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ÚVOD 

Rozhodnúť sa správne v prípade investície je dilemou nie jedného investora. Tento 

fakt potvrdzujú aj široké možnosti v oblasti investovania. Investor sa môže rozhodnúť pre 

tzv. tradičné formy investovania prostredníctvom akcií, dlhopisov, komodít či nehnuteľností 

alebo drahých kovov. Medzi netradičné formy investovania môžeme zaradiť napríklad oblasť 

kryptomien, ktorá odštartovala pred pár rokmi revolúciu v alternatívnych formách 

investovania. V práci sa venujeme tradičnej forme investovania prostredníctvom akcií – 

v našom konkrétnom príklade sa bude jednať o akcie spoločnosti ČEZ. Stanovenie správnej 

metódy ocenenia a dosiahnutie výsledku, ktorý čo najlepšie odzrkadľuje reálnu hodnotu 

spoločnosti je mnohokrát doslova alchýmiou. V podnikateľskej praxi sa často stretávame 

s pojmom valuácia. Tento proces môže byť uskutočnený niekoľkými spôsobmi ako napríklad 

ocenením aktív spoločnosti a jej úžitku ale aj metódou súčasnej hodnoty budúcich peňažných 

tokov. V prvej kapitole práce teoreticky vymedzíme pojmy finančnej analýzy vo forme 

pomerových ukazovateľov likvidity, aktivity, rentability a zadlženosti. Ďalej si vysvetlíme 

význam finančnej flexibility pre spoločnosť a charakterizujeme si s ňou spojený ukazovateľ 

Spread. Na záver teoretickej časti si popíšeme dôležitý faktor rozhodovania akým je riziko 

a vymenujeme si metódy oceňovania akcií.      

 Cieľom práce je odhadnúť spravodlivú cenu akcie skupiny ČEZ a následne odporučiť, 

či sa potencionálnym investorom oplatí danú akciu kúpiť, predať alebo držať. V analytickej 

časti práce si predstavíme skupinu ČEZ, ktorej hlavné aktivity môžeme charakterizovať ako 

ťažba a predaj uhlia, výroba a distribúcia elektriny a tepla, obchod s elektrickou energiou 

a zemným plynom. Priblížime si jej vlastníctvo, priemysel v ktorom podniká, popíšeme si jej 

najvýznamnejšie akvizície a konkurenčné prostredie. Ďalej si ako súčasť finančnej analýzy 

rozoberieme finančnú štruktúru skupiny ČEZ a pomocou vybraných ukazovateľov zistíme 

finančnú skutočnosť vnútorných procesov spoločnosti. Jadrom práce je valuácia ceny akcie, 

ktorú analyzujeme dvoma spôsobmi a to diskontovaním voľného peňažného toku a spôsobom 

cenových násobkov spoločnosti. Posledná časť práce obsahuje prezentáciu investičných rizík 

skupiny ČEZ a záverečné odporúčanie pre investora s ohľadom na akcie spoločnosti ČEZ.  
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

1.1  Ukazovatele využívané vo finančnej analýze podniku 

Medzi základné nástroje finančnej analýzy patria pomerové ukazovatele. Jednou 

z najobľúbenejších a najrozšírenejších metód je analýza účtovných výkazov prostredníctvom 

týchto ukazovateľov. Zmienená metóda umožňuje rýchly náhľad na ekonomickú situáciu 

v podniku na základe pomerov odlišných položiek, čo môže slúžiť na zostavenie veľkého 

množstva ukazovateľov (Knápková a kol., 2010).  

Zvolené finančné ukazovatele umožňujú analyzovať rozhodujúce stránky finančnej 

situácie podniku. Ukazovatele rentability dávajú informácie o celkovej výkonnosti podniku 

a tiež o schopnosti podniku vytvárať nové zdroje. Na stabilitu podniku pôsobí štruktúra zdrojov 

financovania, ktorá sa sleduje pomocou ukazovateľov zadlženosti. Ďalšími ukazovateľmi, ktoré 

majú vplyv na finančnú situáciu sú ukazovatele likvidity, ktoré sú nevyhnutné na sledovanie 

schopnosti podniku hradiť svoje záväzky. Poslednými vybranými ukazovateľmi sú ukazovatele 

aktivity, ktoré merajú efektívnosť využitia zdrojov podniku. 

Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability vyjadrujú celkový efekt podnikateľského úsilia. Sú vnímané 

ako nástroj hodnotenia efektívnosti a využitia vloženého kapitálu do podnikateľskej činnosti. 

Spoločným znakom ukazovateľov rentability je zisk, resp. výsledok hospodárenia v čitateli 

(Lesáková, 2007). 

Podľa autorov Nývtlovej a Mariniča (2010) rozlišujeme rôzne kategórie zisku: 

- EBIT- zisk pred odpočítaním úrokov a daní (prevádzkový výsledok hospodárenia); 

- EAT- zisk po zdanení alebo tiež nazývaný čistý zisk (výsledok hospodárenia za bežné 

účtovné obdobie vo výkaze ziskov a strát); 

- EBT- zisk pred zdanením (prevádzkový zisk znížený/ zvýšený o finančný výsledok 

hospodárenia pred odpočítaním dane); 

- EBITDA- zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (prevádzkový výsledok hospodárenia 

zvýšený o dopisy). 
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Jeden z najvyužívanejších ukazovateľov rentability je ukazovateľ rentability 

celkového kapitálu (ROA- Return on assets). Hodnotí celkovú efektívnosť, resp. výnosnosť 

vloženého kapitálu, bez ohľadu na to z akých zdrojov sú financované. Ukazovateľ ROA sa 

používa na porovnanie podnikov s rozdielnym daňovým a úrokovým zaťažením, ale len v tom 

prípade ak použijeme v čitateli EBIT.  

 

 

Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu (ROE- Return on Equity) poukazuje na to 

ako podnikateľ zhodnotil vlastný kapitál, to znamená či tento kapitál podniku prináša 

postačujúci výnos. Hodnota ukazovateľa by mala dosahovať minimálne výšku úrokových 

sadzieb bánk za vklady, pretože len v tom prípade je priaznivejšie podnikať, ako uložiť 

kapitál do banky (Lesáková, 2007). 	

 

Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti nám dávajú informáciu o rôznych skutočnostiach, ktoré 

objasňujú finančnú situáciu. Týmito ukazovateľmi sa sleduje: miera zadlženosti, štruktúra 

zadlženosti a tiež ako je podnik schopný vysporiadať sa so splácaním dlhov. Finančná 

stabilita podniku je ovplyvnená podielom vlastných a cudzích zdrojov. Podnik si zabezpečuje 

stabilitu a nezávislosť vysokým podielom vlastných zdrojov naopak, pri ich nízkom podiele 

sa podnik stáva menej stabilným. Na druhej strane sa zhodujú mnohí autori v tom, že vlastný 

kapitál je nákladnejší ako cudzí, pretože riziko vlastníkov je vyššie ako riziko veriteľov a tiež 

úroky, ktoré vlastníci platia napr. za úver  sú súčasťou podnikových nákladov, ktoré znižujú 

zisk ako základ na výpočet dane z príjmov (Chajdiak, 2010). 

Ukazovateľ celkovej zadlženosti majetku vyjadruje pomer cudzieho kapitálu na 

celkovom kapitáli, dáva nám obraz o tom, v akej miere je majetok podnikateľa zaťažený 

dlhmi. Vysoká hodnota nám poukazuje na závislosť podniku od cudzích zdrojov a predstavuje 

vyššie riziko pre veriteľov. Na ukazovateľ sa dá pozerať z dvoch pohľadov. Prvý je pohľad 
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vlastníkov (dlžníkov), ktorí preferujú vyššiu hodnotu, pretože cudzí kapitál je pre nich 

lacnejší. Druhý pohľad je pohľad veriteľov, pre ktorých sú zaujímavejšie nízke hodnoty. 

 

Ukazovatele likvidity 

Mnohí autori sa zhodujú v tom, že ukazovatele likvidity vypovedajú o schopnosti 

podniku hradiť (splácať) svoje vlastné záväzky, čo nám dáva istý pohľad na finančnú situáciu 

podniku. Finančne stabilný podnik je totiž schopný splácať svoje dlhy. Naopak podnik, ktorý 

má finančné ťažkosti má problém so splácaním vlastných dlhov, čo sa prejaví na 

ukazovateľoch likvidity (Zalai, 2013). V súvislosti s ukazovateľmi likvidity sa spájajú 

nasledujúce pojmy: 

• likvidita- schopnosť podniku splácať vlastné záväzky v stanovenej výške a 

stanovenom čase, 

• likvidnosť- schopnosť podniku premeny jednotlivých majetkových zložiek na peňažné 

prostriedky alebo ekvivalenty peňažných prostriedkov, táto premena je daná časom a 

nákladmi, ktoré sú na ňu potrebné, 

• solventnosť- schopnosť podniku splatiť včas, v požadovanej výške a na požadovanom 

mieste všetky splatné záväzky. 

Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity vyjadrujú ako aktívne (účinne) sa majetok, resp. jednotlivé jeho 

zložky, a záväzky využili v transformačnom procese. V prípade, že sa aktíva v podniku 

využívajú neefektívne spôsobuje to zbytočné vytváranie nákladov, čo má za následok, že 

podnik dosahuje nižší zisk. Analýza týchto ukazovateľov slúži na zistenie ako podnik narába 

so svojimi aktívami a aký to má vplyv na výnosnosť a likviditu. Rozoznávame dve skupiny 

ukazovateľov a to: 

a) ukazovatele rýchlosti obratu- patria do podmnožiny ukazovateľov účinnosti 

a vyjadrujú počet obrátok, to znamená, koľkokrát napr. za rok sa obráti daný druh 

majetku v tržbách, 
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b) ukazovatele doby obratu jedná sa o podmnožinu ukazovateľov náročnosti resp. 

viazanosti a udávajú dobu, po ktorú sú finančné prostriedky viazané v danej forme 

majetku alebo ako dlho trvá jedna obrátka (Hrdý, Horová, 2009). 

Finančná flexibilita 

Finančná flexibilita je schopnosť podniku využívať dlhové financovanie na strategické 

využitie investičných príležitostí ktoré vznikajú alebo tiež, ako vie podnik reagovať na 

neočakávané výdavky, ktoré sa v podnikaní bežne vyskytujú. Pre pochopenie finančnej 

flexibility je dôležitý pojem „spread“. Spread vyjadruje rozdiel medzi mierou rentability 

operatívnych aktív (RONA) a úrokovou mierou z finančných záväzkov (NBC).  

 

 

 

Ukazovateľ finančnej flexibility podáva informáciu o tom do akej miery je firma 

schopná sa zadlžovať. Spoločnosti s dostatočne vysokým ukazovateľom Spread sú schopné 

zvládať väčšie zadlženie a tak môžu čeliť strategickým prekážkam pri rozmiestňovaní 

kapitálu, ktoré vedú k znižovaniu rentability. Tieto spoločnosti, môžu zvýšiť úroveň 

výpožičiek– buď dlhom alebo prioritným kapitálom – a preto sa vyznačujú väčšou finančnou 

flexibilitou. Finančná flexibilita je tiež spojená s nižším krátkodobým a dlhodobým rizikom 

solventnosti (Penman, 2010). 

1.2  Vymedzenie pojmu riziko 

Riziko je pojem, ktorému sa nielen vo financiách venuje veľké množstvo autorov. V 

nasledujúcej časti práce predstavíme pohľady odborníkov na to, ako definujú riziko 

predovšetkým v oblasti financií. 

Pod pojmom riziko možno podľa Smejkala a Raise (2006) môžeme vo všeobecnosti 

rozumieť hrozbu vzniku škody, poškodenia, straty alebo zničenia, prípadne nezdarov v 

podnikaní. Špeciálnou kategóriou rizika je finančné riziko. Zvlášť finančným rizikám sú 

vystavené podnikateľské subjekty, a preto sa v niektorých vedeckých publikáciách môžeme 
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stretnúť s pojmom podnikateľské riziko. Podľa spomínaných autorov je dôležité, aby sa riziko 

(aj finančné) nezamieňalo resp. nebolo interpretované ako pravdepodobnosť, pretože tento 

termín sám v sebe obsahuje okrem pravdepodobnosti aj kvantitatívny rozsah danej udalosti. 

Markovič (2003) poukazuje pri definovaní rizika na to, že ide o určitú odchýlku od 

požadovaného stavu, pričom môže ísť o odchýlku v negatívnom, ako aj pozitívnom slova 

zmysle. Tento exkurz pritom môžu spôsobiť viaceré faktory, okrem iného súhra trhových síl 

alebo ľudský faktor. Finančné riziko sa potom odlišuje od rizika v tom, že ak dôjde k jeho 

naplneniu, je s ním spojená určitá finančná strata (v prípade negatívnej deviácie) alebo 

finančný zisk (v prípade pozitívneho odklonu). Sivák a kol (2006) pritom zdôrazňujú, že 

nemôže ísť o stratu už realizovanú, či nerealizovanú, ale jedná sa o stratu v budúcnosti, ktorá 

vznikne použitím určitého finančného nástroja. 

1.3  Metódy oceňovania akcií 

Metóda diskontovaného cash flow, označované ako DCF modely, sú výpočtom 

súčasnej hodnoty kapitálu. DCF modely sú tak často používané najmä kvôli zohľadňovaniu 

časovej hodnoty peňazí. Peniaze dnes majú inú hodnotu ako o rok alebo o desať rokov. 

Oceňovanie spoločnosti má z pohľadu Penmana (2010) dve fázy. V prvej analytik predpovedá 

peňažné toky na určité obdobie a v druhej fáze ich diskontuje a sčíta. Siegel (2011) uvádza 

štyri dôvody pre diskontovanie hodnoty aktív. Prvým dôvodom je práve časová preferencia 

väčšiny jednotlivcov, utratiť svoje peniaze dnes, než čakať. Druhým dôvodom je produktivita, 

ktorá umožňuje dnes investovaným prostriedkom priniesť v budúcnosti vyšší výnos. Tretím 

dôvodom je inflácia, ktorá znižuje kúpnu silu peňazí v budúcnosti. Posledný dôvod je spájaný 

najmä s hotovostnými tokmi z rizikových aktív ako sú napríklad aj akcie a teda neistota 

spojená s veľkosťou budúcich hotovostných tokov. Prvé problémy spojené s týmto modelom 

prichádzajú už pri určovaní budúcich hotovostných tokov. Kým pri dlhopisoch a obligáciách 

sú tieto hotovostné toky dopredu známe, hotovostné toky akcií sú omnoho zložitejšie. Ďalším 

problémom je určenie diskontnej sadzby. Diskontná sadzba je veľmi subjektívnou časťou 

DCF modelov. Každý investor môže použiť úplne inú diskontnú sadzbu napríklad z dôvodu 

iných preferencií rizika. Gladiš (2015) popisuje diskontnú sadzbu ako bezrizikovú úrokovú 

mieru dlhopisov plus riziková prémia. Bezrizikovú prémiu definuje ako výnos, ktorý je 

možné dosiahnuť investíciou do dlhopisov s minimálnym, v ideálnom prípade nulovým 

rizikom, v tej krajine a mene, v ktorej sa nachádza spoločnosť, ktorej akcie chceme kúpiť. V 

ideálnom prípade tak nakupujeme dlhopisy s ratingom AAA, no tie v dnešnej dobe nie sú 
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obľúbenou investíciou najmä z dôvodu extrémne nízkych až záporných úrokových sadzieb 

centrálnych bánk. Ak by sme chceli vyšší výnos z dlhopisov, museli by sme podstupovať aj k 

tomu vyššie riziko. 

Ďalšou metódou oceňovania akcií, je nájdenie ich relatívnej hodnoty. Damodaran 

(2012) opisuje, že pri diskontovanej vnútornej hodnote akcie je našim cieľom nájsť aktíva, 

ktorých cena je pod spravodlivou cenou, odvodenou od schopnosti generovať peňažné toky, 

rastu spoločnosti a charakteru rizika investície. Relatívna hodnota tak presúva svoju 

pozornosť a snaží sa nájsť aktíva, ktoré sú ocenené za menšiu alebo vyššiu cenu, ako podobné 

aktíva ocenené súčasnou trhovou cenou. Hooke (2010) sa vo svojej knihe odvoláva na slová 

hedge fund manažéra Mahava Dhara, ktorý povedal, že žiadne akcie nemajú niečo ako 

súčasnú diskontovanú hodnotu. Musíme si pri analyzovaní ujasniť, kde sa v relatívnom 

porovnaní nachádzame. Ďalej Hooke (2010) dodáva, že namiesto súčasnej diskontovanej 

hodnoty sa v praxi viac používa analýza relatívnej hodnoty akcie, ktorá hodnotí pozitívne a 

negatívne stránky spoločnosti a porovnáva ich s podobnými spoločnosťami. Damodaran 

(2012) vo svojej knihe vymedzil prístupy k relatívnej hodnote ako pomer ceny a zisku, pomer 

ceny a účtovnej alebo nahraditeľnej hodnoty, pomer k tržbám, ktoré sú schopné generovať. 
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2. VALUÁCIA CENY AKCIE VYBRANEJ VEREJNE 

OBCHODOVANEJ SPOLOČNOSTI 

ČEZ a. s. je česká akciová spoločnosť založená v roku 1992, ktorá prevádzkuje 

rozličné druhy elektrární ako jadrové, uhoľné, veterné, solárne, vodné elektrárne, ale aj 

elektrárne produkujúce elektrickú energiu z bio-plynu. Spoločnosť ČEZ a. s. je v Českej 

republike najväčším výrobcom elektrickej energie. Ako materská spoločnosť skupiny ČEZ, 

podniká aj v mnohých ďalších krajinách centrálnej a juhovýchodnej Európy a v Turecku.  

V roku 2017 spoločnosť vyprodukovala 56% celkovej produkcie elektrickej energie 

v Českej republike. Jej hlavnými aktivitami v Českej republike je ťažba a predaj uhlia, výroba 

a distribúcia elektriny a tepla, obchod s elektrickou energiou a zemným plynom. V zahraničí 

pôsobí v oblasti distribúcie, výroby, obchodu a predaja elektrickej energie. Jej akcie sú 

obchodované na pražskej a varšavskej burze a taktiež sú súčasťou PX indexu.  

Väčšinový vlastník skupiny ČEZ je štát s 70,25% akcií, zvyšok čiže 29,75% akcií sú 

vlastnené minoritnými vlastníkmi. Žiadny z minoritných vlastníkov však nedisponuje 

s podielom väčším ako 1% podielu na celkovom vlastnom imaní spoločnosti. Väčšinové 

štátne vlastníctvo vytvára ekonomickú stabilitu skupiny ČEZ. V prípade finančných ťažkostí 

skupiny, je pravdepodobné, že štát ju finančne podporí, nakoľko predstavuje strategický 

podnik pre ekonomiku Českej republiky (www.cez.cz). 

 

2.1 Prehľad priemyslu 

Energetický sektor, v ktorom ČEZ pôsobí je citlivý na rozhodnutia Európskej únie v 

oblasti emisií, ale aj na ceny komodít a technologický pokrok. V prípade skupiny ČEZ má 

cena elektrickej energie v Nemecku podstatný vplyv na vývoj ceny v Českej republike. 

Európsky energetický sektor aktuálne čelí prísnym emisným kvótam, vydaným Európskou 

úniou na dosiahnutie emisných cieľov pre roky 2020 a 2030. To núti energetický priemysel 

znižovať produkciu CO2, hľadať resp. využívať alternatívne energetické zdroje a sústrediť sa 

na zvyšovanie efektívnosti využívania elektrickej energie. 

Jedna z najvýznamnejších akvizícií skupiny ČEZ, bolo odkúpenie 100% podielu 

nemeckej spoločnosti Elevion GmbH. Celková hodnota investície bola 5,03 miliardy CZK z 

toho hodnota aktív tvorila 1,57 miliardy CZK. Spoločnosť Elevion GmbH je významným 

dodávateľom komplexných technických riešení a taktiež predstavuje populárnu značku na 
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nemeckom ESCO trhu. Tržby Elevion GmbH v posledných rokoch vzrástli o 3% a medzi 

odberateľov patria najmä spoločnosti pôsobiace v leteckom, automobilovom a 

technologickom odvetví. Nakoľko spoločnosť Elevion GmbH ponúka užitočné skúsenosti so 

zvýšením efektívnosti využívania elektrickej energie rôznych objektov, táto akvizícia ma 

dôležitú úlohu pre skupinu ČEZ pri dodržiavaní politiky Európskej únie. Táto akvizícia bude 

mať významný vplyv na posilnenie finančnej flexibility. Spoločnosť dosiahla ročné tržby 

8 mld. Kč a predstavuje kľúčovú základňu pre dynamicky rastúci trh v Nemecku. 

Ďalšou významnou akvizíciou skupiny ČEZ bolo odkúpenie 51% podielu spoločnosti 

OEM Energy sp. z o. o. Táto akvizícia stála skupinu ČEZ 122 miliónov CZK. Získané aktíva 

tvorili 65 miliónov. Spoločnosť OEM Energy podniká v oblasti modernizácie a inštalácie 

solárnych panelov a taktiež tepelných čerpadiel a bojlerov.  

Skupina ČEZ aktívne investuje do inovatívnych energetických spoločnosti ako je 

napríklad globálne rastúca nemecká spoločnosť Sonnen Group, ktorá prináša na trh 

technológiu energeticky šetrných batérií získavajúcich energiu zo solárnych systémov. 

Ďalšími inovatívnymi spoločnosťami, do ktorých investuje skupina ČEZ sú Sunfire, 

spoločnosť poskytujúca unikátnu technológiu reverzibilných palivových článkov, spoločnosť 

Tado, európsky líder v „smart“ termostatoch a spoločnosť Cloud & Heat, ktorá dokáže 

zužitkovať tepelnú energiu vznikajúcu pri prehrievaní systémov v serverovniach. 

Silné stránky skupiny ČEZ môžeme charakterizovať ako strategickú pozíciu na 

energetickom trhu a taktiež vysokú úroveň a komplexnosť poskytovaných služieb či už doma 

alebo v iných častiach Európy. Jej výhodami sú aj dlhoročné obchodné vzťahy s kľúčovými 

dodávateľmi a odberateľmi, stabilné výsledky ukazovateľa EBITDA a držanie kroku v oblasti 

vyspelých technológií. Pozíciu skupiny ČEZ v energetickom sektore charakterizujeme ako 

oligopolistickú, kde hlavné prekážky pre vstup do odvetvia sú najmä nevyhnutný know-how a 

vysoké vstupné náklady. V roku 2017 bola skupina ČEZ ôsmou najväčšou spoločnosťou 

v Európe v počte zamestnancov a deviata z pohľadu trhovej kapitalizácie. Významnou 

výhodou v konkurenčnom prostredí je vlastníctvo najväčšieho ťažobného dolu uhlia v Českej 

republike.  

2.2 Finančná analýza 

Ziskovosť spoločnosti poklesla v posledných 5 rokoch. Potrebné je brať do úvahy fakt, 

že ČEZ, a. s. od roku 2014 potvrdzuje trend prechodu výroby elektriny z konvenčných 

zdrojov na obnoviteľné a ďalšie bezemisné zdroje, čo si vyžaduje rast nákladov. Prioritu sa 
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snaží naplniť cez nákup aktív a spoločností v segmentoch distribúcie a obnoviteľných 

zdrojov. Situácii neprospel ani pokračujúci trend poklesu cien energetických komodít a na 

začiatku roku 2016 dosahovala cena hranicu 20 EUR/MWh. Je dôležité podotknúť, že sa v 

najbližšom období očakáva rast cien energetických komodít, čo výrazne prospeje ziskovosti 

ČEZ, a. s. 

Spoločnosť ČEZ, a. s. dosahuje predajom elektrickej energie a poskytovaním služieb 

až 84,51 %, z ostatných úžitkových služieb generuje 7,27 %, z predaja plynu 4,83% a 3,39 % 

z predaja tepla. Jadrová energia je najlacnejším zdrojom elektrickej energie, ktorá 

pochopiteľne generuje najvyššie tržby, naopak hnedé a čierne uhlie, tak ako CCGT vyžaduje 

vyššie náklady na prevádzku a z pohľadu emisných kvót, tieto zdroje elektrickej energie nie 

sú perspektívou do budúcna. 
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Graf 1 Nákup energie kvartálne 
Prameň: Vlastné spracovanie. 
 

V roku 2017 náklady na nakúpenú energiu stúpli na viac ako 50% operatívnych 

nákladov spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že ceny energií boli veľmi nízke, manažment 

spoločnosti ČEZ, sa zameral skôr na nákup energie ako na jej výrobu. V priebehu roku 2018 

sa ceny elektriny zvýšili o 9%, ale ceny uhlia v porovnaní so začiatkom roku 2018 klesli. Z 

tohto dôvodu nie je pre spoločnosť výhodné, aby nakupovali už vyrobenú energiu, pretože 

dokáže vyrábať vlastnú energiu za rovnaké náklady. Potvrdzuje to graf 1, ktorý znázorňuje 

medziročný pokles nakúpených energií a súvisiacich služieb v rokoch 2017 a 2018.  
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Taktiež sa začala meniť štruktúra vstupných nákladov, ktoré tvorila čoraz menšia časť 

nákladov na nákup energie, čo zobrazuje graf 2. Odhadujeme, že celkové náklady na nákup 

energie v roku 2018 klesnú a ziskové rozpätie vzrastie, čo podporuje vyhlásenie spoločnosti 

ČEZ, a. s. o raste cien elektriny o 8% za rok 2019. Predikcie ukazovateľov ziskovosti 

spoločnosti sú podrobnejšie zobrazené v prílohe č. 1. Predpokladáme teda, že ceny elektrickej 

energie budú rásť v nasledujúcom období, preto na základe analýzy vstupných nákladov 

konštatujeme, že ČEZ, a. s. sa v najbližších rokoch zameria na výrobu energie a množstvo 

nakupovanej energie poklesne, čo bude mať za následok nárast ziskových marží. 

 

Graf 2 Štruktúra vstupných nákladov 
Prameň: Vlastné spracovanie. 
 

ČEZ, a. s. v posledných rokoch optimalizuje kapitálovú štruktúru, čo sa prejavuje 

poklesom dlhodobého dlhu o 21% (35 721 mil. Kč). Zníženie dlhodobých cudzích zdrojov 

súviselo hlavne s ukončením investičného programu obnovy hnedouhoľných elektrární v 

dôsledku čoho klesli aj plánované investičné výdavky a znížili sa nároky na riadenie likvidity. 

Platobná schopnosť Skupiny ČEZ bola v sledovanom období dobrá a nevykazovala 

nedostatky pri úhrade svojich záväzkov. Výpočty ukazovateľov likvidity a ich predikcia je 

znázornená v prílohe č. 1.  

V budúcnosti nevidíme dôvod pre zadlžovanie spoločnosti ČEZ, a. s., pretože 

neočakávame, že spoločnosť bude mať ambície dobudovať jadrovú elektráreň Dukovany bez 

vládnej podpory a taktiež v roku 2017 ČEZ, a. s. ukončila jeden z programov, ktoré znižovali 
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zdroje financovania. Rast ziskových marží zvýši vlastné zdroje spoločnosti, preto v 

najbližších rokoch predpokladáme, že dlhodobé cudzie zdroje budú klesať. Graf 3 zobrazuje 

štruktúru dlhov spoločnosti v závislosti od ich splatnosti. V rokoch 2018 a 2019 musí ČEZ, a. 

s. splatiť menšie sumy svojho dlhu v porovnaní s rokom 2020 a 2021, v ktorých bude musieť 

splatiť dlhy so splatnosťou 3 a 4 roky, ktoré majú v roku 2017 vysoký podiel na celkovom 

dlhu spoločnosti. Následne v rokoch 2020 a 2021 očakávame nižší cash-flow, na druhej strane 

v roku 2022 bude mať ČEZ, a. s. viac finančných prostriedkov na investície. 

 

Graf 3 Štruktúra dlhodobých záväzkov 
Prameň: Vlastné spracovanie. 
 

Optimalizáciu kapitálovej štruktúry potvrdzuje aj miera finančnej flexibility, ktorá 

v posledných ôsmych rokoch klesla. V minulosti spoločnosť disponovala viac vlastnými 

zdrojmi financovania, čo je typické pre odvetvie, v ktorom spoločnosť podniká. Pri tomto 

ukazovateli vidieť, že v roku 2016 pôsobili na ČEZ, a. s. globálne trendy, ktoré silne 

ovplyvnili vývoj cien elektrickej energie, ktorá má zásadný vplyv na energetický trh. Z toho 

dôvodu poklesol čistý zisk a ukazovateľ miery finančnej flexibility (Spread) v tomto roku 

dosiahol zápornú hodnotu -3,15%. Vďaka svojim finančným aktivitám z predchádzajúcich 

rokov, prekonala ČEZ, a. s. aj také náročné zakolísanie cien komodít a udržala si tak pozíciu 

na Európskom trhu.  
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Graf 4 Miera finančnej flexibility 
Prameň: Vlastné spracovanie. 

 

2.3 Valuácia ceny akcie 

Akcie spoločnosti ČEZ, a. s. sme ocenili dvoma prístupmi pomocou cenových 

násobkov spoločnosti diskontovaním voľného peňažného toku. Konečná vnútorná hodnota je 

kombináciou týchto dvoch prístupov v pomere 80/20 v prospech ocenenia pomocou 

diskontovania voľných peňažných tokov. Diskontovali sme voľné peňažné toky, pretože 

ukázali najlepšiu koreláciu s cenou podielov spoločnosti ČEZ, a. s. Voľné peňažné toky 

spoločnosti ČEZ, a. s. boli stabilné počas posledných desiatich rokov s nadpriemernými 

výsledkami v septembrových a decembrových výkazoch. Základom projekcie voľných 

peňažných tokov sú tržby, ktoré modelujeme viacnásobným regresným modelom. Senzitivitu 

modelu diferencuje zmena veľkoobchodnej ceny elektriny a zmena v raste HDP Českej 

republiky. Keďže veľkoobchodná cena elektrickej energie v priebehu roka 2018 stúpla, 

predpokladáme, že tento nárast bude mať pozitívny vplyv na tržby spoločnosti a následne aj 

na cenu podielov.  

Voľné peňažné toky spoločnosti sme diskontovali váženým priemerom nákladov na 

kapitál. Pre výpočet sme použili dve rôzne miery, jednotlivo pre projektované obdobie a pre 

termínovú hodnotu. Mieru nákladov na vlastný kapitál sme v oboch prípadoch odvodili podľa 

CAPM. Bezriziková úroková sadzba v modeli je výnosom štátnych dlhopisov Českej 

republiky, pretože spoločnosť ČEZ, a. s. má najväčšiu časť svojich podnikateľských aktivít 

práve v Českej republike. Keďže úrokové sadzby centrálnych bánk v posledných rokoch 

postupne rástli, rozhodli sme sa v modeli použiť výnosy za posledný rok, takže nie je 
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ovplyvnená nízkymi sadzbami spred 3-5 rokov. Pre hodnotu projektovaného obdobia sme 

zvolili výnos štátneho dlhopisu so splatnosťou 5 rokov, keďže na túto dobu aj predpovedáme 

voľné peňažné toky a pre termínovú hodnotu sme zvolili výnos štátneho dlhopisu so 

splatnosťou 15 rokov.  

Beta koeficient 1,22 sme odhadli pomocou regresnej analýzy použitím excesívnych 

výnosov podielov ČEZ, a. s. za posledných 5 rokov a excesívnych výnosov indexu Pražskej 

burzy. Excesívne výnosy sme vypočítali odpočítaním výnosov štátnych dlhopisov Českej 

republiky od výnosov podielov spoločnosti ČEZ, a. s. a výnosov pražského akciového indexu. 

P-hodnota koeficientu je nízka, teda nami odhadnutý beta koeficient je štatisticky významný. 

Trhovú prémiu 6,94% sme získali z databázy, ktorú každoročne zverejňuje Damodaran. 

Výpočet WACC je podrobnejšie opísaný v prílohe č. 2. Vnútorná hodnota diskontovaných 

voľných peňažných tokov spoločnosti ČEZ, a. s. je 662 CZK pre 5 ročný horizont 

predpovede, čo predstavuje 19 %-ný potenciál rastu ceny podielov spoločnosť  

ČEZ, a. s. oproti cene ku koncu roka 2018.  

Pre relatívne ocenenie spoločnosti sme vybrali 10 najväčších Európskych 

energetických spoločností a porovnali ich so spoločnosťou ČEZ, a. s. Prevádzková zisková 

marža spoločnosti ČEZ, a. s. je najvyššia spomedzi všetkých Európskych energetických 

spoločností, ktoré sú priamymi konkurentmi spoločnosti ČEZ, a. s. Zisk na podiel spoločnosti 

ČEZ, a. s. je druhým najvyšším spomedzi porovnávacej skupiny. Dividendová politika 

v spoločnosti ČEZ, a. s. je liberálna a sú vyplácané vyššie dividendy, ako je dosahovaný zisk 

na podiel. V krátkom období nebude mať spoločnosť dôvod znižovať výšku dividend, pretože 

má stále veľa nerozdeleného zisku. Spomedzi Európskych energetických spoločností vypláca 

jedny z najvyšších dividend práve ČEZ, a. s. 

Ocenili sme spoločnosť pomocou ukazovateľov EV/EBITDA (z angl. enterprise value 

to EBITDA) a P/B pomer (z angl. price to book ratio). Aj napriek lepším výsledkom oproti 

porovnávacej skupine je ČEZ, a. s. oceňovaná pod priemernými cenovými násobkami 

skupiny. Podľa našich výsledkov má cena podielov spoločnosti ČEZ, a. s. potenciál 4 %-ného 

rastu na cenu akcie 578 CZK. Podrobnejší výpočet vnútornej hodnoty je zobrazený v prílohe 

č. 3. 

Kombináciou zvolených prístupov získavame vnútornú hodnotu podielu spoločnosti 

ČEZ, a. s. 645 CZK. Predpokladáme, že všetky informácie nebudú obsiahnuté v cene na konci 

roka 2019 a preto predpokladáme, že len časť informácií bude mať v roku 2019 vplyv na cenu 
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podielov. Zároveň budú počas roka zverejnené ďalšie informácie o spoločnosti, čo bude mať 

vplyv na budúcu cenu podielov. Prémiu vnútornej hodnoty akcie preto rozkladáme na 

jednotlivé časové obdobia. Predpokladáme, že v prvom roku sa naplní 50 % prémie a teda že 

cena podielov ČEZ, a. s. bude na konci roka na úrovni 600 CZK. Graficky tento nárast aj 

spolu s prehľadom jednotlivých ocenení zobrazujeme v prílohe č. 4. 

 

2.5 Investičné riziká 

V prípade posudzovania vhodnosti investície je dôležité pre každého racionálneho 

investora zhodnotenie potenciálnych rizík, ktoré môžu ohroziť úspešnosť investície. 

V nasledujúcej časti práce popíšeme najvýznamnejšie riziká, ktoré môžu zasiahnuť do vývoja 

ceny akcie spoločnosti ČEZ, a to či už negatívne alebo pozitívne. 

Ceny komodít patria k  najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich veľkosť zisku 

spoločnosti. Negatívny vplyv na hospodársky výsledok možno očakávať v prípade rast cien 

hnedého uhlia, alebo naopak pri poklese cien elektriny. Podľa ukazovateľa VaR maximálnu 

potenciálna strata predstavovala na 95 % hladine spoľahlivosti 902 mil CZK za mesiac v roku 

2017. V celoročnom vyjadrení môže dosiahnuť strata úroveň až 10,86 mld CZK, čo 

predstavuje viac ako 19 % dopad na EBIDTA (Výročná správa skupiny ČEZ, 2017). Nakoľko 

je všeobecne známe, že ceny komodít sú pomerne volatilné, považujeme toto riziko za 

vysoké, vychádzajúc z vypracovanej matice hodnotenia rizík náchádzajúcej sa v prílohe č. 5. 

Významný faktor, ktorý môže ovplyvniť dosiahnutie odhadovanej ceny je vývoj kurzu 

na páre EUR/CZK. Problém nevidíme ani tak na strane výnosov ako na strane nákladov. Aj 

keď časť svojich tržieb dosahuje spoločnosť predajom produkcie v zahraničí, až 71 % jej 

výnosov pochádza z domáceho trhu. Na druhej strane problém vidíme v nákladoch na nákup 

energie. Viac ako 50 % z celkového objemu prevádzkových nákladov tvoria náklady na 

nákup energie. Pripomíname, že ČEZ nakupuje elektrickú energiu na burze v Nemecku 

(EEX) , kde je obchodná mena Euro. Posilňovanie Eura alebo depreciácia Českej koruny 

môže výrazne navýšiť tieto náklady. 

Nakoľko 70% vlastníkom podniku je vláda, vnímame v tejto súvislosti politické riziko 

ako významný činiteľ. V minulom období sme mohli na českej politickej scéne registrovať 

zvýšenú nervozitu. Síce  vláda Andreja Babiša dokázala ustáť hlasovanie v snemovni 

o dôvere vláde, považujeme aj naďalej situáciu na českej politickej scéne za mierne 

nevyspytateľnú v súvislosti s tým, že sa jedná o menšinovú vládu, ktorá je závislá od podpory 
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komunistickej strany. V prípade pokračujúcich afér Andreja Babiša (ako napr. únos jeho syna, 

Čápí hnízdo) môže menšinový kabinet stratiť podporu v snemovni, čo môže viesť 

k predčasným voľbám. Aj keď riziko významnej zmeny po prípadných voľbách nie je príliš 

vysoké, vnímame hrozbu predčasných volieb ako určitú dávku neistoty. Pripomíname že 

v súčasnosti má väčšinu v dozornej rade ČEZ práve hnutie Andreja Babiša. Prípadné ďalšie 

kauzy hnutia ANO môžu viesť k poklesu preferencii, čo môže otvoriť cestu populistickým 

hnutiam. 

Ďalšia neistota súvisiaca s investíciou do spoločnosti vyplýva z výstavby nových 

reaktorov v atómovej elektrárni Dukovany. Manažment spoločnosti ČEZ vedie vyjednávania 

s vládou ČR, kto by mal výstavbu financovať. Zatiaľ čo manažment spoločnosti požaduje, 

aby finančné prostriedky na výstavbu nových jadrových blokov poskytla vláda, tak premiér 

Babiš sa vyjadril, že celú výstavbu by mala financovať spoločnosť ČEZ. Vláda by v tomto 

prípade pôsobila iba ako druhotný investor. V prípade, že by financovanie Dukovian na seba 

prevzal ČEZ, je veľmi pravdepodobné, že by to významne zaťažilo finančnú situáciu podniku. 

To by podľa nášho názoru mohlo viesť k zníženiu vyplácaných dividend. V hre sú aj ďalšie 

riziká ako napríklad problém s odkladom dostavby nových jadrových blokov, podobne ako 

tomu je na Slovensku, alebo vo Fínsku. Do úvahy taktiež pripadajú súdne spory, ktoré by 

v extrémnych situáciách mohli viesť k pozastaveniu výstavby, nakoľko negatívny postoj 

k tomuto investičnému zámeru už vyjadrili zástupcovia minoritných akcionárov. Podľa 

manažmentu spoločnosti sa najvyššie náklady očakávajú v súvislosti s výstavbou 

a prevádzkou po roku 2027. 

Ďalším z hlavných rizík, ktorým môže čeliť podnik je recesia v hospodárstve. 

Nakoľko zažíva svetová ekonomika jedno z najdlhších období hospodárskeho rastu, dá sa 

predpokladať, že v strednodobom horizonte môže dôjsť k hospodárskemu poklesu. Výška 

strát bude závisieť od viacerých faktorov ako napríklad od úrovne recesie, jej pôvodu, ako aj 

jej dopadu na zamestnanosť v Českej republike. 

V poslednom období môžeme pozorovať na svetovej politickej scéne nárast 

populistických a nacionalistických strán. To sa týka aj krajín západnej Európy, ako napríklad 

Nemecka, Talianska alebo Francúzska. V prípade úspechu týchto strán vnímame ako riziko 

zavádzanie protekcionistických opatrení, čo by mohlo ohroziť voľný pohyb tovaru, služieb, 

osôb a kapitálu. Toto riziko nevnímame ako veľmi vysoké, avšak považujeme za dôležité ho 

zmieniť, pretože by mohlo významne zasiahnuť výkonnosť spoločnosti ČEZ.  
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V posledných rokoch organizácie tretieho sektora, vlády členských krajín EÚ, ako aj 

samotní občania venovali zvýšenú pozornosť aktivitám na ochranu životného prostredia. Tlak 

verejnosti spôsobil, že EÚ prijala rôzne opatrenia v boji proti emisiám CO2 do ovzdušia. Pri 

pokračujúcom a stupňujúcom sa tlaku verejnej mienky vidíme riziko v tom, že EÚ podľahne 

tomuto tlaku a prijme ešte tvrdšie opatrenia, ktoré by mohli zasiahnuť energetický sektor. 

Dôsledky prijatých opatrení v rámci environmentálnej politiky môžeme v súčasnosti 

pozorovať na európskom automobilovom priemysle. ČEZ Group by mohli tieto reštrikcie 

zasiahnuť pomerne významne, nakoľko až 46 % generovanej energie je z hnedého a čierneho 

uhlia. 

V najbližších rokoch bude analyzovaný podnik pravdepodobne čeliť viacerým rizikám 

a bude záležať vo veľkej miery na ňom ako si s nimi poradí. Preto považujeme za dôležité, 

aby investor pred investovaním svojich finančných prostriedkov zvážil zmienené riziká. 

V prípade, že sa pre investíciu rozhodne bude vhodné, ak ich bude priebežne monitorovať a 

vyhodnocovať. 
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ZÁVER 

ČEZ, a. s. je hlavným producentom elektrickej energie na trhu Českej republiky, ale 

podniká aj v Bulharsku, Nemecku, Francúzsku a Turecku. Majoritným vlastníkom spoločnosti 

je Česká republika, čo vytvára ekonomickú stabilitu spoločnosti ČEZ, a. s. 

 Finančnú situáciu v spoločnosti ČEZ, a. s. sme vyhodnotili ako stabilnú. Pomer dlhu 

na celkových zdrojov spoločnosti nevzrástol počas 10 ročnej histórie nad hranicu 65 %. 

V plánovanej budúcnosti nepredpokladáme jeho nárast, pretože spoločnosť neplánuje 

významné investície, ako napríklad výstavba Dukovian bez štátnej pomoci. Zároveň 

spoločnosť vykazovala stabilnú výšku voľných peňažných tokov, ktoré využíva pre 

investovanie do spoločností, ktoré vylepšujú postavenie spoločnosti ČEZ, a. s. na trhu.   

Spoločnosť sme ocenili dvoma prístupmi, pričom obidva poukazujú na mieru 

podhodnotenia podielov spoločnosti ČEZ, a. s. Počas 10 ročnej histórie vykázala spoločnosť 

ČEZ, a. s. vždy pozitívny voľný peňažný tok, čím je splnený jeden zo základných 

predpokladov pre určenie vnútornej hodnoty podielov pomocou diskontovania peňažných 

tokov. Predpokladáme, že rastúci trend cien elektrickej energie bude mať pozitívny vplyv na 

hospodárske výsledky spoločnosti, čo je zohľadnené v našich projekciách budúcich 

peňažných tokov. Projektované voľné peňažné toky aj termínovú hodnotu sme diskontovali 

váženými priemernými nákladmi kapitálu, s prihliadnutím na rastúci trend úrokových sadzieb 

centrálnych bánk v posledných rokoch. Vnútorná hodnota peňažných tokov spoločnosti ČEZ, 

a. s. bola k 31. 12. 2018 vo výške 662 CZK pre 5 ročný horizont predpovede, čo predstavuje 

19 %-ný potenciál rastu ceny podielov. Ďalšou metódou pre ocenenie podielov je na základe 

porovnania cenových násobkov spoločnosti s konkurenciou. Pre túto analýzu sme porovnali 

spoločnosť ČEZ, a. s. s 10-timi najväčšími energetickými spoločnosťami v Európe. 

V porovnaní s konkurenciou má spoločnosť ČEZ, a. s. najvyššiu prevádzkovú ziskovú maržu 

nadpriemerný dividendový výnos a nadpriemerný zisk na akciu. V rámci našej analýzy sme 

vypočítali priemernú hodnotu ukazovateľov P/B pomer a EV/EBITDA pomer pre skupinu 

podnikov, ktoré sú priamou konkurenciou pre ČEZ, a. s. Podiely spoločnosti sú obchodované 

pod priemernou hodnotou ukazovateľa P/B pomer a nad priemernou hodnotou ukazovateľa 

EV/EBITDA. Vnútorná hodnota počítaná priemerom cenových násobkov spoločnosti ČEZ, a. 

s. je 578 CZK. Kombináciou týchto dvoch prístupov v pomere 80/20 získavame vnútornú 

hodnotu podielu spoločnosti 645 CZK pre 5 ročný horizont predpovede.   
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S investíciou do každej spoločnosti sú spojené isté riziká, ČEZ nevynímajúc. Ako 

najväčšie ohrozenie úspechu investície sme identifikovali komoditné riziko. Za ďalšie 

významné riziko, ktorého signifikantnosť za posledné roky výrazne vzrástla, môžeme označiť 

sprísňovanie regulácií. Špecifickým rizikom pri investícii do analyzovanej spoločnosti je 

politické riziko vyplývajúce z vlastníckej štruktúry podniku. Za významnú taktiež 

považujeme hrozbu možnej recesie, nakoľko zažívame jedno z najdlhších období 

hospodárskeho rastu a ekonomiky v Európe začali v ostatných kvartáloch spomaľovať. 

Scenár, pri ktorom by došlo k naplneniu väčšiny významných rizík je však podľa nášho 

názoru nepravdepodobný, a aj preto odporúčame nakúpiť akcie spoločnosti. 

Na základe všetkých zistení v našej analýze odporúčame potenciálnemu investorovi 

kúpiť podiely spoločnosti ČEZ, a. s. s predpokladaným potenciálnym ziskom 8 % v roku 

2019, celkovo so ziskom 17 % počas 5 ročného horizontu.  
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PRÍLOHY 

Príloha č. 1 Kľúčové finančné ukazovatele 
Kľúčové finančné ukazovatele 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

EBITDA marža 26,86% 23,91% 25,50% 36,18% 36,23% 36,42% 36,64% 36,91%

EBIT marža 13,01% 9,57% 11,46% 19,25% 18,63% 18,22% 17,82% 17,43%

Zisková marža 9,94% 7,22% 9,55% 16,05% 15,56% 15,24% 14,94% 14,64%

ROA 3,41% 2,31% 3,03% 5,24% 5,08% 4,98% 4,88% 4,78%

ROE 7,67% 5,68% 7,58% 13,29% 12,62% 12,11% 11,62% 11,14%

Pomer celkového dlhu 55,55% 59,29% 60,07% 60,57% 59,75% 58,90% 58,02% 57,11%

Pomer dlhodobého dlhu 40,00% 38,77% 39,27% 41,57% 40,75% 39,90% 39,02% 38,11%

Pomer úrokového krytia 9,43 7,00 6,05 12,22 11,42 11,40 11,39 11,40

Likvidita III. stupňa 1,17 1,09 1,06 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Likvidita II. stupňa 0,55 0,42 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Obrat celkových aktív 0,34 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Obrat fixných aktív 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

Obrat pohľadávok 5,50 4,75 4,36 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

Ukazovatele ziskovosti

Ukazovatele solventnosti

Ukazovatele likvidity

Ukazovatele aktivity

 
Prameň: Vlastné spracovanie. 
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Príloha č. 2 Kalkulácia vážených priemerných nákladov kapitálu 

 Hodnota 
projektovaného 

obdobia 
Termínová hodnota 

Bezriziková sadzba 1,25 % 2,19 % 
Riziková prirážka 6,94 % 6,94 % 
Beta koeficient 1,22 
Miera nákladov vlastného kapitálu 9,99 % 11,14 % 
Náklady na cudzí kapitál pred zdanením 1,28 % 
Efektívna daňová sadzba 16,67 % 
Náklady na cudzí kapitál po zdanení 1,07 % 
Podiel cudzích zdrojov na celkovom majetku 0,37 

WACC 6,69 % 7,41 % 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z Thomson Reuters 

Výstup regresnej analýzy pre odhad koeficientu beta 

Regression Statistics 

Multiple R 0,570223 

R Square 0,325154 

Adjusted R Square 0,324703 

Standard Error 0,011473 

Observations 1497 

ANOVA 

  df SS MS F Significance F 

Regression 1 0,094816 0,094816 720,3218 7,7E-130

Residual 1495 0,196787 0,000132

Total 1496 0,291602       

  Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept -0,00017 0,000298 -0,56118 0,574758

PX Index 1,223097 0,034916 26,83881 7,7E-130

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z Thomson Reuters 
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Príloha č. 3 Výpočet vnútornej hodnoty podielu pomocou analýzy násobkov 

Skratka Názov spoločnosti P/B pomer EV/EBITDA pomer 
ENEI.MI Enel 1,65 7,09 
EDF.PA EdF 0,93 4,54 
IBE.MC Iberdrola 1,21 9,82 
IGY.DE Innogy 2,44 10,03 
ENGIE.PA Engie 0,81 6,35 
EONGn.DE E.ON 3,29 14,12 
EDP.LS EdP 1,25 11,04 
EBKG.DE EnBW 1,79 5,50 
PGE.WA PGE 0,40 4,40 
CEZP.PR CEZ 1,27 5,58 
Priemerná hodnota pre skupinu 1,10 6,8 
Vnútorná hodnota pre jednotlivé ukazovatele 480 CZK 675 CZK 
Vnútorná hodnota podielu 578 CZK 
Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z Thomson Reuters 

Prehľad kľúčových ukazovateľov v porovnaní so skupinou 

 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z Thomson Reuters 
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Príloha č. 4 Výpočet kombinácie vnútornej hodnoty a jej naplnenie 

 

Prameň: Vlastné spracovanie  

 

Predpokladané naplnenie vnútornej hodnoty 

 

Prameň: Vlastné spracovanie  
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Príloha č. 5 Matica hodnotenia rizík 

    Dopad   

 P
ra

vd
ep

od
ob

n
os
ť 

 
Nízky Stredný Stredne vysoký Vysoký 

Nízka 
 

Protekcionizmus a 
nacionalizmus Politické riziko 

 

Stredná Interest rate hikes Dukovany issue 
  

Stredne vysoká 
 

Menové riziko Riziko recesie 
Regulačné 

riziko 

Vysoká 
   

Komoditné 
riziko 

Prameň: Vlastné spracovanie 
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Príloha č. 6 Štruktúra vedenia podniku 

 

Predstavenstvo 

Ing. Daniel Beneš, MBA  
Predseda 

Ing. Martin Novák,MBA 
Podpredseda 

Ing. Tomáš Pleskáč, MBA 
Podpredseda 

Ing. Ladislav Štěpánek 
Člen 

JUDr. Michaela 
Chaloupková, MBA 

Člen 

Ing. Pavel Cyrani, MBA 
Člen 

 
Ing. Bohdan Zronek 

Člen 
 

 

Výbor pre audit 

Ing. Jan Vaněček, FCCA 
Predseda 

Ing. Otakar Hora, Csc. 
Podpredseda 

Ing. Jiří Pelák, Ph.D 
Člen 

PhDr. Tomáš Vyhnánek 
Člen 

Ing. Andrea Lukasíková 
Člen 

 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa výročnej správy podniku 

Dozorná rada 

Ing. Otakar Hora, Csc. 
Predseda 

JUDr. Zdeněk Černý,MBA 
Podpredseda 

Mgr. Ondřej Landa 
Podpredseda 

Vladimír Hronek 
Člen 

Jitka čermáková 
Člen 

Lubomir Klosík 
Člen 

Ing. Vladimír Kohout 
Člen 

doc. Ing. Lubomír Lízal, 
Ph.D 
Člen 

Josef Suchánek 
Člen 

Ing. Karel Tyll 
Člen 

Ing. František Vágner 
Člen 

Ing. Šárka Vinklerová 
Člen 
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Príloha č. 7 Výpočet vnútornej hodnoty podielov ČEZ, a. s. 

Predpovedané peňažné toky a termínová hodnota (v mil. CZK) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022
Voľný peňažný tok 14010 42068 40702 39384 38115
Termínová hodnota  620848
Spolu 14010 42068 40702 39384 658964

Prameň: Vlastné spracovanie 

Diskontovanie peňažných tokov do súčasnosti  

Suma súčasnej hodnoty peňažných tokov a termínovej 
hodnoty 590725 mil. CZK 
Hotovosť a peniaze na bankových účtoch 
a termínovaných vkladoch 12623 mil. CZK 
Hodnota spoločnosti 603348 mil. CZK 
Dlh na začiatku obdobia 245907 mil. CZK 
Hodnota vlastného imania 357441 mil. CZK 

Hodnota podielu 662 CZK 
Prameň: Vlastné spracovanie 
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