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝛽𝐵∆𝐵𝑒𝑡𝑎𝑖 + 𝜀𝑖 

Frank a Goyal na rozdíl od Shyama-Sunderse a Myerse do odhadu deficitu nezahrnují 

krátkodobou část dlouhodobého dluhu, která vyžaduje splacení v daném období, neboť 

podle jejich empirického ověření do definice deficitu nepatří. Z toho vyplývá, že jak 

rovnice 6 tak i rovnice 9 vyjadřuje čisté změny míry zadlužení. 

Trade-off teorie i pecking order teorie jsou založeny na neexistenci nákladů zastoupení 

mezi manažery a vlastníky. V praxi však lze určité náklady očekávat. Singh a Kumar 

(2008) zahrnují tyto náklady do rovnice 5 přidáním dummy proměnných pro odlišení 

firem veřejně obchodovaných, odlišení typu vlastnictví společnosti a zohlednění podílu 

tzv. promoters, kterými mohou být např. zakladatelé společnosti. V případě vlastnictví 

rozlišují tři typy, a to soukromé, státní a zahraniční.  

Rovnice 10 

∆(𝐷/𝐸)𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1(∆𝑠𝑖𝑧𝑒)𝑖 + 𝛽2(∆𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)𝑖 + 𝛽3(∆𝑀/𝐵)𝑖

+ 𝛽4(∆𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)𝑖 + 𝛽5(∆𝑎𝑔𝑒)𝑖 + 𝛽6(∆𝑁𝐷𝑇𝑆)𝑖 + 𝛽7(∆𝐵𝑒𝑡𝑎)𝑖

+ 𝛽8𝐿𝑖 + 𝛽9𝑂𝑖 + 𝛽10𝑃𝑟𝑜𝑚 + 𝛽11𝑁𝑜𝑛𝑃𝑟𝑜𝑚 + 𝜀𝑖𝑡 

kde L je dummy proměnná pro veřejnou obchodovatelnost, O rozlišuje typy vlastnictví, 

Prom /NonProm vyjadřuje procento držené tzv. promoters či non promoters. 

Tyto modely jsem se rozhodla použít jako východiska pro testování determinant 

kapitálové struktury na vzorku českých akciových společností. Konkrétní testované 

rovnice budou uvedeny v následující části práce po zohlednění dostupnosti a povahy 

získaných dat. 
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2 METODIKA 

2.1 UKAZATELE 

Předmětem této práce je sledování kapitálové struktury společností (viz kapitola 1). 

Tu však nelze zjednodušit na pouhou strukturu pasiv, ale je nutné ji posuzovat v širších 

souvislostech, neboť jsou faktory, které ji samotnou determinují, a zároveň sama 

kapitálová struktura, resp. zadluženost může mít vliv na postavení a výkonnost podniku 

a souvisí s celkovou finanční stabilitou. 

Základní posouzení vychází z rozdělení zdrojů na vlastní a cizí. Jednou ze složek pasiv 

jsou i rezervy, podle definice IAS 37 se jedná o závazky s nejistým časovým rozvrhem 

i výší budoucích výdajů nezbytných k jejich vypořádání.  Přesto že dle účetní metodiky 

jsou považovány za součást cizích zdrojů, pro potřeby této práce jsou chápány jako 

součást vlastního kapitálu právě pro svoji odlišnost od ostatních závazků. Zadluženost 

firmy lze měřit pomocí několika různých ukazatelů. Jednou z těchto modifikací je 

ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) porovnávající výši celkových cizích zdrojů 

k celkovým aktivům. 

𝐷𝑅 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Pro zadluženost v podstatě neexistuje žádná doporučená hodnota, kterou by bylo 

možno chápat jako optimální. Základní úvaha však říká, že s růstem věřitelského rizika 

klesá finanční stabilita společnosti. Rozdíl 1 – DR pak můžeme zjednodušeně 

interpretovat jako to, co by obdrželi vlastníci v případě likvidace.  

Strukturu pasiv však nelze hodnotit izolovaně. Vysoká úroveň dlouhodobých zdrojů 

v případě jednoho podniku nemusí být konzervativním způsobem financování, pokud 

tento podnik má i vysoký podíl dlouhodobých aktiv. Toto pravidlo finanční stability je 

tzv. zlaté bilanční pravidlo, které říká, že dlouhodobý majetek by měl být kryt 

dlouhodobými zdroji. Tento vztah je vyjádřen jako krytí dlouhodobého majetku 

dlouhodobými zdroji (fixed assets coverage) a vyjadřuje tak vztah mezi majetkovou 

a finanční strukturou. Dlouhodobé zdroje jsou kalkulovány jako součet vlastního 

kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých bankovních úvěrů. 
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𝐹𝐴𝐶𝑂𝑉 =  
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Výše uvedené teorie uvádějí jako jeden z příčinných ukazatelů zadluženosti i ziskovost 

podniku. Ziskovost je pro potřeby této práce sledována pomocí dvou základních 

ukazatelů. Prvním z nich je rentabilita celkových aktiv (return on assets). 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním (Earnings before interest and taxes). 

Rentabilita celkových aktiv je brána jako výchozí ukazatel, neboť udává výnosnost aktiv 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů pochází a odráží tak jak provozní, tak finanční 

a investiční aktivity podniku. Strukturu zdrojů zohledňuje rentabilita vlastního kapitálu 

(return on equity), která vyjadřuje zhodnocení kapitálu vloženého vlastníky. 

𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

K posouzení vlivu zadluženosti je použit její rozklad: 

𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 × 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 ×  

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

První dílčí ukazatel – rentabilita tržeb – je základním zdrojem rentability vlastního 

kapitálu a v této podobě vyjadřuje efektivnost provozní i finanční činnosti. Druhým 

faktorem je obrat aktiv, který udává, kolikrát se hodnota aktiv „obrátí“ v tržbách. Oba 

tyto faktory významně souvisí s charakterem podnikové činnosti a nelze tedy určit 

obecně platné doporučené hodnoty. Grünwald a Holečková (2009, str. 158) však uvádí 

pravidlo, že snížení obratovosti aktiv by mělo být doprovázeno zachováním nebo 

zvýšením rentability tržeb, neboť relativní zvýšení aktiv vyvolané „nadměrným“ 

zvýšením dlouhodobých aktiv může mít trvalejší negativní účinky na rentabilitu. 

Posledním dílčím ukazatelem je modifikace ukazatele zadluženosti v podobě finanční 

páky. Pozitivně tento ukazatel působí v situaci, kdy jsou úroky z cizích zdrojů nižší než 

výnosnost vlastního kapitálu. Pro posouzení vlivu je pak vhodné použít logaritmický 

rozklad s využitím následujícího propočtu (Marek, 2009, str. 230). 

∆ 𝑅𝑂𝐸 = 𝑣𝑙𝑖𝑣 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 + 𝑣𝑙𝑖𝑣 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 + 𝑣𝑙𝑖𝑣 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑦 
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Vliv dílčích ukazatelů (X) je určen podle vzorce: 

𝑣𝑙𝑖𝑣 𝑋 =
ln(𝑋1 𝑋0⁄ )

ln(𝑅𝑂𝐸1 𝑅𝑂𝐸0⁄ )
 ×  ∆ 𝑅𝑂𝐸 

Vzhledem k tomu, že práce sleduje celkovou kapitálovou strukturu, je věnován prostor 

i krátkodobému finančnímu managementu. V souvislosti s krátkodobým financováním 

je hodnocena zejména likvidita jako schopnost podniku hradit krátkodobé dluhy. 

Posuzován bude ukazatel pohotové likvidity (liquidity ratio) 

𝐿𝑅 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
 

Tento ukazatel na rozdíl od běžné likvidity neuvažuje zásoby, v čitateli tak vystupují 

aktiva, která lze chápat jako velmi likvidní, neboť při bezproblémových úhradách lze 

pohledávky považovat za téměř jisté peníze. Pokud by hodnota tohoto ukazatele byla 

jedna, likvidní aktiva by přesně pokryla úhradu krátkodobých dluhů.

2.2 METODIKA ANALÝZY PANELOVÝCH DAT 

Obecně lze říci, že pro potřeby kvantitativní analýzy lze využít tři základní typy dat. 

Prvním z nich jsou časové řady, tedy data sbíraná pro několik proměnných za určité 

období, příkladem může být např. změna akciového indexu země na základě změny 

makroekonomických fundamentů. Druhým typem jsou průřezová data, jedná se 

o takové údaje, které byly shromážděny pro několik pozorovaných jednotek k určitému 

časovému okamžiku. Jako příklad průřezových dat lze uvést sledování vztahu mezi 

velikostí firmy a výnosem jejích akcií. Posledním uvažovaným typem jsou panelová data, 

která mají jak časový tak prostorový rozměr, např. denní ceny všech akcií na burze 

za období jednoho roku. Panelová data jsou i podkladem této práce. U panelových dat 

rozlišujeme tzv. krátké a dlouhé panely podle délky časové řady. Dlouhým panelem by 

bylo např. sledování makroekonomických veličin pro 5 zemí za období 25 let, jako krátký 

panel lze označit vzorek 1 500 společností sledovaných po dobu 5 let, tedy panel, který 

je podkladem pro tuto práci. 

 POPISNÉ CHARAKTERISTIKY A UKAZATELE 

První částí práce je zpracování popisných charakteristik pro jednotlivá odvětví na základě 

nasbíraných panelových dat. V případě prostorového srovnání vyvstává otázka, jakým 



21 
 

způsobem určit střední hodnoty pro dílčí sledované skupiny či jakým způsobem tato data 

agregovat. Jako střední hodnoty se nabízí zejména prostý a vážený aritmetický průměr 

nebo medián. Asi nejčastěji používanou střední hodnotou je prostý aritmetický průměr, 

který lze určit podle následujícího vzorce. 

𝐴𝑉𝐺𝑆 =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

kde X jsou hodnoty sledované proměnné pro i-tou pozorovanou jednotku a n je počet 

jednotek v souboru.  

Prostý aritmetický průměr ale má dva základní nedostatky. První problémem spočívá 

v pozorováních, které nabývají extrémních hodnot a výslednou průměrnou hodnotu tak 

vychylují. Druhou slabinou je, že neuvažuje různou důležitost jednotek v souboru, tento 

nedostatek však lze odstranit přidáním vah a použitím tzv. váženého aritmetického 

průměru. 

𝐴𝑉𝐺𝑊 =
∑ 𝑋𝑖 × 𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤
 

kde wi je váha i-té jednotky v souboru. 

Vážený aritmetický průměr se však stejně jako prostý potýká s problémem extrémních 

pozorování. Toto lze eliminovat použitím třetí zmíněné střední hodnoty, a to mediánu, 

který v podstatě představuje 50% kvantil souboru.  

Pro potřeby této práce byly ukazatele stanovené v předchozí podkapitole stanoveny 

právě jako střední hodnoty, přičemž většina z nich byla počítána jako prostý aritmetický 

průměr. Pokud se jako vhodnější jevil propočet na základě váženého aritmetického 

průměru, resp. mediánu, byly využity tyto střední hodnoty se zdůvodněním pro jejich 

použití. 

Jako alternativa se nabízí propočet ukazatelů na základě agregovaných dat. 

Od předchozího přístupu se tento liší v tom, že v prvním kroku by  nejdříve byly sečteny 

hodnoty faktorů vstupujících do propočtu určitého ukazatele za všechny podniky 

v odvětví a následně by z těchto hodnot byla určena výsledná hodnota ukazatele. Data 

v této podobě lze najít např. v analýzách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Vzhledem 

k tomu, že východiskem této práce jsou panelová data, byla dána přednost středním 
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hodnotám a agregovaný přístup byl použit pouze při logaritmickém rozkladu rentability 

vlastního kapitálu. 

 MODELOVÉ ZPRACOVÁNÍ PANELOVÝCH DAT 

Práce s panelovými daty je do určité míry specifická. Na jedné straně přináší výhody 

v podobě získání více informací a možnosti testování hypotéz týkajících se dynamiky 

a vzájemného chování, než by bylo možné získat z  testování pouze časových řad nebo 

průřezových dat.  Na druhou stranu modelové zpracování panelových dat je 

komplikovanější a není doposud zcela podrobně zpracováno. Pro potřeby této práce 

budou nastíněny pouze základní přístupy k práci s panelovými daty.  

Jednoduchý model pracující s panelovými daty lze formulovat následovně: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝛽𝑥𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

kde yit je závisle proměnná, α konstanta, β Kx1 vektor odhadovaných parametrů, xit 1xK 

vektor pozorovaných vysvětlujících proměnných a uit je náhodná složka. 

Brooks (2014, str. 527) uvádí, že nejjednodušším způsobem, jak pracovat s těmito daty 

je odhadnout souhrnnou regresi s použitím metody nejmenších čtverců. Tento přístup 

je však velmi limitující v tom, že předpokládá neměnnost průměrných hodnot 

proměnných a vztahů mezi nimi jak v čase, tak v prostoru. 

Tento problém řeší dva základní typy modelování panelových dat – model fixních efektů 

a model náhodných efektů. 

Model fixních efektů 

V případě modelu s fixními efekty lze náhodnou složku uit z rovnice výše rozepsat 

do tvaru 

𝑢𝑖𝑡 =  𝜇𝑖 +  𝑣𝑖𝑡 

kde vit představuje „zbytkovou“ náhodnou složku a μi zahrnuje všechny vlivy, které 

působí na yit prostorově, ale jsou neměnné v čase, jako např. příslušnost firmy k odvětví 

nebo pohlaví osoby. Po dalších úpravách je dosaženo rovnice v následujícím tvaru: 

�̈�𝑖𝑡 = 𝛽�̈�𝑖𝑡 +  �̈�𝑖𝑡 
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kde proměnné byly odvozeny způsobem �̈�𝑖𝑡 = 𝑦𝑖𝑡 −  �̅�𝑖, tento postup bývá označována 

jako časové centrování (time demeaning).  

Alternativou k tomuto postupu je použití prvních diferencí, tento model by pak 

vysvětloval změnu yit nikoliv jeho úroveň. Použití těchto postupů podrobněji vysvětluje 

Zouhar (2014).  

Model náhodných efektů 

Alternativou k modelu fixních efektů je model náhodných efektů, který někdy bývá 

nazýván jako model komponentních chyb („error components model“). 

Obecně lze předpokládat, že součástí náhodné složky jsou i faktory, které mají vliv 

na závisle proměnnou, ale nejsou zahrnuty ve vysvětlujících proměnných. Novák (2007) 

uvádí, že tyto faktory lze rozdělit do tří skupin – na ty, které jsou typické jak pro 

jednotlivé objekty, tak pro jednotlivá období, dále na individuální rozdíly, které v čase 

ovlivňují chování objektů stejným způsobem a na ty, jež jsou typické pro jednotlivá 

období, ale objekty panelu ovlivňují podobně. Náhodnou složku uit z výchozí rovnice pak 

lze rozložit následovně: 

𝑢𝑖𝑡 =  𝜇𝑖 +  𝜖𝑡 +  𝑣𝑖𝑡 

Jednotlivé náhodné složky musí splňovat podmínky nulové střední hodnoty, 

konstantního rozptylu a nezávislosti na vit a vysvětlujících proměnných xit. 

Brooks (2014, str. 537) uvádí, že model náhodných efektů se zpravidla používá v situaci, 

kdy objekty ve vzorku lze považovat za náhodný výběr z celkového souboru, kdežto 

model fixních efektů je přijatelnější, pokud objekty ve vzorku představují zároveň 

celkový soubor např. všechny akcie obchodované na vybrané burze. Velkou nevýhodou 

modelu náhodných efektů je požadavek na nezávislost jednotlivých složek náhodné 

chyby.  

V této práci byla použita hromadná metoda nejmenších čtverců v případě, že model byl 

formulován v diferencovaném tvaru. Pokud byla vysvětlována úroveň, nikoliv změna 

zadlužení, bylo o vhodném modelu, fixních či náhodných efektů, rozhodnuto pomocí 

Hausmanova testu.  
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1 VZOREK 

Základním předpokladem testování jakékoliv teorie je dostatek kvalitních a co 

nejpřesnějších empirických pozorování. 

Jako zdroj informací pro tuto práci se nabízí dvě databáze firem. První je databáze 

Amadeus, která obsahuje informace o asi 20 milionech evropských podnikatelských 

subjektech. Druhou je databáze Albertina, jež shromažďuje informace o 3 milionech 

firem z České republiky a Slovenska. 

Tato práce se zaměřuje na akciové a evropské společnosti v České republice působící 

v zemědělství, průmyslu a stavebnictví. Rozdělení do odvětví bylo provedeno v souladu 

se Statistickou klasifikací ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2. 

Sledovány byly tedy společnosti z odvětví A – F. Podrobné vymezení těchto odvětví je 

v příloze 1. 

Obě databáze pro dané parametry evidují necelých 5 000 společností. Bylo tak potřeba 

rozhodnout se, která bude pro tuto práci poskytovat vhodnější údaje. Pozitivem 

databáze Amadeus je, že sleduje delší časovou řadu, konkrétně roky 2006 – 2014. 

Problém ale nastal při kontrole těchto dat, kdy jsem zjistila, že pro mnoho společností 

jsou jednotlivé časové řady neúplné. Kromě toho jsou rozvahové i výsledkové položky 

v této databázi vykazovány ve velké míře agregovaně, a tedy nedostatečně, např. 

struktura vlastního kapitálu je sledována pouze v rozdělení na základní kapitál 

a souhrnně vykázané ostatní položky. Tuto databázi jsem využila pouze pro získání 

informací týkajících se obecných informací či údajů o vlastnictví společnosti. 

Finanční data byla tedy exportována z databáze Albertina. Údaje se tak omezily pouze 

na období 2010 – 2014, protože pro předchozí roky databáze nabízela informace pouze 

asi k 30 společnostem vykazujícím podle IFRS.  Tento soubor firem jsem následně očistila 

o společnosti v likvidaci nebo insolvenčním řízení. Dále byly odstraněny firmy, které 

vykazovaly zápornou či nulovou sumu aktiv, vlastního kapitálu, dlouhodobého majetku 

či dalších položek, které by významně zkreslovaly sledované ukazatele a výsledky testů. 

Vzorek firem se tak z celkového počtu necelých 5 000 firem zúžil na 1 531 firem. 
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Vlastnické informace v databázi Amadeus byly k dispozici pro asi 600 firem z vybraného 

souboru. 

Počet společností v jednotlivých odvětvích je následující. Agregace odvětví 

zpracovatelského průmyslu byla provedena v souladu s Metodickou příručkou k NACE 

Rev. 2 Českého statistického úřadu. 

Tabulka 3 Počet společností podle odvětví 

Odvětví Název odvětví 
Počet 
firem 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 367 

B Těžba a dobývání 21 

C Zpracovatelský průmysl 794 

C01 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 135 

C02 Výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků 38 

C03 
Zpracování dřeva, výroba papíru a výrobků z nich, tisk a rozmnožování 
nahraných nosičů 

47 

C04 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 3 

C05 Výroba chemických látek, přípravků, výrobků a chemických vláken 36 

C06 
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických 
přípravků 

12 

C07 
Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních 
výrobků 

109 

C08 
Výroba základních kovů, hutní zpracování a slévárenství a výroba 
kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení 

141 

C09 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 25 

C10 Výroba elektrických zařízení 37 

C11 Výroba strojů a zařízení 106 

C12 Výroba dopravních prostředků a zařízení 29 

C13 Zpracovatelský průmysl 76 

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 62 

E 
 Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a 
sanacemi 

79 

F Stavebnictví 208 

Celkový součet 1 531 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní zpracování. 

Pro provedení analýzy není potřebný jen dostatečný objem dat, ale také množství 

a podrobnost informací pro jednotlivé firmy. Problém tak představuje i sama regulatorní 

úprava českého účetnictví. Ta je zaměřena spíše na účtování samotné než na výkaznictví, 

které by umožnilo objektivně posoudit postavení dané firmy ze strany externího 

uživatele. Databáze Albertina sleduje data sice velmi podrobná, ale pouze v rozsahu 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Podle §18 Zákona o účetnictví byla do 31. prosince 2015 
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většina společností povinna zveřejňovat pouze tyto dva výkazy. Za sledované období tak 

nejsou k dispozici údaje týkající se peněžních toků či změn vlastního kapitálu. Značným 

nedostatkem českých účetních předpisů je také nevykazování aktiv a závazků 

souvisejících s leasingem, které vede ke zkreslení nejen výše majetku, ale i závazků 

a sumy odpisů za jednotlivá období. Zkreslená může být také hodnota dlouhodobého 

nehmotného majetku, neboť společnosti mohou vykazovat nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje vytvořené vlastní činností pouze za předpokladu, že jsou určeny 

k obchodování nebo nabyty od jiných osob.  

Oproti IFRS je také mnohem méně využíváno oceňování ve fair value. Majetek je tak 

z velké části oceňován v historických cenách a tedy často podhodnocen vzhledem 

k odpovídajícím reálným hodnotám, což zkresluje nejen hodnotu majetku ale i vlastního 

kapitálu. 

Velkou roli při rozhodování o kapitálové struktuře hraje i rozvinutost, v případě České 

republiky spíše nerozvinutost, kapitálového trhu, který představuje alternativu 

ke zprostředkovatelskému, zejména bankovnímu, financování. Z celkového počtu 

1 531 společností je pouze 5 z nich veřejně obchodovaných, což vylučuje zaměření se 

pouze na vzorek veřejně obchodovaných společností, neboť tento by byl 

nereprezentativní a získané výsledky velmi specifické. 

3.2 VZTAH MAJETKOVÉ A FINANČNÍ STRUKTURY 

 ANALÝZA ROZVAHY 

Kapitálová struktura je jedním z aspektů hospodaření podniku. Východiskem dalších 

analýz je tedy posouzení majetkové i finanční stránky bilance podniků v jednotlivých 

odvětvích. Tabulka níže uvádí vertikální analýzu souhrnné rozvahy za jednotlivá odvětví. 

Podíly dílčích položek rozvahy byly nejdříve vypočteny pro jednotlivé společnosti 

a následně zprůměrovány v rámci odvětví. Všechny položky jsou poměřovány k celkové 

sumě aktiv.  
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Tabulka 4 Souhrnná rozvaha podle odvětví 

 

Zdroj: databáze Albertina, vlastní zpracování. 

Už z tohoto základního porovnání jsou patrné odlišnosti. Z hlediska struktury aktiv mají 

nejvyšší podíl dlouhodobého, především hmotného, majetku odvětví zemědělství (A) 

a výroba a rozvod energie (D). Nepatrně nižší podíl dlouhodobých hmotných aktiv mají 

odvětví těžba a dobývání (B) a zásobování vodou (E). Lze předpokládat, že tato odvětví 

potřebují poměrně velké zázemí v podobě staveb nebo distribuční sítě. Naopak nejnižší 

podíl dlouhodobých aktiv najdeme v případě stavebnictví (F), kde dlouhodobý hmotný 

majetek tvoří pouze necelých 30 % celkových aktiv. Možným vysvětlením je, že stavební 

stroje jsou pronajímány formou leasingu a nejsou tedy v bilancích těchto podniků 

vykázány. 

Zásoby tvoří významnou část v případě zemědělství (A) a zpracovatelského průmyslu (C), 

což je pravděpodobně dáno charakterem výrobního procesu. 

Odvětví Stavebnictví je specifické také vysokým podílem krátkodobých pohledávek, 

ve kterých je vázáno celých 35 % aktiv. 

Při pohledu na pasivní stranu bilance se jako odvětví s nejnižším zadlužením jeví těžba 

a dobývání (B). Vysoký podíl vlastního kapitálu je dán zahrnutím rezerv do vlastních 

zdrojů. Rezervy v případě tohoto odvětví tvoří celých 10 % pasiv. Většina z nich je 

A B C D E F Průměr

Dlouhodobý majetek 61% 61% 45% 64% 60% 38% 50%

Dlouhodobý nehmotný majetek 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1%

Dlouhodobý hmotný majetek 57% 53% 39% 57% 54% 28% 44%

Dlouhodobý finanční majetek 4% 6% 4% 3% 3% 6% 4%

Oběžná aktiva 39% 39% 55% 36% 40% 62% 50%

Zásoby 19% 8% 19% 2% 3% 9% 16%

Krátkodobé pohledávky 13% 19% 25% 21% 21% 35% 23%

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Vlastní kapitál (vč. rezerv) 69% 70% 57% 55% 69% 54% 60%

Základní kapitál 48% 25% 33% 33% 43% 20% 35%

Kapitálové fondy 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní FZ 9% 5% 4% 4% 4% 3% 5%

Výsledek hospodaření minulých let 5% 24% 11% 9% 11% 23% 11%

Výsledek hospodaření běžného účetního období 3% 3% 5% 5% 3% 4% 4%

Rezervy 1% 10% 1% 1% 4% 2% 1%

Cizí zdroje 31% 30% 43% 45% 31% 46% 40%

Dlouhodobé závazky 16% 8% 10% 19% 9% 8% 11%

Bankovní úvěry dlouhodobé 10% 2% 4% 12% 3% 3% 6%

Krátkodobé závazky 15% 21% 33% 25% 21% 37% 28%

Závazky z obchodních vztahů 8% 9% 17% 16% 11% 25% 15%

Bankovní úvěry krátkodobé + finanční výpomoci 3% 4% 8% 2% 2% 5% 6%

Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 0% 1% 1% 1% 2% 1% 1%

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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tvořena v souladu s §10 Zákona o rezervách a jedná se zejména o rezervu na sanaci 

pozemků dotčených těžbou a rezervu na vypořádání důlních škod. Toto odvětví také 

vykazuje nejvyšší kumulované zisky z minulých let, důvodem může být nerozdělování 

zisků ve prospěch ostatních složek vlastního kapitálu.  

Nejnižší podíl vlastního kapitálu vykazuje stavebnictví (F). Struktura vlastních zdrojů je 

zde podobná jako u těžařských společností (B). Toto odvětví dokonce vykazuje nejnižší 

podíl základního kapitálu, a to 20 % pasiv. Převážná část zdrojů je držena ve formě 

nerozdělených zisků. S nízkým poměrem vlastních zdrojů pracuje také odvětví výroba 

a rozvod energií (D). Výše představené teorie uvádějí, že společnosti s vyšší mírou 

dlouhodobých hmotných aktiv si mohou dovolit více se zadlužovat, určitou roli zde může 

hrát i regulace tohoto odvětví.  

Z dlouhodobých cizích zdrojů jednoznačně dominují dlouhodobé bankovní úvěry. Je to 

dáno zejména jejich snazší dostupností v případě české ekonomiky ve srovnání s jinými 

zdroji. Nejvíce úvěrů za sledované období čerpá odvětví výroba a rozvod energií (D). 

Dluhopisy jako alternativa k bankovním úvěrům jsou u českých společností spíše 

ojedinělé, vydané dlouhodobé dluhopisy mělo v roce 2014 pouze 32 společností.  

V případě českých společností tvoří v některých odvětvích značný podíl krátkodobé 

závazky, zejména potom závazky z obchodních vztahů. Nejvíce jich využívá stavebnictví 

(F) a zpracovatelský průmysl (C). Některé definice kapitálové struktury je však za zdroj 

financování nepovažují a přikládají jim pouze transakční funkci. Z krátkodobých zdrojů 

jsou dále využívány krátkodobé bankovní úvěry, a to zejména ve zpracovatelském 

průmyslu (C). 

 KRYTÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝMI ZDROJI 

Provázání majetkové a finanční stránky bilance je dáno také pravidlem, že dlouhodobý 

majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji. Hodnota sledovaného ukazatele 

by tak měla být větší než 1. Tabulka níže uvádí výsledky za jednotlivá odvětví a jednotlivé 

sledované roky. Hodnoty byly určeny dvěma způsoby, a to jako prostý aritmetický 

průměr a medián. Komentovány jsou hodnoty na základě mediánu. Ten má v tomto 

případě lepší vypovídací schopnost, neboť hodnoty stanovené na základě zprůměrování 

jsou ve většině případů výrazně nadhodnoceny. 
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Tabulka 5 Krytí dlouhodobého majetku dle odvětví  za roky 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

A průměr 1,52 1,53 1,52 1,60 1,52 

 medián 1,41 1,42 1,39 1,39 1,40 

B průměr 1,43 1,46 1,43 1,48 1,51 

 medián 1,28 1,27 1,39 1,39 1,42 

C průměr 2,26 2,39 2,51 2,64 2,48 

 medián 1,42 1,44 1,49 1,52 1,51 

D průměr 6,86 2,51 2,25 2,47 2,76 

 medián 1,14 1,12 1,16 1,15 1,13 

E průměr 1,67 1,63 1,70 1,71 1,84 

 medián 1,26 1,28 1,17 1,18 1,34 

F průměr 4,89 4,24 4,48 5,01 5,28 

 medián 1,91 2,04 1,94 2,02 2,03 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Z tabulky lze usoudit, že všechny společnosti financují svůj dlouhodobý majetek 

dlouhodobými zdroji, neboť hodnoty jsou ve všech případech větší než 1. Relativně 

nejnižší hodnota ukazatele vychází pro odvětví výroba energií (D), přesto je i tento 

výsledek výrazně nad doporučenou hodnotou. Analýza rozvahy výše ukázala, že toto 

odvětví pracuje s relativně nejnižším vlastním kapitálem. K tomu, aby krytí majetku bylo 

vyšší než 1, tak přispívají zejména dlouhodobé bankovní úvěry. 

Nejvýrazněji se odchyluje stavebnictví (F), jehož míra krytí dlouhodobých aktiv je 

nejvyšší. Vysoká hodnota ukazatele může být dána především nízkým objemem 

dlouhodobého majetku v rozvahách stavebních společností.  

Vývoj v čase nenaznačuje žádné výrazné změny ani v jednom z odvětví. K mírnému 

nárůstu dochází v případě těžebních společností (B), kdy se mezi roky 2011 a 2012 

hodnota ukazatele zvýšila z 1,27 na 1,39. Mírný nárůst lze sledovat i u společností 

ze zpracovatelského průmyslu (C). K poklesu hodnot došlo u vodárenských společností 

v roce 2012, kdy se hodnota ukazatele snížila na 1,17. Navrácení nad původní úroveň 

nastalo až v roce 2014, kdy ukazatel nabyl hodnoty 1,34. 

Následující tabulka ukazuje podrobnější hodnoty za zpracovatelský průmysl (C). Toto 

odvětví zahrnuje asi polovinu společností z celkového vzorku a i když může být na první 

pohled relativně homogenní, spadá pod něj mnoho dílčích podskupin, které se mohou 

výrazně lišit nejen z hlediska charakteru výroby, ale i finančních charakteristik. Hodnoty 

v tabulce 4 jsou určeny jako medián. 
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Tabulka 6 Krytí dlouhodobého majetku ve zpracovatelském průmyslu za roky 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

C01 1,24 1,20 1,19 1,29 1,31 

C02 1,45 1,52 1,60 1,79 1,81 

C03 1,23 1,26 1,25 1,27 1,32 

C04 1,07 1,18 1,26 1,15 1,21 

C05 1,68 1,68 1,81 1,58 1,69 

C06 1,56 1,76 2,00 2,01 1,95 

C07 1,27 1,27 1,34 1,29 1,32 

C08 1,34 1,40 1,42 1,46 1,45 

C09 1,86 2,00 2,04 2,26 2,53 

C10 1,76 1,80 1,89 1,94 1,98 

C11 1,47 1,58 1,61 1,62 1,71 

C12 1,52 1,56 1,54 1,64 1,65 

C13 1,95 1,98 2,05 2,06 2,26 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Hodnoty ukazují, že i všechna dílčí odvětví splňují doporučovanou hodnotu krytí 

dlouhodobých aktiv. U všech odvětví došlo mezi prvním a posledním sledovaným 

obdobím k nárůstu hodnoty. K nejvýraznějšímu zvýšení došlo v případě společností 

vyrábějících počítače, elektronické a optické přístroje (C09), kde hodnota krytí 

dlouhodobého majetku v roce 2014 dosahuje 2,53. Otázkou je, do jaké míry toto odvětví 

využívá dlouhodobé zdroje jako zdroj financování např. výzkumu a vývoje nehmotných 

aktiv, která by v případě určení pro vlastní potřebu nebyla vykázána v rozvaze nebo zda 

se jedná o konzervativní strategii financování. 

Naopak nejnižších hodnot kromě roku 2012 dosahuje odvětví C04 - Výroba koksu, 

jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy.  

U osmi ze třinácti dílčích odvětví se hodnota krytí dlouhodobých aktiv pohybuje nad 

hodnotou 1,5. Z dat nelze posoudit, jestli jsou tyto dlouhodobé zdroje využívány 

i k financování jiných aktiv, která v rozvaze nejsou vykázána (viz výše), nebo společnosti 

přistupují k financování svého majetku konzervativně a opatrně. Optimální kapitálová 

struktura by měla být nastavena tak, aby přispívala k růstu tržní hodnoty firmy, resp. 

k její ziskovosti. Dlouhodobé zdroje jsou však zdroji, které jsou pro podnik drahé 

a na rentabilitu v případě nadměrného využití mohou mít negativní vliv. 
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Další tabulka ukazuje hodnoty krytí dlouhodobého majetku v závislosti na velikosti 

společnosti. Ta je v tomto případě měřena velikostí bilanční sumy, přičemž hranicemi 

rozdělení mezi malou, střední a velkou společností je 25. a 75. percentil. 

Tabulka 7 Krytí dlouhodobého majetku v závislosti na velikosti společnosti 

  A B C D E F 

malá průměr 1,77 1,44 4,13 5,61 1,83 4,19 

 medián 1,51 1,44 1,73 1,42 1,41 2,17 

střední průměr 1,48 1,53 2,02 1,99 1,91 4,14 

 medián 1,40 1,31 1,47 1,15 1,67 2,14 

velká průměr 1,43 1,34 1,65 3,72 1,20 6,66 

 medián 1,34 1,15 1,46 1,07 1,06 2,19 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Mediánové hodnoty ukazují, že téměř ve všech odvětvích platí, že hodnota krytí 

dlouhodobých aktiv klesá s velikostí bilanční sumy. Jednoznačně nejnižších hodnot, a to 

i ve srovnání s hodnotami výše, dosahují velké společnosti v odvětví výroba energií (D) 

a zásobování vodou (E). Výsledné hodnoty pouze minimálně překračují doporučenou 

hodnotu 1. Odvětví zásobování vodou (E) představuje výjimku z hlediska závislosti 

hodnoty ukazatele na velikosti, neboť nejvyšších hodnoty krytí, zde dosahují středně 

velké společnosti. Druhou výjimkou v tomto srovnání jsou stavební společnosti, jejichž 

krytí dlouhodobých aktiv je ze všech společností nejvyšší a zároveň se téměř neliší pro 

jednotlivé skupiny, takže v tomto případě nelze hovořit o závislosti mezi výší krytí 

dlouhodobého majetku a velikostí firmy.

3.3 VÝVOJ VĚŘITELSKÉHO RIZIKA 

Tabulka 8 Vývoj věřitelského rizika podle odvětví (2010-2014) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

A průměr 30,2% 30,6% 31,0% 30,7% 30,4% 

 medián 27,2% 27,9% 28,1% 28,3% 27,3% 

B průměr 26,1% 28,6% 30,0% 32,5% 32,2% 

 medián 18,1% 22,0% 19,9% 23,4% 36,5% 

C průměr 43,8% 43,7% 42,6% 42,3% 42,0% 

 medián 43,0% 43,5% 41,0% 41,0% 41,1% 

D průměr 46,5% 45,0% 44,2% 44,3% 45,0% 

 medián 43,1% 38,9% 36,9% 39,6% 39,7% 

E průměr 30,9% 32,3% 31,7% 31,0% 31,1% 

 medián 22,9% 24,8% 22,6% 20,8% 18,2% 
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  2010 2011 2012 2013 2014 

F průměr 46,0% 45,8% 45,2% 45,6% 46,2% 

 medián 46,8% 44,7% 45,5% 46,0% 48,4% 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Odlišnosti v úrovni zadlužení mezi odvětvími byly nastíněny už při rozboru souhrnné 

rozvahy. Průměrná zadluženost za celý vzorek společností se pohybuje okolo 40 % 

a za celé sledované období se snížila z hodnoty 40,1 % v roce 2010 na 39,2 % v roce 

2014. 

Sledovaná odvětví jsou z hlediska vývoje míry zadlužení rozdělena do dvou skupin. 

Zpracovatelský průmysl (C), výroba energií (D) a stavebnictví (F) udržují svoji průměrnou 

zadluženost okolo 44 % a tedy nad průměrem celého vzorku. Na druhé straně jsou 

zemědělské (A), těžařské (B) společnosti a společnosti zabývající se zásobováním vodou 

(E), jejichž průměrná míra zadlužení se pohybuje na úrovni 30 %. V grafu níže jsou pro 

ilustraci uvedeny průměrné i mediánové hodnoty za jednotlivá odvětví. 

Graf 2 Vývoj věřitelského rizika podle odvětví (2010-2014) 

 

Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 
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Rozdíl mezi mediánem a průměrem naznačuje, že v daném vzorku existují společnosti 

s extrémními hodnotami zadlužení, které vychylují průměrné hodnoty. Toto platí 

zejména pro odvětví zásobování vodou (E), těžba a dobývání (B) a výroba energií (D). 

U zbylých tří odvětví se průměrné a mediánové hodnoty výrazně neliší. 

Největší změnu v čase lze zaznamenat u odvětví těžba a dobývání (B), kde průměrná 

zadluženost vzrostla z 26 % v roce 2010 na 32 % v roce 2014. Vývoj mediánových hodnot 

zaznamenává nárůst dokonce ještě větší. 

U energetických společností (D) došlo oproti výchozí mediánové hodnotě k poklesu 

zadlužení ze 43 % na 37 % v roce 2012, následně se však zadlužení tohoto odvětví vrací 

na úroveň 40 %. 

K poklesu věřitelského rizika má od roku 2011 tendenci odvětví zásobování vodou (E), 

kde významně klesají zejména mediánové hodnoty. Velice mírný pokles zaznamenává 

také odvětví zpracovatelského průmyslu (C) jako celek. 

Graf 3 zpřesňuje hodnoty věřitelského rizika pro dílčí odvětví zpracovatelského 

průmyslu. Vzhledem k velké podobnosti průměrných a mediánových hodnot jsou 

uvedeny pouze průměrné hodnoty. 
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Graf 3 Vývoj věřitelského rizika ve zpracovatelském průmyslu (2010-2014) 

 

Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Jako specifické se jeví zejména odvětví C04 - Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské 

zpracování ropy. Až na rok 2013 se jeho zadluženost pohybovala okolo 60 % a byla tak 

výrazně vyšší než v ostatních sektorech. Odlišnost tohoto odvětví spočívá zejména 

v tom, že do něj spadají pouze tři společnosti, přičemž každá z nich je specifická. 

Společnost Valar Czech Oil, a.s. hospodaří s 80% podílem cizích zdrojů. Naopak zadlužení 

České rafinérské a. s. je pouhých 30 %. Okolo vypočteného průměru se pohybuje 

společnost OKK Koksovny, a.s. V roce 2013 došlo u této společnosti k dramatickému 

snížení jak dlouhodobých tak krátkodobých závazků, které způsobilo i propad vypočtené 

průměrné hodnoty za celé dílčí odvětví. 

Z ostatních odvětví lze pozorovat téměř identický vývoj v případě C08 - Výroba 

základních kovů, hutních a kovodělných výrobků a C11 - Výroba strojů a zařízení, kdy 

diferenciál mezi mírami zadluženosti se ve sledovaném období nijak zásadně nemění. 

Podobnou tendenci vykazuje i C01 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 

tabákových výrobků a C02 - Výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků. 

Zadluženost odvětví C05 - Výroba chemických látek a chemických přípravků mírně roste 
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v celém sledovaném období. V jemu příbuzném sektoru C06 - Výroba základních 

farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků ukazatel zadluženosti klesá až 

do roku 2013 na nejnižší naměřenou úroveň 29 %, v posledním roce ale dochází 

k návratu na původní úroveň a přiblížení se k odvětví C05. Společnosti z C10 - Výroba 

elektrických zařízení hospodaří v celém období s jednou z nejnižších měr zadlužení, ta 

v roce 2014 klesá až na 27 %. 

Je patrné, že mezi jednotlivými sektory existují rozdíly i v rámci zpracovatelského 

průmyslu, i přes podobnost výrobní činnosti nelze jednoznačně říci, jestli např. 

rafinérské společnosti profitují z vyšší míry zadlužení či je pro ně přítěží, resp. zda 

společnosti vyrábějící elektrické zařízení nejsou překapitalizované.  

 VĚŘITELSKÉ RIZIKO A TYP VLASTNICTVÍ 

Zbylá část této kapitoly věnuje pozornost vlivu vlastnictví na míru zadlužení. Data 

o typech vlastnictví byla čerpána z databáze Amadeus a nejsou tak dostupná pro 

všechny společnosti z výchozího vzorku. Pro potřeby sledování vlivu vlastnictví se vzorek 

omezuje na 624 společností. 

Tabulka 9 Věřitelské riziko podle typu vlastnictví (2010 - 2014) 

Vlastnictví Počet 2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

domácí 426 43,7% 43,8% 42,7% 42,0% 42,0% 42,8% 

zahraniční 198 42,4% 42,6% 40,2% 41,8% 42,1% 41,8% 

Celkem / průměr 624 43,3% 43,4% 41,9% 42,0% 42,0% 42,5% 
Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Celková zadluženost tohoto vzorku je mírně vyšší ve srovnání s výchozí skupinou, 

výrazně se však neliší. Nijak zásadní rozdíl v zadlužení není ani mezi společnostmi 

vlastněnými domácími a zahraničními subjekty. U společností se zahraničními vlastníky 

byla nejnižší zadluženost  v roce 2012 následovaná mírným růstem ve zbylých dvou 

letech. U společností s tuzemskými vlastníky je tendence od roku 2011 sestupná. 
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Graf 4 Věřitelské riziko podle institucionálního typu vlastnictví (2010-2014) 

 

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Mnohem zajímavější je pohled na míru zadlužení podle institucionálních vlastníků. Sklon 

k vyššímu zadlužení mají podle grafu rodinné společnosti nebo společnosti vlastněné 

jednotlivci. Otázkou je, do jaké míry v tomto případě hrají roli psychologické faktory 

např. v podobě důvěry či tradice společnosti. Mírně nižší hodnoty zadlužení mají podniky 

ve vlastnictví finančních institucí. Podle grafu však v případě tuzemských společností  

téměř neexistuje rozdíl v zadlužení mezi tzv. rodinnými společnostmi a společnostmi 

pod kontrolou finančních institucí. Zadlužení na úrovni průměrných hodnot (viz Tabulka 

7) vykazují podniky vlastněné jinými průmyslovými firmami, což může být dáno tím, že 

v samotném vzorku jsou firmy, které jsou zároveň dcerou i matkou nebo tyto společnosti 

jednoduše uplatňují podobné strategie financování. Osamoceně pak stojí podniky 

ve státním vlastnictví, které v posledních letech pracují se zadlužeností pod 30 %. 

3.4 VÝZNAM VLASTNÍCH ZDROJŮ 

Předchozí kapitola ukázala, jakým způsobem se liší podíl mezi vlastními a cizími zdroji 

mezi jednotlivými odvětvími. Odlišný není jen tento základní poměr ale i struktura 

zdrojů, což naznačila již základní analýza průměrné bilance. Předmětem této podkapitoly 

je posouzení struktury vlastního kapitálu podle jednotlivých odvětví včetně vývoje 

v čase.  
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Pozornost je také věnována struktuře vlastních zdrojů z hlediska institucionálního 

vlastnictví. Ta je v průměru v celém vzorku podobná, odlišnosti se však vyskytují 

v jednotlivých odvětvích. 

 ZEMĚDĚLSTVÍ (A) 

Tabulka 10 Struktura vlastních zdrojů v odvětví A (2010 - 2014) 

 VK/P ZK KF RF VHML VH R 

2010 0,70 1,03 0,03 0,21 -0,29 0,01 0,02 

2011 0,69 0,87 0,04 0,18 -0,16 0,06 0,01 

2012 0,69 0,74 0,04 0,15 0,01 0,05 0,01 

2013 0,69 0,68 0,04 0,14 0,08 0,05 0,01 

2014 0,70 0,66 0,04 0,14 0,10 0,06 0,01 

Průměr 0,69 0,80 0,04 0,16 -0,05 0,04 0,01 
Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

U zemědělských společností se průměrný podíl vlastních zdrojů na pasivech 

ve sledovaném období nijak nezměnil. Zemědělství je však odvětvím, ve kterém během 

sledovaných pěti let došlo k nejvýraznějším změnám ve struktuře vlastního kapitálu. 

Toto odvětví bylo značně ovlivněno hospodářskou krizí, která měla za vznik 

naakumulování neuhrazené ztráty minulých let. Ke zlepšení situace dochází od roku 

2010, kdy roste podíl výsledku hospodaření na vlastních zdrojích, tedy v podstatě 

rentabilita vlastního kapitálu. V průměru tak dochází k akumulaci interních zdrojů 

v podobě nerozdělených zisků. Poměrně velký význam mají i rezervní fondy, které 

v průměru tvoří 16 % vlastních zdrojů. Jejich význam za sledované roky však relativně 

poklesl na úkor navyšujících se zadržených zisků. 

Charakteristiky tohoto odvětví v podobě nízké rentability a nadprůměrně vysokého 

podílu vlastního kapitálu na pasivech hovoří spíše ve prospěch trade-off teorie, která 

říká, že společnosti s takovýmito vlastnostmi se nemohou příliš spoléhat na dluhové 

financování. 
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Struktura kapitálu podle typu vlastnictví 

Graf 5 Struktura vlastních zdrojů v odvětví A podle typu vlastnictví 

  

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Pro stanovení vlivu vlastnictví se vzorek 367 zemědělských společností omezuje 

na pouhých 56, přičemž nejvíce společností je v domácím průmyslovém vlastnictví. Tyto 

společnosti hospodaří s průměrnou výší vlastních zdrojů, na kterých má převládající 

podíl základní kapitál. Podobnou strukturu vykazují i domácí společnosti ve vlastnictví 

finančních institucí a rodin. Rodinné společnosti však mají mírně nižší základní kapitál 

na úkor nerozdělených zisků minulých let. 

Charakteristika zahraničních společností je v tomto případě značně specifická, neboť se 

jedná o pouhých 7 podniků. Ve srovnání s domácími společnostmi vykazují výrazně nižší 

podíl základního kapitálu a vyšší podíl rezervních fondů a nerozdělených zisků. Zcela 

abnormální vlastnosti ve srovnání s průměrem vykazuje jediná společnost v zahraničním 

rodinném vlastnictví. Podprůměrný je nejen její celkový podíl vlastních zdrojů 

na pasivech, ale i základní kapitál, který tvoří pouhé 1 % vlastních zdrojů, 92 % je tvořeno 

kapitálovými fondy. 

 TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (B) 

Tabulka 11 Struktura vlastních zdrojů v odvětví B (2010 - 2014) 

 VK/A ZK KF RF VHML VH R 

2010 0,74 0,37 0,03 0,07 0,39 0,02 0,11 

2011 0,71 0,38 0,02 0,08 0,33 0,06 0,13 

2012 0,70 0,37 0,02 0,08 0,33 0,04 0,15 

2013 0,67 0,35 0,04 0,07 0,31 0,09 0,14 

2014 0,68 0,32 0,04 0,06 0,34 0,10 0,14 

Průměr 0,70 0,36 0,03 0,07 0,34 0,06 0,14 
Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Počet VZ/A

4 67%

9 58%

35 67%

1 93%

3 61%

1 24%

3 59%

56 64%
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Předchozí kapitola ukázala, že u těžařských společností došlo k relativně nejvyššímu 

nárůstu zadlužení. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tak musel analogicky 

klesnout. 

Z hlediska vlastních zdrojů má opět rozhodující postavení základní kapitál, který je 

v tomto případě významně doplňován nerozdělenými zisky z minulých let. Zajímavý 

je zejména nárůst podílu výsledku hospodaření na vlastním kapitálu, který naznačuje 

zlepšující se rentabilitu těžařských společností. 

Poměrně vysoké zadržené zisky spolu s rostoucí rentabilitou v tomto odvětví napovídají 

spíše platnosti trade-off teorie, která říká, že ziskovější společnosti si mohou dovolit se 

více zadlužit. I přesto, že se snižuje podíl vlastního kapitálu na celkových zdrojích, není 

změna nijak dramatická a bylo by možné chápat ji jako přizpůsobení se nových 

podmínkám. 

Relativně vysoký podíl vlastního kapitálu je dán zahrnutím rezerv. Ty se na vlastních 

zdrojích podílejí v průměru 14 %. 

Struktura kapitálu podle typu vlastnictví 

Graf 6 Struktura vlastních zdrojů v odvětví B podle typu vlastnictví 

  

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Odvětví těžba a dobývání (B) zahrnuje jak v původním tak v tomto vzorku nejméně 

společností. Posouzení vlivu vlastností na kapitálovou strukturu se tak týká pouze 

10 společností. Tyto jsou rovnoměrně zastoupeny mezi výše uvedené typy vlastnictví. 

Zahraniční společnosti se v tomto případě jeví jako podniky využívající abnormálně 

vysoký objem vlastního kapitálu. V průměru se jedná o 83 % celkových pasiv, 

u společností s domácími vlastníky je průměrná výše vlastních zdrojů 69 %. U společností 
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3 75%
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se zahraničním průmyslovým vlastnictvím tvoří 66 % vlastních zdrojů základní kapitál. 

Společnosti pod kontrolou zahraničních finančních institucí jsou charakteristické 

vysokým objemem vlastních zdrojů, které jsou téměř ze 40 % tvořeny nerozdělenými 

zisky. Jako nejziskovější se jeví společnosti  v domácím průmyslovém vlastnictví, jejichž 

podíl výsledku hospodaření na vlastních zdrojích je 14 % a je doplňován 20% podílem 

nerozdělených zisků. Tyto podniky mají také nejvyšší podíl kapitálových fondů, a to 17 %. 

 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (C) 

Vzhledem k tomu, že odvětví zpracovatelského průmyslu je specifické velkým počtem 

dílčích odvětví, větší pozornost bude věnována jednotlivým dílčím sektorům spíše než 

vývoji v čase. 

Tabulka 12 Průměrná struktura vlastních zdrojů v odvětví C 

 VK/A ZK KF RF VHML VH R 

Průměr 57 % 0,74 0,06 0,07 0,05 0,06 0,02 
Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Průměrné hodnoty za celé odvětví zpracovatelského průmyslu ukazují, že průmyslové 

společnosti pracují s 57% podílem vlastního kapitálu, který je ze tří čtvrtin tvořen 

kapitálem základním. Ostatní kapitálové položky jsou pak zastoupeny rovnoměrně 

hodnotami mezi 5 a 7 %. 

Graf 7 Struktura vlastních zdrojů v dílčích odvětvích zpracovatelského průmyslu (C) 

 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 

Počet 135 38 47 3 36 12 109 141 25 37 106 29 76 
VK 54% 62% 53% 44% 64% 68% 55% 53% 68% 70% 56% 55% 61% 
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Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Vysoká průměrná hodnota podílu základního kapitálu je dána zejména odvětvím C01 - 

Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků a C11 - Výroba strojů 

a zařízení, které jsou jedny z nejpočetněji zastoupených. Průměrnou hodnotu vychyluje 

také odvětví C02  - Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků, usní a výrobků z usně, 

kde základní kapitál kryje akumulované ztráty minulých let. Záporné nerozdělené zisky 

vykazuje i C07 - Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních 

výrobků a C11 – Výroba strojů a zařízení. Výše ztráty z minulých let je však minimální 

a lze předpokládat, že je důsledkem finanční krize a že dojde k jejímu překlopení 

do černých čísel v souvislosti s příznivějším hospodářským vývojem. 

Průměrný záporný podíl výsledku hospodaření ve sledovaných letech vykazuje odvětví 

C04 - Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy. Tato skupina byla 

označena za vymykající se už při rozboru věřitelského rizika, neboť z odvětví 

zpracovatelského průmyslu pracuje s nejnižším podílem vlastních zdrojů. Druhým 

specifikem je, že zahrnuje pouze tři společnosti. Se záporným průměrným podílem 

výsledku hospodaření hospodaří dvě z nich, a to Valar Czech Oil a OKK Koksovny. 

Velmi podobnou strukturu zdrojů mají odvětví C05 - Výroba chemických látek 

a chemických přípravků a C06 - Výroba základních farmaceutických výrobků 

a farmaceutických přípravků, která lze zároveň označit za poměrně zisková na základě 

podílu výsledku hospodaření jak běžného období, tak minulých let. Z hlediska podílu 

nerozdělených zisků jsou na tom ještě lépe odvětví C12 - Výroba dopravních prostředků 
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a zařízení a C13 – Ostatní zpracovatelský průmysl. Příbuznost se projevuje také u odvětví 

C09 - Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a C10 - Výroba 

elektrických zařízení, jejichž struktura zdrojů je téměř totožná. 

Struktura kapitálu podle typu vlastnictví 

Zpracovatelský průmysl je specifický tím, že zahrnuje několik dílčích odvětví. V tomto 

případě dochází k tomu, že se v této analýze nadále rozdrobuje omezený vzorek 

společností. Lze předpokládat, že každé dílčí odvětví má své charakteristiky, a proto je 

pozornost věnována těmto odvětvím spíše než průměru za zpracovatelský průmysl jako 

celek. Vzhledem k tomu, že tato kapitola se zaměřuje na popisné srovnání, sledovány 

jsou pouze dílčí odvětví, které zahrnují více než 50 společností z celkových 

393 společností Zpracovatelského průmyslu v tomto vzorku. Jedná se tak o čtyři odvětví 

– C01 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků, C07 - Výroba 

pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků, C08 - Výroba 

základních kovů, hutních a kovodělných výrobků a C11 - Výroba strojů a zařízení. 

Graf 8 Struktura vlastních zdrojů podle typu vlastnictví - odvětví C01 

  

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

V odvětví potravinářských společností je 40 z celkových 65 v domácím průmyslovém 

vlastnictví. Tyto společnosti mají více než 80 % vlastních zdrojů zadržených v podobě 

základního kapitálu a kapitálových fondů. Vykazují přitom poměrně nízký podíl zisků. 

Dalších 9 společností má zahraničního průmyslového vlastníka. Tyto podniky sice 

vykazují vysoké nerozdělené zisky minulých období, v současné době se však jeví jako 

velmi ztrátové. Třetí skupinou společností jsou podniky v individuálním domácím 

vlastnictví. Lze říci, že mají podobnou strukturu zdrojů jako podniky v průmyslovém 
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vlastnictví, pouze jsou oproti nim ziskovější, neboť mají vyšší podíl jak zadržených zisků, 

tak zisků běžného období. 

Graf 9 Struktura vlastních zdrojů podle typu vlastnictví - odvětví C07 

  

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

V případě společností vyrábějící plastové výrobky má 30 z 67 podniků zahraničního 

průmyslového majitele. Okolo 10 společností pak spadá pod jednotlivé typy domácího 

vlastnictví. Většina těchto společností vykazuje více než 60% podíl součtu základního 

kapitálu a kapitálových fondů. Lze však říci, že společnosti tohoto odvětví byly zasaženy 

předchozím negativním hospodářským vývojem, neboť velká část těchto společností 

eviduje ztráty z minulých období. Jako nejziskovější se jeví podniky pod kontrolou 

finančních institucí, jejichž podíl výsledku hospodaření na vlastních zdrojích je 16 %. 

Graf 10 Struktura vlastních zdrojů podle typu vlastnictví - odvětví C08 

  

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Třetina společností vyrábějících kovodělné výrobky jsou v domácím průmyslovém 

vlastnictví. Tyto společnosti se poněkud vymykají, oproti ostatním vykazují nejvyšší podíl 

základního kapitálu a naopak poměrně nízké zisky a jsou jedny z těch, které mají 

v průměru záporné zisky minulých období. Druhý nejvyšší počet podniků má 

zahraničního průmyslového vlastníka. Tyto mají nižší podíl základního kapitálu 
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ve prospěch interně vytvořených zdrojů. Podobně je na tom i třetí nejvíce zastoupená 

skupina, společnosti v individuálním domácím vlastnictví, které mají dokonce ještě vyšší 

nerozdělené zisky. 

Graf 11 Struktura vlastních zdrojů podle typu vlastnictví - odvětví C11 

  

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Posledním komentovaným odvětvím je C11 - Výroba strojů a zařízení. Opět zde platí, že 

nejvíce společností má majitele působícího v průmyslu a to s rovnoměrným 

zastoupením domácích a zahraničních vlastníků. Třetí nejpočetnější skupinou jsou 

podniky pod kontrolou domácích finančních institucí. Tyto společnosti mají podobnou 

strukturu vlastních zdrojů, lze říci, že se liší pouze v průměrné míře ziskovosti. Nejnižší 

podíl interních zdrojů v průměru vytvořily podniky s domácím průmyslovým 

vlastnictvím. Naopak nejlépe ze zmíněných skupin jsou na tom podniky pod kontrolou 

zahraničních průmyslových podniků, které mají v tomto odvětví nejvyšší podíl nejen 

nerozdělených zisků ale i zisků běžného období.

 VÝROBA ENERGIÍ (D) 

Tabulka 13 Struktura vlastních zdrojů v odvětví D (2010 - 2014) 

 VK/A ZK KF RF VHML VH R 

2010 0,54 0,60 0,06 0,05 0,12 0,13 0,03 

2011 0,55 0,57 0,06 0,06 0,17 0,11 0,03 

2012 0,56 0,57 0,06 0,06 0,20 0,09 0,02 

2013 0,56 0,55 0,08 0,07 0,19 0,09 0,01 

2014 0,55 0,55 0,08 0,07 0,20 0,09 0,01 

Průměr 0,55 0,57 0,07 0,06 0,18 0,10 0,02 
Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Energetické společnosti pracují s téměř konstantní úrovní vlastních zdrojů. Rozhodující 

postavení opět zaujímá základní kapitál. Jeho podíl ale ve sledovaných letech mírně klesá 
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na úkor rostoucích zadržených zisků, jejichž podíl vzrostl z 12 % v roce 2010 na 20 % 

vlastních zdrojů v roce 2014. Naopak mírně klesá podíl výsledku hospodaření běžného 

období. 

Struktura kapitálu podle typu vlastnictví 

Graf 12 Struktura vlastních zdrojů v odvětví D podle typu vlastnictví 

  

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Mezi společnostmi vyrábějícími energie je nejvíce z nich v tomto vzorku vlastněno 

státem a domácími průmyslovými společnostmi, přičemž tyto podniky vykazují zároveň 

nadprůměrný, více než 60% podíl vlastních zdrojů, a v obou případech je tvořen více než 

z 50 % základním kapitálem.  U ostatních tuzemsky vlastněných společností mají větší 

význam nerozdělené zisky, podniky pod kontrolou finančních institucí mají téměř 

totožný podíl základního kapitálu a nerozdělených zisků, a to okolo 40 %, tzv. rodinné 

společnosti  pracují s 55% podílem nerozdělených zisků z minulých let. 

Společnosti v zahraničním vlastnictví hospodaří s nižšími vlastními zdroji celkem a mají 

i nižší podíl základního kapitálu. Specifikem je společnost Green Gas DPB, která 

vlastněná zahraniční finanční institucí. Rozhodující složkou vlastních zdrojů je výsledek 

hospodaření běžného období, který tvoří téměř 50 % vlastních zdrojů této společnosti. 

Energetické společnosti obecně se zdají být poměrně ziskové. Nejnižší podíl výsledku 

hospodaření mají společnosti ve státním vlastnictví, a to 5 %, v průměru ze všech 

44 společností je to 11 %. 
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 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU (E) 

Tabulka 14 Struktura vlastních zdrojů v odvětví E (2010 - 2014) 

 VK/A ZK KF RF VHML VH R 

2010 0,69 0,67 0,03 0,06 0,13 0,06 0,05 

2011 0,68 0,69 0,03 0,06 0,11 0,06 0,06 

2012 0,68 0,69 0,01 0,06 0,16 0,03 0,05 

2013 0,69 0,68 0,02 0,06 0,13 0,05 0,05 

2014 0,69 0,78 -0,02 0,07 0,10 0,02 0,06 

Průměr 0,69 0,70 0,01 0,06 0,13 0,04 0,05 
Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Vodárenské společnosti podobně jako společnosti v zemědělství (A) pracují s nejvyšším 

podílem vlastních zdrojů. V průměru stejný podíl vlastních zdrojů zaujímá opět základní 

kapitál, vývoj jeho podílu v čase je však zcela opačný. V zemědělství se podíl základního 

kapitálu snížil na úkor zvyšujících se zisků, u vodárenských společností naopak význam 

základního kapitálu roste, a to z 67 % v roce 2010 na 78 % v roce 2014. Tento vývoj je 

dán jednak poklesem nerozdělených zisků, které sice v roce 2012 dosáhly nejvyššího 

podílu, ale do roku 2014 klesly na nejnižší hodnotu 10 % vlastních zdrojů. Druhým 

důvodem je i nejnižší podíl výsledku hospodaření v roce 2014. 

Struktura kapitálu podle typu vlastnictví 

Graf 13 Struktura vlastních zdrojů v odvětví E podle typu vlastnictví 

 

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Vodárenské společnosti jsou zajímavé tím, že se sice neliší podíl vlastních zdrojů 

na pasivech mezi společnostmi v domácím a zahraničním vlastnictví, který se pohybuje 

v průměru okolo 60 %, odlišnosti však vykazují jednotlivé skupiny podle typu vlastnictví. 

Počet VZ/A

2 40%

4 33%

5 71%

8 80%

6 47%

6 73%

31 62%



47 
 

Nejvíce vlastních zdrojů opět využívají státem vlastněné podniky, které jsou v tomto 

vzorku zastoupeny nejpočetněji. Struktura vlastních zdrojů je poměrně typická, většinu 

tvoří základní kapitál doplněný nerozdělenými zisky. 

Podniky vlastněné jinými průmyslovými společnostmi hospodaří s více než 70% podílem 

vlastního kapitálu. Rozdíly mezi domácími a zahraničně vlastněnými společnostmi ale 

najdeme ve struktuře. U podniků s tuzemským vlastníkem převládá základní kapitál 

následovaný nerozdělenými zisky. Společnosti v zahraničním průmyslovém vlastnictví 

vykazují shodný podíl základního kapitálu a nerozdělených zisků, který je výrazněji 

doplňován vytvořenými rezervami. 

Podniky ve vlastnictví finančních institucí hospodaří s podílem vlastních zdrojů v rozmezí 

40 – 50 %. Rozhodující položku představuje základní kapitál, který kompenzuje záporné 

kapitálové fondy v případě společností pod zahraniční kontrolou, u domácích 

společností záporný výsledek hospodaření. 

Od ostatních se v tomto odvětví odlišují zejména společnosti ve vlastnictví jednotlivců 

nebo rodin. Základní kapitál u těchto společností absorbuje nepříznivé výsledky 

hospodaření v podobě záporné naakumulované ztráty minulých let. Nízký podíl vlastních 

zdrojů a nízká, v tomto případě spíše záporná, ziskovost by mohly podpořit argument 

pecking-order teorie, který říká, že společnosti s nízkou rentabilitou se musí spoléhat 

více na cizí zdroje. Otázkou zůstává, jakými faktory je ovlivněna rentabilita těchto 

společností a do jaké míry jsou věřitelé ochotni půjčovat společnostem, které se potýkají 

s nízkou ziskovostí. 

 STAVEBNICTVÍ (F) 

Tabulka 15 Struktura vlastních zdrojů v odvětví F (2010 - 2014) 

 VK/A ZK KF RF VHML VH R 

2010 0,54 0,38 0,05 0,06 0,36 0,11 0,05 

2011 0,54 0,37 0,06 0,06 0,39 0,08 0,04 

2012 0,55 0,41 0,05 0,06 0,39 0,04 0,04 

2013 0,54 0,40 0,06 0,07 0,40 0,04 0,04 

2014 0,54 0,41 0,06 0,06 0,40 0,03 0,04 

Průměr 0,54 0,39 0,06 0,06 0,39 0,06 0,04 
Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Stavebnictví z hlediska celkového podílu vlastních zdrojů na pasivech vykazuje podobné 

hodnoty jako zpracovatelský průmysl (C) a výroba energií (D). Z těchto tří odvětví má 
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nejnižší podíl základního kapitálu, který je kompenzován relativně nejvyššími 

nerozdělenými zisky. Tyto dvě složky se na vlastním kapitálu stavebních společností 

podílejí zcela rovnoměrně a i jejich význam v čase roste stejným způsobem. Naopak pro 

vývoj ve stavebnictví je nepříznivý pokles výsledku hospodaření. Ten tvořil v roce 2010 

celých 11 % vlastních zdrojů, už v roce 2012 poklesl na 4 % a v roce 2014 se dále snížil 

na pouhá 3 % vlastního kapitálu. 

Struktura kapitálu podle typu vlastnictví 

Graf 14 Struktura vlastních zdrojů v odvětví F podle typu vlastnictví 

 

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Jak už bylo uvedeno výše, stavebnictví je odvětvím s nejvyšším zastoupením 

nerozdělených zisků ve struktuře vlastního kapitálu, což potvrzuje i graf výše. 

Od průměru se odlišují pouze společnosti ve státním vlastnictví, u nichž převládá 

základní kapitál, a dále jediná společnost pod kontrolou zahraniční finanční instituce, 

jejíž vlastní zdroje jsou téměř ze 70 % tvořeny ostatními kapitálovými fondy, které však 

lze řadit na úroveň základního kapitálu. 

3.5 VÝZNAM CIZÍCH ZDROJŮ 

Podobně jako se předchozí kapitola věnovala struktuře vlastního kapitálu v jednotlivých 

odvětvích, tato se zaměřuje na strukturu cizích zdrojů. Nutno říci, že z hlediska vývoje 

v čase se složení cizích zdrojů ani u jednoho odvětví nijak zásadně nemění. Jak už 

naznačil rozbor rozvahy, nejvyužívanějším cizím zdrojem ve všech odvětvích jsou 

krátkodobé závazky. V největší míře je jako zdroj financování, zejména provozní činnosti, 

využívá stavebnictví (F), kde krátkodobé závazky tvoří více než 70 % cizích zdrojů 

a přispívají k tomu, že toto odvětví v nejmenší míře využívá dlouhodobé cizí zdroje, které 

Počet VZ/A

11 50%

31 52%

21 58%

3 84%

1 68%

4 59%

19 50%

90 54%
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představují pouhých 16 % cizích zdrojů. Naproti tomu stojí zemědělské podniky, jejichž 

cizí zdroje jsou téměř z 50 % tvořeny dlouhodobými zdroji,  a to úvěry s 30% podílem 

a dlouhodobými závazky s téměř 20% podílem. Téměř 40 % zaujímají dlouhodobé zdroje 

i v případě energetických společností (D) s rovnoměrným zastoupením dlouhodobých 

závazků a úvěrů. Krátkodobé bankovní úvěry jsou nejvyužívanější v případě společností 

ze zpracovatelského průmyslu. 

Graf 15 Struktura cizích zdrojů podle odvětví (A-F) 

 
Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

Následující graf se podrobněji věnuje struktuře cizích zdrojů v dílčích odvětvích 

zpracovatelského průmyslu.  

Graf 16 Struktura cizích zdrojů v dílčích odvětvích zpracovatelského průmyslu (C) 

 
Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 
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Průměrná výše dlouhodobých zdrojů ve zpracovatelském průmyslu je 21 % z cizích 

zdrojů. Nad průměrem se pohybují odvětví C03 - Výroba buničiny, papíru a výrobků 

z papíru a C07 - Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních 

výrobků, a to jak díky vyššímu podílu dlouhodobých závazků, tak dlouhodobých 

bankovních úvěrů. Mírně nadprůměrnou úroveň dlouhodobých zdrojů najdeme 

i u skupiny C02 - Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků, usní a výrobků z usně 

a C08 - Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků, jejichž celková struktura 

cizích zdrojů je velmi podobná. Vysoký podíl dlouhodobých závazků mají i rafinérské 

společnosti (C04), jejich průměrná výše dlouhodobých bankovních úvěrů je však ze všech 

srovnávaných odvětví zpracovatelského průmyslu nejnižší. Nejvyšší, 20%, zastoupení 

krátkodobých bankovních úvěrů vykazují potravinářské podniky (C01) a podniky 

zabývající se výrobou chemických látek (C05). Cizím zdrojem s nejvyšším podílem jsou 

jako ve všech odvětvích krátkodobé závazky, u společností vyrábějících elektrická 

zařízení (C10) a ostatních podniků zpracovatelského průmyslu (C13) představují dokonce 

70 % cizích zdrojů. 

Struktura cizích zdrojů podle typu vlastnictví 

Tato část se zaměřuje na vliv typu vlastnictví na strukturu cizích zdrojů, grafy 

k jednotlivým odvětvím jsou uvedeny jako přílohy 2 až 8. 

V případě zemědělství (A) je nejvíce společností v domácím průmyslovém vlastnictví. 

Tyto společnosti se od výše popsaného průměru liší nižším podílem dlouhodobých 

zdrojů, který činí zhruba 30 %. Průměrnou hodnotu za celé odvětví vychylují tři 

společnosti pod kontrolou zahraničních finančních institucí, jejichž dlouhodobé zdroje, 

tvořené převážně dlouhodobými závazky, zaujímají podíl na celkových cizích zdrojích 

78 %. Druhou výjimkou v tomto vzorku je podnik s individuálním zahraničním 

vlastnictvím, který nejenže ve značné míře využívá krátkodobé bankovní úvěry, ale i jeho 

míra zadlužení dosahuje nadprůměrné hodnoty 76 %. 

Odvětví těžba a dobývání (B) zahrnuje pouze 10 společností, rozdíly mezi jednotlivými 

typy vlastnictví jsou tak výrazně ovlivněny specifiky konkrétních podniků. Za zmínku stojí 

rozdíl mezi společnostmi ve vlastnictví jiných průmyslových podniků, dlouhodobé zdroje 
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u společností s tuzemským majitelem tvoří 30 % cizích zdrojů, kdežto podniky 

s vlastníkem ze zahraničí je využívají v minimální míře pouhých 6 %. 

Většina společností ve zpracovatelském průmyslu (C) má za vlastníka jinou průmyslovou 

společnost a jejich struktura cizích zdrojů se ve vzájemném srovnání téměř neliší. 

Společnosti pod kontrolou zahraničních finančních institucí se vyznačují nižší mírou 

využití úvěrů než analogické společnosti s domácím vlastníkem. Opačná situace je 

u podniků v individuálním vlastnictví, kde naopak společnosti se zahraničním majitelem 

financují svoji činnost více úvěry a to zejména dlouhodobými. 

Odvětví výroba energií (D) je charakteristické tím, že téměř polovina společností je 

ve státním vlastnictví a dalších asi 30 % podniků je vlasněno jinou domácí průmyslovou 

společností. Lze říci, že podniky pod domácí průmyslovou kontrolou využívají 

konzervativnější financování než podniky státní, neboť jejich míra zadlužení je mírně 

nižší a naopak mají vyšší podíl dlouhodobých cizích zdrojů. Specifikem totoho odvětví je 

společnost pod kontrolou zahraniční finanční instituce, která je zadlužená ze 70 % a to 

především dlouhodbými bankovními úvěry. 

Zásobování vodou (E) je opět typické převahou státního vlastnictví se strukturou zdrojů 

odpovídající výše popsanému průměru. Za zmínku v tomto odvětví stojí společnosti 

s domácím průmyslovým vlastníkem, které vůbec nepoužívají úvěrové financování. 

Ve stavebnictví (F) převládá domácí individuální typ vlastnictví. Tyto společnosti mají 

oproti ostatním nižší míru dlouhodobých zdrojů a naopak vyšší využití krátkodobých 

bankovních úvěrů. Druhým nejvýznamnějším vlastníkem jsou domácí průmyslové 

společsnoti. Podniky pod touto kontrolou se oproti výše uvedené skupině vyznačují 

zejména nižší mírou úvěrového financování.  

3.6 VZTAH ZADLUŽENOSTI A ZISKOVOSTI 

Jako jedna z významných determinant kapitálové struktury je udávána rentabilita, a to 

jako proměnná vyjadřující schopnost podniku generovat zdroje. Každá z výše 

vymezených teorií kapitálové struktury však předkládá opačný vliv rentability na úroveň 

zadluženosti. Trade-off teorie říká, že společnosti s vyšší mírou zisků si mohou dovolit 

více se zadlužit. Argumentace pecking order teorie je naopak taková, že společnosti, 

které jsou schopny generovat dostatek zdrojů vlastní činností, nepotřebují využívat tolik 
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cizí zdroje. Cílem této kapitoly je popsat rentabilitu společností v jednotlivých odvětvích 

za sledované období a posoudit existenci případného vztahu mezi rentabilitou 

a zadlužeností. 

 RENTABILITA CELKOVÝCH AKTIV (ROA) 

Výchozím ukazatelem ziskovosti je rentabilita celkového kapitálu (ROA), která vyjadřuje 

zhodnocení aktiv bez ohledu na původ zdrojů, ze kterých jsou financovány. V případě 

propočtu ukazatele rentability se jako vhodné jeví použití váženého aritmetického 

průměru, za váhy byly zvoleny podíly tržeb jednotlivých podniků na tržbách odvětví.  

Graf 17 Vývoj ROA v odvětvích A - F (2010 - 2014) 

 

Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Jak ukazuje graf 17, rentabilita každého odvětví se ve sledovaných letech vyvíjela 

rozdílně. V průměru nejvyšších hodnot rentability dosáhly společnosti zpracovatelského 

průmyslu (C), jejichž průměrná rentabilita za celé období je téměř 9 %. Až do roku 2011 

docházelo ke zlepšování situace po nepříznivém období hospodářské krize. Mezi roky 

2010 a 2011 se rentabilita zlepšila z 8 % na 9,4 %. Roky 2012 a 2013 však představovaly 

útlum a pokles dokonce pod úroveň roku 2010. Výrazné zlepšení znamenal až rok 2014, 

kdy rentabilita dosáhla necelých 10 %. 

Druhou nejvyšší průměrnou hodnotu rentability mělo odvětví výroba energií (D), jehož 

rentabilita byla v prvních třech ze sledovaných obdobích ze srovnávaných odvětví 
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nejvyšší. Poslední tři roky však znamenaly pro energetické společnosti negativní vývoj, 

který způsobil propad rentability z 10,3 % v roce 2011 na 5,7 % v roce 2014.  

Téměř totožně se vyvíjela rentabilita ve stavebnictví (F) s hlavním rozdílem, že průměrná 

hodnota rentability byla o 3,5% bodu nižší. Stavební společnosti byly negativně 

ovlivněny zejména roky 2012 a 2013, kdy rentabilita klesla ze 6 % v roce 2011 na vůbec 

jednu z nejnižších hodnot – 3,9 % v roce 2013. Na rozdíl od energetických společností lze 

u stavebních firem pozorovat mírné zlepšení v posledním roce. Otázkou zůstává, zda 

bude tento trend pokračovat. 

Naopak k nejlepšímu vývoji rentability došlo u zemědělských společností (A). Toto 

odvětví bylo pravděpodobně výrazně ovlivněno negativním ekonomickým vývojem z let 

2008 a 2009, který způsobil, že i rentabilita v roce 2010 byla nejnižší ze sledovaných 

odvětví – pouhých 3,8 %. Do roku 2014 se však téměř zdvojnásobnila na hodnotu 7,5 %. 

Zajímavý vývoj rentability je v těžebním odvětví (B), a to zejména v roce 2013. Pro 

ostatní odvětví představoval rok 2013 buď pokles, nebo pouze mírný nárůst rentability 

oproti předchozímu období, těžební společnosti naopak dosáhly výrazného meziročního 

zlepšení o téměř 1,5% bodu na 7,7 %. Toto zlepšení však nebylo trvalé a v roce 2014 

klesla jejich rentabilita na pouhých 5,9 %. 
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Graf 18 Vývoj ROA ve zpracovatelském průmyslu (2010 - 2014) 

 

Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Graf výše ukazuje podrobněji rentabilitu ve zpracovatelském průmyslu. Přesto, že vývoj 

v jednotlivých dílčích odvětvích je rozkolísaný a nestejný, pro většinu z nich platí, že 

došlo ke zvýšení ziskovosti mezi roky 2010 a 2014, v roce 2014 byla rentabilita většiny 

odvětví nad 8 % nebo blízko této hodnoty. Výjimku představují pouze rafinérské 

společnosti (C04), které jsou zároveň odvětvím s nejnižší, v roce 2013 dokonce 

zápornou, rentabilitou. Druhou výjimkou je odvětví C05 - Výroba chemických látek 

a chemických přípravků, které sice dosáhlo v roce 2011 nejvyšší rentability 

ze sledovaných odvětví, v následujících dvou letech však zaznamenalo poměrně značný 

propad a ani změna trendu v roce 2014 nepomohla k navrácení se na původní úroveň 

z roku 2010. 

Na vývoji rentability se u většiny odvětví negativně projevily roky 2012 a 2013. Rostoucí 

ziskovost v tomto roce realizovaly pouze dvě odvětví, a to C08 - Výroba základních kovů, 

hutních a kovodělných výrobků a C13 – Ostatní společnosti zpracovatelského průmyslu. 

Jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly, rentabilita představuje jeden z teoretických 

faktorů kapitálové struktury. Cílem následující části kapitoly je posoudit vztah mezi 

rentabilitou a zadlužeností u zkoumaného vzorku společností.  
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Na základě teorií uvedených v první kapitole této práce byly stanoveny následující 

hypotézy: 

H0: non H1 

H1: existence lineární závislosti mezi ROA a DR 

Tabulka 14 ukazuje korelační koeficienty mezi rentabilitou celkových aktiv a věřitelským 

rizikem. Hodnoty byly stanoveny na základě panelových dat pomocí korelační matice.  

P-hodnoty větší než přípustná hladina významnosti, za kterou je považováno 5 %, svědčí 

ve prospěch nulové hypotézy, v tomto případě nulové korelace. 

Tabulka 16 Korelační koeficienty mezi DR a ROA podle odvětví (A-F) 

 A B C D E F 

KK -0,0048 0,0334 -0,1730 -0,1249 -0,0380 -0,1344 

p-hodnota 0,8380 0,7354 0,0000 0,0279 0,4509 0,0000 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Výsledky ukazují, že o možné závislosti mezi rentabilitou a zadlužeností lze uvažovat 

ve třech odvětvích – zpracovatelském průmyslu (C), u energetických (D) a stavebních 

společností (F). V těchto případech  je korelační koeficient statisticky významný. 

Vypočtené hodnoty naznačují nepřímou závislost, která hovoří ve prospěch pecking 

order teorie.  

Zpracovatelskému průmyslu je však vhodnější věnovat podrobnější pohled, který 

ukazuje tabulka 15. 

Tabulka 17 Korelační koeficienty mezi DR a ROA za dílčí odvětví zpracovatelského průmyslu (C) 

 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 

KK -0,1072 -0,2128 -0,0944 -0,3098 -0,3366 0,0454 -0,2375 -0,1590 -0,1238 -0,0590 -0,1714 0,0812 -0,1160 

p-hodnota 0,0053 0,0032 0,1490 0,2611 0,0000 0,7306 0,0000 0,0000 0,1690 0,4254 0,0001 0,3318 0,0237 

Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Propočet korelačních koeficientů za dílčí odvětví výše uvedenou závislost mezi 

rentabilitou a zadlužeností ve většině případů potvrzuje. Na 5% hladině významnosti lze 

přijmout hodnoty korelačních koeficientů v 7 ze 13 odvětví. Záporné hodnoty 

korelačních koeficientů vyjadřují existenci nepřímé závislosti, která v souladu s výše 

vymezenými teoretickými hypotézami hovoří ve prospěch pecking order teorie. 
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 RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU (ROE) 

Druhým sledovaným ukazatelem ziskovosti je rentabilita vlastního kapitálu, opět 

počítaná jako vážený průměr, kde vahami jsou velikosti tržeb. 

Graf 19 Vývoj ROE v odvětvích A - F (2010 - 2014) 

 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Vývoje rentability vlastního kapitálu vykazuje v jednotlivých odvětvích stejné trendy jako 

v případě rentability celkových aktiv. V tomto případě se však velmi odchyluje 

energetické odvětví (D), které má v celém sledovaném období jednoznačně nejvyšší 

rentabilitu vlastního kapitálu a to i přes klesající trend a výrazný propad v roce 2012. 

Nejvyšší hodnoty toto odvětví dosáhlo v roce 2010, kdy byla rentabilita vlastního 

kapitálu rovna 21,4 %. Do roku 2014 však klesla na 13,1 % a přiblížila se tak ostatním 

odvětvím. 

Na pozici odvětví s nejnižší rentabilitou vlastního kapitálu bylo zemědělství (A) 

vystřídáno stavebnictvím (F). Zemědělské společnosti si během sledovaných pěti let 

polepšily z 2,6 % v roce 2010 na 8,5 % v roce 2014, naopak u stavebních firem došlo 

k propadu z 10,5 % na 6,8 %. Zajímavé je, že v roce 2014 došlo ke sblížení hodnot 

rentability, rentabilita čtyř ze sledovaných odvětví se pohybuje v rozmezí 6,8 % až 8,8 %. 

Zbylá dvě odvětví pak vykazují souhlasné hodnoty okolo 13 %. 

Hodnoty rentability dílčích odvětví zpracovatelského průmyslu jsou relativně 

rovnoměrně rozprostřeny okolo průměru zpracovatelského průmyslu jako celku. Mezi 

roky 2010 a 2011 došlo ke zlepšení rentability ze 7,5 % na 12,7 %, které ale bylo 
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následováno negativním vývojem v dalších letech s návratem na původní úroveň z roku 

2010. 

Následující graf ukazuje podrobnější pohled na zpracovatelský průmysl. 

Graf 20 Vývoj ROE ve zpracovatelském průmyslu (2010 - 2014) 

 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Na úvod je vhodné upozornit, že v případě propočtu rentability vlastního kapitálu se 

zejména v případě odvětví C01 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových 

výrobků a C08 - Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků projevuje jeden 

z nedostatků váženého aritmetického průměru, a to vychýlení v důsledku extrémních 

hodnot. Zmíněná odvětví vykazují hodnoty rentability výrazně pod  -30 %. Příčinou je 

několik společností, jejichž výsledek hospodaření v běžném období byl záporný 

a zároveň vykázaly úroveň věřitelského rizika nad 90 %. 

Nejziskovější jsou stejně jako v případě rentability celkových aktiv odvětví C05 - Výroba 

chemických látek a chemických přípravků a C10 - Výroba elektrických zařízení, kdy obě 

v roce 2014 dosáhly průměrné rentability vlastního kapitálu vyšší než 35 %. Pro chemické 

společnosti (C05) je vývoj rentability vlastního kapitálu příznivější než vývoj rentability 

celkových aktiv, neboť ta se po propadu v roce 2013 v následujícím období vrátila pouze 

na úroveň výchozího období, kdežto rentabilita vlastního kapitálu výchozí hodnotu 

výrazně překonala. 
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Pokud pomineme extrémní hodnoty uvedené výše, nejnižší zhodnocení vlastního 

kapitálu stejně jako zhodnocení aktiv najdeme v případě odvětví C04 - Výroba koksu, 

jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy. 

Stejně jako pro rentabilitu celkových aktiv tak i pro rentabilitu vlastního kapitálu byly 

stanoveny korelační koeficienty pro posouzení vztahu k zadluženosti. Testované 

hypotézy jsou formulovány následovně: 

H0: non H1 

H1: existence lineární závislosti mezi ROE a DR 

Tabulka 18 Korelační koeficienty mezi DR a ROE podle odvětví (A-F) 

 A B C D E F 

KK -0,0542 0,2704 -0,1027 0,2095 -0,0461 -0,0893 

p-hodnota 0,0202 0,0053 0,0000 0,0002 0,3613 0,0039 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Vypočtené korelační koeficienty naznačují existenci závislosti mezi proměnnými, neboť 

kromě odvětví zásobování vodou (E) jsou statisticky významné na 5% hladině 

významnosti a kromě zemědělství dokonce na 1% hladině významnosti. V případě 

zemědělství (A), zpracovatelského průmyslu (C) a stavebnictví (F) hodnoty hovoří 

ve prospěch nepřímé, i když opět poměrně slabé, závislosti. V odvětví těžba a dobývání 

(B) a výroba energií (D) naznačují pozitivní závislost, která potvrzuje hypotézu trade-off 

teorie. 

Zpracovatelskému průmyslu se podrobněji věnuje tabulka 17. 

Tabulka 19 Korelační koeficienty mezi DR a ROE v dílčích odvětvích zpracovatelského průmyslu (C) 

 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 

KK -0,1293 -0,1983 -0,0551 -0,4128 0,0244 0,3964 -0,1716 -0,1159 0,0040 0,1538 -0,0417 0,2677 -0,0894 

p-hodnota 0,0008 0,0061 0,4002 0,1262 0,7453 0,0017 0,0001 0,0021 0,9646 0,0365 0,3385 0,0011 0,0817 

Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

V dílčích odvětvích zpracovatelského průmyslu lze vypočtené korelační koeficienty 

přijmout jako statisticky významné na 5% hladině významnosti v 7 ze 13 odvětví, přičemž 

typ závislosti ani zde není jednoznačný. Negativní vztah najdeme u potravinářských 

(C01), textilních (C02) společností a u firem vyrábějících plastové (C07) a kovové (C08) 

výrobky. V těchto čtyřech případech se hodnoty korelačních koeficientů pohybují 

v intervalu -0,2 až -0,1. Pozitivní závislost mezi proměnnými vykazují farmaceutické 

společnosti (C06) a dále společnosti vyrábějící elektrická zařízení (C10) a dopravní 
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prostředky (C12). V případě těchto podniků se závislost ukazuje jako silnější, neboť 

hodnoty korelačních koeficientů se pohybují v intervalu 0,15 až 0,4. 

 ROZKLAD RENTABILITY VLASTNÍHO KAPITÁLU 

Z grafů uvedených v předchozích částech této kapitoly je patrné, že hodnoty rentability 

vlastního kapitálu se pohybují v širším intervalu než hodnoty rentability celkových aktiv. 

To je dáno zejména tím, že na rentabilitu vlastního kapitálu působí jako jeden z činitelů 

i struktura kapitálu. Pro posouzení vlivu zadluženosti se tak nabízí i rozklad rentability 

vlastního kapitálu na dílčí ukazatele. Použit byl logaritmický rozklad, vzhledem 

k provázanosti součinu faktorů a potřebě nezápornosti vstupních hodnot, tak nemohla 

být použita ani průměrná ani dílčí data. Nejdříve tak byly sečteny hodnoty vstupních dat 

za jednotlivá odvětví a následně z nich byly vypočítány jednotlivé ukazatele. 

Tabulka 20 Logaritmický rozklad ROE (období 2014/2010) 

 

Relativní 
změna 

ROE 

Vliv příčinných ukazatelů 

Rentabilita 
tržeb 

Obrat 
aktiv 

Finanční 
páka 

A 1,63 1,46 0,16 0,01 

B 0,07 0,05 -0,07 0,10 

C01 -0,06 -0,19 0,19 -0,06 

C02 0,58 0,33 0,21 0,04 

C03 -0,03 -0,19 -0,02 0,18 

C04 -0,02 0,15 -0,16 -0,01 

C05 0,14 -0,30 0,26 0,18 

C06 -0,33 -0,30 0,01 -0,03 

C07 0,01 -0,20 0,08 0,13 

C08 3,24 2,81 0,34 0,09 

C09 -0,23 0,25 -0,11 -0,37 

C10 0,23 0,23 0,18 -0,18 

C11 0,44 0,47 0,05 -0,07 

C12 0,19 0,02 0,09 0,08 

C13 0,13 0,15 0,15 -0,17 

D -0,46 -0,32 -0,16 0,02 

E 0,12 0,11 0,04 -0,04 

F -0,36 -0,29 -0,06 -0,01 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Tabulka výše ukazuje hodnoty logaritmického rozkladu rentability vlastního kapitálu 

za celé sledované období, počítána tak byla změna mezi roky 2010 a 2014. Jak už bylo 

naznačeno na základě rozboru grafu výše, k největšímu zhoršení rentability došlo 
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v případě energetických společností (D) a dále v případě stavebních firem (F), z dílčích 

odvětví zpracovatelského průmyslu se nejhůře vyvíjela souhrnná rentabilita 

farmaceutického odvětví (C06).  Pozitivně se změnilo zhodnocení vlastních zdrojů 

v případě zemědělství (A), kde se souhrnná rentabilita zvýšila o více než 60 %. 

Ze zpracovatelského průmyslu se nejlépe vyvíjela rentabilita výrobců kovů 

a kovodělných výrobků (C08). Souhrnná rentabilita tohoto odvětví vzrostla z necelých 

2 % na více než 7,5 %. U obou odvětví stálo za pozitivním vývojem zlepšení rentability 

tržeb vyjadřující efektivnost provozní činnosti. 

Změna zadlužení se nejlépe projevila u papírenských (C03) a chemických (C05) 

společností, v obou případech došlo ke zvýšení souhrnné zadluženosti odvětví. 

Zadluženost tak kompenzovala zhoršení rentability tržeb, podobně jako u společností 

vyrábějících plasty (C07). V odvětví vyrábějícím počítače a elektroniku (C09) došlo mezi 

roky 2010 a 2014 ke snížení souhrnné finanční páky z hodnoty 2,3 na 1,5, tabulka ale 

ukazuje, že tato změna nebyla přínosná a lze říci, že toto odvětví pozitivně těžilo z vyšší 

míry zadluženosti. Negativně se snížení finanční páky projevilo i u společností 

vyrábějících elektrická zařízení (C10). V tomto případě však byla tato změna 

kompenzována zlepšením v provozní oblasti, stejným způsobem se vyvíjela situace 

i u ostatních společností zpracovatelského průmyslu (C13).  

Jednoznačně nejhorší postavení mezi srovnávanými odvětvími má stavebnictví (F), kde 

všechny dílčí ukazatele působily negativně a souhrnná rentabilita tohoto odvětví tak 

klesla o 36 %.

3.7 VZTAH ZADLUŽENOSTI A LIKVIDITY 

Zadluženost, vyjádřená např. ukazatelem věřitelského rizika, poukazuje spíše 

na dlouhodobou charakteristiku finanční pozice podniku, kterou označujeme jako 

solventnost a na kterou se soustředí i výše uvedené teorie. Analýza kapitálové struktury 

provedená výše však ukázala, že velká většina všech zkoumaných společností využívá ve 

velké míře krátkodobé cizí zdroje a to zejména krátkodobé závazky. Jako vhodný se mi 

tak jeví i pohled na jinou charakteristiku finanční situace podniku – likviditu, jako 

ukazatel krátkodobé platební schopnosti.  
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Graf níže ukazuje hodnoty likvidity v jednotlivých odvětvích. Tyto hodnoty byly určeny 

jako medián pro daný rok a odvětví. Hodnoty vypočtené jako průměr byly v tomto 

případě výrazně nadhodnoceny. 

Graf 21 Vývoj likvidity v odvětvích A - F (2010 - 2014) 

 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

V případě hodnocení likvidity konkrétního podniku je vhodné naměřené hodnoty 

porovnávat s průměrem odvětví, v této situaci je však potřeba vymezit prahové hodnoty 

pro posouzení strategie. Marek (2009, str. 283) udává jako konzervativní likviditu vyšší 

než 1,5, naopak hodnoty nižší než 1 hovoří ve prospěch agresivní strategie. 

Odvětví jsou z hlediska likvidity rozděleny do tří skupin. První skupina zahrnuje těžební 

(B) a vodárenské (E) společnosti, které vykazují nejvyšší hodnoty likvidity, jež lze 

vzhledem k vymezeným hodnotám označit jako konzervativní. Pokud odhlédneme 

od propadu hodnoty likvidity u těžebních společností v roce 2011, obě odvětví vykazují 

klesající trend následovaný nárůstem zejména mezi roky 2013 a 2014. Na konci období 

se tak obě odvětví přibližují k hodnotě likvidity 2. Tyto společnosti kromě vysoké likvidity 

vykazují i relativně nízkou průměrnou míru zadlužení, tedy poměrně konzervativní 

finanční management. Zajímavé však je, že jejich rentabilita dosahuje jedněch 

z nejvyšších hodnot ze srovnávaných odvětví. 

Druhou skupinou jsou společnosti s relativně konstantním vývojem likvidity v intervalu 

1,35 až 1,5, patří sem zemědělské (A), energetické (D) a stavební (F) společnosti. 

Ze srovnávaných odvětví se vymyká zpracovatelský průmysl (C), který dosahuje 
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nejnižších hodnot likvidity. Ty se v prvních třech letech pochybují na hranici 1 s mírným 

zvýšením na 1,1 v posledních dvou letech. Vzhledem k odlišnému charakteru výrobního 

procesu nelze provést jednoznačné srovnání s ostatními odvětvími, přesto se zdá, že 

nižší likvidita umožňuje průmyslovým společnostem dosahovat relativně vysoké 

rentability (viz graf 17). 

Bližší pohled na dílčí odvětví zpracovatelského průmyslu však ukazuje poměrně velký 

rozptyl hodnot likvidity, které se pohybují od 0,5 až po výrazně více než 2, přesto je však 

většina odvětví v posledním roce koncentrována v intervalu 0,9 až 1,15. 

Graf 22 Vývoj likvidity ve zpracovatelském průmyslu (2010-2014) 

 

Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Nejvýrazněji se od průměru odlišují podniky vyrábějící elektroniku a optické přístroje 

(C09) a společnosti produkující elektrické zařízení (C10), jež nejen že dosahují nejvyšších 

hodnot likvidity v posledním roce, a to 2,63 resp. 2,39, ale vykazují také výrazně rostoucí 

trend. Co se týče zadluženosti, v roce 2014 se jednalo o odvětví s nejnižší mírou 

věřitelského rizika. Vztah k rentabilitě tak jednoznačný není, neboť v prvních čtyřech 

sledovaných letech se sice obě odvětví pohybovala mezi nejziskovějšími, rok 2014 

představoval výrazný nárůst rentability aktiv pro odvětví C10, druhé zmiňované odvětví 

se však propadlo k průměru zpracovatelského průmyslu. Nadprůměrných hodnot 

dosahují také ostatní podniky zpracovatelského průmyslu (C13) a také chemické (C05) 

a farmaceutické (C06) společnosti, jejichž likvidita se pohybuje okolo 1,5. Farmaceutické 
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firmy se této hodnotě přiblížily až v posledním roce po poklesu z hodnoty 1,9, které 

dosahovaly ještě v roce 2012.  

V předchozích srovnáních představovala výjimku skupina rafinérských společností (C04), 

které na jedné straně pracují s nejvyšší průměrnou mírou věřitelského rizika 

ve zpracovatelském průmyslu, zároveň ale dosahují nejnižší rentability aktiv. V případě 

likvidity se vymykají zejména v prvních třech letech, kdy je jejich likvidita na úrovni 

pouhých 0,5, následně však rose až na 0,9 v roce 2014.  
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4 TESTOVÁNÍ MODELŮ 

Tato část práce se věnuje aplikování výše uvedených modelů týkajících se kapitálové 

struktury na české akciové společnosti. Podkladem většiny testů byl základní vzorek 

1 531 společností za období 2010 – 2014, s tím, že první období bylo ztraceno v důsledku 

propočtu změnových  nebo tokových proměnných, takže do testů vstupují data pouze 

za roky 2011 – 2014. Modely byly odhadovány jak pro celý vzorek společností, tak pro 

jednotlivé základní sekce odvětví. 

Jako základní vysvětlovaná proměnná vystupuje ukazatel DR vyjádřený jako podíl 

celkových cizích zdrojů na aktivech. Vzhledem k tomu, že pouze 5 společností 

z celkového vzorku jsou společnosti veřejně obchodované, nenabízí se možnost využít 

tržní data pro odvození hodnoty vlastního kapitálu. Toto ocenění by bylo jednoznačně 

přesnější, neboť teorie vychází z předpokladu, že optimalizace kapitálové struktury by 

měla vést k maximalizaci tržní hodnoty. Ukazatel je tak propočten pouze na úrovni 

účetních hodnot. 

Ukazatel DR zahrnuje veškeré cizí zdroje, Rajan a Zingales (1995) však poukazují na to, 

že pokud chceme vyjádřit, jakým způsobem je firma financována, je vhodnější použít 

poměr úročeného dluhu k vloženému kapitálu, který je definován jako úročený dluh plus 

vlastní kapitál, neboť ostatní závazky se vztahují především k provozní činnosti. Ani 

použití tohoto ukazatele není vhodné pro sledovaný vzorek, neboť pro mnoho 

společností je jeho hodnota nulová. 

Co se týče dostupnosti dat pro vysvětlující proměnné, problém nastal zejména se 

získáním tokových cash flow proměnných, na nichž je založeno testování pecking order 

teorie. Zásadním bodem tak bylo jak se co nejvíce přiblížit skutečným veličinám pomocí 

propočtu s využitím rozvahových a výsledkových položek (viz níže).  

Průřezové charakteristiky jsou ve většině případů založeny na finanční pozici či 

výkonnosti firmy, tedy na rozvaze nebo výsledku hospodaření. Problém tak byl 

především s vyjádřením možných růstových příležitostí, které ve většině studií bývají 

spojovány s Market to Book ratiem nebo náklady na výzkum a vývoj. V tomto případě 

jsem se tak musela opět spokojit pouze s účetními hodnotami týkajícími se 

dlouhodobého majetku. 
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Teoretická část práce představuje verzi modelu, který zohledňuje i vliv nákladů 

zastoupení. Ty jsou vyjádřeny veřejnou obchodovatelností, typem vlastnictví nebo 

podílem manažerů na vlastnictví společnosti. Od záměru využít tento model jsem 

ustoupila z důvodu nerovnoměrného rozložení společností podle výše uvedených 

charakteristik, ať už se jedná o veřejnou obchodovatelnost nebo typ vlastnictví.  

Propočet jednotlivých proměnných je uveden u specifikace modelů níže včetně dalších 

případných provedených úprav. K odhadům byl použit volně dostupný statistický 

software Gretl. 

4.1 MODEL 1 

Jako první je testován model sestavený Shyamem-Sunderem a Myersem (1999). Ten je 

založen na dvou základních samostatných rovnicích, které jsou definovány pro 

jednotlivé teorie.  

Trade-off teorie 

Rovnice 11 

∆𝐷𝑅𝑖𝑡 = 𝑏𝑇𝐴(𝐷𝑅𝑖𝑡
∗ − 𝐷𝑅𝑖𝑡−1) + 𝑒𝑖𝑡 

Rovnice 12 

𝐷𝑅𝑖𝑡
∗ = 𝑎 + 𝑏1(𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)𝑡 + 𝑏2(𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ)𝑡 + 𝑏3(𝑇𝑎𝑥)𝑡 + 𝑏4(𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)𝑡 

Rovnice 11 vychází z rovnice 1 a ověřuje platnost trade-off teorie,  tedy zda společnosti 

sledují, ať už vědomě či nevědomě, optimální dluhový poměr DRit
*. Oproti rovnici 1 bylo 

změněno označení pro dluhový poměr, kdy místo D je použito DR v souladu s  metodikou 

vymezenou v kapitole 2.1, tato změna označení je aplikována v celé kapitole 4. 

Optimální dluhový poměr je v prvním případě pro jednotlivé společnosti určen jako 

průměrná hodnota jejich zadlužení za sledované období. V druhém případě je odhadnut 

na základě rovnice 12 se zohledněním firemních charakteristik, které jsou určeny 

následovně: 

Tangibility = podíl hmotných aktiv na celkových aktivech, 

Growth = procentuální změna dlouhodobého majetku, tato proměnná nahrazuje 

náklady na výzkum a vývoj (RD) použité v rovnici 2,  

Tax = podíl daňových nákladů na DPPO na EBIT, 
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Profitability = rentabilita celkových aktiv vyjádřená jako podíl EBIT na celkových aktivech, 

odpovídá proměnné Earnings použité v rovnici 2. 

Tato část modelu, kromě stanovení růstových příležitostí, nevyžadovala žádné zásadní 

úpravy. 

Pecking order teorie 

Rovnice 13 

𝐷𝐸𝐹𝑡 = 𝐷𝐼𝑉𝑡 + 𝐼𝑡 + ∆𝑊𝑡 − 𝑂𝐶𝐹𝑡 

Rovnice 14 

∆𝐷𝑅𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑏𝑃𝑂𝐷𝐸𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Druhá část modelu se týká pecking order teorie, kde klíčovým bodem je stanovení DEF. 

Ve srovnání s původním vymezením v rovnici 3 bylo použito označení OCF pro provozní 

cah flow a byla vypuštěna krátkodobá část dlouhodobých závazků k počátku období, a to 

z toho důvodu, že tuto položku jednoduše nelze určit z rozvahy bez znalosti 

podrobnějších informací např. z přílohy účetní závěrky. Frank a Goyal (2003) nepovažují 

tuto hodnotu za vysvětlující na základě empirického ověření a tudíž ji do modelu taktéž 

nezahrnují (viz rovnice 8). 

Problém při odhadování tohoto modelu představuje zejména výše zmíněný nedostatek 

dat týkajících se peněžních toků, které jsou základem pro určení DEF. Tato data tak 

musela být určena na základě aproximace z hodnot ze stavových výkazů: 

Rovnice 15 

𝐷𝐼𝑉𝑡 = 𝑁𝐼𝑡−1 + (𝑅𝐸𝑡−1 − 𝑅𝐸𝑡) + (𝐹𝑁𝐼𝑡−1 − 𝐹𝑁𝐼𝑡) 

kde NI je výsledek hospodaření, RE jsou nerozdělené zisky resp. výsledek hospodaření 

minulých let a FNI fondy ze zisku. 

Rovnice 16 

𝐼𝑡 = 𝐹𝐴𝑡 − 𝐹𝐴𝑡−1 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑡 

kde I jsou kapitálové výdaje, FA fixní aktiva a Depr výše odpisů za dané období. 

Rovnice 17 

𝑊𝑡 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů 

kde W je pracovní kapitál. 



67 
 

Rovnice 18 

𝑂𝐶𝐹𝑡 = 𝑁𝐼𝑡 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑡 

Vzhledem k tomu, že výše zadlužení je měřena ve vztahu k aktivům, také vypočtená 

hodnota DEF je vztažena k celkové bilanční sumě. 

 VÝSLEDKY 

Model 1a: Hromadné OLS, závislá proměnná ΔDR, délka časové řady = 4, v závorkách – 
p-hodnoty 

 
Odvětví N konstanta bTA R2 

celý vzorek 1 531 −0,00123818 
 (0,1516) 

0,809068 
 (0,0000) 

0,410614 

A 367 0,000793676  
(0,5743) 

0,714716 
(3,82e-159) 

0,388793 

B 21 0,0113039 
(0,2851) 

0,692107  
(2,28e-09) 

0,346898 

C 794 −0,00277764 
(0,0268) 

0,804889 
(0,0000) 

0,397025 

D 62 −0,00366212 
(0,2530) 

0,941316 
(3,13e-038) 

0,491678 

E 79 0,00110214 
(0,7384) 

0,878821 
(2,35e-049) 

0,499643 

F 208 −0,000482633  
(0,8606) 

0,897374 
(2,81e-110) 

0,450607 

Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Tato tabulka uvádí výsledky základního modelu trade-off teorie. Pro testování byla 

použita základní metoda nejmenších čtverců. Panelová diagnostika ukazovala 

ve prospěch použití modelu náhodných efektů, přičemž výsledky tohoto modelu se 

od hromadné metody nejmenších čtverců lišily pouze minimálně. Při aplikaci metody 

nejmenších čtverců je nutné dodržení základních předpokladů. Hypotéza 

homoskedasticity, s použitím Whiteova testu, a normality, testované pomocí Chí-

kvadrát testu dobré shody, není zamítnuta na 5% hladině významnosti a v modelu se 

nevyskytuje ani autokorelace. 

Výsledky naznačují platnost trade-off teorie pro české akciové společnosti. Konstantu 

blízkou nule Shyam-Sunder a Myers interpretují jako důkaz toho,  že vybraný vzorek 

společností není vychýlen směrem ke společnostem, které se pohybují pod svým 

optimálním dluhovým poměrem.  
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V případě českých společností vychází jako mnohem vyšší koeficient bTA, a to 0,81. Pro 

srovnání Shyam-Sunder a Myers naměřili bTA = 0,41 s koeficientem determinace 0,25. 

Singh a Kumar (2008) rovněž nezamítají trade-off teorii v případě indických společností. 

Koeficient bTA v jejich případě je roven 0,178. 

Z jednotlivých odvětví se zdá, že trade-off teorie nejsilněji působí v odvětví výroba 

energií (D), zpracování vody (E) a stavebnictví (F). 

Použití odhadu optimálního dluhového poměru pomocí rovnice 12 bylo provedeno 

pouze pro vzorek jako celek. Důvodem pro toto rozhodnutí byla krátká délka časových 

řad a tudíž nepříliš velká variabilita vysvětlujících proměnných.  

Model 1aa: Fixní efekty, závislá proměnná DR, délka časové řady = 4, zahrnuto 1 531 
průřezových jednotek 

 
 Koeficient p-hodnota  

const 0,458847 0,0000 *** 
Tangibility −0,116463 2,12e-09 *** 
Growth 0,0339775 3,48e-011 *** 
Profitability −0,235159 3,85e-046 *** 
 

Koeficient determinace (LSDV)  0,921855 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Tato dílčí rovnice byla odhadnuta s použitím modelu fixních efektů z důvodu přítomnosti 

autokorelace v základním modelu hromadné metody nejmenších čtverců. Kromě 

proměnné Tax se všechny ostatní proměnné jeví jako statisticky významné. Vyrovnané 

hodnoty z tohoto dílčího modelu byly uloženy a použity jako Dit
* pro odhad rovnice 11. 

Model 1ab: Hromadné OLS, závislá proměnná ΔDR, délka časové řady = 4, zahrnuto 
1 531 průřezových jednotek 

 
 Koeficient p-hodnota  

const −0,000455 0,5604  
bTA 0,784213 <0,0001 *** 
 

Koeficient determinace 0,517242 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Výsledky tohoto modelu se výrazně neliší od případu, kdy byl optimální dluhový poměr 

určen pouze na základě průměru. Lze říci, že postup s určením optimálního dluhového 
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poměru na základě charakteristik podniku, by měl vyšší vypovídací schopnost pro vzorek 

sledovaný za delší časové období. 

Model 1ba uvádí výsledky testování pecking order teorie. I tato rovnice byla odhadována 

s použití základní metody nejmenších čtverců a i zde byly dodrženy předpoklady týkající 

se vlastností reziduí. 

Model 1ba: Hromadné OLS, závislá proměnná ΔDR, délka časové řady = 4, v závorkách 
– p-hodnoty 

 
Odvětví N konstanta bPO R2 

celý vzorek 1 531 −0,00215496 
(0,0327) 

0,261601 
 (1,73e-291) 

0,195332 

A 367 −0,00534450 
(0,0002) 

0,408050 
(5,50e-148) 

0,367014 

B 21 0,0159744 
(0,2264) 

0,0332745 
(0,6296) 

0,002850 

C 794 −0,00368176 
(0,0119) 

0,233914 
(5,32e-138) 

0,178575 

D 62 −0,00465160  
(0,2981) 

0,0755966 
(0,0187) 

0,018305 

E 79 −0,00113492  
(0,7708) 

0,407804  
(1,15e-026) 

0,303192 

F 208 0,00444909  
(0,1728) 

0,317899 
(2,19e-049) 

0,230401 

Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Výsledky tohoto modelu naznačují, že pecking order teorie sice není pro české 

společnosti zamítnuta, ale zároveň ji nelze považovat za vysvětlující teorii rozhodování 

firem o kapitálové struktuře. Koeficient bPO dosahuje pouze hodnoty 0,27, která se 

výrazně odchyluje od požadované hodnoty 1 v případě platnosti teorie. Také koeficient 

determinace je poměrně nízký a to 0,20. 

Shyam-Sunder a Myers dosáhli ve své práci lepších výsledků ve prospěch pecking order 

teorie. Pro jimi sledované americké společnosti byla dosažena hodnota koeficientu bPO 

0,80 s koeficientem determinace 0,74. Naopak Singh a Kumar (2008) byli nuceni pecking 

order teorii pro indické společnosti zamítnout. 

Zajímavé je také sledování platnosti pecking order teorie pro jednotlivá odvětví. 

Pro odvětví těžba a dobývání (B) nebyla přijata ani na 10% hladině významnosti. 

V případě odvětví výroba energií (D) je sice koeficient bPO statisticky významný na 5% 
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hladině významnosti, ale kvůli téměř nulovému koeficientu determinace nelze teorii 

považovat za vysvětlující. 

Naopak nejvyšších hodnot dosahuje koeficient bPO i koeficient determinace v případě 

odvětví zásobování vodou (E). Zdá se, že chování společností z tohoto odvětví tak 

vysvětlují obě teorie. 

Model 1bb: Hromadné OLS, závislá proměnná ΔDR, délka časové řady = 4, zahrnuto 
1 531 průřezových jednotek,  

 
 Koeficient p-hodnota  

const 0,0169805 4,73e-031 *** 
DIV 0,334724 2,23e-225 *** 
I 0,246364 8,53e-131 *** 
ΔW 0,209549 7,25e-138 *** 
OCF −0,475678 2,43e-293 *** 
 

Koeficient determinace  0,257073 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Tabulka výše udává výsledky upraveného modelu 1b, kdy byly zvlášť testovány dílčí 

složky DEF. Vztahy u jednotlivých proměnných vycházejí podle očekávání. Odhady všech 

koeficientů lze přijmout jako statisticky významné dokonce na 1% hladině významnosti. 

Přesto že pecking order teorie nebyla s použitím modelu 1b zamítnuta, domnívám se, že 

jeho vypovídací schopnost je výrazně omezena dopočtem vstupních proměnných. Bylo 

by tak vhodné uvážit, zda by se našel takový vzorek společností, pro které by bylo možné 

nasbírat skutečná toková data.
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4.2 MODEL 2 

Model 2 v podstatě představuje modifikaci Modelu 1 navrženou Singhem a Kumarem 

(2008). Liší se zejména zahrnutím průřezových charakteristik do testování jednotlivých 

teorií. V případě trade-off teorie je optimální dluhový poměr stanoven na základě těchto 

charakteristik. Tento přístup byl použit už v Modelu 1, Model 2 ale zahrnuje více 

proměnných. 

Testování pecking order teorie se liší v tom, že DEF je pouze jednou z  determinant 

změny zadlužení. 

 SPECIFIKACE 

Rovnice 19 

∆𝐷𝑅𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑇𝐴(𝐷𝑅𝑖𝑡
∗ − 𝐷𝑅𝑖𝑡−1) + 𝑏𝑖𝐼𝑛𝑑𝑖 + 𝑒𝑖𝑡 

Rovnice 20 

𝐷𝑅𝑖𝑡
∗ = 𝛽0 + 𝛽1(𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑖𝑡 + 𝛽2(𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)𝑖𝑡 + 𝛽3(𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ)𝑖𝑡 + 𝛽4(𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)𝑖𝑡

+ 𝛽5(𝐴𝑔𝑒)𝑖𝑡 + 𝛽6(𝑁𝐷𝑇𝑆)𝑖𝑡 + 𝛽7(𝑅𝑖𝑠𝑘)𝑖𝑡 + 𝜀𝑖 

Rovnice 19 a rovnice 20 jsou založeny na rovnicích 6 a 7 a jedná se o modifikované 

rovnice pro testování trade-off teorie. Proměnné nepopsané výše byly určeny 

následujícím způsobem: 

Ind – dummy proměnná pro odvětví, 

Size – logaritmus tržeb, které jsou vypočteny jako součet tržeb z prodeje zboží a tržeb 

z prodeje výrobků a služeb, 

Age – stáří firmy v daném roce, 

NDTS – poměr odpisů k EBIT, 

Risk – meziroční změna čistého zisku použitá místo koeficientu β, 

proměnná Growth v tomto případě nahrazuje ukazatel Market to Book ratio a struktura 

aktiv je vyjádřena pomocí podílu dlouhodobého hmotného majetku Tangibility. 

Rovnice 21 

𝐷𝐸𝐹𝑡 = 𝐷𝐼𝑉𝑡 + 𝐼𝑡 + ∆𝑊𝑡 − 𝑂𝐶𝐹𝑡 
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Rovnice 22 

∆𝐷𝑅𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑇∆𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝛽𝐺𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖 + 𝛽𝑆∆𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 + 𝛽𝐷∆𝑁𝐷𝑇𝑆𝑖 + 𝛽𝐷𝐸𝐹𝐷𝐸𝐹𝑖

+ 𝛽𝐴𝐴𝑔𝑒𝑖 + 𝛽𝑃∆𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝛽𝐵𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 + 𝜀𝑖  

Druhé dvě rovnice tohoto modelu jsou použity pro odhad platnosti pecking order teorie. 

Rovnice 21 vychází z rovnice 8 a odpovídá rovnici 13. Rovnice 22 je založena na rovnici 

9, oproti původnímu vymezení byly provedeny stejné změny jako v případě rovnice 20, 

navíc však nebyly diferencovány proměnné Growth a Risk, neboť samotné byly 

propočteny jako procentuální změny mezi obdobími.   

 VÝSLEDKY 

Prvním krokem tohoto modelu je odhad rovnice pro určení optimálního dluhového 

poměru.  

Model 2aa: Fixní efekty, závislá proměnná DR, délka časové řady = 4, zahrnuto 1 531 
průřezových jednotek  

 

 Koeficient p-hodnota  

const −0,0237965 0,6903  
Size 0,103256 8,03e-020 *** 
Profitability −0,269644 1,41e-057 *** 
Growth 0,0358619 1,79e-012 *** 
Tangibility −0,109616 1,33e-08 *** 
age −0,00337876 5,37e-05 *** 
NDTS 2,89003e-05 0,6849  
Risk −7,43009e-07 0,9609  

 
Koeficient determinace (LSDV)  0,923434 

Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

K odhadu byla stejně jako v případě modelu 1aa použita metoda fixních efektů. 

Z jednotlivých proměnných se jako statisticky významné jeví všechny kromě NDTS, 

zastupující vliv odpisů jako dalšího významného typu daňového štítu, a Risk,  vyjadřující 

volatilitu zisku. Na rozdíl od modelu 1aa se jako další statisticky významné proměnné 

ukazují Size – velikost společnosti a Age – stáří společnosti. Vyrovnané hodnoty tohoto 

modelu byly následně použity jako simulace optimálních dluhových poměrů pro 

jednotlivé roky a společnosti. Výsledky ukazuje tabulka níže.  
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Model 2ab: Hromadné OLS, závislá proměnná ΔDR, délka časové řady = 4, zahrnuto 
1 531 průřezových jednotek 

 
 Koeficient p-hodnota  

const 9,60546e-05 0,9636  
DRta 0,792926 0,0000 *** 
Ind_A 1,38020e-05 0,9958  
Ind_B 0,00307708 0,6581    
Ind_C −0,00104882 0,6575    
Ind_D −0,000854961 0,8457    
Ind_E 5,27880e-06 0,9990  
 

Koeficient determinace  0,523902 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 

Jak už bylo zmíněno u modelu 1, sledovaná časová řada je příliš krátká na to, aby 

zahrnovala výrazné odchylky v zadluženosti jednotlivých firem. Simulované hodnoty se 

tak příliš neliší od průměrných hodnot. Výsledná hodnota bTA v tomto odhadu téměř 

koresponduje s hodnotou získanou v základním modelu 1. Lze však říci, že zahrnutí 

dalších vysvětlujících průřezových charakteristik zpřesňuje výsledek modelu ve srovnání 

s modelem 1ab.  

Požití dummy proměnných pro jednotlivá odvětví se v tomto případě nejeví jako 

statisticky významné. Nepotvrdil se tak předpoklad Singha a Kumara, že jednotlivá 

odvětví mají stejnou rychlost přizpůsobení se a stejný sledovaný poměr. 

Druhá část modelu se zaměřuje na testování pecking order teorie. 

Model 2b: Hromadné OLS, závislá proměnná ΔDR, délka časové řady = 4, zahrnuto 
1531 průřezových jednotek 

 
 Koeficient p-hodnota  

const −0,00663214 0,0274 ** 
ΔTangibility −0,131101 8,32e-017 *** 
Growth 0,0143912 0,0041 *** 
ΔSize 0,0603148 2,25e-013 *** 
ΔNDTS 2,16078e-05 0,6188  
DEF 0,233164 2,18e-211 *** 
age 0,000207389 0,2351  
ΔProfitability −0,175730 7,03e-053 *** 
Risk 5,41258e-06 0,7275  
 

Koeficient determinace  0,232903 
Zdroj: databáze Albertina, vlastní výpočty. 
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Hodnota koeficientu v případě proměnné DEF je mírně nižší než v modelu, kde tato 

proměnná byla jedinou vysvětlující. Ke snížení tak pravděpodobně došlo na úkor dalších 

proměnných, na druhou stranu ale další proměnné zvyšují vysvětlující schopnost 

modelu, neboť koeficient determinace je vyšší než u modelu 1ba. 

Výsledky tohoto modelu potvrzují vliv struktury aktiv, růstových příležitostí, velikosti 

firmy a ziskovosti. Jako nevýznamný se jeví vliv efektivní daňové sazby, nedluhových 

daňových štítů a v tomto případě i stáří společnosti. Tyto závěry tak korespondují 

s článkem Valacha (2008). Jako důležitá se ukazuje ziskovost společnosti, jejíž vliv 

na zadluženost je v souladu s pecking order teorií tedy, že firmy, které jsou dostatečně 

ziskové, se spoléhají především na interní zdroje. Předpoklady pecking order teorie 

potvrzují ještě proměnné vyjadřující růstové příležitosti a stáří společnosti. Naopak 

proměnná pro velikost firmy naznačuje, že větší firmy jsou pravděpodobně stabilnější 

a financování pomocí cizích zdrojů je pro ně levnější. Z vymezených proměnných není 

potvrzen pozitivní vztah mezi zadlužeností a podílem dlouhodobých aktiv, který je 

očekáván podle obou teorií. V případě zde testovaných modelů je tento vztah negativní. 

Tento výsledek je však v souladu např. s výsledky Bauera (2004) nebo závěry studií 

provedených na datech pro rozvíjející se země (Booth et al., 2001).  
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ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce je posouzení kapitálové struktury akciových společností 

působících v České republice. Jako základní vzorek tak posloužilo 1 531 společností 

sledovaných za roky 2010 – 2014. Více než polovina z těchto firem působí 

ve zpracovatelském průmyslu (C), kde jsou nejvíce zastoupeny společnosti vyrábějící 

kovy a kovodělné výrobky (C08) a potravinářské společnosti (C01). Ze základních odvětví 

je dále nejvíce podniků v zemědělství (A) a stavebnictví (F). Součástí práce je i sledování 

kapitálové struktury ve vztahu k vlastnictví, pro tento účel se vzorek společností 

z důvodu dostupnosti dat zúžil na 624 společností, z nichž asi 70 % je v domácím 

vlastnictví. 

Praktická část práce se skládá z dvou základních oddílů, v prvním je pozornost věnována 

popisným charakteristikám a rozborům, ve druhém jsou testovány modely ověřující 

platnost teorií a význam determinant kapitálové struktury. 

Vzhledem k tomu, že struktura pasiv není zcela autonomní, ale ve značné míře souvisí 

se strukturou majetku, byl jako výchozí bod analýz proveden rozbor průměrné rozvahy 

za jednotlivá odvětví a výpočet ukazatele krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými 

zdroji. Přesto že výše dlouhodobého majetku i struktura zdrojů je mezi jednotlivými 

odvětvími rozdílná, všechna odvětví splňují podmínky zlatého bilančního pravidla. 

Nejnižších hodnot je dosaženo u energetických společností (D), nejvyšší krytí 

dlouhodobého majetku pak vykazují stavební firmy (F) a z dílčích odvětví 

zpracovatelského průmyslu podniky vyrábějící počítače a elektronické a optické přístroje 

(C09). U čtyř ze šesti odvětví se také zdá, že míra krytí dlouhodobého majetku klesá 

s velikostí bilanční sumy. 

Zásadním bodem analytické části práce je posouzení úrovně věřitelského rizika (DR) jako 

výchozí míry zadlužení. Průměrná hodnota tohoto ukazatele za celý vzorek dosahuje 

40 % a výrazně se během sledovaných let nemění. Z jednotlivých odvětví se nad 

průměrem pohybují společnosti zpracovatelského průmyslu (C), energetické (D) 

a stavební (F) podniky, jejichž průměrná míra zadlužení dosahuje asi 44 %. Naopak 

zadlužení okolo 30 % vykazují zbylá tři odvětví – zemědělství (A), těžba a dobývání (B) 
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a vodárenské společnosti (E). Z hlediska změny v čase k nárůstu dochází u těžebních 

firem (B), opačný trend zaznamenává odvětví zásobování vodou (E). Zadluženost dílčích 

odvětví zpracovatelského průmyslu se pohybuje zhruba v intervalu 25 až 50 %, přičemž 

lze nalézt odvětví s příbuzným charakterem činnosti a podobnou mírou či vývojem 

zadlužení. Za výjimku lze označit rafinérské společnosti (C04), jejichž výše věřitelského 

rizika se nachází na úrovni 60 %.  

Věřitelské riziko bylo zkoumáno i z hlediska typu vlastnictví. Při základním rozdělení 

společností na ty s domácím nebo zahraničním vlastníkem se neukázal téměř žádný 

rozdíl, odlišnosti se však projevily při rozdělení podle institucionálního typu vlastnictví. 

Sklon k vyššímu zadlužení mají společnosti v individuálním vlastnictví. Mírně nižší 

věřitelské riziko vykazují společnosti pod vlivem finančních institucí, přičemž v případě 

společností v domácím vlastnictví téměř neexistuje rozdíl mezi zadlužením společností 

vlastněných jednotlivci a finančními institucemi. Na úrovni průměru se pak pohybují 

podniky pod průmyslovou kontrolou a osamocené postavení zaujímají státní podniky 

s výrazně nižší mírou zadlužení. 

Další část práce se podrobněji zaměřila na strukturu vlastních zdrojů. Ukázalo se, že 

u sledovaných společností jednoznačně převládá základní kapitál a dále naakumulované 

nerozdělené zisky minulých let, přičemž mezi jednotlivými odvětvími se pouze mění míra 

jejich zastoupení ve vlastních zdrojích. Základní kapitál zaujímá rozhodující podíl 

v zemědělství (A), zpracovatelském průmyslu (C), výrobě energií (D) a zásobování vodou 

(E). Vyrovnaně jsou základní kapitál a zisky minulých let  zastoupeny v odvětví těžba 

a dobývání (B) a ve stavebnictví (F). Ve zpracovatelském průmyslu s nejvyšším podílem 

základního kapitálu hospodaří potravinářské společnosti (C01) a podniky vyrábějící 

stroje a zařízení (C11), nejvyšší podíl nerozdělených zisků naakumulovaly společnosti 

vyrábějící dopravní prostředky (C12) a ostatní podniky zpracovatelského průmyslu (C13). 

Z hlediska typu vlastnictví lze poukázat na následující výsledky. U zemědělských 

společností je možné říci, že oproti průměru toho odvětví společnosti v zahraničním 

vlastnictví využívají nižší podíl vlastních zdrojů, menší význam má základní kapitál 

na úkor vyššího podílu rezervních fondů a nerozdělených zisků. U odvětví těžba 

a dobývání naopak podniky v zahraničním vlastnictví pracují s abnormálně vysokým 

podílem vlastních zdrojů, a to 80 % ve srovnání s 69 % procenty u společností 
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pod domácí kontrolou. Ve zpracovatelském průmyslu byla v této části věnována 

pozornost pouze čtyřem odvětvím s nejvyšším zastoupením podniků. Převažujícím 

vlastníkem ve všech případech jsou domácí průmyslové společnosti a potvrzuje se 

výrazný podíl základního kapitálu případně doplněný nerozdělenými zisky. U odvětví 

výroba energií (D) a zásobování vodou (E) už nejsou rozhodujícím vlastníkem domácí 

průmyslové společnosti, ale stát, přičemž vodárenské společnosti ve státním vlastnictví 

pracují s výrazně vyšším podílem vlastních zdrojů a jsou i ziskovější z hlediska 

nerozdělených zisků oproti státním energetickým podnikům. Ve stavebnictví převládá 

domácí individuální vlastnictví, charakteristickým rysem těchto společností je až 55% 

podíl nerozdělených zisků na vlastních zdrojích.  

Stejně jako byl proveden rozbor struktury vlastního kapitálu, byly analyzovány i cizí 

zdroje. Nutno říci, že struktura cizích zdrojů se příliš nemění ani v čase ani mezi 

odvětvími. Za zmínku však stojí následující závěry. Obecně nejvyužívanějším cizím 

zdrojem jsou krátkodobé závazky, které např. ve stavebnictví tvoří až 70 % cizích zdrojů 

a na dlouhodobé zdroje v tomto odvětví připadá pouhých 16 %. Naopak nejvyšší podíl 

dlouhodobých zdrojů vykazuje zemědělství, kde celých 50 % cizích zdrojů je 

dlouhodobých a více než z poloviny je tvořeno bankovními úvěry. Ve zpracovatelském 

průmyslu převažují krátkodobé závazky u společností vyrábějících elektrická zařízení 

(C10) a u ostatních podniků (C13), kde tyto závazky zaujímají podobně jako 

ve stavebnictví až 70 % cizích zdrojů. S nejvyšším, až 30%, podílem dlouhodobých zdrojů 

pracují odvětví zpracovávající dřevo a papír (C03) a  vyrábějící plastové a nekovové 

výrobky (C07).  

Dalším bodem prvního oddílu analytické části bylo zkoumání vztahu zadluženosti 

a ziskovosti společností, jako jedné z hlavních determinant kapitálové struktury. 

Rentabilita byla sledována pomocí dvou základních ukazatelů – rentability celkových 

aktiv (ROA) a rentability vlastního kapitálu (ROE). Vývoj rentability v jednotlivých 

odvětvích byl ve sledovaném období nestejný. ROA ukázala jako nejziskovější odvětví 

zpracovatelského průmyslu, z hlediska ROE však byly nejziskovější energetické (D) 

a vodárenské (E) společnosti. Pozitivní vývoj potvrdily oba ukazatele v zemědělství, 

naopak snižující se a zároveň poměrně nízké hodnoty vykázalo stavebnictví (F). Zajímavé 

pak bylo posouzení výše zmíněného vztahu pomocí korelačních koeficientů. Ty se 
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v případě ROA ukázaly jako statisticky významné ve třech ze šesti základních odvětví – 

zpracovatelském průmyslu (C), výrobě energií (D) a stavebnictví (F). Ve všech těchto 

případech vyšel negativní vztah potvrzující hypotézu pecking order teorie. 

Ve zpracovatelském průmyslu byl potvrzen negativní vztah pro sedm ze třinácti odvětví. 

Analýza závislosti mezi DR a ROE byla sice silnější co do počtu statisticky významných 

korelačních koeficientů, avšak nebyla tak jednoznačná. Negativní vztah byl potvrzen pro 

tři odvětví – zemědělství (A), zpracovatelský průmysl (C) a stavebnictví (F), kdežto 

pro těžební (B) a energetické (D) společnosti vyšel vztah pozitivní. Podobně 

nejednoznačné výsledky byly dosaženy i pro dílčí odvětví zpracovatelského průmyslu. 

Pro posouzení ziskovosti byl proveden i logaritmický rozklad ROE, který umožňuje 

posoudit změnu vlivu zadlužení na vrcholový ukazatel. Nejvíce se změna zadlužení 

projevila u dílčích odvětví zpracovatelského průmyslu, v pozitivním smyslu to bylo 

u papírenských (C03) a chemických (C05) společností, kde růst zadlužení kompenzoval 

pokles rentability tržeb. U společností vyrábějících počítače a elektroniku (C09) 

a elektrická zařízení (C10) došlo mezi roky 2010 a 2014 k poklesu zadlužení, rozklad ale 

ukázal, že toto snížení mělo na výnosnost vlastního kapitálu negativní vliv. 

Vzhledem k poměrně výraznému využívání krátkodobých zdrojů, zejména pak 

krátkodobých závazků, byla pozornost věnována i likviditě jako krátkodobé platební 

schopnosti. Jako odvětví s nejvyšší likviditou se ukázaly těžařské (B) a vodárenské (E) 

podniky. Společně s nízkou mírou zadlužení tak lze jejich způsob financování hodnotit 

jako konzervativní. I přesto jim však charakter jejich činnosti umožňuje dosahovat 

relativně vysoké rentability. Naopak společnosti zpracovatelského průmyslu (C) jsou 

pravděpodobně pro dosažení vysoké ziskovosti nuceny k agresivnějšímu financování 

v podobě vyšší míry zadlužení a nižší likvidity ve srovnání s výše uvedenými odvětvími.  

Poslední kapitola této práce je věnována testování modelů. Současná teorie vychází 

ze dvou základních přístupů vysvětlujících kapitálovou strukturu, a to trade-off teorie 

a pecking order teorie. Shyam-Sunder a Myers v roce 1999 představili modely, které 

testují platnost obou výše uvedených teorií. Právě tyto modely se staly východiskem 

testování, a to i přesto že pro případ českých společností je bylo třeba poměrně výrazně 

upravit. Tyto modifikace vycházely zejména z nedostatku dat týkajících se cash flow 

a ze specifika českého trhu, kde předmětem veřejného obchodování je pouhých pět 
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společností z celkového vzorku, což způsobilo nemožnost využít pro vyjádření některých 

proměnných tržní data. Většina akademických prací testujících determinanty kapitálové 

struktury se obecně zaměřuje především na průřezové podnikové charakteristiky. 

I tento přístup byl tedy v práci využit. Jako východisko posloužily modely indických 

autorů Singha a Kumara (2008). Výsledky modelů aplikovaných na české akciové 

společnosti se přiklánějí spíše k platnosti trade-off teorie, která byla potvrzena ve všech 

odvětvích, nejsilněji pak u vodárenských společností (E). Jedním z vysvětlení může být 

sledování pouze velmi krátkého období, které nedává příliš velký prostor k výrazným 

změnám zadlužení. Hrdý a Horová (2007) došli k závěru, že  pouze 20 % českých 

společností dlouhodobě optimalizuje kapitálovou strukturu, sledování určité míry 

zadlužení, tak může být spíše intuitivní. Z cizích zdrojů jsou kromě krátkodobých závazků 

využívány zejména bankovní úvěry, přičemž je typické, že při poskytnutí a čerpání těchto 

úvěrů si banky stanovují podmínku určité výše věřitelského rizika, kterou společnost 

nesmí překročit, tato hranice pak může představovat určitý poměr, který je společností 

sledován. Co se týče platnosti pecking order teorie, výsledky modelů ji nevyvracejí, ale 

zároveň se ukazuje, že chování společností vysvětluje v menší míře než trade-off teorie. 

Její platnost např. nebyla potvrzena v odvětví těžba a dobývání (B) a výroba energií (D), 

zajímavé však je, že výsledky testů byly nejsilnější stejně jako v případě trade-off teorie 

v odvětví vodárenských společností (E). Jako velkou slabinu testování tohoto modelu 

vidím zejména dopočet proměnných týkajících se cash flow, který pravděpodobně 

omezuje vypovídací schopnost tohoto modelu. 

Z průřezových charakteristik se jako statisticky významné jeví struktura aktiv, resp. podíl 

dlouhodobého hmotného majetku, růstové příležitosti, velikost firmy a její ziskovost, 

přičemž jsou proměnné, které korespondují jak s pecking order teorií – rentabilita, 

růstové příležitosti, tak trade-off teorií – velikost firmy.  

Domnívám se tak, že chování společností lze vysvětlit oběma představenými teoriemi, 

přičemž každá se se uplatňuje v jiných situacích či okamžicích týkajících se rozhodování 

o financování či struktuře kapitálu. Prostor pro další testování kapitálové struktury 

českých společností bych viděla zejména ve zpřesnění podkladových dat pro testování 

pecking order teorie. Jako zajímavá se mi taktéž jeví aplikace dotazníkového šetření 

podobná, jako použili Hrdý a Horová (2007) nebo Graham a Harvey (2002). 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Přehled odvětví dle NACE 

 

Název

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

2 Lesnictví a těžba dřeva

3 Rybolov a akvakultura

B Těžba a dobývání

5 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

6 Těžba ropy a zemního plynu

7 Těžba a úprava rud

8 Ostatní těžba a dobývání

9 Podpůrné činnosti při těžbě

C Zpracovatelský průmysl

C01 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků

10 Výroba potravinářských výrobků

11 Výroba nápojů

12 Výroba tabákových výrobků

C02 Výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků

13 Výroba textilií

14 Výroba oděvů

15 Výroba usní a souvisejících výrobků

C03 Zpracování dřeva, výroba papíru a výrobků z nich, tisk a rozmnožování nahraných nosičů

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

17 Výroba papíru a výrobků z papíru

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

C04 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

C05 Výroba chemických látek, přípravků, výrobků a chemických vláken

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

C06 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

C07 Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

C08
Výroba základních kovů, hutní zpracování a slévárenství a výroba kovových konstrukcí a kovodělných 

výrobků kromě strojů a zařízení

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

C09 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

C10 Výroba elektrických zařízení

27 Výroba elektrických zařízení

C11 Výroba strojů a zařízení

28 Výroba strojů a zařízení j. n.

C12 Výroba dopravních prostředků a zařízení

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

C13 Zpracovatelský průmysl

31 Výroba nábytku

32 Ostatní zpracovatelský průmysl

33 Opravy a instalace strojů a zařízení

Kategorie
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Zdroj: ČSÚ - Metodická příručka k NACE Rev. 2, upraveno. 

 

Příloha 2 Počet společností a výše DR podle typu vlastnictví 

 A B C D E F Celkem 

 Počet DR Počet DR  Počet DR  Počet DR  Počet DR  Počet DR  Počet DR 

domácí 49 0,34 6 0,31 248 0,45 38 0,38 19 0,37 66 0,45 426 0,43 

Finanční instituce 4 0,33   48 0,46 4 0,41 2 0,60 11 0,50 69 0,46 

Jednotlivci / rodina 9 0,42 3 0,37 64 0,44 2 0,54 4 0,67 31 0,48 113 0,46 

Průmyslová společnost 35 0,33 3 0,25 135 0,46 14 0,33 5 0,29 21 0,42 213 0,42 

Stát 1 0,07   1 0,26 18 0,39 8 0,20 3 0,16 31 0,31 

zahraniční 7 0,45 4 0,17 145 0,40 6 0,71 12 0,40 24 0,48 198 0,42 

Finanční instituce 3 0,39 2 0,09 18 0,43 1 0,71 6 0,53 1 0,32 31 0,43 

Jednotlivci / rodina 1 0,76   11 0,51     4 0,41 16 0,50 

Průmyslová společnost 3 0,41 2 0,25 116 0,39 5 0,71 6 0,27 19 0,50 151 0,41 

Celkový součet 56 0,36 10 0,26 393 0,44 44 0,42 31 0,38 90 0,46 624 0,43 

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

 

Příloha 3 Struktura cizích zdrojů v odvětví A podle typu vlastnictví 

 

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

 

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

E  Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

36 Shromažďování, úprava a rozvod vody

37 Činnosti související s odpadními vodami

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

39 Sanace a jiné činnosti související s odpady

F Stavebnictví

41 Výstavba budov

42 Inženýrské stavitelství

43 Specializované stavební činnosti
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Příloha 4 Struktura cizích zdrojů v odvětví B podle typu vlastnictví 

 

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

 

Příloha 5 Struktura cizích zdrojů v odvětví C podle typu vlastnictví 

 

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 
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Příloha 6 Struktura cizích zdrojů v odvětví D podle typu vlastnictví 

 

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty 

 

Příloha 7 Struktura cizích zdrojů v odvětví E podle typu vlastnictví 

 

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 
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Příloha 8 Struktura cizích zdrojů v odvětví F podle typu vlastnictví 

 

Zdroj: databáze Albertina, databáze Amadeus, vlastní výpočty. 

 

 

 


