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Abstrakt
Tato práce obsahuje finanční a technickou analýzu firmy ČEZ a.s., které byly sestaveny
s cílem zanalyzování současné situace podniku a vytvoření prognózy na budoucí
období. Tyto analýzy byly zpracovány za použití platné metodiky, s níž je čtenář
seznámen v příslušné kapitole. Hlavním výstupem práce jsou doporučující opatření
vyplývající z výsledků analýz.

Klíčová slova
Finanční analýza; absolutní ukazatele; poměrové ukazatele; technická analýza;
grafické metody; technické indikátory; intervalová prognóza; ČEZ

Abstract
This thesis consists of financial and technical analysis of ČEZ a.s., main purpose of
which was to analyse current state of affairs of the firm and construction of forecast for
the future. Those analyses are made using valid methods which are introduced to the
reader in appropriate chapter. Main output of this thesis are recommendations based
upon the analyses.

Key words
Financial analysis; Absolute ratios; financial ratios; Technical analysis; Graphical
methods; Technical indicators; Interval forecast; ČEZ
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1 Úvod
Finanční a technická analýza – pro širší veřejnost pravděpodobně pojmy naprosto nic
neříkající. Nicméně pro člověka, který se snaží odhalit určitý problém ve firmě a zjistit
jak by mohla vypadat její budoucnost, to jsou nejlepší přátelé.
Správně zpracované a formulované dokáží poskytnout relativně přesný pohled na
fungování jakékoliv firmy i bez přístupu k rozsáhlé interní dokumentaci. A právě ukázka
užitečnosti finanční a technické analýzy bude hlavním smyslem této práce, v níž bude
názorně předvedeno jejich praktické využití na firmě ČEZ a.s..
Společnost ČEZ a.s. byla vybrána z několika důvodů. Je jednou z největších a
nejvlivnějších tuzemských firem. Do styku s ní přišel pravděpodobně každý z nás. Její
velikost a do jisté míry i prestiž tedy zaručují určitou kvalitu podkladů nutných pro
vypracování finanční a technické analýzy. Hlavním důvodem je to, že společnost mezi
roky 2015 a 2016 zaznamenala propad čistého zisku o přibližně 69% a, dle mého
úsudku, se bude jednat o velice zajímavý příklad využití finanční analýzy a predikce
budoucího vývoje za pomoci metod technické analýzy.
Bude zajímavé zjistit příčiny strmého propadu v ziskovosti firmy. Tento pokles bude
mít také jednoznačně významný dopad na vývoj širokého spektra ukazatelů a budeme
moci vysledovat, zda došlo k poklesu důvěry ve firmu z pohledu investorů. Rovněž
uvidíme, jak se společnost s touto situací srovnala a jestli se v blízké budoucnosti
očekává úpadek společnosti nebo naopak zlepšení pozice na trhu. Nakonec
porovnáme společnost ČEZ a.s. s jedním z jejích konkurentů – firmou RWE AG. Toto
srovnání nám poskytne lepší pohled na vývoj ČEZu a můžeme dostat další doplňující
informace, především díky částečnému porovnání s konkurencí.
Při vypracování této práce se bude postupovat dle platné metodiky obstarané
především z absolvovaných předmětů se zaměřením na danou problematiku a
z dalších knižních i elektronických zdrojů. Hlavními zdroji vstupních dat jsou výroční
zprávy ČEZ a.s. za sledovaná období a historická data ČEZ a.s. a RWE AG získaná z České
a Německé burzy.
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2 Cíl práce
Nejprve bude podnik zanalyzován zpětně za pomoci širokého množství ukazatelů
finanční analýzy. Tím získáme představu o vnitřním fungováním firmy a o situaci, v
níž se v současnosti nachází. Poté bude na základě dat z Pražské burzy sestavena
technická analýza a vytvořena prognóza budoucího vývoje ceny akcií a bude navrženo
doporučení pro případná opatření, která by pomohla vylepšit situaci firmy.
V návaznosti na analýzu trendu ceny akcií ČEZ a.s. a udělená doporučení budou
vytvořeny tři možné scénáře dalšího vývoje firmy – optimistický scénář (počítá
s nejpříznivějším možným vývojem firmy a dodržením daných doporučení),
pesimistický scénář (de facto nejhorší možný scénář zapříčiněný ignorováním daných
doporučení), realistický scénář (střední cesta počítající s naplněním části doporučení).
Všechny tyto scénáře budou porovnány s doplňkovou prognózou firmy RWE AG.
Práce tedy bude mít několik cílů, které se bude snažit naplnit.
1) Vypracování finanční analýzy v dostatečném rozsahu, aby bylo možné odhalit
jádro problému úpadku zisků.
2) Vypracování prognózy do budoucna a udělení doporučujících opatření.
3) Vytvoření tří scénářů možného vývoje firmy a porovnání s doplňkovou
prognózou konkurenční firmy.
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3 Metodika
Kapitola seznamuje s postupy aplikovanými pro vypracování této práce. Jsou v ní
uvedeny použité vzorce a postupy, zdůvodnění použití těchto vzorců a stručné
vysvětlení významu a podtextu všech sledovaných ukazatelů.

3.1 Finanční analýza
„Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku.
Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou
strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a
celou řadu dalších významných skutečností.“ (KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra
PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. Praha: Grada, 2010.
Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3349-4. str. 15)

3.1.1 Horizontální analýza
Jedná se o jeden ze základních prvků finanční analýzy. Má dva tvary: 1) Rozdílový tvar,
který vyjadřuje změnu hodnot mezi jednotlivými obdobími vyjádřenou v čase. 2)
Podílový tvar, který nám stejnou změnu hodnot udává v procentech.
Je možné ji definovat jako: „Analýzu, která si klade za cíl změřit pohyby jednotlivých
veličin a to absolutně a relativně a změřit jejich intenzitu.“ (Kislingerová E. a kol.
Manažerské finance. 1.vydání Praha. C.H. Beck ,2004, ISBN 80-7179-802-9, str. 53)

3.1.2 Vertikální analýza
Vertikální analýzu využíváme, abychom zjistili podíl určité položky na daném celku dle
jednotlivých období. Díky vertikální analýze zjistíme vliv jednotlivých položek a
snadněji určíme, které byly kritické pro změnu námi sledovaného celku v účetních
výkazech (v rozvaze nejčastěji bilanční suma a ve výsledovce zisků a ztrát tržby).

3.1.3 Bilanční pravidla
Bilanční pravidla můžeme chápat jako soubor doporučení k řízení finanční stránky
podniku. Neměli bychom je brát jako soubor pravidel, která se musí dodržovat za
každou cenu, neboť každé odvětví funguje za jiných podmínek a vlivů.
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Zlaté bilanční pravidlo
Zlaté bilanční pravidlo říká, že podnik by měl mít pasiva s aktivy „časově sladěny“. To
můžeme chápat tak že dlouhodobá aktiva by měla být financována výhradně
dlouhodobými pasivy.
Dlouhodobá aktiva můžeme definovat takto: „Ekonomická životnost majetku, který je
v rámci investičního procesu do podniku integrován, je implicitně delší než jeden rok,
a proto v souvislosti s kapitálovým plánováním hovoříme o majetku dlouhodobém.“
(ČIŽINSKÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy.
Praha: Grada, 2010. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3158-2. str. 68)
Na základě tohoto pravidla můžeme podniky rozdělit do dvou skupin: 1) Podniky
praktikující konzervativní způsob řízení – tyto podniky mají více zdrojů, než
dlouhodobého majetku, čímž omezují riziko neschopnosti financovat dlouhodobý
majetek v budoucnu. 2) Podniky praktikující agresivní způsob řízení – u těchto podniků
převažuje dlouhodobý majetek nad dlouhodobým kapitálem a riziko neschopnosti
krytí dlouhodobého majetku v budoucnu se zvyšuje.

Pravidlo vyrovnání rizika
Pravidlo vyrovnání rizika říká, že vlastního kapitálu by mělo být alespoň stejně jako
kapitálu cizího. Dodržování tohoto pravidla se ale liší odvětví od odvětví, neboť
v některých případech je naprosto normální, že firma využívá i ze tří čtvrtin cizí kapitál.
Důvodem pro toto chování může být to že: „Vlastní zdroje jsou dražší, protože vlastník
vložením nebo ponecháním kapitálu ve firmě podstupuje větší riziko, a proto požaduje
větší výnosnost než věřitel….“(SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit
investiční záměry a řídit podnikové investice: investiční proces jako základ budoucí
prosperity, nástroje a metody investičního controllingu, volba financování a
technologie, monitoring průběhu investice a postaudit. Praha: Grada, 2009. Prosperita
firmy. ISBN 978-80-247-2952-7, str. 183)

Pari pravidlo
Pari pravidlo říká, že hodnota vlastního kapitálu by neměla být vyšší než hodnota
dlouhodobých aktiv.

Růstové pravidlo
Růstové pravidlo nám říká, že tempo růstu tržeb by mělo být vyšší než tempo růstu
investic.
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3.1.4 Poměrové ukazatele
Rentability
Ukazatele rentability nebo také ukazatele výnosnosti nebo návratnosti nám
zjednodušeně řečeno ukazují poměr zisku a zdrojů. Ukazatelů rentability existuje celá
řada a metodika výpočtu se může značně lišit podle toho co přesně chceme, aby nám
ukazatel řekl.
ROE
„Return of equity“ neboli návratnost vlastního kapitálu – tento ukazatel nám udává
kolik procent z vlastního kapitálu tvoří čistý zisk, neboli jak efektivně firma dokázala
přetvořit vlastní peníze vložené do podniku v zisk.
Vzorec 1: ROE

ROE =

𝐸𝐴𝑇
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

ROA
„Return of assets“ neboli návratnost aktiv – tento ukazatel nám udává procentuální
zhodnocení všech aktiv. Jedná se o ne příliš praktický ukazatel, neboť je obtížné ho
správně vyložit, pokud neznáme způsob financování firmy.
Vzorec 2: ROA

ROA =

𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

ROS
„Return of sales“ neboli návratnost tržeb – uvádí jak velkou část tržeb představuje čistý
zisk.
Vzorec 3: ROS

ROS =

EAT
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
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ROCE
„Return of capital employed“ neboli návratnost investovaného kapitálu – tento
ukazatel nám uvádí rentabilitu dlouhodobého investovaného kapitálu (vlastní kapitál
+ dlouhodobý cizí kapitál).
Vzorec 4: ROCE

ROCE =

𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦

zdroj : Kislingerová E. a kol. Manažerské finance. 1.vydání Praha. C.H. Beck ,2004, ISBN 80-7179-802-9,
str.72

Ukazatele likvidity
Ukazatele likvidity nám říkají jak snadno dokáže firma dostávat svým závazkům. Dělí
se na tři stupně: Běžná likvidita, rychlá likvidita a pohotová likvidita. Toto rozdělení je
na základě rychlosti možného pokrytí závazků.
Vzorec 5: Běžná likvidita

Běžná likvidita =

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
Vzorec 6: Rychlá likvidita

Rychlá likvidita =

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
Vzorec 7: Pohotová likvidita

Pohotová likvidita =

𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Ukazatele aktivity
Jedná se o kombinované ukazatele – využívají jak položek rozvahy, tak položek
výsledovky zisků a ztrát. Sledují schopnost podniku využívat majetek a zda podnik
nevlastní nadměrné množství nevyužitých kapacit. Buď nám říkají, kolikrát se určitá
položka „obrátí“ za jeden rok v položce jiné, nebo udávají počet dní, za které se námi
sledovaný úkon naplní. Například za jak dlouho se vrátí zásoby v tržbách (doba obratu
zásob).
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Vzorec 8: Obrat aktiv

Obrat aktiv =

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
Vzorec 9: Obrat zásob

Obrat zásob =

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
Vzorec 10: Obrat pohledávek

Tržby
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

Obrat pohledávek =

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
Vzorec 11: Obrat krátkodobých závazků

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

Obrat krátkodobých závazků =

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
Vzorec 12: Doba obratu zásob

Doba obratu zásob =

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
Vzorec 13: Průměrná doba inkasa

Průměrná doba inkasa =

𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
Vzorec 14: Průměrná doba splatnosti

Průměrná doba splatnosti =

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
Vzorec 15: OCP

OCP = Doba obratu zásob + Průměrná doba inkasa − Průměrná doba splatnosti
zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
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Ukazatele zadluženosti
Ukazatele zadluženosti nám dávají informace o kapitálovém krytí podniku ergo v jaké
míře využívá cizí kapitál. Usnadňují tedy manažerovi práci při hledání ideální
kapitálové struktury. Cizí kapitál je levnější díky efektu daňového štítu, nicméně
zvyšuje riziko (nutnost splácet úroky). Vlastní kapitál je sice dražší než cizí, ale riziko
neschopnosti splácet úrok nezvyšuje.
Ukazatel zadluženosti
Základní ukazatel, který nám říká, jak velká část z celkového kapitálu je cizí kapitál.
Vzorec 16: Ukazatel zadluženosti

Ukazatel zadluženosti =

𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Dlouhodobá zadluženost
Tento ukazatel je vhodnější na použití, neboť pracuje pouze s dlouhodobým cizím
kapitálem.
Vzorec 17: Dlouhodobá zadluženost

Dlouhodobá zadluženost =

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Úrokové krytí
Díky tomuto ukazateli máme lepší přehled o reálném riziku neschopnosti splácet
úroky, protože udává kolikrát je firma v daném období schopna splatit úroky, aniž by
se dostala do ztráty.
Vzorec 18: Urokové krytí

Urokové krytí =

𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Ukazatele kapitálového trhu
Ukazatele kapitálových trhů nabízí pohled na firmu „zvnějšku“ – dávají nám informace
o tom, jak firmu vnímá veřejnost díky pohledu na akciový trh přes poptávku a nabídku
akcií společnosti. Nicméně jsou v nich zařazeny i ukazatele, které lze aplikovat na firmy
neobchodovatelné na akciovém trhu.
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Čistý zisk na akcii
Jedná se o obdobu ukazatele ROE, ale vyjadřuje nám, jak vyplývá z názvu, kolik
peněžních jednotek připadne na každou jednu z vydaných akcií ze zisku
vygenerovaného za dané období.
Vzorec 19: Čistý zisk na akcii

Čistý zisk na akcii =

𝐸𝐴𝑇
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑐𝑖í

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Účetní hodnota akcie
Účetní hodnota akcie vyjadřuje jaká část vlastního kapitálu připadne na jednu akcii
firmy. Je velice zajímavé tento ukazatel porovnávat s tržní hodnotou akcie, v které je
zohledněna další řada faktorů a nejen poměr mezi počtem akcií a výší vlastního
kapitálu.
U ukazatele účetní hodnoty akcie bychom chtěli vidět rostoucí trend.
Vzorec 20: Účetní hodnota akcie

Účetní hodnota akcie =

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑐𝑖í

zdroj: https://managementmania.com/cs/ucetni-hodnota-akcie

P/E – Price/Earnings
Ukazatel P/E udává kolik jsou investoři ochotni zaplatit za jednu korunu zisku firmy.
Díky této informaci můžeme vyčíst hodně o pohledu investorů na firmu – pokud je
cena vysoká můžeme usoudit, že firma má dobrý potenciál růstu a investoři jí do
budoucího období věří.
Vzorec 21: P/E

P/E =

𝑇𝑟ž𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑖

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Výplatní poměr
Tento ukazatel udává jakou procentuální část zisku si vlastníci z firmy odeberou.
Vzorec 22: Výplatní poměr

Výplatní poměr =

Dividendy
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
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Aktivační (reinvestiční) poměr
De facto druhá část výplatního poměru, která nám říká, jak velká část zisku je ve firmě
vlastníky ponechána pro další investice.
Vzorec 23: Aktivační poměr

Aktivační poměr = 1 − Výplatní poměr
zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Potenciál růstu g
Ukazatel potencionálního růstu nám udává další možný růst firmy, pokud bude
nevyplacený zisk zadržen ve firmě a využit alespoň tak kvalitně jako vlastní kapitál.
Vzorec 24: Potenciál růstu g

Potenciál růstu g = ROE ∗ Aktivační poměr
zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

3.1.5 Pracovní kapitál
Pracovní kapitál podniku má mnoho definicí buď aktivní položky hotovostního cyklu
nebo můžeme definovat takto: „Dlouhodobý zdroj, který má podnik k dispozici pro
financování běžného chodu podniku.“(Kislingerová E., Hnilica J. Finanční analýza - krok
za krokem, 1.vyd. Praha, C.H. Beck, 2005, ISBN 80-7179-321-3, str. 42)
Nicméně já preferuji jednodušší vysvětlení. Jedná o oběžná aktiva – přesněji zásoby
pohledávky a peněžní prostředky. V této práci však budu pracovat, z důvodu metodiky
uvedené ve zdroji (Výroční zpráva ČEZ a.s. za rok 2016 str. 165), s anglosaským pojetím
pracovního kapitálu, které je rovnou očištěno o krátkodobé závazky.

ČPK
Čistý pracovní kapitál je na rozdíl od pracovního kapitálu očištěn o další položky jako
jsou krátkodobé závazky a peněžní prostředky. A jedná se tedy o oběžná aktiva krytá
dlouhodobými zdroji a jsou potřebná pro provoz firmy.
Vzorec 25: ČPK

ČPK = Oběžná aktiva − Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty − Krátkodobé závazky
+ Krátkodobé úvěry
+ Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku
+ Rezervy v rámci krrátkodobých závazků
zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s. za rok 2016 str. 165
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OCP
K výši čistého pracovního kapitálu se váže i problematika jeho skutečné potřeby.
Zbytečně vysoká míra ČPK je nežádoucí, jelikož se jedná o kapitál, který by mohl být
využit jinde a je zbytečně držen v oběžných aktivech. Opačná situace naopak zvyšuje
riziko ohrožení plynulosti provozu firmy. Na výpočet se ideální míry ČPK se využívá
obratový cyklus peněz (OCP).

OCP představuje čas, který uplyne od nakoupení

potřebného materiálu po přijetí inkasa za prodej konečného výrobku.
Vzorec 26: OCP

OCP = Doba obratu zásob + Průměrná doba inkasa − Průměrná doba splatnosti
zdroj: Přednáška Finanční analýza 1. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Potřeba ČPK
Potřeba ČPK nám vyjadřuje velikost skutečně potřebného ČPK pro provoz firmy. Za
pomoci porovnání s mírou ČPK tedy můžeme tedy zjistit přesnější informace o běhu
firmy a tento ukazatel nabyde vyšší vypovídající hodnoty. Požadovaná míra ČPK se určí
jako součin OCP a denních výdajů (Provozní náklady - odpisy/360).
Vzorec 27: Potřeba ČPK

Potřeba ČPK = OCP ∗ Denní výdaje
zdroj: http://www.academia.edu/29889477/Vzorce_-_Financov%C3%A1n%C3%AD_podniku

3.1.6 Bankrotní modely
Altmanovo Z-score
Tento model vymyslel Eduard Altman v roce 1968, když po empirickém výzkumu
objevil pět ukazatelů, jejichž kombinace ve vzorci dokáže důvěryhodně posoudit
situaci k firmy ohledně možnosti bankrotu v budoucím období. Vzorec přikládá
jednotlivým veličinám rozdílnou váhu a výsledné číslo je porovnáno na stupnici. Pokud
je vyšší než 2,9 firma se nachází v příznivé finanční situaci. Jestli je výsledná hodnota
nižší než 1,8 firma je v ohrožení krachu. Pokud je hodnota mezi 1,8 a 2,9 je situace
společnosti neprůkazná a firma se nachází v tzv. „šedé zóně“.
Vzorec 28: Altmanovo Z score
Z = 1,2 ∗

Č𝑃𝐾
𝑍𝑎𝑑𝑟ž𝑒𝑛é 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑦
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢
+ 1,4 ∗
+ 3,3 ∗
+ 0,4 ∗
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
Úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
+
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
zdroj: https://managementmania.com/cs/altmanova-analyza
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IN05
Na model IN05 se můžeme dívat jako na Altmanovo Z-score, které je na míru ušité
specifickým podmínkám českého podnikaní. Tento model vytvořili manželé
Neumaierovi a oproti Z-score nám dokáže sdělit nejen jestli je podnik na hranici
bankrotu, ale jestli vytváří hodnotu. Podmínky tohoto modelu jsou následující. Pokud
vyjde podniku hodnota nad 1,6, vytváří hodnotu. Jestliže vyjde hodnota nižší než 0,9,
pak podnik netvytváří hodnotu, a pokud se nachází mezi těmito hodnotami je v tzv.
„šedé zóně“ a výsledek je neprůkazný.
Vzorec 29: IN05
IN05 = 0,13 ∗

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦
+ 0,04 ∗
+ 3,97 ∗
+ 0,21 ∗
+ 0,09
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝑛á𝑘𝑙. ú𝑟𝑜𝑘𝑦
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

zdroj: Přednáška Finanční analýza 2. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

3.1.7 EVA – Economic Value Added
Ekonomická přidaná hodnota neboli ekonomický zisk. Od klasického zisku se liší tím,
že nám říká jestli podnik své zdroje využil co nejefektivněji. A to tím, že bere v úvahu i
náklady obětované příležitosti. Tyto náklady jsou de facto možné zisky kterých mohl
podnik dosáhnout vložením zdrojů do alternativních investičních příležitostí.
Nejvýznačnější částí nákladů obětované příležitosti jsou požadavky na ziskovost
vlastního kapitálu, které kladou vlastníci (Re).
Stanovení této hodnoty je poměrně složitý proces, jelikož se jedná o neověřitelné
ukazatele.

WACC – Vážené náklady na kapitál
Vážené náklady na kapitál jsou důležitou součástí výpočtu ukazatele EVA. Pro jejich
výpočet bude použit ratingový model Ministerstva průmyslu a obchodu vyvinutý za
spolupráce s manželi Neumaierovými. Tento model nám říká, že vážené náklady na
kapitál můžeme definovat jako součet bezrizikové výnosové míry, přirážky za velikost
firmy, přirážky za podnikatelskou stabilitu a přirážky za možnou nižší finanční stabilitu.
rf – bezriziková výnosová míra
Bezriziková výnosová míra odpovídá výnosové míře desetiletých dluhopisů ČR.
Hodnoty pro vypracování byly získány ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu.
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rLA – přirážka za velikost firmy
Hodnota této přirážky se přímo odvíjí od výše zpoplatněných zdrojů podniku – Vlastní
kapitál + Bankovní úvěry + Dluhopisy.
Pokud je hodnota součtu těchto položek nižší než 100 mil. Kč použijeme rLA = 5%.
Přesáhne-li hodnota zpoplatněného kapitálu 3 mld. Kč dosadíme za rLA hodnotu 0%.
Pokud je zpoplatněný kapitál mezi těmito hodnotami, dopočítáme hodnotu dle vzorce:
Vzorec 30: rLA

rLA =

(3 − 𝐶)2
168,2

zdroj: Přednáška Finanční analýza 3. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

rPod - přirážka za podnikatelskou stabilitu
Přirážka za podnikatelskou aktivitu je závislá na ukazateli ROA. Je-li nižší než 0, potom
se rPod rovná 10%. Jestliže je vyšší než rd * C/A (úroková míra * zpoplatněný
kapitál/aktiva), dosazujeme za rPod minimální hodnotu z odvětví. Pokud je hodnota
ROA mezi těmito mezemi využijeme na určení rPod vzorce:

Vzorec 31: rPOD

𝑟𝑃𝑂𝐷 =

𝐸𝐵𝐼𝑇 2
)
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ∗ 0,1
2
𝑋1

(𝑋1 −

zdroj: www.mpo.cz
Vzorec 32: X1

X1 = rd ∗

Ú𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

zdroj: www.mpo.cz

rFS – přirážka za likviditu
Tato přirážka závisí na úrovni běžné likvidity podniku. Je-li menší než hodnota XL1
(doporučená hodnota XL1=1), potom je rFS=10%. Pokud je hodnota likvidity větší než
XL2 (doporučená hodnota XL2=2,5), tak se hodnota rFS=0%.
Je-li hodnota běžné likvidity menší než XL2 a zároveň větší než XL1, musíme využít
vzorce:
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Vzorec 33: rFS

𝑟𝐹𝑆

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑋𝐿2 −
1
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 2
= (
) ∗
𝑋𝐿2 − 𝑋𝐿1
10

zdroj: Přednáška Finanční analýza 3. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

re – požadovaný výdělek vlastního kapitálu
Pro výpočet EVA musíme ještě dopočítat hodnotu re, která nám udává, jak velký výnos
z vloženého vlastního kapitálu požadují vlastníci.
Vzorec 34: re

re =

𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗

Ú𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
Ú𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
− (1 − 𝑡) ∗ 𝑟𝑑 ∗ (
−
)
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
zdroj: www.mpo.cz

Konečný výpočet ukazatele EVA je jen jednoduché dosazení do vzorce:
Vzorec 35: EVA

EVA = (ROE − 𝑟𝑒 ) ∗ 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
zdroj: Přednáška Finanční analýza 3. část, autor Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

3.2 Technická analýza
Technická analýza je jedním z nejstarších nástrojů používaných k analýze pohybu akcií
a jejich možného budoucího vývoje. Nejčastější využití této analýzy je v souvislosti
spekulace s komoditami a hodnocení potenciálu případné investice. Nicméně může
být využita i jako nástroj hodnotící pohled investorů na společnost a jako základ
predikce možného vývoje firmy.
Technická analýza obsahuje široké množství možných postupů, nicméně pro tuto práci
jich bude využito jen několik, odpovídajících rozsahu tohoto tématu.
Pokud bychom se zabývali doporučením o investici do této firmy byli bychom nuceni
jich použít více.

3.2.1 Analýza trendu
Základním prvkem technické analýzy je analýza trendu. Jedná se o formu, která je
založená na hledání opakujících se vzorců/formací ve vývoji kurzů určité komodity.
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V trendové analýze můžeme díky správnému identifikování těchto vzorců rozhodnout
o jedné ze dvou možností podoby budoucího vývoje hladiny kurzu:
1) Zachování současného trendu (konsolidační formace)
2) Změna současného trendu na opačný (reverzní formace)
Ve vývoji jakéhokoliv kurzu můžeme sledovat dva trendy:
1) Rostoucí trend tzv. Býčí trend, který je znázorňován trendovou linií, jenž spojuje
lokální minima
2) Klesající trend, tzv. Medvědí, který je znázorňován trendovou linií, jež spojuje
lokální maxima
Vzorce indikující možnou změnu trendu:
1) Dvojitý vrchol/Dvojité dno – Dvojitý vrchol se objevuje v býčím trendu, kdy kurz
dosáhne určitého maxima a začne klesat. Tento pokles se ale po určité době
zastaví a kurz začne růst, dokud nedosáhne hodnoty předchozího maxima,
v kterém se znovu zlomí a býčí trend je nahrazen medvědím trendem. Dvojité
dno je obdobou dvojitého vrcholu, ale v medvědím trendu.
Obrázek 1: Dvojité dno/dvojitý vrchol

zdroj: https://bossa.cz/

2) Hlava a ramena – Tato formace je obdobná jako dvojitý vrchol nicméně rozdíl
je v tom, že kurz prorazí hodnotu původního maxima a klesne až pak a znovu
se odrazí od podobného minima. Nicméně po tomto druhém odrazu je růst
menší, nepřekoná hodnotu původního maxima a znovu přijde silnější medvědí
trend. Hlava a ramena v medvědím trendu jsou obrácené vzhůru nohama,
nicméně princip této formace je stejný.
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Obrázek 2: Hlava a ramena

zdroj: https://bossa.cz/

3) Trojúhelníky – jsou formace, které se mohou vyskytnout jak v medvědím, tak i
býčím trendu a mohou signalizovat buď prohloubení stávajícího trendu, nebo
reverzi na opačný trend, a to podle toho, kterou z linií kurz prorazí jako první.
Obrázek 3: Trojúhelníky

zdroj: https://bossa.cz/

4) Klíny – fungují na podobném principu jako trojúhelníky. Rozdíl je v tom, že
trojúhelníky jsou ohraničeny buď klesající a rostoucí linií, nebo tzv. linií
rezistence (vodorovná linie) a rostoucí/klesající linií. Hranice klínu jsou naopak
buď obě rostoucí, nebo obě klesající.
Obrázek 4: Klíny

zdroj: https://bossa.cz/
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3.2.2 Indikátory technické analýzy
Indikátorů technické analýzy existuje mnoho, nicméně pro potřeby této práce byly
zvoleny dvě metody indikace, obě založené na exponenciálních klouzavých
průměrech.

Klouzavé průměry
Metody založené na klouzavých průměrech vycházejí z nákupních/prodejních signálů.
Tyto signály jsou na každém místě, kde linie kurzu protne linii klouzavého průměru. Typ
signálu závisí na směru protnutí:
1) Pokud je linie protnuta z vrchu dolů jedná se o prodejní signál, který značí
pravděpodobnost začátku poklesu hodnoty.

2) Je-li linie protnuta zdola nahoru, signál je opačný, tedy nákupní. Tento signál
značí pravděpodobnost nárůstu hodnoty kurzu.

Pro klouzavé průměry je doporučeno zvolit dvě křivky. Klouzavý průměr
s desetidenním intervalem a druhý s šedesátidenním intervalem. Klouzavý průměr
s kratším intervalem může totiž vysílat falešné signály, a delší interval proto slouží jako
částečné ověření.
Vzorec pro výpočet klouzavých průměrů je totožný se vzorcem pro výpočet klouzavých
průměrů u MACD.

MACD
The Moving Average Convergence Divergence – MACD je jedním z hlavních indikátorů
technické analýzy. Na jeho konstrukci je zapotřebí 3 exponenciálních klouzavých
průměrů (EMA). První dva jsou dvanáctidenní a dvaceti šesti denní klouzavé průměry
sledované veličiny (v našem případě závěrečného kurzu). Tyto průměry jsou od sebe
odečteny (EMA12 – EMA 26), čímž dostaneme hodnotu křivky MACD.
Vzorec 36: EMA - exponenciální klouzavý průměr

EMA𝑛 = 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑛 ∗

2
2
+ 𝐸𝑀𝐴𝑛−1 ∗ (1 −
)
𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 + 1
𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 + 1
zdroj: http://investexcel.net
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Třetí, devítidenní klouzavý průměr, je označován jako Signal Line (signální linie) a jedná
se o EMA 9 z vypočítaných hodnot MACD.
Vzorec 37: Signal Line

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑛 = 𝑀𝐴𝐶𝐷𝑛 ∗

2
2
+ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑛−1 ∗ (1 −
𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 + 1
𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 + 1
zdroj: http://investexcel.net

3.2.3 Intervalová prognóza
Intervalová prognóza je funkce umožňující předpověď hodnoty kurzu. Jejím výsledkem
jsou de facto tři možné „směry“, kterými se kurz může ubírat:
1) Optimistický scénář – horní linie intervalu předpovídající nejlepší možný vývoj.
2) Pesimistický scénář – spodní linie intervalu, která představuje nejhorší možný
scénář
3) Realistický scénář – střední linie předpokládající nejpravděpodobnější možný
směr vývoje.
V této práci byly intervalové prognózy zpracovány v programu MS Excel za využití listu
prognózy. A to hlavně z důvodu formátu a rozsahu práce, pro který by složitější
programy patrně byly nadbytečné.
Zdrojová data cen akcií RWE AG byla přepočítána na Koruny české dle kurzu ze dne
24.3.2018.
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4 Literární rešerše
4.1 Finanční analýza
Finanční analýza je jednou z primárních dovedností finančních manažerů. Výsledky
finanční analýzy se totiž používají nejen pro rozhodování o financování a investicích,
ale jedná se i o důležitý nástroj reportingu osobám zainteresovaným (vlastníci, věřitelé
a další zájemci). (Kislingerová, 2010)
Můžeme tedy říci, že hlavním smyslem finanční analýzy je interpretace dat z firemního
účetnictví pro potřeby rozhodování o fungování podniku. Účetnictví nám sice
poskytuje poměrně přesné hodnoty peněžních údajů, nicméně se jedná o data
víceméně izolovaná. (Růčková, 2015)

4.1.1 Uživatelé finanční analýzy
Zpracování finanční analýzy je určeno tím, pro koho je určena. Metod finanční analýzy
je nepřeberné množství a vždy na začátku si musíme ujasnit proč, a hlavně pro koho,
ji vytváříme. Na začátku si tedy musíme formulovat cíl, proč vůbec finanční analýzu
vytváříme a na základě tohoto cíle/ů vybrat příslušné metody. V praxi finanční analýzu
můžeme vytvářet pro tři subjekty, jejichž požadavky jsou do jisté míry odlišné.
Management zajímá především efektivita využití zdrojů podniku a jeho ziskovost.
Věřitelé se budou soustředit především na schopnost splácet dluhy a míru
zadluženosti. Vlastníci/investoři mají primární zájem na návratnosti investovaného
kapitálu. Dále se zajímají o vývoj tržních ukazatelů. (Růčková, 2015)
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Schéma 1: Uživatelé finanční analýzy a její zaměření

zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání.
Praha: Grada Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-5534-2.; str. 12

4.1.2 Ukazatele finanční analýzy
Absolutní ukazatele – vyjadřují velikost položek z účetních výkazů.
•

Horizontální analýza – vyjadřuje změnu mezi sledovanými obdobími.

•

Vertikální analýza – vyjadřuje poměr určité položky na větším celku. V rozvaze
se jedná o bilanční sumu a ve výkazu zisků a ztrát se většinou jedná o součet
tržeb za produkty a služby.

Poměrové ukazatele – jedná se o poměr dvou absolutních ukazatelů.
•

Ukazatele rentability – hodnotí míru efektu, kterého dosáhl vložený kapitál.
Většinou se jedná o poměr výnosu ke kapitálu.

•

Ukazatele likvidity – určují míru schopnosti firmy dostát svým závazkům.

•

Ukazatele aktivity – ukazují, jak dokáže podnik využívat aktiva. Tyto ukazatele
jsou velmi závislé na odvětví, v kterém se podnik pohybuje.

•

Ukazatele zadluženosti – vyjadřují míru využití cizích a vlastních zdrojů.
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•

Ukazatele reinvestic (kapitálového trhu) – přidávají ke vstupním datům i tržní
cenu akcie, díky čemuž si můžeme představit, jak společnost vnímá trh.

(Kislingerová, 2005)

4.2 Technická analýza
Technická analýza je založena na grafickém znázornění vývoje ceny a objemu
obchodování. Z toho poté usuzujeme budoucí trend. Za využití historických dat se
snaží předpovědět budoucí hladinu kurzu. Technická analýza se zabývá samotným
trhem, nikoliv faktory, které tento trh ovlivňují. Tím se liší analýza technická od
fundamentální. (Jílek, 2009)
Pojem technická analýza obsahuje velké množství použitelných metod, nicméně pro
potřeby této práce se budeme zabývat jen několika z nich.
Technická analýza je založena na existenci trendů odhadu jejich změny nebo
prodloužení. Lze určit dva druhy trendu:
•

Býčí trend: rostoucí trend – dno v čase n má vyšší hodnotu, než dno v čase n- 1

•

Medvědí trend: klesající trend - dno v čase n má nižší hodnotu, než dno v čase
n- 1

Pokud přestane platit jedna z těchto situací dochází k proražení linie trendu a k jeho
ukončení.

4.2.1 Původ technické analýzy – Dowova teorie
Zakladatelem moderní technické analýzy byl Charles Dow (1851 – 1902), který
publikoval mezi roky 1900 – 1902 ve Wall Street Journal (jehož byl zakladatelem).
Dowova teorie je založena na 6 axiomech:
1. Trh má tři trendy:
•

Primární (cca 1 až 3 roky)

•

Sekundární (cca 3 týdny až 3 měsíce)

•

Terciární (Od několika hodin do 3 týdnů).
Dowova teorie bere v úvahu jen trendy primárního a sekundárního
charakteru, neboť se zaměřuje na dlouhodobé investice.
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Obrázek 5: Typy trendu

zdroj: JÍLEK, Josef: Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s. 2009, str. 104:

2. Tři fáze primárního trendu (popsáno na příkladu býčího trendu):
•

První fáze (fáze akumulační) - v této fázi obchodují primárně tzv. „smart
money“ tj. nejlépe informovaní investoři, kteří očekávají nárůst.

•

Druhá fáze (fáze participační) - v této fázi dochází k růstu cen a zlepšení
podmínek pro obchodování.

•

Třetí fáze (fáze distribuční) – býčí trend končí touto fází, v které zkušení
investoři začínají prodávat, aby se vyhnuli případným ztrátám.

3. Ceny akcií odrážejí veškeré skutečnosti
4. Trendy existují, dokud definitivní signály neprokáží jejich konec – návaznost na
popis býčích a medvědích trendů
Obrázek 6: Medvědí a býčí trend

zdroj: www.financnik.cz
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5. Trendy se potvrzují objemy – objemy obchodování jsou považovány za
důležitý, nicméně druhořadý faktor. Využívají se na potvrzení nástupu trendu.
Vysoký objem obchodů indikuje změnu trendu.
6. Indexy se musí potvrdit – Dow zkonstruoval dva indexy jejichž vývoj by měl být
totožný, jinak se situace musí podrobněji analyzovat.
•

DJIA, který je založen na 30 akciích blue chip společností.

•

DJTA, jenž je ze založen na různých dopravních společnostech.

(Jílek, 2009)

4.2.2 Grafické metody
Grafické metody technické analýzy jsou založeny na identifikaci opakujících se formací,
které mohou značit změnu v trendu. Analytici se snaží odhadnout úroveň, na které se
čeká již zmiňovaná změna trendu.
Pro tento odhad se využívají dvě linie:
•

Support line – dolní hranice, jejíž proražení značí nástup medvědího trendu.

•

Resistance Line – horní hranice, jejíž proražení značí nástup býčího trendu

(Musílek, 2011)

4.2.3 Indikátory založené na klouzavých průměrech
Indikátory založené na klouzavých průměrech se používají k určení nákupních či
prodejních impulsů. Díky těmto impulsům dokážeme odhadnout očekávaný vývoj
trendu. Ve většině případů srovnáváme linie klouzavých průměrů s aktuálním kurzem
a pokud se tyto linie protnou, znamená to potencionální signál (doporučuje se
potencionální signály ověřovat s objemem obchodů, tím se vyloučí tzv. „plané
signály“).
•

Pokud protne křivka aktuálního kurzu průměrovou křivku shora dolů, jedná se o
prodejní signál.

•

Jestliže protne aktuální kurz průměrovou křivky zdola nahoru, vyplývá z toho, že
se jedná o nákupní signál. Nicméně musíme být opatrní, pokud tato situace
nastane, když průměrová křivka klesá. Mohlo by se jednat pouze o krátkodobý
vzestup.

(Musílek, 2011)
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5 Praktická část
V teoretické části byla představena metodika využitá pro zpracování dat společnosti
ČEZ a.s. v rozsahu nutném pro zdárné splnění cílů této práce. Praktická část bude
obsahovat nejprve krátké představení společnosti ČEZ a.s. včetně informací o celé
Skupině ČEZ, kterou tvoří mimo ČEZ a.s. soubor dalších firem.
Dále si rozebereme výsledky finanční analýzy ČEZ a.s. a určíme nejpravděpodobnější
příčinu rapidního úpadu zisků společnosti. V návaznosti na finanční analýzu
zhodnotíme výsledky technické analýzy akcií ČEZu.
Na základě těchto analýz vypracujeme doporučující opatření pro další vývoj
společnosti a tři možné scénáře budoucího vývoje cen akcií společnosti v závislosti na
naše doporučení. Nakonec porovnáme ČEZ s konkurenční firmou RWE AG a
rozhodneme, která společnost se na základě tohoto srovnání jeví jako lepší investice.

5.1 Představení společnosti
Na začátek si musíme oddělit ČEZ a.s. a Skupinu ČEZ. Skupina ČEZ je energetický
koncern působící ve střední, jižní a jihovýchodní Evropě (viz. Mapa) a v Turecku. Jedná
se o jedno z 10 největších energetických uskupení na starém kontinentě. ČEZ a.s. je
mateřskou společností tohoto koncernu.
Obrázek 7: Působení Skupiny ČEZ v energetice podle teritoria

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s. za rok 2016, str. 3
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ČEZ a.s. byl založen roku 1992. Koncern Skupina ČEZ byla de facto založena sloučením
s distribučními společnostmi v roce 2003. V současnosti Skupina ČEZ působí v 8
zemích, včetně České republiky, a zaměstnává téměř 27 000 zaměstnanců. Hlavním
předmětem podnikání je výroba, distribuce, obchod a prodej elektřiny a tepla, obchod
a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí.

5.1.1 Vlastnická struktura
Oproti konkurenčním firmám je v zajímavé pozici, neboť 70% vlastníkem je stát Česká
republika (viz. Vlastnická struktura). Tato skutečnost může jednak hrát do karet firmy
(stát má zájem na její prosperitě a bude to brát v úvahu při zavádění regulací, které by
mohly firmu poškodit). To může být destabilizující prvek (možné dosazování lidí
s politickými konexemi a s nedostatečnými znalostmi v oboru do významných pozic).
Obrázek 8: Struktura akcionářů

zdroj: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Zajímavé je ale složení institucionálních akcionářů, které nám ukazuje, že ČEZ je velice
atraktivní firmou pro zahraniční akcionáře – hlavně ze Spojených států amerických (viz.
Složení vlastníků).
Obrázek 9: Struktura identifikovaných institucionálních akcionářů - zeměpisné členění

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s. za rok 2016, str. 15

5.1.2 Ratingové hodnocení
Akcie firmy ČEZ jsou obchodovatelné na trzích v České republice a v Polsku. Akcie
společnosti ČEZ mají v listopadu 2017 potvrzené ratingové ohodnocení A- (bezpečná
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investice, která však může být náchylná na ekonomické změny a možné nepříznivé
vlivy, které mohou v odvětví nastat) od společnosti Standard & Poor’s. A v prosinci 2017
potvrzené hodnocení Baa1 (Středně dostatečná schopnost dostát závazkům –
možnost zhoršení situace) od společnosti Moody’s. Toto ohodnocení firmy je z mého
pohledu adekvátní, neboť odvětví v kterém se firma pohybuje, je známé svou
proměnlivostí. Hlavně v návaznosti na politickou situaci.

5.2 Zhodnocení výsledků finanční analýzy
Pro vypracování finanční analýzy byla použita data z výročních zpráv za roky 2015 a
2016. Sledována byla tři období, a to roky 2014, 2015, 2016. Krátkost sledovaného
období je zapříčiněná dvěmi faktory:
1) V roce 2015 byla změněna metodika účtování a proto by porovnávání
s obdobími dřívějšími než rok 2014 byla zkreslující.
2) Rok 2017 nebyl zpracován, jelikož v době vyhotovení této práce ještě nebyla
k dispozici účetní závěrka.

5.2.1 Rozvaha
V této podkapitole budou deskriptivně vylíčeny výsledky analýzy rozvahy, zejména dle
výsledků horizontální analýzy. Vertikální analýza byla využita jen k určení klíčových
položek tohoto výkazu. Mezi položky s největším vlivem na celkovou bilanční sumu
patří:
1) Aktiva – Dlouhodobý hmotný majetek, netto; nedokončené hmotné investice;
Ostatní dlouhodobý finanční majetek; Pohledávky; Ostatní finanční aktiva
2) Pasiva – Základní kapitál; Nerozdělené zisky a kapitálové fondy; Dlouhodobé
dluhy splatné během jednoho roku; Rezervy; Obchodní a jiné závazky

Aktiva
Hodnota aktiv mezi roky 2014-2015 poklesla o přibližně 30 877 000 000 tedy o 6%.
Tento pokles byl zapříčiněn poklesem hodnoty oběžných aktiv, a to především
razantním propadem hodnoty peněžních prostředků a peněžních ekvivalent o
11 202 000 000 ( o 79%) a poklesem pohledávek za účetní období o přibližně
14 942 000 000 (o 26%). Tento pokles byl z části vyrovnán nárůstem netto hodnoty
dlouhodobého majetku o 5 217 000 000 (o 4%).

33

Mezi lety 2015-2016 došlo k opačné situaci a aktiva firmy vzrostla o 18 554 000 000 ( o
4%). Nárůst byl zapříčiněn především zvýšením hodnoty oběžných aktiv a to o
12 239 000 000 (o 14%).
Tabulka 1: Aktiva

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice
Tato součtová položka mezi roky 2014-2015 narostla o 6 819 000 000 (o 3%). Hlavním
důvodem byl nárůst hodnoty dlouhodobého majetku o 5 217 000 000 (o 4%).
Nicméně zajímavější je v této položce změna mezi lety 2015-2016. Samotná součtová
položka se sice změnila o „zanedbatelných“ 473 000 000, ale došlo k nárůstu
dlouhodobého majetku o 34 132 000 000 (o 24%) a poklesu nedokončených hmotných
investic o 35 572 000 000 (o 41%). Tato změna byla zapříčiněná především
dokončením obnovy Elektrárny Prunéřov II (převzetí 3. bloku) v červenci roku 2016.
Tabulka 2: Dlouhodobý hmotný majetek

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty
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Ostatní stálá aktiva
Položka ostatní stálá aktiva nezaznamenala významnější pohyb. Mezi roky 2014 - 2015
klesla o 1 170 000 000 (o 1%) a mezi roky 2015 – 2016 vzrostla o 5 842 000 000 (o 3%).
V obou případech byl pohyb zapříčiněn převážně položkou ostatního dlouhodobého
finančního majetku.
Tabulka 3: Ostatní stálá aktiva

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Oběžná aktiva
Oběžná aktiva se v obou případech měnila celkem výrazně. Nejdříve mezi roky 2014 –
2015 klesla o 36 526 000 000 (o 30%). Tento propad byl zapříčiněn již zmíněným
poklesem peněžních prostředků a peněžních ekvivalent o 11 202 000 000 (o 79%) a
poklesem pohledávek o 14 942 000 000 (o 26%). Další významnější propad
zaznamenaly položky Emisních povolenek a to o 5 426 000 000 (74%) a ostatní finanční
aktiva, která se propadla o 4 717 000 000 (13%).
Mezi roky 2015-2016 byla však situace odlišná a oběžná aktiva zaznamenala nárůst o
12 239 000 000 ( o 14%). Tento nárůst byl zapříčiněn hlavně zvýšením hodnoty položky
ostatních finančních aktiv, a to o 10 524 000 000 (o 32%). Za zmínku stojí ale i nárůst
hodnoty pohledávek o 2 875 000 000 (o 7%).
Tabulka 4: Oběžná aktiva

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Pasiva
U pasiv jako celku proběhly samozřejmě změny o stejné hodnoty, jako tomu bylo
v příslušných obdobích u aktiv. Mezi roky 2014 – 2015 došlo k poklesu o 30 877 000 000
(o 6%), který byl zapříčiněn poklesem dlouhodobých závazků o 33 696 000 000 (o 15%)
a poklesem krátkodobých závazků o 12 507 000 000 (o 10%). Tento pokles byl z části
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vyrovnán nárůstem vlastního kapitálu o 15 326 000 000 (o 7%). Změna mezi lety 2015
– 2016 byla přesně opačná – pasiva narostla o 18 554 000 000 díky růstu krátkodobých
závazků o 25 104 000 000 (o 23%) a dlouhodobých závazků o 13 321 000 000 (o 7%).
Růst závazků byl zčásti vyrovnán poklesem vlastního kapitálu, a to o 19 871 000 000 (o
9%).
Tabulka 5: Pasiva

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Vlastní kapitál
Jak bylo již řečeno, vlastní kapitál mezi roky 2014 – 2015 vzrostl o 15 326 000 000 (7%).
Růst byl zapříčiněn zvýšením hodnoty položky nerozdělené zisky a kapitálové fondy,
která vzrostla o 15 190 000 000 (o 10%).
Mezi lety 2015 – 2016 byla situace odlišná a vlastní kapitál klesl o 19 871 000 000 (9%).
Znovu byla změna zapříčiněna položkou nerozdělené zisky a kapitálové fondy. Tato
položka nyní klesla a to o 19 871 000 000 (12%).
Tabulka 6: Vlastní kapitál

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky mezi roky 2014 – 2015 klesly o 33 696 000 000 (15%), tento pokles
byl zapříčiněn snížením hodnoty dlouhodobých dluhů bez části splatné během
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jednoho roku. Tato položka klesla o 37 824 000 000 (o 23%). Tento pokles byl z části
vyrovnán nárůstem rezerv, jejichž hodnota vzrostla o 5 893 000 000 (13%).
Mezi lety 2015 – 2016 byla situace znovu opačná a dlouhodobé závazky vzrostly o
13 321 000 000 (7%). Tento nárůst byl zapříčiněn zvýšením hodnoty dlouhodobých
dluhů bez části splatné během jednoho roku, které vzrostly o 7 038 000 000 (6%) a
růstem rezerv o 5 290 000 000 (11%).
Tabulka 7: Dlouhodobé závazky

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky klesly mezi roky 2014 – 2015 o 12 507 000 000 (10%). Tato změna
byla zapříčiněna poklesem části dlouhodobých dluhů splatných během jednoho roku
o 14 085 000 000 (57%), nicméně tento propad byl částečně vyrovnán zvýšením
hodnoty obchodních a jiných závazků o 8 401 000 000 (11%).
Mezi lety 2015 – 2016 byla situace opět opačná a v krátkodobých závazcích byl
zaznamenán nárůst o 25 104 000 000 (23%). Hlavní změnou, která ovlivnila tuto
součtovou položku, byl nárůst obchodních a jiných závazků o 23 296 000 000 (27%).
Další změny, které stojí za zmínku, jsou nárůst krátkodobých úvěrů o 7 864 000 000
(787,4%) a další propad části dlouhodobých dluhů splatných během jednoho roku o
7 144 000 000 (67%).
Tabulka 8: Krátkodobé závazky

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty
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5.2.2 Výkaz zisků a ztrát
Obrat
Obrat společnosti ČEZ v obou obdobích klesal téměř stejně, nejprve o 1 713 000 000,
poté o 1 527 000 000. V obou případech se jedná o přibližně dvouprocentní změnu.

Zisk po zdanění
Jak bylo již zmíněno v úvodu, zisk po zdanění, neboli EAT, je pravděpodobně
nejproblémovější položkou v účetních výkazech firmy a jeho strmý propad byl hlavním
důvodem, proč se touto prací zabývat.
Mezi roky 2014 – 2015 zisk stoupl o 7 205 000 000 (34%), což je velice příznivé. Bohužel
tento růst společnost nedokázala udržet, především hlavně proto, že byl zapříčiněn
primárně růstem položky ostatních finančních výnosů o 8 967 000 000 (43%) a poklesu
hodnoty ostatních finančních nákladů o 4 620 000 000 (46%). Tyto dvě příznivé změny
dokázaly zcela zvrátit nárůst nákladů na energie a související služby, které vzrostly o
5 380 000 000 (21%).
Nicméně mezi lety 2015 – 2016 se situace obrátila a společnost zaznamenala propad
zisku o 19 281 000 000 (69%). Tento pokles byl zapříčiněn především snížením hodnoty
ostatních finančních výnosů, a to o 5 276 000 000 (18%) rapidním nárůstem ostatních
finančních nákladů o 9 285 000 000 (o 176%) a nárůstem nákladů na nákup energie a
související služby o 4 934 000 000 (16%). Pokud bychom se na položky ostatních
finančních výnosů a nákladů podívali důkladněji (viz. Příloha Výroční zpráva 2016,
strana 316) zjistíme, že hlavní propad nastal v příjmech za dividendy. Nárůst cen za
energie a související služby nemůžeme určit přesněji, neboť není ve výroční zprávě
podrobněji rozepsán. Což je bohužel škoda, protože na těchto nákladech ztratil ČEZ
oproti roku 2014 přibližně 10 000 000 000 (navýšení cca 5mld. mezi obdobími). Pokud
by tento trend pokračoval, nevěstilo by to pro společnost nic dobrého.
Jako zajímavost na závěr této podkapitoly si můžeme říct, že společnost ČEZ a.s. na
dani z příjmu ještě „vydělala“, neboť díky výplatám dividend přijala od státu přibližně
372 000 000 (viz. Příloha Výroční zpráva 2016, strana 317).
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Tabulka 9: Výkaz zisků a ztrát

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Čistý zisk na akcii
Od kolísání EAT se vyvíjí i čistý zisk na akcii, který mezi 2014 – 2015 vzrostl o cca 13 500
(35%) a mezi 2015 – 2016 klesl o cca 36 100 (69%).
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5.2.3 Bilanční pravidla
Zlaté pravidlo
Stálá aktiva by podle zlatého bilančního pravidla měla být nižší než dlouhodobý
kapitál. ČEZ a.s. toto pravidlo splňuje pouze v roce 2014. Tato situace je zapříčiněna
postupným poklesem hodnoty vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků napříč
obdobími (viz. Pasiva).
Graf 1: Zlaté bilanční pravidlo
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zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní zpracování

Vyrovnání rizika
Cizí kapitál ve všech sledovaných obdobích převyšoval vlastní kapitál a pravidlo
vyrovnání rizika nebylo splněno.
Graf 2: Pravidlo vyrovnání rizika
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zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní zpracování
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PARI pravidlo
Pari pravidlo nám říká, že hodnota vlastního kapitálu by neměla být vyšší než hodnota
dlouhodobých aktiv. Tato podmínka je splněna ve všech obdobích.
Graf 3: Pravidlo PARI
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zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní zpracování

Růstové pravidlo
Růstové pravidlo říká, že růst tržeb má být vyšší než růst investic. Toto pravidlo není
splněno ani v jednom období.
Tabulka 10: Růstové pravidlo

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty
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5.2.4 Poměrové ukazatele
Rentabilita
Graf 4: Rentabilita
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zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Propad zisku mezi roky 2015 – 2016 je v těchto ukazatelích velmi patrný, neboť růst,
který můžeme sledovat mezi lety 2014 – 2015, je zcela zvrácen. ROE se mezi roky 2015
– 2016 propadá o cca 8,3%, ROA téměř o 4%, ROS o necelých 24% a ROCE o 5%. Pokud
bychom se na situaci však podívali z jiné stránky zjistíme, že poměr ROE a ROA značí
dobré využívání cizích zdrojů, neboť ROA je stabilně nižší než ROE.
Tabulka 11: Rentabilita

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

42

Likvidita
Graf 5: Likvidita
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zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Hodnoty běžné a rychlé likvidity jsou hluboko pod optimální úrovní ve všech obdobích
a mají klesající trend. Tato skutečnost nám říká, že pokud by firma byla nucena rychle
splatit své krátkodobé závazky, mohla by se dostat do problémové situace, neboť
nedisponuje dostatečně velkými oběžnými aktivy na jejich pokrytí.
Hodnota pohotové likvidity byla v roce 2014 vysoko nad doporučenou hranicí. To
znamená, že firma zadržovala velké peněžní rezervy, hodnota klesla v roce 2015 na
hranici doporučené hodnoty a v roce 2016 zde byl zaznamenán propad,
pravděpodobně protože firma potřebovala využít své finanční rezervy kvůli rapidnímu
propadu zisků.
Tabulka 12: Likvidita

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty
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Aktivita
Tabulka 13: Aktivita

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Ukazatele aktivity pro společnost pohybující se v energetickém průmyslu mohou být
zvláštní v porovnání s jinými. Pokud se podíváme na hodnotu obratu aktiv zjistíme, že
je hluboko pod doporučenou hranicí 1. Nicméně musíme brát v potaz velikost firmy a
právě již zmíněné odvětví, které je dosti atypické. Můžeme tedy říct alespoň to, že firma
je ve využití aktiv stabilní.
Další ukazatele, které nám ale dokáží říct něco o fungování firmy, jsou průměrná doba
inkasa a průměrná doba splatnosti. U těchto ukazatelů chceme, aby průměrná doba
inkasa byla nižší než průměrná doba splatnosti. Laicky, aby nám peníze přicházely
v kratší době, než je musíme my posílat „obchodním věřitelům“. Toto kritérium ČEZ
splňuje.
Důležitý pohled nám nabízí hodnota OCP – obratového cyklu peněz, neboť to že je
záporný, svědčí o velice výhodné vyjednávací pozici firmy. Nicméně se jedná o další
příklad atypičnosti energetického odvětví.

Zadluženost
Tabulka 14: Zadluženost
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zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty
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Z těchto ukazatelů vidíme, že firma udržuje hodnoty zadluženosti relativně stabilní
úrovní a i přes radikální propad zisku se stále nedostala do nebezpečí neschopnosti
splácet úroky. Nicméně při hodnotách zadluženosti překračujících 50% se jedná o
rizikovější styl financování.
Pokud by tedy následoval další propad zisku v nadcházejícím období ČEZ a.s. by mohl
být v nebezpečné situaci.
Tabulka 15: Zadluženost

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Reinvestice
Tabulka 16: Reinvestice

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

I v těchto ukazatelích je patrný rapidní pokles zisku v roce 2016. Díky tomu jsou
pokřivené údaje většiny ukazatelů v roce 2016. V předešlých obdobích se nicméně
společnost z pohledu investičního potenciálu jevila velice dobře.
Pro nás je ale důležitý rapidní nárůst hodnoty ukazatele P/E v roce 2016. Tato
skutečnost nám říká, že investoři vidí ve firmě vysoký potenciál a jsou ochotni za jednu
Kč možného zisku zaplatit až 25 Kč.
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Graf 6: Dividenda na akcii za obchodní rok
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Z grafu můžeme vidět stabilitu dividend v posledních letech a pokles v roce 2016.
Tento pokles by měl být vyšší, nicméně firma měla dostatečné rezervy a mohla si
dovolit vyplatit svým věřitelům více.
Graf 7: Růst tržeb a EAT
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zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

V tomto grafu znovu vidíme jak razantní byl propad EAT v roce 2016, kdy z růstu o 34%
mezi roky 2014 – 2015 nastal propad o 69% mezi roky 2015 – 2016.
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5.2.5 Pracovní kapitál
Tabulka 17: Čistý pracovní kapitál

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Firma měla kladný čistý pracovní kapitál pouze v roce 2014. V letech 2015 a 2016 je
ČPK na úrovni -10 566 000 000 a – 20 492 000 000. To nám říká, že část stálých aktiv je
kryta krátkodobým kapitálem a firma se nachází v situaci, kdy nutnost nenadále splatit
krátkodobé závazky by zapříčinila nevyhnutelný prodej části stálých aktiv.
Graf 8: Pracovní kapitál
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zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Pokud se však podíváme na hodnotu skutečné potřeby čistého pracovního kapitálu,
zjistíme že je mnohem nižší, než jeho skutečná hodnota. Tato skutečnost je dána
obratovým cyklem peněz a přesněji odvětvím, v kterém firma podniká. Společnost
vyrábějící energii nebude mít příliš velké zásoby a doba splatnost závazků a
pohledávek bude také velmi atypická (viz. Ukazatele aktivity.). Na základě těchto
informací bychom mohli říct, že v roce 2014 společnost držela nadbytečné množství
kapitálu uloženého v oběžných aktivech.
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5.2.6 Bankrotní modely
Altmanovo Z-score
Tabulka 18: Altmanovo Z score

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Z výsledků Altmanova Z-score vidíme, že ČEZ se nachází pod hranicí nebezpečí
bankrotu ve všech sledovaných obdobích. Bohužel tento výsledek je pravděpodobně
znovu do velké míry zkreslen odvětvím, ve kterém se firma nachází (hlavně ČPK a míra
zadluženosti). Co však z tohoto testu můžeme vysledovat je opět dopad propadu zisků
v roce 2016.
Graf 9: Altmanovo Z score
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zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty
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IN05
Tabulka 19: IN 05

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Podobné výsledky jako z Altmanova z-score jsou i v testu produktivity IN05, který nám
říká, že podnik s vysokou pravděpodobností nebude vytvářet hodnotu a spěje
k bankrotu. Tento model by měl být mnohem přesnější než Altmanův, jelikož byl
vytvořen speciálně pro české prostředí.
Vidíme, že v roce 2015 se ČEZ přiblížil hranici od které bychom mohli říct, že je
pravděpodobná tvorba hodnoty v tomto období, nicméně v roce 2016 je znovu vidět
rapidní pokles zapříčiněný propadem zisků firmy.
Graf 10: IN 05
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zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty
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5.2.7 EVA
Tabulka 20: EVA

zdroj: Výroční zpráva ČEZ a.s.; vlastní výpočty

Z výsledků můžeme vidět, že podnik netvořil přidanou hodnotu v žádném ze
sledovaných období, což nám z části potvrzuje výsledky předchozí kapitoly (IN05).
Můžeme si všimnout kolísání mezi rokem 2015 a ostatními, které bylo zapříčiněno
úpadkem nákladů na vlastní kapitál a růstem zisku. Náklady na vlastní kapitál klesly i
v roce 2016, nicméně zmiňovaný propad zisků zapříčinil propad ukazatel EVA v tomto
období. Avšak zajímavé je to, že v roce 2016 měl podnik blíž k vytváření přidané
ekonomické hodnoty než v roce 2014.
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5.3 Zhodnocení výsledků technické analýzy
Technická analýza byla zpracována za použití historických dat firmy ČEZ a.s., která se
nacházejí na Pražské burze.

5.3.1 Analýza trendů
Graf 11: Závěrečný kurz
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Graf 12: Celkový objem v ks
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První graf zachycuje období dvou let od data vypracování (24.3.2018). Druhý graf
zachycuje objem obchodů s akciemi firmy za stejné období. Je v něm tedy zachycena
většina roku 2016, který jak víme z předchozí kapitoly, byl nejvíce problémový právě
kvůli rapidnímu propadu zisků. Zajímavé je také snížení ratingového hodnocení ČEZu
od firmy Moody´s v roce 2016. Již z prvního pohledu můžeme vidět, že se jednalo o
relativně nestabilní období. První formace, která vzbudí náš zájem, je dvojité dno, které
se formovalo v červnu 2016. Z druhého grafu je patrné, že formace je doprovázena
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vyšší mírou obchodů. Tato formace a následná změna medvědího trendu na býčí byla
dle mého názoru alespoň z části zapříčiněna konáním valné hromady, na které byla
potvrzena vyšší hodnota dividendy než by odpovídala zisku firmy za rok 2016. Na
přelomu července a srpna 2016 vidíme změnu býčího trendu na medvědí (první
trendová linie). Tato změna mohla být z části zapříčiněna podáním rozhodčí žaloby
proti Bulharsku (viz. výroční zpráva 2016). Začátek tohoto trendu je znovu doplněn
středně zvýšeným objemem obchodu s akciemi firmy, což nám ukazuje na možný
reversní signál ještě před začátkem, nicméně z grafu není čitelný.
Na přelomu října a listopadu můžeme evidovat reversní formaci hlava a ramena a
nástup medvědího trendu trvajícího až do prosince 2016. Do tohoto data byla cena
akcie velmi proměnlivá a převažovaly sekundární a terciální trendy nad primárními. Od
začátku prosince však můžeme evidovat začátek silnějšího primárního býčího trendu,
který je ukončen klínem v červnu 2017. V prosinci 2016 ČEZ vstoupil na německý trh,
což mohlo být impulsem k tomuto růstu.
Po klínu ukončujícím býčí trend vidíme rychlý propad akcií a stabilizaci v trojúhelníku,
jehož proražením začíná velmi silný býčí trend trvající od srpna 2017 až do března
2018, kdy můžeme vidět znovu stabilizaci ve formě trojúhelníku (není vyznačeno).
Znovu vidíme, že i z pohledu akcií nebyl rok 2016 ideálním, nicméně můžeme potvrdit
výsledky finanční analýzy, které jasně napovídaly, že investoři firmě věří a tato důvěra
byla oprávněná. Bohužel graf končí neuzavřeným trojúhelníkem, a to znamená, že
momentálně nemůžeme na jeho základě udělat přesnější odhad budoucího vývoje.
Přejdeme tedy k signálním metodám, které nám snad dají alespoň nějaký obraz o tom,
co můžeme od firmy očekávat.
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5.3.2 Metody založené na klouzavých průměrech
Klouzavé průměry
Graf 13: Klouzavé průměry

Klouzavé průměry

550

1600000

530

1400000

510

1200000

490

1000000

470

800000

450

600000

430

400000

410

200000

390
1.8.2017

0
1.9.2017

1.10.2017

1.11.2017

Celkový objem v ks

1.12.2017
Závěrečný kurz

1.1.2018

1.2.2018

10 denní

1.3.2018
60 denní

zdroj: www.pse.cz; vlastní tvorba

Pokud porovnáme výsledky indikátorů pro 10ti denní a 60ti denní klouzavý průměr
uvidíme, že se shodují pouze v několika bodech. Ostatní body určené pouze 10ti
denním klouzavým průměrem můžeme tedy považovat za falešné signály.
Nejdříve tedy dostáváme signál k prodeji na přelomu srpna a září. V tomto bodě ale
evidujeme pouze střední objem obchodů a možná se tedy jedná o falešný signál.
Analýza trendu z minulé kapitoly by to potvrzovala. V druhé polovině září je patrný
signál k nákupu a je podpořen vysokou hodnotou objemu obchodů. Další signály
(pouze z 10ti denního klouzavého průměru) jsou velmi krátkodobé a vzájemně se
vyrušují.
Signál, který vzbuzuje naši pozornost, je na začátku března roku 2018. Jedná se o
prodejní signál 60ti denního klouzavého průměru, který je nejen doprovázen
zvýšeným objemem obchodů, ale také se shoduje s koncem dlouhého býčího trendu
z minulé kapitoly.
Poslední signál, který je pro nás důležitý, je ten poslední. Jedná se o nákupní signál a
je znovu doprovázen zvýšeným objemem obchodů. Tato informace firmě zlepšuje
vyhlídky pohledu do budoucna a říká, že je pravděpodobný přechod neukončeného
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trojúhelníku na konci grafu znovu v býčí trend. Nicméně se podíváme pro jistotu ještě
na jiný indikátor a uvidíme, zda dostaneme podobné výsledky.

MACD
Graf 14: MACD
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MACD je metoda, která je také založena na klouzavých průměrech, proto můžeme
očekávat podobné výsledky jako u předchozí metody.
My tuto skutečnost využijeme v náš prospěch a použijeme ji spíše pro alespoň
částečné potvrzení naší prognózy do budoucího období. Důležité jsou, pro naše
potřeby, shodné signály, které pro nás byly významné v předchozí metodě. Prvním je
signál k nákupu v první polovině září. Dalším je signál k prodeji ze začátku února,
kterým jsme se sice v předešlé metodě nezabývali, ale jednalo se také o důležitý
prodejní signál, navázaný na zvýšený objem obchodů.
Třetí a nejdůležitější signál v této metodě je nákupní signál v polovině března. Tento
signál nám dává stejnou informaci jako poslední signál v předešlé metodě, a to, že je
pravděpodobnější přerušení tvořícího se trojúhelníku ve prospěch býčího trendu a
dalšího nárůstu hodnoty akcií firmy.
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5.3.3 Sestavení možných scénářů vývoje firmy
Pokud sestavíme intervalovou prognózu dle závěrečných kurzů cen akcií ČEZu,
dostaneme následující graf.
Graf 15: Intervalová prognóza ČEZ a.s.
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Dolní hranice představuje nejhorší možný scénář, kdy by firma selhala a de facto by se
řídila opakem doporučení vycházejících z této práce. Znamenalo by to propad cen
akcie na hodnotu cca 388,- do konce roku 2018 a v dalších období by se propad
prohluboval. Horní hranice nám ukazuje přesně opačnou situaci, kdy by se objevil trend
totožný s tím který panoval od srpna 2017 do března 2018. V tomto trendu bychom
mohli počítat s podobným nárůstem ceny akcie firmy.
Tento scénář počítá jak s dodržením doporučení vydaných touto prací, tak s celou
řadou dalších faktorů jako je například ukončení současně probíhající soudního sporu
s Bulharskem ve prospěch ČEZu.
Prostřední bleděmodrá hranice je pro nás nejdůležitější, neboť se jedná o
nejpravděpodobnější linii vývoje. To, že má rostoucí trend je pro firmu dobré znamení,
neboť nám potvrzuje výsledky z předešlých analytických metod předpovídajících
nárůst v budoucím období. Samozřejmě platí určité podmínky, mezi které patří
dodržení alespoň většiny doporučení daných v této práci. Hlavně bych se zaměřil na
co největší regulaci problémových nákladů z minulých let a alespoň částečný přechod
na obnovitelné zdroje. (Podrobně rozepsaná doporučení v kapitole 5.3.5.)
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5.3.4 Porovnání s doplňkovou prognózou konkurenčního podniku
Graf 16: Intervalová prognóza RWE
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Graf 17: Intervalová prognóza ČEZ a.s.
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Historické hodnoty RWE AG byly přepočítány na české koruny dle aktuálního kurzu
Eura. Díky tomu došlo ke zjednodušení převodu, ale mohlo to mírně ovlivnit přesnost
hodnot. Nicméně trendy nemohly být změněny, a proto si myslím, že vypovídací
hodnota grafu nebyla změněna.
Nejprve porovnáme grafy z pohledu do minulosti, a poté si zhodnotíme podoby
prognóz do budoucího období. U RWE vidíme podstatně vyšší nárůst cen akcií během
sledovaného období (o cca 120,- na akcii). Pravděpodobně hlavní rozdíl mezi vývoji
hodnoty akcií firem je rozhodně během roku 2016, který jak víme, byl pro ČEZ
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problémový. U RWE sice došlo k větším proměnám, nicméně tyto změny byly mnohem
pozvolnější než u ČEZu, a to protože u RWE byly dominantnější dlouhodobější trendy.
U ČEZu naopak vidíme časté střídání trendů a to spíše krátkodobějšího charakteru.
Nicméně i přes tento rozdíl v postupném vývoji byla u obou firem konečná hodnota
ceny akcie na konci roku 2016 téměř totožná s hodnotou ze začátku sledovaného
období.
Od ledna 2017 do července 2017 je situace obou firem znovu odlišná. U obou firem
převládají trendy primárního charakteru a kurzy jsou z tohoto pohledu velmi stabilní,
nicméně u RWE nastupuje již v lednu neobvykle silný býčí trend, který trvá až do
listopadu 2017. U ČEZu přichází podobný trend až na začátku srpna 2017 a pokračuje
až do března 2018. Po ukončení těchto podobných silných býčích trendů přichází
znovu opačná situace – u RWE se začínají objevovat silné projevy trendu
krátkodobějšího charakteru, než bylo pro firmu doposud ve sledovaném období
typické. Kurz se nicméně ke konci znovu dostane do býčího trendu.
U ČEZu sice přichází také kratší býčí trend, nicméně kurz se pak stabilizuje ve formě
trojúhelníku a díky vypracovaným analýzám víme, že pravděpodobnější je nástup
dalšího býčího trendu.
Pokud se podíváme na výsledky intervalových prognóz uvidíme, že stabilnější akcií je
určitě RWE (rozdíl mezi spodními a horními hranicemi). Co je pro nás také důležité je
skutečnost, že prognóza pro RWE napovídá, že akcie by do konce roku neměly
zásadním způsobem klesnout a v nejhorším případě se spíše počítá se stabilizací
kurzu. Dle realistických předpovědí u ní čekáme i vyšší nárůst. Tato skutečnost je daná
tím, že hodnota akcií společnosti narostla mnohem více, než hodnota akcií ČEZu.
U ČEZ a.s. je situace jiná. Maximální hodnota horní hranice je nižší, než u RWE i přestože
rozdíl mezi dolní a horní hranicí je vyšší. Realistický scénář pro ČEZ napovídá býčí trend,
nicméně slabší než u RWE. Hodnoty dolní hranice jsou tedy mnohem nižší, než u RWE.
Tento rozdíl je dán pravděpodobně tím, že společnost RWE AG v minulých dvou letech
zaznamenala cca 84% nárůst hodnoty akcie, zatímco kurz ČEZu kolísal a nárůst
hodnoty přišel až v srpnu 2017.
Z hlediska prognózy do budoucna se tedy jeví lépe společnost RWE, pro kterou
nejhorší možný scénář vývoje do konce roku 2018 znamená menší propad kurzu,
zatímco nejlepší znamená o něco vyšší nárůst hodnoty než je tomu v případě ČEZu.
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Realistický scénář by znamenal to, že RWE bude v o trochu lepší pozici, alespoň
z pohledu ceny za jednu akcii firmy.

5.3.5 Doporučující opatření
Pokud si shrneme výsledky obou analýz v návaznosti na prvotní impuls k jejich
vypracování, kterým byl pokles zisků v roce 2016 a predikce dalšího vývoje firmy,
dojdeme k následujícím závěrům.
Hlavním příčinou úpadku zisků byly tyto faktory:
1. Propad ostatních finančních výnosů a nárůst ostatních finančních nákladů.
Hlavní příčinou tohoto vývoje byl propad dividendových výnosů společnosti.
Doporučil bych se tedy zaměřit na tyto proměnné a problémové položky.
2. Soustavný nárůst nákladů za energie a služby s nimi spojené, který měl v obou
obdobích hodnotu téměř o 5 mld. Kč. Doporučil bych zaměřit se na regulaci
těchto nákladů, nebo alespoň zamezení jejich rapidního růstu. Jedná se
z pohledu vertikální analýzy o největší nákladovou položku a pokračování jejího
růstového trendu by pro firmu mělo katastrofální následky.
Třetím a posledním doporučením bude jednoznačně důraz na investice do nových
technologií. Jelikož se jedná o firmu zabývající se výrobou a prodejem elektrické
energie, jsou inovace tím faktorem, který bude v budoucnu rozhodovat o profitabilitě
společnosti. Pokud ČEZ nedokáže dostatečně včas a v dostatečné míře přejít
z neobnovitelných zdrojů jako uhlí a ropa, jejichž cena z velké části závisí na vrtoších
zemí, které nemůžeme označit za důvěryhodné (viz. Graf cen uhlí za období jednoho
roku), na zdroje obnovitelné, může to pro firmu znamenat katastrofální problémy.
V této věci však musím říct, že ČEZ se chová velice odpovědně a je si těchto problémů
vědom. V minulých letech investoval do obnovitelných zdrojů (např. větrné elektrárny
v Německu) a poskytuje značné finance na vývoj nových technologií, ať už se jedná o
vlastní činnost nebo investice do začínajících společností, které se zabývají touto
problematikou.
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Obrázek 10: Uhlí US index

zdroj: www.kurzy.cz
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6 Závěr
Primárním důvodem vypracování této práce bylo ukázat praktické využití finanční a
technické analýzy na určitém příkladu. Na začátku jsme si tedy určili firmu ČEZ a.s.
jakožto předmět studia této práce kvůli očividnému problému, který ve firmě nastal
(propad zisku). Byli nastaveny tři cíle této práce, které nám měly pomoci pochopit
situaci, v které se firma nacházela a určit co nejpravděpodobnější možný scénář vývoje
firmy do konce roku 2018.
Pokud zhodnotíme výsledky finanční analýzy zjistíme, že firma funguje ve velmi
atypickém odvětví, a proto musíme brát výsledky s rezervou. Téměř všechny ukazatele
za rok 2016 jsou pokřiveny strmým propadem zisku, který se dle výsledků zbytku práce
jeví jako anomální a již vyřešený, a proto je do značné míry omezena jejich vypovídající
hodnota. Na komplexnější finanční analýzu tohoto problému bychom potřebovali i
data za rok 2017, která bohužel v době vypracování práce nebyla k dispozici. Nicméně
z dostupných dat jsme se dozvěděli, že příčin tohoto propadu bylo několik:
1) Dramatický nárůst položky ostatních finančních nákladů a pokles ostatních
finančních výnosů. Po prozkoumání výroční zprávy jsme se dozvěděli, že
důvodem této změny byl pokles přijatých dividend za období.
2) Periodický nárůst nákladů na energie a služeb s tím spojených. Tato položka
bohužel není ve výroční zprávě podrobněji rozvedena.
Jen na základě těchto výsledků můžeme říci, že první cíl práce byl splněn.
V další části práce jsme chtěli přijít s určitými doporučeními pro další postup a
s prognózou budoucího vývoje. Za tímto účelem bylo použito několik metod technické
analýzy, které vyústily intervalovou prognózou. Nejprve byla vytvořena analýza trendů,
které se za poslední dva roky objevovaly ve vývoji kurzu akcií firmy. Díky tomu jsme
zjistili dvě věci:
1) Další pohled na rok 2016 z opačné strany, než nám byl nabídnut ve finanční
analýze.
2) Byl nastíněn trend vývoje firmy.
Nicméně abychom byli důkladnější a získali jsme lepší informace o současné situaci,
v které se ČEZ nachází, vypracovali jsme dvě metody indikace nákupních signálů
založené na klouzavých průměrech. Tyto metody byly zvoleny, jelikož se jevily pro
rozsah a formu této práce jako nejadekvátnější. Výsledky těchto metod nám upřesnily
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situaci vývoje kurzu akcií ČEZu. Vyplývá z nich, že je pravděpodobné udržení růstu
hodnoty akcií do budoucího období. Na základě těchto výsledků byla vydána
doporučení o dalším postupu.
V poslední části byly vytvořeny dvě intervalové prognózy. Postup vytvoření byl opět
zvolen s ohledem na rozsah a formu této práce. První prognóza byla sestavena pro ČEZ
a.s. a druhá pro konkurenční RWE AG. Tato část byla přidána, abychom mohli srovnat
jak vývoj ČEZu tak prognózu do budoucna s konkurenční firmou a získat tak určité
kontextuální informace.
Na základě tohoto stručného zhodnocení si dovolím tvrdit, že všechny cíle vytyčené
v úvodu byly splněny.
Výsledky práce samozřejmě můžeme brát jako neúplné a navázání na ně v diplomové
práci by bylo adekvátní. Finanční analýzu by bylo potřeba rozšířit o více období, díky
čemuž bychom dostali přesnější představu o situaci. Technická analýza může být
rozšířena, nebo zpracována jinými, složitějšími a diskutabilně přesnějšími, postupy.
Na závěr bych rád řekl, že i přes určité nepříznivé ukazatele se ČEZ jeví jako relativně
stabilní společnost, která se na budoucnost připravuje jak nejlépe dovede.

61

7 Zdroje
7.1 Tištěné zdroje
•

ČIŽINSKÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a
trendy. Praha: Grada, 2010. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3158-2.

•

JÍLEK, Josef: Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s.

•

2009. ISBN 978-80-247-2963-3

•

Kislingerová E. a kol. Manažerské finance. 1.vydání Praha. C.H. Beck ,2004, ISBN
80-7179-802-9,

•

Kislingerová E., Hnilica J. Finanční analýza - krok za krokem, 1.vyd. Praha, C.H.
Beck, 2005, ISBN 80-7179-321-3,

•

KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní
průvodce s příklady. Praha: Grada, 2010. Prosperita firmy. ISBN 978-80-2473349-4.

•

Musílek, Petr; Trhy cenných papírů. 2. aktual. vyd.. Praha : Ekopress,
2011.ISBN:978-80-86929-70-5

•

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5.,
aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 97880-247-5534-2.

•

SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit
podnikové investice : investiční proces jako základ budoucí prosperity, nástroje
a metody investičního controllingu, volba financování a technologie,
monitoring průběhu investice a postaudit. Praha: Grada, 2009. Prosperita firmy.
ISBN 978-80-247-2952-7)

•

SCHOLLEOVÁ, Hana a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Finance podniku: sbírka řešených
příkladů a otázek. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1.

•

Veselková, Eva. Fundamentální a technická analýza akcie ČEZ. Praha, 2011.
Diplomová

práce.

Vysoká

škola

ekonomická

v Praze.

Fakulta

podnikohospodářská.
•

Voldán, Martin. Finanční analýza společnosti ČEZ a.s.. Praha, 2013. Bakalářská
práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská.

•

Výroční zpráva ČEZ a.s 2016

•

Výroční zpráva ČEZ a.s 2015

•

Výroční zpráva ČEZ a.s 2014
62

7.2 Internetové zdroje
•

http://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=684

–

přednášky

z předmětu podnikové finance; autor: Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
(15.3.2018)
•

http://oenergetice.cz/spolecnosti-cr/cez-skupina-cez/ (20.3.2018)

•

https://www.cez.cz/edee/content/file-s/pro-investory/informacni-povinnostemitenta/2018-03/tiskova-konference-k-vysledkum-hospodareni-skupinycez-za-rok-2017_cezod9cz3f6ac015.pdf (20.3.2018)

•

https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/cez/profil-spolecnosti.html (20.3.2018)

•

https://www.cez.cz/cs/pro-investory/akcie/zakladni-financni-udaje.html
(20.3.2018)

•

http://investexcel.net/how-to-calculate-macd-in-excel/ (24.3.2018)

•

https://bossa.cz/cs/documents/12859/54eef035-826a-4579-ae416e87a25b2bb2 (24.3.2018)

•

https://www.kurzy.cz/komodity/uhli-us-index-graf-vyvoje-ceny/ (24.3.2018)

•

http://oenergetice.cz/elektrina/energeticky-sektor-cekaji-podle-svetoveenergeticke-rady-velke-zmeny/ (20.3.2018)

•

https://managementmania.com/cs/ucetni-hodnota-akcie (15.3.2018)

•

https://managementmania.com/cs/altmanova-analyza (15.3.2018)

•

www.rwe.com (24.3.2018)

•

https://www.pse.cz/udaje-otrhu/akcie/prehled/?ID_NOTATION=1528746&ISIN=CZ0005112300 (24.3.2018)

•

www.mpo.cz (15.3.2018)

•

www.patria.cz (24.3.2018)

63

7.3 Seznam tabulek
Tabulka 1: Aktiva ...................................................................................................................................... 34
Tabulka 2: Dlouhodobý hmotný majetek ....................................................................................... 34
Tabulka 3: Ostatní stálá aktiva ............................................................................................................ 35
Tabulka 4: Oběžná aktiva ...................................................................................................................... 35
Tabulka 5: Pasiva...................................................................................................................................... 36
Tabulka 6: Vlastní kapitál ...................................................................................................................... 36
Tabulka 7: Dlouhodobé závazky ........................................................................................................ 37
Tabulka 8: Krátkodobé závazky .......................................................................................................... 37
Tabulka 9: Výkaz zisků a ztrát ............................................................................................................. 39
Tabulka 10: Růstové pravidlo .............................................................................................................. 41
Tabulka 11: Rentabilita .......................................................................................................................... 42
Tabulka 12: Likvidita................................................................................................................................ 43
Tabulka 13: Aktivita ................................................................................................................................. 44
Tabulka 14: Zadluženost ....................................................................................................................... 44
Tabulka 15: Zadluženost ....................................................................................................................... 45
Tabulka 16: Reinvestice ......................................................................................................................... 45
Tabulka 17: Čistý pracovní kapitál ..................................................................................................... 47
Tabulka 18: Altmanovo Z score .......................................................................................................... 48
Tabulka 19: IN 05 ...................................................................................................................................... 49
Tabulka 20: EVA ........................................................................................................................................ 50

64

7.4 Seznam grafů
Graf 1: Zlaté bilanční pravidlo ............................................................................................................. 40
Graf 2: Pravidlo vyrovnání rizika ......................................................................................................... 40
Graf 3: Pravidlo PARI ................................................................................................................................ 41
Graf 4: Rentabilita .................................................................................................................................... 42
Graf 5: Likvidita.......................................................................................................................................... 43
Graf 6: Dividenda na akcii za obchodní rok ................................................................................... 46
Graf 7: Růst tržeb a EAT.......................................................................................................................... 46
Graf 8: Pracovní kapitál .......................................................................................................................... 47
Graf 9: Altmanovo Z score .................................................................................................................... 48
Graf 10: IN 05 ............................................................................................................................................. 49
Graf 11: Závěrečný kurz ......................................................................................................................... 51
Graf 12: Celkový objem v ks ................................................................................................................. 51
Graf 13: Klouzavé průměry ................................................................................................................... 53
Graf 14: MACD ............................................................................................................................................ 54
Graf 15: Intervalová prognóza ČEZ a.s. ............................................................................................ 55
Graf 16: Intervalová prognóza RWE .................................................................................................. 56
Graf 18: Intervalová prognóza ČEZ a.s. ............................................................................................ 56

65

7.5 Seznam obrázků
Obrázek 1: Dvojité dno/dvojitý vrchol............................................................................................. 22
Obrázek 2: Hlava a ramena .................................................................................................................. 23
Obrázek 3: Trojúhelníky ......................................................................................................................... 23
Obrázek 4: Klíny ........................................................................................................................................ 23
Obrázek 5: Typy trendu ......................................................................................................................... 29
Obrázek 6: Medvědí a býčí trend ....................................................................................................... 29
Obrázek 7: Působení Skupiny ČEZ v energetice podle teritoria ............................................ 31
Obrázek 8: Struktura akcionářů .......................................................................................................... 32
Obrázek 9: Struktura identifikovaných institucionálních akcionářů - zeměpisné členění
........................................................................................................................................................................ 32
Obrázek 10: Uhlí US index .................................................................................................................... 59

66

7.6 Seznam schémat
Schéma 1: Uživatelé finanční analýzy a její zaměření .............................................................. 27

67

7.7 Seznam příloh
1. Finanční analýza ČEZ a.s., výpočty; Matěj Hofman
2. Technická analýza ČEZ a.s., výpočty; Matěj Hofman

68

8 Evidence výpůjček
Prohlášení:
Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem,
že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.

Jméno a příjmení: Matěj Hofman
V Praze dne: 26. 04. 2018

Jméno

Podpis:

Oddělení/ Pracoviště

Datum

Podpis

69

