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Abstrakt

Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku REHAU, s.r.o. Teoretická část 

pojednává o metodách ocenění. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční 

analýzu a SWOT analýzu podniku, který je poté oceněn výnosovou metodou diskon-

tovaných peněžních toků. Závěrem práce je výrok o hodnotě podniku k 31. 12. 2008. 

Klíčová slova: tržní hodnota společnosti, strategická analýza, finanční analýza, fi-

nanční plán, metoda diskontovaného cash flow, průměrné vážené náklady na kapitál. 

Abstract

The thesis assesses market value of company REHAU, s.r.o. The theoretical part 

discusses methods of valuation. The practical part of this thesis includes strategic, finan-

cial and SWOT analysis. The company is valuated by discounted cash flow valuation 

method. In conclusion statement of value as at 31.12.2008 is reported. 

Key words: market value of company, strategic analysis, financial analysis, financial 

plan, discounted cash flow valuation method, weighted average cost of capital.
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Ú v o d

Diplomová práce se zabývá oceněním podniku na základě výnosové metody, která 

poskytne informaci o tržní hodnotě podniku. Tržní hodnota vychází ze skutečného po-

stavení společnosti na trhu a proto se stává důležitým nástrojem nejen při rozhodování 

vlastníků a věřitelů společnosti. 

V teoretické části práce jsou stručně uvedeny potřebné informace k provedení tržní-

ho  ocenění  podniku.  Praktická  část  nejdříve  analyzuje  minulý  a  současný  stav 

společnosti REHAU, s.r.o., který je východiskem pro zpracování finančního plánu. Dále 

je společnost oceněna výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků, které vede 

ke stanovení objektivizované hodnoty podniku. 

Závěrem práce je stanovení tržní hodnoty společnosti REHAU, s.r.o. k 31.12. 2008. 

C í l  p r á c e ,  m e t o d y  a  p o s t u p y  z p r a c o v á n í

Cílem diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti na základě výnosové metody 

diskontovaného peněžního toku, jako nástroje poskytujícího stanovení objektivizované 

hodnoty. 

Hlavního cíle práce bude dosaženo prostřednictvím následujících dílčích cílů:

• strategická analýza firmy – analýza obecného a oborového okolí

• finanční  analýza firmy – analýza absolutních ukazatelů,  analýza poměrových 

ukazatelů, souhrnná analýza pomocí Altmanova indexu finančního zdraví

• finanční plán – plán tržeb, odpisů, investic; metoda procentního podílu na trž-

bách

• použití výnosové metody diskontovaných peněžních toků – náklady na vlastní 

kapitál, průměrné vážené náklady na kapitál

Při vypracování práce byly použity metody:

• srovnání,
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• porovnání, 

• komparace, 

• statistická metoda regrese, 

• analytické metody (strategická analýza, finanční analýza), 

• historické metody – tj. časové souvislosti a vývoj

• metoda procentního podílu, 

• poměrové metody, 

• diskontování. 

11



 1  V ý c h o d i s k a  o c e n ě n í  p o d n i k u

Základním  východiskem  ocenění  podniku  je  definování  pojmu  podniku  a  jeho 

hodnoty včetně kategorií. Velmi důležité jsou pro práci oceňovatele závazné předpisy, 

kterými se musí řídit. V České republice není jeden komplexní právní předpis, který by 

řešil  oceňování  podniku.  Oceňovatelé  však  musí  dodržovat  ujednání  Zákona 

č. 151/1997, o oceňování majetku (v platném znění) včetně prováděcích vyhlášek, dále 

Metodický pokyn ZNAL, který vydala Česká národní banka a v neposlední řadě Mezi-

národní a Evropské oceňovací standardy.  [2]

 1 . 1  D e f i n i c e  p o d n i k u

Nejzávaznější definicí podniku by měla být pro oceňovatele definice ukotvená v zá-

koně. Podnik je definován v Zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník1 v § 5 odst. 1) 

následujícím způsobem. 

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních 

a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří  podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze 

mají tomuto účelu soužit.“2

Z citované definice vyplývá, že oceněním podniku se jedná o ocenění hmotných, ne-

hmotných  a  osobních  složek  podnikání  jako  celku,  nejedná  se  tedy  o  ocenění 

společnosti (právního subjektu). [2]

 1 . 2  H o d n o t a  p o d n i k u

Oceňovatel stanovuje hodnotu podniku, která je chápána ve dvou úrovních. Může se 

jednat o hodnotu brutto a netto. Oceňovatel by měl stanovit objektivní hodnotu podniku, 

která  však  ve  skutečnosti  neexistuje.3 Určení  hodnoty  je  závislé  na  míře  informací 

a zkušeností,  které  má oceňovatel  v okamžiku stanovení  hodnoty.  Výsledná hodnota 

1 Dále jen Obchodní zákoník 

2 Citováno z: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

3 Kislingerová, E. 2001, Oceňování podniku, Str. 11
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podniku vychází z predikce vývoje podniku, kdy je častým předpokladem neomezená 

existence podniku. Samotná predikce je pouhým odhadem budoucího vývoje, který však 

nemusí nastat. Hodnota podniku tedy nemůže být objektivní, protože je založená na od-

hadu budoucnosti, je závislá na vlastnostech oceňovatele a je ovlivněna účelem ocenění. 

Pojem hodnota je velmi dobře vystižen v Mezinárodních oceňovacích standardech, 

kdy je hodnota považována za odhad pravděpodobné tržní ceny podniku v okamžiku 

jeho případného prodeje. [2]

Hodnota brutto – hodnota podniku jako celku, která je určena jak pro vlastníky, tak 

pro věřitele. Obchodní zákoník vymezuje hodnotu brutto pod pojmem obchodní majetek 

v § 6 odst. 1) jako „...věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty...“.

Hodnota netto – hodnota podniku, která je určena pouze pro vlastníky. Obchodní 

zákoník vymezuje hodnotu netto pod pojmem čistý obchodní majetek v § 6 odst. 3) jako 

„... obchodní majetek po odečtení závazků...“. 

Hodnota  podniku  může  být  stanovena  pro  neznámého  nebo  konkrétního  kupce. 

Na základě toho, pro koho je podnik oceňován rozlišuje Mařík čtyři přístupy k ocenění 

podniku: stanovení tržní hodnoty, subjektivní hodnoty, objektivní hodnoty a komplexní 

přístup. 

 1.2.1 Tržní hodnota

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu 

ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samo-

statnými  a  nezávislými  partnery  po  náležitém  marketingu,  ve  které  by  obě  strany 

jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“4

Stanovení tržní hodnoty je závislé na kvalitní analýze trhu, ve kterém firma působí 

a musí předpokládat, že podnik bude v budoucnu svou činnost vyvíjet tak, aby dospěl 

k nejvyšším možným výsledkům. 

4 Citováno z: Mařík, M. 2007, Metody oceňování podniku, str. 22 
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 1.2.2 Subjektivní hodnota

O subjektivním ocenění (též investičním) se hovoří v případě,  že je podnik oce-

ňován pro konkrétního kupce. „Investiční hodnota je hodnota majetku pro konkrétního 

investora nebo třídu investorů pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem 

spojuje specifický majetek se specifickým investorem nebo skupinou investorů, kteří 

mají určité investiční cíle a/nebo kritéria. Investiční hodnota majetkového aktiva může 

být vyšší nebo nižší než hodnota tohoto majetkového aktiva.“5

Základní rozdíle u stanovení hodnoty pomocí subjektivního ocenění je v přístupu 

manažera a v diskontní míře. Obojí podléhá skutečnosti, že kupec je znám. Budoucí vý-

voj podniku je stanoven výhradně na odhadu managementu a diskontní míra je určena 

na  základě  porovnání  s  druhou  nejlepší  alternativou,  jakou  by  podnik  mohl  učinit, 

kromě prodeje. [2]

 1.2.3 Objektivizovaná hodnota

Jedná se o hodnotu ležící mezi subjektivní a objektivní. Profesionální odhadci ne-

chtějí pracovat se subjektivní hodnotou, protože se nejedná o hodnotu ukazující přesnou 

skutečnost. Přesnou skutečnost vyjadřuje objektivní hodnota, které však nelze dosáh-

nout. Proto byla zavedena objektivizovaná hodnota, se kterou pracují profesionální od-

hadci, oceňovatelé, jako s hodnotou blížící se přesné skutečnosti. 

Dle  německých  standardů  IDW S 1  „Objektivizovaná  hodnota  představuje 

typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která je stanovena 

z pohledu tuzemské osoby – vlastníka (nebo skupiny vlastníků), neomezené podléhající 

daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, že podnik bude pokračovat 

v nezměněném konceptu, při využití realistických očekávání v rámci tržních možností, 

rizik a dalších vlivů působících na hodnotu podniku.“6

Tržní hodnota se od objektivizované liší vstupem informací. Pro určení tržní hodno-

ty jsou využívána tržní data a pro stanovení objektivizované hodnoty jsou využívány 

uzance, tj. obecně uznávané hodnoty, v případě, že nejdou dostupná tržní data. 

5 Citováno z: Mařík, M. 2007, Metody oceňování podniku, str. 26 

6 Citováno z: Mařík, M. 2007, Metody oceňování podniku, str. 27 

14



 1.2.4 Komplexní přístup

K nejznámějšímu komplexnímu přístupu patří tzv. Kolínská škola, která je založena 

na subjektivním postoji  a říká,  že „ocenění  nemá smysl  modifikovat  v závislosti  na 

jednotlivých podnětech, ale na obecných funkcích....funkci poradenské, rozhodčí, argu-

mentační, komunikační a daňové.“7 

Každá funkce slouží pro jiné potřeby, např. poradenská funkce slouží pro určení mi-

nimální a maximální ceny, daňová pro daňové účely apod. 

 1 . 3  P o s t u p  a  m e t o d y  o c e n ě n í

Doporučený postup dle Maříka, který je uvedený v knize Metody ocenění podniku 

z roku 2007, je ve dvou krocích:

1. KROK: Strategická analýza, včetně analýzy finanční – posouzení celkového 

stavu,  postavení  na  trhu,  konkurenční  síly,  schopnosti  tvořit  hodnotu 

a dlouhodobě přežít.

2. KROK: Zvolit metodu ocenění

Mařík má v téže knize rozděleny tři skupiny metod pro ocenění podniku: 

1) Výnosové metody – základem je analýza výnosů

• Metoda diskontovaných peněžních toků;

• Metoda kapitalizovaných čistých výnosů;

• Metoda ekonomické přidané hodnoty.

2) Majetkové metody – základem je ocenění majetkových položek společnosti

• Účetní hodnota vlastního kapitálu; 

• Substanční hodnota na principu úspory nákladů;

• Likvidační hodnota;

• Majetkové ocenění na principu tržních hodnot.

7 Citováno z: Mařík, M. 2007,  Metody oceňování podniku, str. 30 
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3) Tržní metody – základem je analýza aktuálních cen na trhu

• Ocenění na základě tržní kapitalizace;

• Ocenění na základě srovnatelných podniků;

• Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu;

• Ocenění na základě srovnatelných transakcí;

• Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů.

Dle literatury [1] existuje ještě čtvrtá skupina metod ocenění podniku a to metody 

kombinované. 

4) Kombinované  metody –  vychází  z  poznatků  metod  výnosových  a  majet-

kových

• Schmalenbachova metoda střední hodnoty (metoda praktiků);

• tzv. švýcarská metoda;

• model diferenciální renty (nadzisku a superzisku).

 1 . 4  S t r a t e g i c k á  a n a l ý z a

Strategická analýza je základem pro určení toho, kde se v současnosti podnik na-

chází a zároveň podkladem pro predikci vývoje podniku. Strategická analýza se skládá 

z analýzy obecného okolí  (často forma SLEPT analýzy), oborového okolí (Porterova 

analýza pěti sil) a analýzou interních faktorů ve formě finanční analýzy. Právě z analýzy 

interních faktorů lze odkalit silné a slabé stránky podniku. Výsledkem analýzy obecné-

ho a oborového okolí, tj. vnějšího okolí podniku by mělo být určení příležitostí a hrozeb 

pro analyzovaný podnik.  Zakončení  strategické analýzy bývá často shrnut  v  podobě 

SWOT analýzy,  která  shrnuje S – silné stránky,  W – slabé stránky,  O – příležitosti 

a T – hrozby. V přehledné formě podnik zjistí, zda dokáže využít příležitostí trhu a čelit 

jeho hrozbám a současně odhalí konkurenční sílu, popř. slabost. 

Dle Maříka je hlavní funkcí strategické analýzy vymezit celkový výnosový potenci-

ál oceňovaného podniku, který je závislý na potenciálu vnějším a vnitřním. Vzhledem 

16



k tématu této  diplomové práce,  kterým je stanovení  hodnoty podniku,  bude jak teo-

retická tak praktická část obsahovat informace nutné pro stanovení hodnoty. 

Strategická analýza je z pohledu oceňování podniku důležitá, protože poskytuje čí-

selný podklad. Oceňovatel tedy nestanovuje hodnotu podniku pouze podle osobního, 

tj. subjektivního posouzení. Pro splnění veškerých požadavků na kvalitní strategickou 

analýzu je dobré postupovat dle následujících kroků:8 

1) Relevantní trh, jeho analýzy a prognóza.

2) Analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku (tj. finanční analýza). 

3) Prognóza tržeb oceňovaného podniku. 

Sedláčková strategickou analýzu rozšiřuje o analýzu makroekonomického prostředí, 

ve kterém podnik působí a které na podnik má značný vliv. Postup vypracování strate-

gické analýzy je následující:

1) analýza makroekonomického prostředí,

2) analýza mikroekonomického prostředí,

3) analýza konkurenčních sil,

4) finanční analýza, 

5) SWOT analýza.[5]

8 Mařík, 2007, Metody oceňování podniku, str. 58 
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Ilustrace 1. Vývoj potenciálu ve firmě
(Pramen: Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str. 56, vlastní zpracování)
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 Makroekonomický

Odvětví a trh

 Konkurenční výhoda

Potenciál vývoje podniku



 1.4.1 Analýza makroekonomického prostředí

Analýza  vlivu  makroekonomického  okolí  se  provádí  v  podobě  SLEPT  (PEST, 

STEP)  analýzy.  Každé  písmeno  zkratky  vychází  z  prvního  písmena  následujících 

makroekonomických vlivů: Sociologický (demografický vývoj  populace,  životní  styl, 

úroveň vzdělání), Legislativní (zákony a jiné předpisy), Ekonomický (HDP, inflace, úro-

ková míra), Politický (stabilita země, politická situace) a Technologický. 

 1.4.2 Analýza mikroekonomického prostředí

V druhém kroku se vymezuje mikroekonomické prostředí podniku, tj. stanoví se od-

větví, v němž působí, včetně jeho vývoje. Je potřebné stanovit základní charakteristiky 

trhu, mezi které patří:

• velikost trhu – určená objemem produkce, celkovými tržbami na trhu;

• pozice trhu – v rámci trhu nadřazeného;

• základní ekonomické ukazatele trhu – produktivita, cenový vývoj apod.;

• tržní podíl podniku na trhu – určený celkovými tržbami.[5]

Analýzu mikroekonomického prostředí podniku je dobré rozšířit o analýzu trhu, kte-

rým je podnik ovlivněn, aniž by na tomto trhu přímo působil. 
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 1.4.3 Analýza konkurenčních sil

Analýza konkurenčních sil podniku vychází z Porterovy analýzy pěti konkurenčních 

sil – Noví konkurenti, Dodavatelé, Odběratelé, Substituty, Síla trhu. 

Vyjednávací síla odběratelů je tím vyšší, čím je pro podnik odběratel větší, čím větší 

je  možnost  přejití  ke konkurenci,  čím vyšší  je  pravděpodobnost,  že  může odběratel 

provést vertikální integraci zpětnou. Vyjednávací síla dodavatelů je tím větší, čím více 

je pro něj analyzovaný podnik zanedbatelným, čím větší je pravděpodobnost vertikální 

integrace dopředné, čím je dodavatelova pozice na trhu větší, čím více je jeho produkt 

diferencovaným. Hrozba substitutů je tím vyšší čím více je produkt nahraditelným, ho-

mogenním. Vstup nových konkurentů na trh je ovlivněn především bariérami trhu, kte-

rými jsou úspory z rozsahu, zkušenosti,  distribuční kanály či regulace trhu. Síla trhu 

je dána počtem konkurentů, cenovou válkou, lukrativností odvětví, výrobními kapacita-

mi či podílem fixních nákladů. [6]
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Ilustrace 2. Porterův model pěti konkurenčních sil 
(Pramen: Porter, Konkurenční výhoda, str. 23, vlastní zpracování )



 1.4.4 Finanční analýza

Analýza interních faktorů podniku, prováděná pomocí finanční analýzy, je zaměřena 

na analýzu současného finančního zdraví, která tvoří podklad pro finanční plán. 

Postup finanční analýzy9

1) prověření úplnosti a správnosti podkladů pro analýzu;

2) analýza účetních výkazů;

3) analýza poměrových ukazatelů;

4) souhrnné hodnocení získaných dat.

Analýza finančního zdraví podniku spočívá v analýze rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

v  podobě  analýzy  absolutních  ukazatelů,  která  zobrazí  vývoj  jednotlivých  položek 

v čase  a  jejich  vzájemné  vztahy,  podíly.  Nejdříve  se  analyzují  položky  rozvahy 

společnosti, kde se analyzuje bilanční suma, vývoj a struktura aktiv a pasiv. U výkazu 

zisku a ztrát se analýza zaměřuje  na podíl jednotlivých položek na celkových výkonech 

či tržbách, vývoj položek v čase. Nejdůležitější je z hlediska ocenění podniku sledovat 

provozní výsledek hospodaření, který odráží hlavní činnost podniku a finanční výsledek 

hospodaření, který zobrazuje způsob financování a výši investování. [2]

Dalším krokem je analýza poměrových ukazatelů, mezi nejdůležitější patří ukazatelé 

rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 

Poměrové ukazatele, by měly být počítány v logické následnosti, tj. nejdříve se za-

měřit na životaschopnost podniku, která je dána schopností dostát svým závazků. Zda 

podnik dovede platit své závazky zjistí z ukazatelů likvidity, především však z likvidity 

okamžité, která je vyjádřena podílem peněžních prostředků ke krátkodobým závazkům. 

Poté  je  třeba  zjistit,  zda  podnik  dokáže  své  závazky  hradit  nejen  krátkodobě,  ale 

i dlouhodobě, což lze zjistit z ukazatelů dlouhodobé finanční rovnováhy. Následuje ur-

čení výnosnosti podniku prostřednictvím ukazatelů rentability (rentability celkových ak-

tiv, vlastního kapitálu) a ukazatele ziskové marže. Analýzu rentability je vhodné doplnit 

ukazateli  aktivity,  které  slouží  k určení  doby obratu aktiv  (celkových,  zásob,  pohle-

9 Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str. 97 
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dávek, závazků) a počet obratů těchto položek. Podnik tak zjistí, jak dlouho má vázány 

finanční prostředky v jednotlivých aktivech. [2]

Vzorce nejdůležitějších poměrových ukazatelů:10

Ukazatele likvidity

Vzorec 1. Běžná likvidita

Vzorec 2. Pohotová likvidita

Vzorec 3.  Okamžitá likvidita

Vzorec 4.  Pracovní kapitál

Vzorec 5. Krátkodobý cizí kapitál

Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy

Vzorec 6. Doba splácení dluhů

Vzorec 7. Úrokové krytí

Ukazatele výnosnosti

ROA= výsledek hospodaření
celkový kapitál

Vzorec 8. Rentabilita celkových aktiv

10 Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str. 103-107 
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běžná likvidita= oběžná aktiva
krátkodobýcizí kapitál

pohotová likvidita=oběžná aktiva−zásoby
krátkodobý cizí kapitál

okamžitá likvidita= peněží prostředky
krátkodobý cizí kapitál

pracovní kapitál=oběžná aktiva−krátkodobýcizí kapitál

krátkodobý cizí kapitál=krátkodobé závazkykrákodobé bankovní úvěry

doba splácení dluhů=Cizí kapitál−Peněžní prostředky
Provozní cash flow

úrokové krytí= zisk před úroky a daněmi
placené úroky



Vzorec 9. Rentabilita vlastního kapitálu

Vzorec 10.  Zisková marže

Ukazatele aktivity

Vzorec 11. Počet obratů aktiv celkem za rok

Vzorec  12. Průměrná doba obratu zá-
sob

Vzorec  13.  Průměrné  denní  
tržby

Vzorec  14. Průměrná doba splatnosti  pohledávek,  tj.  průměrná doba obratu pohle-
dávek

Vzorec 15.  Průměrná doba splatnosti závazků, tj. průměrná doba obratu zá-
vazků

Vzorec 16. Rychlost obratu

Souhrnné hodnocení získaných dat se provádí pomocí soustav ukazatelů. Nejpouží-

vanějšími modely soustav ukazatelů jsou rychlý test, indikátor bonity, Altmanův index 

finančního zdraví a indexy IN. 
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ROE= výsledek hospodaření pod dani
vlastní kapitál

zisková marže= výsledek hospodaření podani
tržby

počet obratů aktiv za rok= roční tržby
celková aktiva

doba obratu zásob= zásoby
denní tržby

denní tržby= roční tržby
365

průměrná doba splatnosti pohledávek= pohledávky z obchodního styku
denní tržby

průměrná doba splatnosti závazků= závazky z obchodního styku
denní tržby

rychlost obratu= 365
doba obratu



Rychlý test  využívá metodu bodování,  kdy vybraným finančním ukazatelům při-

řazuje dle zvolené stupnice body a výsledné hodnocení se počítá jako průměr z hodno-

cení jednotlivých ukazatelů. Altmanův index vyjadřuje finanční důvěryhodnost podniku. 

Jeho modifikací na podmínky České republiky jsou indexy IN manželů Neumaierových.

[2] 

 1.4.5 SWOT analýza

SWOT analýza  charakterizuje  klíčové  faktory  ovlivňující  konkurenční  postavení 

podniku.  Využívá  závěrů  a  výsledků  analýz  vnějšího  a  vnitřního  prostředí,  které 

v jednoduché a přehledné formě shrne v podobě silných a slabých stránek podniku, kte-

ré  získá  z  analýzy vnitřního  prostředí  podniku,  a  příležitostí  a  hrozeb,  jež  jsou vý-

sledkem analýzy vnějšího okolí podniku. [5]

Název SWOT analýza  vznikl  jako zkratka  složená  z  prvních  písmen anglických 

slov, které vyjadřují, co tato analýza ukazuje, tj.  Strengths (silné stránky), Weaknesses 

(slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). 

SWOT analýza se graficky vyjadřuje pomocí čtyř-kvadrantového SWOT diagramu, 

který porovná vnější analýzu s vnitřní.

 1.4.6 Analýza generátorů hodnoty

Pro účely ocenění podniku se nad rámec klasické strategické analýzy provádí ana-

lýza generátorů hodnoty, ze které lze podnik předběžně ocenit. 

Za generátory hodnoty jsou považovány ukazatele  (veličiny),  které  při  vzájemné 

souvislosti tvoří celkovou hodnotu podniku. Mařík má ve své práci Metody ocenění 

podniku vymezeny následující generátory hodnoty:

• tržby a jejich růst, 

• marže z korigovaného provozního výsledku hospodaření, 

• investice do pracovního kapitálu, 

• investice do dlouhodobého, provozně potřebného majetku,
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• diskontní míra, 

• výše cizího kapitálu, tj. způsob financování,

• doba existence podniku (schopnost generovat kladný provozní peněžní tok). [2]

Tržby a jejich prognóza se určuje v několika krocích. Nejdříve se určí vývoj HDP 

a tržeb v odvětví. Na základě získaných skutečností se určí jejich závislost a pomocí 

regrese se namodeluje budoucí vývoj trhu. Obdobným způsobem se určí závislost vý-

voje tržeb podniku na tržbách odvětví a určí se regresní křivka, na jejímž základě se 

stanoví tržby pro budoucí období. Získanou prognózu tržeb je třeba upravit dle konkrét-

ních  podmínek  daného  podniku.  Provozní  výsledek  hospodaření  je  třeba  korigovat 

o majetek, který se neužívá k provozní činnosti, kterým může být budova v pronájmu, či 

příliš vysoké okamžité finanční prostředky. Z korigovaného provozního výsledku hos-

podaření se určuje zisková marže dvěma způsoby – zdola a shora. Oba způsoby vedou 

k určení  stejné  výše  ziskové  marže,  mohou  tedy být  použity  jako  kontrolní  nástroj 

správnosti výpočtu. U provozně nutného majetku je třeba určit výši, vývoj a důvod in-

vestic v minulosti  (vč.  odpisů).  Na základě zjištěných skutečností  určit  výši  investic 

pro budoucí období, přičemž nejdůležitějším faktorem je důvod investování. [2]

  P ř e d b ě ž n é  o c e n ě n í

Na základě prognózovaných generátorů hodnoty se v předběžném ocenění určují 

volné peněžní toky (FCF) jako rozdíl „korigovaného provozního zisku po dani“ a „pří-

růstku pracovního kapitálu a dlouhodobého majetku“. Hodnota podniku se vypočte jako 

poměr volných peněžních toků k diskontní míře upravené o tempo růstu tržeb. Vzorec 

hodnoty podniku má následující tvar: [2]

Vzorec 17. Předběžná hodnota podniku 

(Pramen: Metody oceňování podniku, Mařík M., str. 147)

kde: Xt-1 – celkové tržby v roce t-1

g – tempo růstu tržeb
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H b=
X  t−1⋅1g ⋅r ZPx⋅1−d −X t−1 ⋅g⋅k WCk DMx 

i k−g



rZPx – zisková marže z korigovaného výsledku hospodaření

d – sazba daně

kWC – koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu

kDMx – koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku

t - rok

 1.4.7 Finanční plán

Finanční plánování je běžnou činností, která je v podniku prováděna. Pro potřeby 

ocenění,  především výnosovými metodami,  se plánuje rozvaha a výkaz zisku a ztrát 

na dobu pěti let. Součástí výsledného finančního plánu je soustava propojených, vzá-

jemně se ovlivňujících a obsahově sladěných dílčích plánů, kterými jsou plán prodeje, 

plán výroby, plán investic, plán pracovních sil,  plán odpisů, plán hospodářského vý-

sledku a jiné dle potřeb daného podniku. Veškeré plány je třeba mít podloženy průzku-

mem trhu, znalostí skutečností v interním prostředí podniku. Jedině tak bude výsledný 

finanční plán odpovídat skutečnosti. Při sestavení finančního plánu doporučuje Mařík 

následující postup: 

1) Plán tržeb;

2) Plán ziskové marže a provozního výsledku hospodaření;

3) Plán zásob, pohledávek a závazků;

4) Plán investic do provozně nutného majetku;

5) Plán financování (tj. plán využití cizích zdrojů);

6) Plán ostatních položek výkazů;

7) Formální dopočty. [2]
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Ilustrace 3.  Postup sestavení finančního plánu
(Pramen: Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str. 152, vlastní zpracování)

Nastíněný postup je třeba v průběhu doplňovat, upravovat a přepracovávat tak, aby 

byl  věrným  zobrazením  budoucího  vývoje  podniku.  Je  třeba  plánované  položky 

upravovat vzhledem k možnostem podniku. Dále platí pravidlo, že při plánování jsou 

položky -  časové  rozlišení,  nákladové rezervy a  opravné  položky -  buď ponechány 

ve stejné výši jako v minulosti, nebo se plánují nulové. K této korekci se přistupuje, 

protože se nejedná o položky, které by se podílely na provozu podniku. [2]

 1 . 5  O c e n ě n í  p o d n i k u  v ý n o s o v ý m i  m e t o d a m i

Metody ocenění podniku na základě analýzy výnosů využívají poznatek, že „hodno-

ta statku je určena očekávaným užitkem pro jeho držitele. U hospodářských statků, ke 

kterým patří i podnik, jsou tímto užitkem očekávané výnosy.“11

Podle toho, co vše považuje oceňovatel za výnosy podniku, rozlišuje Mařík následu-

jící základní výnosové metody: 

11 Citováno z: Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str. 163 
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4. Generátory hodnoty – 
Plán investic

1. Generátory hodnoty - Tržby

2. Generátory hodnoty – Prozní 
zisková marže

3. Generátory hodnoty – 
Zásoby, pohledávky, závazky

Výkaz zisku a ztrát Rozvaha

5. Plán financování



• Metoda diskontovaného peněžního toku (DFC);

• Metoda kapitalizovaných čistých výnosů;

• Metoda ekonomické přidané hodnoty;

• Kombinované metody. 

Při použití výnosových metod se doporučuje dodržovat následující kritéria: 

1) určení kategorie hledané hodnoty – tržní, subjektivní či objektivizované;

2) určení  způsobu kalkulace cen – použití  stálých (platných k datu ocenění) 

či běžných cen;

3) určení způsobu kalkulace daní – buď s daněmi nekalkulujeme, nebo s nimi 

kalkulujeme podle  úrovně příjmů oceňované společnosti  (pokud se jedná 

o ocenění  pro  konkrétní  subjekt,  může  oceňovatel  kalkulovat  i  s  daněmi 

tohoto subjektu).[2]

 1.5.1 Metoda diskontovaného čistého peněžního toku 

Peněžní toky jsou zobrazení toho, jaké peníze podnik během sledovaného období 

obdržel a vydal, tzn. reálných příjmů a výdajů podniku. 

Mařík rozlišuje tři základní techniky výpočtu hodnoty podniku pomocí DCF:12

1) Metoda entity   – hodnotu určuje oceňovatel pro podnik jako celek. Výpočet 

hodnoty podniku metodou entity probíhá ve dvou fázích. Nejprve oceňovatel 

určí brutto hodnotu podniku jako diskontované peněžní toky. Ve druhé fázi je 

od  hodnoty  brutto  odečtena  výše  cizího  kapitálu,  čímž  vznikne  hodnota 

podniku netto. 

2) Metoda equity   – hodnota podniku je určována pro vlastní kapitál, tzn. vy-

chází z diskontovaných peněžních toků podniku, které se váží k vlastnímu 

kapitálu. 

12 Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str. 165 
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3) Metoda APV   – hodnota podniku je určena jako upravená současná hodnota. 

Svým výpočtem je obdobná jako metoda entity, avšak při výpočtu hodnoty 

brutto vychází z hodnoty podniku při  nulovém zadlužení,  ke které přičítá 

hodnotu daňových úspor z úroků. Ve druhé fázi se tyto dvě metody shodují, 

tzn.  opět  je  od  hodnoty brutto  odečten  cizí  kapitál  k  datu  ocenění,  čímž 

je získána hodnota netto. 

  P e n ě ž n í  t o k y  p r o  m e t o d u  D F C  e n t i t y

Peněžní  toky jsou ve výkazu rozděleny na peněžní  toky provozní,  investiční,  fi-

nanční  a celkové.  Pro potřeby ocenění je potřeba určit  volný peněžní tok,  tj.  „kolik 

peněz je možno vzít podniku, aniž bude narušen jeho předpokládaný vývoj.“13 

Postup získání volného peněžního toku: 14

korigovaný provozní výsledek hospodaření před daní * (1- daňová sazba)

+ odpisy

+ ostatní provozní náklady, které nejsou výdaji v běžném období

= předběžný peněžní tok z provozu

- investice do upraveného pracovního kapitálu

- investice do pořízení dlouhodobého majetku

= VOLNÝ PENĚŽNÍ TOK (FCF)

Za ostatní provozní náklady, které nejsou výdaji v běžném období jsou považovány 

změny nákladových rezerv a opravných položek. Volné peněžní toky jsou při metodě 

DFC entity peněžními prostředky, které může využít jak vlastník podniku, tak jeho věři-

telé v podobě splátek úvěrů a úroků z úvěrů. Přesnějším označením pro volné peněžní 

toky při výpočtu hodnoty podniku metodou DFC entity jsou peněžní toky pro vlastníky 

a věřitele FCFF.15  [2]

13 Citováno z: Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str. 170 

14 Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str. 170 

15 Z anglického free cash flow to firm
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Postup výpočtu korigovaného provozního výsledku hospodaření před zdaněním16:

provozní výsledek hospodaření 

- provozní výnosy nesouvisející s provozním majetkem

+ provozní náklady nesouvisející s provozním majetkem

+ výnosy z finančních investic plynoucích z provozně nutného majetku

+ výnosové úroky plynoucí z provozně nutného majetku

- finanční náklady související s provozně nutným majetkem                                    

= KORIGOVANÝ PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED DANÍ 

Investice ve výpočtu volného peněžního toku představují veškeré investice, tj. jedná 

se o investice brutto. Investice brutto se skládají z obnovovacích investic, které jsou 

ve výši ročních odpisů a investic netto, které představují investice rozšiřovací. Při pou-

žití metody DFC entity by se při výpočtu měly využít investice netto, které vedou k vý-

počtu FCFF. [2]

  V ý p o č e t  h o d n o t y  p o d n i k u  m e t o d o u  D F C  e n t i t y

V prvním kroku se stanoví hodnota podniku jako celku diskontováním peněžních 

toků z provozní činnosti podniku. Ve druhém kroku se hodnota podniku sníží o hodnotu 

úročeného cizího kapitálu k datu ocenění. Poslední úpravou hodnoty podniku je přičtení 

hodnoty aktiv, která nesouvisí s provozní činností podniku (opět uvažujeme hodnotu 

k datu ocenění). 

16 Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str. 174 
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Ilustrace 4.  Výpočet hodnoty podniku metodou DFC entity
(Pramen: Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str. 177, vlastní zpracování)

Obecný vzorec výpočtu hodnoty podniku brutto:

hodnota podniku H b=∑
n

t=1 FCFF t

1i k 
t

Vzorec 18. Obecná hodnota podniku brutto

 

kde:  FCFF – volné cash flow do firmy v roce t

ik – úroková míra (diskontní míra)

n – počet let předpokládané existence podniku

Právě předpoklad určení počtu let předpokládané existence podniku se stává problé-

mem, protože se při ocenění vychází z předpokladu, že podnik má neomezenou existen-

ci.  Proto  je  potřeba  při  určení  hodnoty  podniku  metodou  DFC  entity  využít  buď 

dvoufázovou metodu nebo metodu, která odhaduje průměrné tempo růstu. [2]

Dvoufázová   metoda  

Budoucí období podniku rozděluje na dvě fáze: první je fáze prognózy (období, 

pro které je oceňovatel schopen prognózovat peněžní toky), druhou fází je pokračující 

hodnota podniku, jejímž prvním rokem je rok následující po posledním roku první fáze.

[2]

Ilustrace 5.  Dvoufázová metoda
(Pramen: Mařík M., Metody oceňování podniku, str. 178)
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Hodnota podniku brutto se po aplikaci vypočítá následujícím způsobem:17 

Vzorec 19.  Hodnota podniku brutto - dvoufázová me-
toda

kde: Hb – hodnota podniku brutto

FCFF – volné peněžní toky do firmy

PH – pokračující hodnota

T – poslední rok prognózy

ik – vážené náklady na kapitál – úroková míra

Na  výslednou  hodnotu  podniku  má  vliv  určení  délky  první  fáze,  tj.  počet  let, 

pro které  lze  určit  prognózu  podniku.  Existuje  několik  přístupů,  jak  délku  prognó-

zovaného období určit:

1) Tvorba hodnoty – délka prognózy je odvozena od předpokládaného počtu 

let, ve kterých by byl podnik schopen tvořit pozitivní ekonomickou přidanou 

hodnotu.

2) Fáze životního cyklu – délka první fáze je odhadnuta podle fáze životního 

cyklu podniku. V prvních fázích životního cyklu se předpokládá delší časové 

období prognózy a naopak. 

3) Fáze cyklu konjunktury – podniky působící v inovativním prostředí by měly 

první fázi stanovení hodnoty určovat podle konjunkturního cyklu. 

4) Rovnováha – fáze prognózy by měla zahrnovat tolik let, při kolika by podnik 

byl schopen dosáhnout své rovnováhy, tj.  vykazovat konstantní výnosnost 

investovaného  kapitálu  i  nových  investic  nacházejících  se  ve  druhé  fázi 

a stabilní tempo růstu tržeb. 

5) Délka podnikových plánů – délka prognózovaného období je určena podle 

plánů,  které  zpracoval  management  oceňovaného  podniku.  Optickou  vý-

17 Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str. 178 
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hodnota podniku H b=∑
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hodou využití způsobu určení první fáze pomocí plánů podniku tkví v tom, 

že  oceňovatel  část  odpovědnosti  za  výslednou  hodnotu  ocenění  podniku 

přenese na management  oceňovaného podniku,  že  plány jsou sestavovány 

pravidelně, tj. stačí je pouze protáhnout do budoucnosti a že vedení podniku 

má nejlepší informace potřebné pro ocenění. Avšak odpovědnost za výsledné 

ocenění podniku nese vždy oceňovatel sám, odpovědnost nelze delegovat. 

Dále podnikový management může mít subjektivní a zkreslené názory na vý-

voj podniku, protože jsou s podnikem úzce spjati. [2]

Určení  první  fáze,  tj.  prognózy,  by mělo kombinovat  všechny zmíněné přístupy. 

Při určení délky prognózovaného období by oceňovatel měl vycházet z odhadu období, 

po které je podnik schopen tvořit  kladnou ekonomickou přidanou hodnotu,  z životní 

fáze podniku, ze stability odvětví, v němž podnik působí, z fáze konjunkturního cyklu 

ekonomiky a z podnikových plánů, které by měly celkový odhad prognózy doplnit. [2]

Druhou fází určení hodnoty podniku brutto je pokračující hodnota podniku, která 

vychází  ze  stabilizace  ziskové  marže,  obratu  kapitálu,  rentability  kapitálu  a  podílu 

na trhu. Dalším předpokladem je konstantní růst podniku a stabilní míra investic, včetně 

výnosnosti nových investic. 

Pokračující hodnota s diskontovanými peněžními příjmy

Druhou fázi stanovení hodnoty podniku brutto lze odhadnout pomocí dvou vzorců, 

Gordonova a parametrického. 

Gordonův vzorec

Předpoklady použití Gordonova vzorce: 

• délka první fáze se nachází mezi čtyřmi a čtrnácti lety 

• druhá fáze vykazuje stabilní a trvalý růst volného peněžního toku. 

Vzorec 20.  Pokračující hodnota z Gordonova vzorce
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Pokračující hodnota podniku v čase T=
FCFF T1

ik−g



kde: T – poslední rok první fáze

ik – úroková míra (průměrné náklady kapitálu)

g – předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během druhé fáze

FCFF – volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele [2]

Základní podmínkou použití Gordonova vzorce je, že tempo růstu volného peněžní-

ho toku je větší než kalkulovaná úroková míra. 

Výpočet volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele v prvním roce druhé fáze 

stanoví zvýšením volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele v posledním roce 

plánovaného období o tempo růstu g. [2]

Vzorec  21 FCFF v prvním roce 
druhé fáze 

kde: FCFFT – volný peněžní tok do firmy v roce T

T – poslední rok první fáze

g – tempo růstu volného peněžního toku během druhé fáze

Parametrický vzorec

Jedná se o vzorec výpočtu druhé fáze stanovení  hodnoty podniku,  který pracuje 

s dvěma faktory tvory hodnoty:

• tempo růstu korigovaného provozního výsledku hospodaření po dani,

• rentabilita  nových investic  ri,  která  se  odvozuje  od  rentabilitu  investovaného 

kapitálu rk. [2]

Vzorec 22.  rentabilita čistých investic

Výpočet pokračující hodnoty pomocí parametrického vzorce má následující tvar18: 

18 Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str. 187 
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FCFF T1=FCFFT⋅1g 

rentability nových investic ri=
celkový přírůstek provozního zisku po zdanění

přírůstek investovaného kapitálu v předchozím roce



Vzorec  23. pokračující hodnota z parametrického  
vzorce

kde: KPVHT+1 – korigovaný provozní výsledek hospodaření po dani v prvním roce 

pokračující fáze

g – tempo růstu volného peněžního toku během druhé fáze

r1 – rentabilita nových investic v prvním roce pokračující fáze

ik – průměrné náklady kapitálu 

Diskontní míra pro metodu DFC entity

Při stanovení diskontní míry u metody DFC entity se vychází z průměrných vá-

žených  nákladů na kapitál WACC. 

Vzorec 24. Průměrné vážené náklady na kapitál

kde nCK – náklady na cizí kapitál

d – sazba daně z příjmu

CK – tržní hodnota cizího kapitálu

nVK(Z) – náklady na vlastní kapitál

VK – tržní hodnota vlastního kapitálu

  P r ů m ě r n é  v á ž e n é  n á k l a d y  n a  k a p i t á l  WA C C

Výpočet nákladů na celkový kapitál probíhá ve čtyřech krocích:

1) určení  vah složek kapitálu   –  pomocí  odhadu struktury kapitálu  (nejdříve 

se provede  odhad současné  struktury kapitálu  oceňovaného podniku,  poté 

struktura kapitálu konkurence, nakonec stanovíme budoucí strukturu kapitálu 
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s přihlédnutím k požadavkům managementu a s přihlédnutím k optimální 

struktuře  z  hlediska  podniku)  nebo  pomocí  iteračního  postupu  (určí  se 

hodnota podniku na základě současné struktury kapitálu a z ní se stanoví bu-

doucí struktura kapitálu);

2) určení nákladů na cizí kapitál   – jedná se o vážený průměr efektivních úro-

kových sazeb mezi které patří úroky, disážio a další výdaje. Úroky a disážio 

tvoří efektivní úrokovou míru, ke které se po jejím určení připočtou ostatní 

výdaje, kterými jsou např. poplatky za uzavření úvěru. 

Vzorec  25.  Efektivní  úro-
ková míra

kde: D – čistá částka peněz získaná výpůjčku

Ut – úrokové platby

d – sazba daně z příjmů

St – splátka dluhu

i – hledaná úroková míra

Druhou možností výpočtu nákladů na cizí kapitál je výpočet založený na da-

tech z trhu, je závislý na bezrizikové výnosové míře státních dluhopisů (rf) 

a rizikové přirážce dle ratingu dluhu (RP). [2]

Vzorec 26. Náklady cizího kapitálu

kde: nCK – náklady cizího kapitálu

rf – bezriziková míra státních dluhopisů 

RP – riziková přirážka dle ratingu země

3) určení nákladů na vlastní kapitál   
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„Náklady na tento kapitál jsou dány výnosovým očekáváním příslušných in-

vestorů.“19 Náklady na vlastní kapitál lze určit několika metodami. 

Ilustrace 6.  Metody výpočtu nákladů na vlastní kapitál
(Pramen: Mařík M., Metody oceňování podniku, str. 216 [4])

Metoda CAMP

Základním stavebním kamenem metody CAMP je přímka cenných papírů, 

která stanovuje očekávanou průměrnou výnosnost cenného papíru podle oče-

kávané rizikové výnosnosti a průměrné prémie za riziko kapitálového trhu. 

Vzorec  27.  Výnosnost  cenného 
papíru

kde: E(RA) – střední očekávaná výnosnost cenného papíru

rf – bezriziková výnosnost

E(Rm) – střední očekávaná výnosnost kapitálového trhu

βA – koeficient úrovně cenného papíru vzhledem k riziku kapitálového trhu 

[2]

Parametr  beta  vyjadřuje  sklon  přímky cenných  papírů  získaný ze  vztahu 

mezi jednotkovým rizikem a výnosností cenného papíru. 

Vzorec 28. Koeficient beta – odhad z minulosti

kde: KAm – koeficient korelace mezi vývojem výnosnosti cenného papíru A 

a tržního portfolia m

19 Citováno z: Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, str 215 
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SA – riziko cenného papíru A vyjádřeno směrodatnou odchylkou

Sm – riziko tržního portfolia m vyjádřeno směrodatnou odchylkou

(Sm)2 – rozptyl výnosnosti tržního portfolia

COV(RARm) – kovariance mezi výnosem papíru A a výnosem tržního portfo-

lia [2]

Graf 4.  Přímka cenných papírů
(Pramen: Maříková P.,  Mařík M., Diskontní míra pro výnosové oce-
ňování podniku, str. 117)

Koeficient beta vyjadřuje poměr rizika podniku k riziku trhu. Lze jej získat 

třemi cestami – odhadem z minulosti (výše uvedený vzorec kovariance), me-

todou  analogie  a  analýzou  faktorů  (provozní  páka,  finanční  páka  oblast 

podnikání). [4]

Metoda analogie – je založena na určení bety podle podobných podniků, při-

čemž se tato hodnota musí upravit o odlišnost tržního a finančního rizika. 

Vzorec 29.  Koeficient beta - metoda analogie

kde: βZ – beta zadlužené firmy

βN – beta nezadlužené firmy

βCK – beta pro cizí kapitál 

d – daňová sazba
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CK – cizí kapitál

VK – vlastní kapitál [4]

Popsaný postup výpočtu nákladů na vlastní kapitál je aplikací na americké 

trhy. Pro podmínky České republiky je nutné postup upravit o rizikovou při-

rážku trhu České republiky. Nejjednodušším způsobem je Damodaranův pří-

stup šesti postupných kroků:20 

1. zjištění ratingu země

2. určení rizika selhání země – rozdíl mezi výnosem obligací se stejným ra-

tingem jako má země a vládními obligacemi USA, které mají rating nej-

vyšší, tj. AAA

3. určení rizikové přirážky země – riziko selhání země vynásobené pomě-

rem volatility  trhu  akcií  a  vládních  dluhopisů,  vzhledem k  obtížnosti 

stanovení volatilit se riziko selhání země násobí koeficientem 1,5

4. úprava rizikové přirážky země o rozdíl mezi inflací země a inflací v USA

5. výpočet nákladů kapitálu dle vzorce 

Vzorec 30.  Náklady vlastního kapitá-
lu - Damodaran

kde: rf(USA) – výnosnost amerických vládních dluhopisů

β – beta pro odvětví

RPTUSA – riziková prémie trhu  v USA

RPZ – riziková prémie země

6. náklady na kapitál jsou dále upraveny o přirážku malé společnosti (maxi-

málně tři procenta) přirážku nejasné budoucnosti podniku (maximálně tři 

procenta)  a přirážku  za  nižší  obchodovatelnost  vlastnických  podílů. 

Všechny přirážky se přičítají k nákladům na vlastní kapitál stanovených 

dle předchozího vzorce. 

20 Maříková P., Mařík M., 2007, Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku, str. 148 a 149 
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4) určení průměrných vážených nákladů na kapitál – dosazení tržních hodnot 

cizího a vlastního kapitálu a vypočtených nákladů na cizí a vlastní kapitál 

do vzorce průměrných vážených nákladů na kapitál (uvedený výše v textu). 
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 2  A n a l ý z a  s p o l e č n o s t i

Analýza společnosti se sestává ze dvou částí. První část se věnuje charakteristice 

společnosti, vymezení jejího předmětu podnikání a obchodně-výrobní činnosti. Násle-

duje strategická analýza, jejíž součástí je analýza makroekonomického prostředí, mikro-

ekonomického prostředí, analýza konkurence, finanční analýza společnosti a finanční 

plán.

 2 . 1  C h a r a k t e r i s t i k a  f i r m y

Společnost REHAU, s.r.o je součástí  celosvětového konsolidačního celku Rehau. 

Jedná se o obchodně výrobní společnost podnikající v oblasti výroby plastových výrob-

ků pro stavebnictví  a ostatní  průmyslové odvětví,  kde se  chová jako čistě  obchodní 

společnost. Dále společnost vyrábí plasty pro automobilový průmysl, v tomto případě 

se jedná o činnost výrobní. 

 2.1.1 Informace o firmě

Obchodní jméno: REHAU, s.r.o.

Sídlo: Obchodní 117, 251 70 Čestlice (Praha-východ)

IČO: 45799261

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zápis společnosti: 12. 6. 1992, Městský soud Praha, oddíl C, vložka 10452

Základní kapitál: 330 000 000 Kč

Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Výroba výrobků z plastů
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Jediným společníkem je  německá  firma  Fränkische  plastiks  GmbH (SRN),  jejíž 

vklad 330 000 000 Kč je splacen v plné výši. 

Za společnost navenek jednají jednatelé společnosti, kteří tvoří statutární orgán. 

 2.1.2 Struktura společnosti

Společnost REHAU, s.r.o. vyrábí a obchoduje s výrobky na bázi polymerů, které 

jsou zařazeny do kategorie OKEČ 25.20.00. Činnost společnosti se dělí do tří hlavních 

oblastí, prodej plastů pro stavebnictví, pro ostatní průmyslová odvětví a výroba plastů 

pro automobilový průmysl. Výrobky pro oblast stavebnictví a ostatního průmyslového 

odvětví dováží ze zahraničních poboček propojených osob, výrobky pro automobilový 

průmysl jsou vyráběny ve výrobním závodě v Moravské Třebové. 

REHAU, s.r.o. je ovládanou osobou jediným stoprocentním vlastníkem, společností 

Fränkische plastiks GmbH. REHAU, s.r.o.. Společnost REHAU, s.r.o je součástí konso-

lidačního celku ovládající osoby – skupina Rehau. Všechny společnosti skupiny Rehau 

jsou propojenými osobami se společností REHAU, s.r.o. 

Konsolidační  celek  má  jednu  hlavní  centrálu,  umístěnou  ve  Švýcarku  a  dále 

osm lokálních centrál,  které  jsou umístěny po celém světě,  podle  regionu,  který ob-

sluhují. 
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  S t r u k t u r a  k o n s o l i d a č n í h o  c e l k u  R e h a u :

Hlavní centrála – Švýcarsko

Central Europe (stř. Evropa, SRN, Polsko, Finsko, pobaltské republiky)

South (jižní Evropa, jižní Amerika, část severní Afriky)

Southeast Europe (jihovýchodní Evropa, Řecko, ČR, Turecko)

East (Rusko, Bělorusko, část Asie)

Western Europe (Francie, Švýcarsko, Benelux, část severní Afriky)

North Amerika (severní a střední Amerika)

Asia and Australia (Asie a Austrálie)

Region GS (Velká Británie, Irsko, Skandinávie, jižní Afrika)

[8]

 2.1.3 Činnost společnosti

Společnost REHAU, s.r.o. má následující organizační složky:

• Obchodní středisko se sídlem v Praze

• Obchodní středisko se sídlem v Brně

• Ekonomické středisko se sídlem v Praze

• Výrobní závod se sídlem v Moravské Třebové

  S t ř e d i s k o  P r a h a

Středisko Praha je prvním střediskem společnosti REHAU, s.r.o, vzniklo tedy při za-

ložení společnosti. Obchodní středisko Praha se zabývá prodejem plastových výrobků 

v oblasti Stavebnictví, Průmyslových programů a Automobilového průmyslu. 

Oddělení stavební prvky vykazuje od roku 2005 pokles tržeb. Základními produkty 

tohoto oddělení jsou okna, dveře, zimní zahrady či fasádní systémy. V roce 2005 způso-
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bilo pokles tržeb omezení dodávek sesterskou společností REHAU. V roce 2006 a 2007 

byl pokles kompenzován nárůstem tržeb v obchodním středisku Brno. V roce 2008 do-

šlo k poklesu především díky tomu, že vzrostl dovoz levných oken z Polska. Společnost 

REHAU,  s.r.o  klade  důraz  na vysoký  standard  kvality  spojený  s  kvalitním  posky-

továním služeb včetně záruk. Tržby tedy klesly především díky tomu, že se v roce 2008 

někteří odběratelé rozhodli v rámci úspor pro levnější okna z Polska, ovšem na úkor 

kvality.  Dále  byla  v  roce  2008  snížena  podpora  renovací  panelových  domů,  což 

se projevilo ve snížení obratu u fasádních systémů. 

Oddělení Topení a sanita do roku 2007 dosahovalo nárůstu tržeb, který se pohyboval 

v rozmezí od devíti do 18 procent. Výrobky oddělení Topení a sanita, např. systémy 

pro podlahové vytápění či chlazení, pro rozvod vody, jsou dodávány jak pro bytovou, 

tak i průmyslovou výrobu. V roce 2005 se společnost REHAU, s.r.o. podílela na rekon-

strukcích stadionů FK Mladá Boleslav, Aréna Vítkovice, FC Vysočina Jihlava, AC Spar-

ta Praha a FK Jablonec 97, kam dodala systémy pro vytápění hrací plochy a sedaček 

pro diváky. V roce 2006 se společnost REHAU, s.r.o podílela na rekonstrukcích stadio-

nů v Olomouci,  Žilině či  Trnavě.  Pokles v roce 2008 byl  ovlivněn negativní situací 

v oblasti stavebnictví, jehož vývoj přímo ovlivňuje výsledky společnosti REHAU, s.r.o.

Oddělení Inženýrských sítí,  které se zabývá výrobou kanalizačních rozvodů, sys-

témy pro vsakování či potrubí pro pitnou vodu, zaznamenalo v roce 2005 nárůst tržeb 

o 26 procent, v následujících dvou letech vykazuje společnost stagnaci na úrovni roků 

2005. K dalšímu skoku došlo v roce 2008, kdy došlo k nárůstu obratu o 26 procent. 

V rámci oddělení Inženýrských sítí  se jedná především o dodávky na projekty finan-

cované za státních či veřejných projektů. 

Oddělení  Průmyslové  programy  zahrnuje  širokou  škálu  produktů  od  výrobků 

pro nábytkářský průmysl, přes průmysl domácích spotřebičů až po hadice a silikony. 

Toto oddělení dosahuje stabilních výsledků s růstovou tendencí okolo jednoho procenta. 

Výjimku tvořil rok 2008, kdy došlo k poklesu o 2,8 procenta. 
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  S t ř e d i s k o  B r n o

Obchodní středisko v Brně bylo založeno v květnu roku 2003 a zahájilo tak činnost 

v oddělení Stavební prvky, Topení a sanita a Inženýrské sítě. V roce 2004, tj. v prvním 

roce plného fungování střediska bylo zjištěno, že oddělení Inženýrských sítí je třeba ří-

dit pouze z jednoho střediska, proto se tato činnost opět přesunula pouze do střediska 

v Praze. 

Činnost oddělení Stavební prvky se od počátku jeho fungování vyvíjela velmi pozi-

tivně. V roce 2006 dokonce došlo k nárůstu tržeb o 61 procent, jehož příčinou je jednak 

navázání nových obchodních zakázek na Moravě a jednak koordinace a přesunutí do-

dávek dříve zpracovávaných v obchodním středisku Praha. V roce 2007 vykázalo toto 

oddělení  opětovný  výrazný  růst,  nyní  o  32  procent,  který  byl  způsoben  především 

pokračujícím přesunem dodávek z  obchodního střediska v Praze.  V roce 2008 došlo 

díky negativnímu vývoji v oblasti stavebnictví k poklesu o 32,8 procenta, tj. na úroveň 

roku 2006. 

Oddělení Topení a sanita vykazuje po celé sledované období, tj. i v roce 2008 nárůst 

tržeb.  V počátečních  letech  provozu  byl  nárůst  způsoben  díky  novým  zákazníkům 

na Moravě a přesunu dodávek z obchodního střediska v Praze. V roce 2007 došlo k ná-

růstu o 20 procent,  což bylo zapříčiněno předem oznámeným zvýšením sazby DPH 

v oblasti bytové výstavby z pěti na devět procent, což vedlo ke zvýšení dodávek do ob-

lasti stavebnictví. 

  V ý r o b n í  z á v o d  M o r a v s k á  T ř e b o v á

Ve výrobním závodě v Moravské Třebové se vyrábí produkty pro automobilový prů-

mysl, mezi něž patří plasty pro exteriér a interiér auta, vzduchotechniku či ostřikovače, 

a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční trh. Výrobní závod používá výrobní techno-

logie vstřikování, vytlačování a svařování plastů, od konce roku 2008 pak také výrobní 

technologii vyfukování plastů. Dále se ve výrobním závodě provádí montáž tzv. konfek-

ce. V roce 2004 byla uvedena do provozu nová logistická hala, jež spolu s novým skla-

dovacím softwarem zlepšila logistiku společnosti REHAU, s.r.o.. Dále Výrobní závod 

v Moravské Třebové získal v roce 2004 ekologický certifikát ISO 14001. Podstatnou 
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část  výroby tvoří  dodávky pro  tuzemské  zákazníky,  jimiž  jsou  ŠKODA AUTO a.s. 

a Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o.. Nejvýznamnějšími zahraničními od-

běrateli produktů z výrobního závodu jsou společnosti FORD, VW, AUDI, DAIMLER 

či Nissan. Především díky neustálému rozvíjení Výrobního závodu společnost REHAU, 

s.r.o. Vykazuje dlouhodobě každoroční nárůst počtu zaměstnanců. V roce 2008 rozšířila 

počet zaměstnanců o 63 osob, takže v tomto roce zaměstnávala celkem 411 osob, z toho 

ve vedení společnosti jen 23 lidí. Výroba v závodě expanduje také díky přesunu zakázek 

ze zahraničních poboček díky nižším platům v ČR a díky nižším režijním nákladům 

(např.  oproti  nákladům v  SRN).  Proto  dochází  k  neustálému  rozšiřování  výrobních 

kapacit a pracovních míst. 
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 2 . 2  S t r a t e g i c k á  a n a l ý z a

Velmi důležitým podkladem pro stanovení hodnoty podniku je strategická analýza, 

jejíž nedílnou součástí je analýza makroekonomického prostředí, analýza mikroprostře-

dí, která bude soustředěna na analýzu trhu, na němž společnost působí. Poslední část 

tvoří  finanční analýza podniku,  která odhalí  vnitřní  potenciál  společnosti,  a finanční 

plán. Cílem strategické analýzy bude zjistit vývoj zpracovatelského průmyslu, do nějž 

je zařazeno i odvětví výroby pryžových a plastových výrobků. Od 1. ledna 2008 došlo 

k nové klasifikaci ekonomických činností, nazvané CZ-NACE, která vychází z předešlé 

klasifikace OKEČ. Odvětví výroby plastových výrobků zůstalo v rámci klasifikace ne-

změněno, proto mohou být využity údaje vývoje odvětví i z předešlých let. 

 2.2.1 Analýza makroekonomického prostředí

Na vývoj hospodaření společnosti má vliv i vývoj makroekonomického prostředí, 

ve kterém společnost  podniká.  Jedním ze  základních makroekonomických ukazatelů, 

které zobrazují vývoj české ekonomiky je hrubý domácí produkt (dále jen HDP), který 

se používá jako ukazatel výkonnosti ekonomiky a který vyjadřuje celkovou hodnotu vy-

tvořených statků a služeb na daném území v určitém období. 

Strukturu  HDP lze  určit  třemi  metodami,  metodou  produkční,  výdajovou  a  dů-

chodovou. V následující tabulce je zobrazen vývoj  a struktura HDP v milionech Kč 

(v běžných cenách) za období let 2004 až 2008 s využitím produkční metody. 

Tabulka 1. Vývoj a struktura HDP 2004-2008 (produkční metoda) v mld Kč, b. c.

Název 2004 2005 2006 2007 2008

Produkce 7 059 7 437 8 319 9 235 9 673

Mezispotřeba 4 529 4 762 5 411 6 058 6 351

Hrubá přidaná hodnota 2 530 2 675 2 908 3 177 3 322

Daně z produktů 319 341 349 392 404

Dotace na produkty -34 -32 -35 -35 -37

Hrubý domácí produkt 2 815 2 984 3 222 3 534 3 689
Pramen: HDP výrobní metodou (běžné ceny) [10]
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Hrubý domácí produkt ve sledovaných letech vzrůstal jednak díky nárůstu hrubé 

přidané hodnoty, přičemž produkce mezi roky 2004 a 2008 vzrostla o 2 614 miliardy 

korun a mezispotřeba vzrostla mezi lety 2004 a 2008 o 1822 miliardy korun. K nárůstu 

HDP tedy přispělo zvýšení produkce nad mezispotřebou. Nárůst daní z produktů a dota-

cí na produkty již nemá tak výrazný vliv. 

O vývoji makroekonomiky ještě lépe než absolutní hodnoty HDP, vypovídají jeho 

meziroční růst.  Meziroční vývoj hrubého domácího produktu včetně predikce Minis-

terstva financí České republiky je znázorněn v Tabulce č. 2. 

Tabulka 2. Meziroční vývoj HDP v letech 2004 až 201021

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p) 2010 (p)

HDP v mld Kč, b. c. 2 815 2 984 3 222 3 534 3 689 3 504 3 609

Nárůst HDP v % 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5 -5,0 0,3
Pramen: HDP výrobní metodou (běžné ceny)[10], Makroekonomická predikce České republiky [12]

Položka Tabulky č. 2 Nárůst HDP v procentech vychází z výpočtu meziročního ná-

růstu (popř. poklesu) HDP, kde je předchozí rok počítán vždy jako nula. 

Mezi čtvrtletní pokles HDP za 1. čtvrtletí 2009 činil 4,8 procent, ve druhém čtvrtletí 

roku 2009 se pokles zastavil a sezónně očištěný hrubý domácí produkt dokonce vykázal 

mezi čtvrtletní nárůst o 0,1 procenta. Odborníci ministerstva financí však i přes tento 

kladný,  i  když  minimální,  nárůst  nepředpokládají,  že  se  česká  ekonomika  odrazila 

od dna a proto celkovou predikci meziročního vývoje HDP na rok 2009 odhadli s pokle-

sem o pět procent. Odborníci na rok 2009 dokonce predikci poklesu ještě prohloubili, 

protože původně očekávali pokles o 4,3 procenta za rok 2009. Predikci meziročního ná-

růstu HDP v roce 2010 (v hodnotě 0,3 procentního nárůstu) ponechali ve stejné výši 

jako původní, protože předpokládají, že by mělo dojít k „vzájemné kompenzaci restrik-

tivních  dopadů  stabilizačních  opatření  a  zlepšených  vyhlídek  vnějšího  prostředí. 

Hlavním faktorem by se místo spotřeby měl stát příspěvek zahraničního obchodu.“22

21 Rok 2009 a 2010 je predikce dle [12]

22 Citováno z: Makroekonomická predikce České republiky, str. 16, viz.  seznam literatury [12]
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V letech 2005 až 2007 bylo tempo meziročního nárůstu HDP v rozmezí šesti až sed-

mi  procent.  V  roce  2008  zaznamenáváme  pokles  způsobený  došlou  finanční  krizí 

a vstoupením do recese.  Do roku 2009 tvoří  hlavní část  hrubého domácího produktu 

spotřeba domácností.  Pro rok 2010 se předpokládá, že by výraznou složkou hrubého 

domácího produktu měl činit příspěvek zahraničního obchodu, proto i kladná predikce 

meziročního nárůstu v roce 2010. 

Vývoj hrubého domácího produktu lze dobře sledovat i v následujícím grafu. 

Dalším ukazatelem, kterým se hodnotí ekonomická situace země je průměrná míra 

inflace. Vývoj ukazatele průměrné míry inflace je zobrazen v následující tabulce. 

Tabulka 3. Vývoj průměrné míry inflace v letech 2004 až 2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p) 2010 (p)

Průměrná míra inflace v % 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 0,9 1,4
Pramen: Hlavní makroekonomické ukazatele ČR [11], Makroekonomická predikce České republiky, str.  
16 [12]

Hodnota průměrné míry inflace v roce 2009 a 2010 je predikce Ministerstva financí 

České republiky. Protiinflačními faktory jsou pro rok 2009 považovány klesající ceny 

potravin a nízké ceny v dopravě, které jsou způsobeny klesajícími cenami automobilů. 
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Za proinflační faktory jsou pro roky predikce považovány rostoucí ceny ropy a před-

pokládaný pomalý návrat růstu cen potravin.   Průměrná míra inflace by tedy v roce 

2009 měla být 0,9 procenta, přičemž se předpokládá zvýšení cen v průběhu roku o 0,2 

procenta. V roce 2010 se počítá se zvýšením cen o 1,9 procenta a průměrná míra inflace 

by se tedy měla pohybovat okolo hodnoty 1,4 procent. Mezi hlavní faktory, které vedly 

ministerstvo financí ke zvýšení predikce míry inflace jsou administrativní opatření, kte-

ré by měly mít v roce 2010 podobu balíčku na snížení deficitu státního rozpočtu. 

Hodnotu průměrné míry inflace se snaží ovlivňovat i Česká národní banka, která 

výši  inflace může ovlivnit  výší  úrokových sazeb.  Vzhledem k nárůstu podílu  finan-

cování prostřednictvím cizích zdrojů u společnosti REHAU, s.r.o., je i vývoj úrokových 

sazeb pro společnost významný. 

Tabulka 4. Vývoj dlouhodobých úrokových sazeb v  letech 2005 až 2010

2005 2006 2007 2008 2009 (p) 2010 (p)

Dlouhodobé úrokové sazby v % 3,5 3,8 4,3 4,6 4,9 4,3
Pramen: Makroekonomická predikce České republiky, str. 16 [12]

Pro  rok  2009  je  očekávána  nízká  průměrná  hodnota  inflace,  což  vedlo  ČNB 

ke snížení základní úrokové sazby. Avšak protože se finanční trh pořád nachází v nejis-

totě,  je  snížení  základní  úrokové sazby ČNB vyrovnáno  přirážkami,  které  by měly 

klesat až v roce 2010. Daný fakt se projevil i v predikci dlouhodobých úrokových sazeb, 

které by měly klesnout právě až v roce 2010. 

Vzhledem k tomu, že společnost REHAU, s.r.o realizuje část svých obchodů v za-

hraničí, na evropském trhu, dotýká se jí vývoj devizového kurzu velmi úzce. Stejně tak 

je pro ni významná i otázka zavedení Eura jako státní měny České republiky. 

Tabulka 5.  Vývoj směnného kurzu české koruny k euru v letech 2005 až 2010

2005 2006 2007 2008 2009 (p) 2010 (p)

Směnný kurz CZK/EUR 29,8 28,3 27,8 24,9 26,3 24,9
Pramen: Makroekonomická predikce České republiky, str.16 [12]

Vývoj devizových kurzů přímo ovlivňuje vývoj ekonomiky státu, protože se při po-

silování koruny zlevňuje dovoz a zdražuje vývoz. Do roku 2008 byl pro společnost RE-
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HAU, s.r.o. vývoj kurzu koruny, který posiloval, spíše nevýhodný. Pro rok 2009 se počí-

tá se zlevněním vývozu, což by mělo hospodaření společnosti podpořit, ovšem v roce 

2010 by měla koruna posílit zpět na hodnotu roku 2008. 

Dalším důležitým aspektem, který ovlivňuje situaci podniku je fiskální politika, kte-

rá ovlivňuje dění v celém státě a je základním nástrojem, kterým vláda řídí hospodář-

skou  situaci.  V  České  republice  je  uplatňována  expanzivní  fiskální  politika,  která 

by měla podporovat ekonomický růst, přičemž je počítáno s vládními výdaji převyšují-

cími daňové příjmy státu. Jedním z faktorů, kterými vláda reguluje ekonomiku a který 

se velmi úzce dotýká každé společnosti, je systém a výše zdanění. Sazba daně z příjmu 

právnických osob se pro společnost vyvíjí velmi pozitivně, protože má sestupný charak-

ter, s kterým je počítáno i v následujících letech. Pro rok 2009 je výše sazby daně z příj-

mu  právnických  osob  ve  výši  20  procent,  v  roce  2010  ještě  o  procento  méně, 

tj. 19 procent. 

 2.2.2 Analýza mikroekonomického prostředí

Za relevantní trh, z důvodu získání dostatečného množství finančních indikátorů vý-

voje trhu, je považováno Odvětví OKEČ 25 a jeho část OKEČ 25.2. Údaje potřebné 

pro zpracování analýzy trhu byly čerpány především z dokumentu Panorama zpracova-

telského  průmyslu  ČR,  který  vydalo  Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu.  Výroba 

pryžových a plastových výrobků se do roku 2008, který je posledním sledovaným, vyví-

jela  rychlým  tempem,  jehož  důvod  vidíme  v trvale  vysoké  poptávce  po  výrobcích 

z plastu  a pryže,  především  v  oblasti  automobilového  průmyslu,  elektrotechniky, 

stavebnictví a jiného. 

  P o z i c e  o d v ě t v í  v  r á m c i  z p r a c o v a t e l s k é h o  p r ů m y s l u

K určení vývoje a postavení odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu23 budou vy-

užity ukazatelé Tržby za prodej výrobků a služeb a Počet zaměstnaných osob. Vývoj 

zmíněných ukazatelů je zobrazen v následující tabulce a grafu. 

23 Zpracovatelský průmysl bude v tabulce označován jako ZP
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Tabulka 6. Pozice v rámci zpracovatelského průmyslu

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200824

Podíl odvětví OKEČ 25 na celkových tržbách zpracovatelského průmyslu (%)

OKEČ 25/ZP 4,52 5,23 5,37 6,09 5,98 6,29 6,90 7,01 6,45

Podíl odvětví OKEČ 25 na celkovém počtu zaměstnaných osob zpracovatelského průmyslu (%)

OKEČ 25/ZP 4,15 4,52 4,69 5,04 5,49 5,58 6,93 7,71 7,22
Pramen: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2007, str. 133, viz seznam literatury [13] Panorama 
zpracovatelského průmyslu ČR 2008, str. 128, viz. seznam literatury [14]

Hodnoty tržeb za prodej výrobků a služeb a počtu zaměstnaných osob jsou uvedeny 

v tabulce v Příloze č. 1, kde jsou vypočteny i meziroční změny jednotlivých ukazatelů. 

V letech 2000 až 2007 docházelo k růstu u obou sledovaných ukazatelů. Podíl tržeb 

v roce 2007 téměř stagnoval, došlo k nárůstu o jednu desetinu procenta a v roce 2008 již 

došlo k poklesu. Podíl zaměstnanců do roku 2007 rostl, v letech 2005 až 2007 docháze-

lo dokonce k výraznému nárůstu, v roce 2008 došlo k poklesu o půl procenta. Zlom na-

stal  v  polovině  roku  2008,  kdy  se  v odvětví  začala  projevovat  hospodářská  recese 

světové ekonomiky, což je patrné z obou ukazatelů. 

24 Rok 2008 je odhadem Ministerstva průmyslu a obchodu
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Graf 6. Vývoj pozice odvětví OKEČ 25 ve zpracovatelském průmyslu
(Pramen: Tabulka č. 6)
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V oblasti automobilového průmyslu, elektrotechnického průmyslu a stavebnictví byl 

v roce 2008 zaznamenán pokles produkce, což přímo ovlivnilo odvětví OKEČ 25, pro-

tože jsou mezi těmito průmysly těsné vazby. 

Z hlediska zaměstnanosti dochází v odvětví OKEČ 25 k neustálému nárůstu počtu 

zaměstnanců až do roku 2007, v roce 2008 došlo k poklesu o 8 procent. I přes pokles 

v roce 2008 však došlo v období 2000 až 2008 k nárůstu počtu zaměstnaných osob v od-

větví OKEČ 25 o 46,8 procenta. 

  Vzhledem k rostoucímu podílu sledovaného odvětví na zpracovatelském průmyslu 

jak z hlediska tržeb, tak i z hlediska počtu zaměstnaných osob, můžeme říci, že se jedná 

o silné a perspektivní odvětví. 

Další ukazatele zpracované v následující části analýzy trhu jsou zaměřeny na užší 

specifikaci odvětví, tj. na odvětví OKEČ 25.2 Výroba plastových výrobků. 

  E k o n o m i c k é  u k a z a t e l e  o d v ě t v í

Mezi základní ekonomické ukazatele řadíme cenový vývoj, dále vývoj tržeb, účetní 

přidané hodnoty a v neposlední řadě náklady. 

Vývoj  cenových indexů v  letech  2004 až  2008 bude pro  přehlednost  zpracován 

do následující tabulky. 

Tabulka 7. Meziroční vývoj cenového indexu odvětví v letech 2000 až 2008 v procentech

2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007

Odvětví 25 -0,3 -1,7 -2,6 1,1 0 1,0 -2 -1,9

Obor 25.2 -0,5 -2,5 -2,7 1,1 0,1 0,7 -2,2 -2,9
Pramen: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2007, str. 133, viz seznam literatury [13] Panorama 
zpracovatelského průmyslu ČR 2008, str. 128, viz. seznam literatury [14]

Pro stanovení meziročního růstu byl opět využit předpoklad že hodnota předchozího 

roku  je rovna  nule.  Z  údajů  v  tabulce  č.  7  je  patrné,  že  se  ceny v odvětví  výroby 

pryžových a plastových výrobků nemění, cenový index kolísá kolem nuly v rozmezí 

plus minus dvě a půl procenta. Výrazný pokles cen zaznamenáváme u oboru výroby 
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plastových výrobků v roce 2008, který byl způsoben zvýšením ceny vstupních surovin, 

mezi které patří např. základní polymery, přírodní a syntetické kaučuky a jiné. 

Dalším ekonomickým ukazatelem odvětví je vývoj tržeb za prodej vlastních výrob-

ků a služeb, jejichž výše je spolu s účetní přidanou hodnotou vyčíslena v Příloze č. 2. 

Následující  tabulka  zobrazuje  meziroční  vývoj  uvedených  ukazatelů  v  letech  2000 

až 2008, přičemž předchozí rok je brán jako nula. Údaje roku 2008 jsou předběžným 

odhadem Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Tabulka 8. Meziroční vývoj tržeb z prodeje a účetní přidané hodnoty v letech 2000 až 2008 (%)

2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007

Tržby z prodeje výrobků a služeb oboru 25.2

meziročně 23,5% -4,0% 20,6% 18,7% 8,3% 24,4% 14,8% -4,7%

Účetní přidaná hodnota oboru 25.2

meziročně 16,8% 11,4% 19,4% 8,1% 8,3% 18,5% 18,8% -3,3%
Pramen: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2007, str. 133, viz seznam literatury [13] Panorama 
zpracovatelského průmyslu ČR 2008, str. 129, viz. seznam literatury [14]

Tržby z prodeje výrobků a služeb má kolísavý charakter, není zde patrná přímá vý-

vojová tendence. V roce 2008 nastal zlom a tržby poklesly, což předznamenalo hospo-

dářskou recesi, jež se v odvětví výroby pryžových a plastových výrobků projevila jako 

v jednom z prvních odvětví průmyslu. Vývoj účetní přidané hodnoty má rostoucí ten-

denci až do roku 2007. V roce 2008 došlo k meziročnímu poklesu o 3,3 procenta. 

Skutečnou situaci v odvětví dokresluje produktivita práce z účetní přidané hodnoty, 

která vyjadřuje závislost účetní přidané hodnoty na počtu zaměstnanců v oboru. Mezi-

roční vývoj produktivity práce z účetní přidané hodnoty je vyčíslena v následující tabul-

ce,  přičemž  hodnoty  účetní  přidané  hodnoty  a  počtu  zaměstnanců  jsou  uvedeny 

v Příloze č. 2. 

Tabulka 9. Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v oboru 25.2 v letech 2000 až 2008 (tis Kč)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Obor 25.2 356,7 372,5 411,1 456,9 450,5 483,3 536,3 588,0 581,8

meziročně - 4,4% 10,4% 11,1% -1,4% 7,3% 11,0% 9,6% -1,1%
Pramen: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2007, str. 133, viz seznam literatury [13] Panorama 
zpracovatelského průmyslu ČR 2008, str. 129, viz. seznam literatury [14]
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Hodnota produktivity práce v oboru OKEČ 25.2 je dlouhodobě pod hodnotami pro-

duktivity práce odvětví OKEČ 25. Důvodem těchto nižších hodnot je především rozdě-

lení počtu pracovních sil v rámci odvětví OKEČ 25. V oboru OKEČ 25.2 pracuje 70 

procent zaměstnanců celého odvětví. Rozdělení pracovních sil však neodpovídá vytvo-

řená účetní přidaná hodnota, jejíž výše se v oboru výroby plastových výrobků pohybuje 

kolem 60 procent celkové účetní přidané hodnotě, která je vytvořena v rámci celého od-

větví výroby pryžových a plastových výrobků. Meziroční vývoj produktivity má však 

rostoucí charakter s výjimkou roku 2004, proto můžeme říci, že se produktivita odvětví 

zlepšuje. 

Ačkoli v roce 2008 došlo k meziročnímu poklesu produktivity práce, nehodnotíme 

tento pokles i s ohledem na celkový stav ekonomiky České republiky jako špatný, pro-

tože  produktivita  nepoklesla  ani  v  odvětví  výroby pryžových  a  plastových  výrobků 

ani v oboru výroby plastových výrobků pod hodnotu roku 2006. 

Tabulka 10. Poměrové ukazatele odvětví OKEČ 25 v roce 2007 a 2008

výpočet m.j. 2007 2008 Index

EVA EBIT*(1-t)-C*WACC mld. Kč 2 199 2 089 -5,00%

ROE EAT/VK % 15,87 16,43 3,55%

ROA EBIT/A % 12,53 13,62 8,69%
Pramen: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2008 [9]

Vypovídací hodnotu o stavu trhu, na kterém společnost působí, mají ukazatele renta-

bility vlastního kapitálu (ROE), rentability celkových aktiv (ROA) či souhrnný ukazatel 

ekonomické přidané hodnoty (EVA). Rentability vlastního kapitálu v roce 2007 činila 

15,87 procenta, rentabilita celkových aktiv pak v témže roce 12,53 procent. V roce 2008 

zaznamenáváme  u  obou  rentabilit  nárůst.  Rentabilita  vlastního  kapitálu  vzrostla 

na 16,43  procenta  a rentabilita  celkových  aktiv  pak  na 13,62  procenta.  Podíváme-li 

se na vývoj ekonomické přidané hodnoty jako na komplexní ukazatel, tak zjistíme, že 

v rámci odvětví výroby pryžových a plastových výrobků došlo mezi lety 2007 a 2008 

k meziročnímu poklesu z 2199 mld Kč na 2090 mld Kč, tj. o pět procent. Vývoj dalších 

ukazatelů, které mají vliv na výslednou hodnotu ekonomické přidané hodnoty, je zob-

razen na schematu v Příloze č. 3. [9]
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  O d h a d  t r ž n í h o  p o d í l u  s p o l e č n o s t i

Na základě vývoje tržeb v odvětví, který je uveden v Příloze č. 2  lze odhadnout výši 

tržního podílu společnosti REHAU, s.r.o právě z hlediska tržeb za prodej vlastních vý-

robků a služeb (podrobněji v Příloze č. 3). 

Tabulka 11. Tržní podíl společnosti v letech 2004 až 2008

2004 2005 2006 2007 2008

Podíl Rehau na OKEČ 25 (v %) 0,365 0,384 0,309 0,296 0,326

Podíl Rehau na OKEČ 25.2 (v %) 0,617 0,671 0,520 0,483 0,518
(Pramen: vlastní zpracování)

Společnost REHAU, s.r.o. se pohybuje ve vysoce konkurenčním prostředí, protože 

i přes její velikost (základní kapitál 330 milionů korun) je její podíl na trhu v oboru vý-

roby plastových výrobků půl procenta.  Ve sledovaném období společnost navyšovala 

své tržby s výjimkou roku 2006. Avšak v rámci odvětví OKEČ 25.2 docházelo k rych-

lejšímu tempu růstu tržeb, než vykazovala společnost REHAU, s.r.o., proto sledujeme 

do roku 2007 ztrátu části tržního podílu. Světová hospodářská krize způsobila meziroční 

pokles tržeb v oboru OKEČ 25.2 o 4,8 procenta  meziročně,  tj.  o 6,6 mld Kč. Dále 

společnosti REHAU, s.r.o, v roce 2008 meziročně navýšila tržby z prodeje vlastních vý-

robků a služeb o 2,1 procenta. Obě uvedené skutečnosti způsobily, že společnost RE-

HAU,  s.r.o  zvýšila  svůj  tržní  podíl  jak  v  rámci  odvětví  OKEČ  25,  kde  došlo 

k meziročnímu nárůstu podílu na trhu o deset procent, tak i v rámci oboru OKEČ 25.2., 

ve kterém došlo k vzrůstu podílu na trhu o sedm procent. 

  V ý v o j  s t a v e b n i c t v í  

Nejdůležitějším  odbytovým  odvětvím  společnosti  REHAU,  s.r.o.  je  odvětví 

stavebnictví,  které dlouhodobě tvoří 70 procent celkového odbytu. Proto bude v této 

části uveden stručný vývoj stavebnictví v ČR. 

V  roce  2008,  pro  který  je  charakteristická  hospodářská  krize,  vzrostla  celková 

stavební produkce o 0,6 procenta. Největším tahounem ve stavebnictví byly stavební 

práce u nové výstavby, rekonstrukcí a modernizací a u inženýrských sítí. Naopak pokles 
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byl zaznamenán u pozemního stavitelství. Vývoj stavebních prací od roku 2005 je vy-

číslen v následující tabulce, přičemž se jedná o hodnoty srovnatelné s rokem 2000. 

Tabulka 12. Procentní změny stavební produkce v ČR (%)

2006 2007 2008 2009 o 2010 p 2011 p 2012

meziročně 8,2 6,1 0,6 -4,3 -0,3 0 3,1
Pramen: Zvedne se české stavebnictví až v roce 2012?, dostupné z: http://www.estav.cz/zpravy/new/vyvoj-
stavebnictvi-vyzkum-euroconstruct.html

Do roku 2008 stavební práce v ČR vzrůstaly. Zlomovým se stal rok 2009, kde se od-

haduje meziroční pokles o 4,3 procenta. Od srpna do listopadu roku 2009 však docháze-

lo ke kladnému výsledku v rámci meziročního srovnání, proto se předpokládá, že se 

odvětví stavebnictví již odrazilo od svého dna. V následujících třech letech predikce, 

je rok 2010 a 2011 vnímán ještě jako mírně ztrátový, možná vyrovnaný. Od roku 2012 

by měla být růstová tendence znovuobnovena.   [7]

 2.2.3 Analýza konkurenčních sil

Společnost REHAU, s.r.o. má velmi širokou škálu produktů, které v odvětví výroby 

plastových výrobků nabízí. Stejně tak má i velmi mnoho konkurentů, se kterými soupeří 

na poli  konkurenčního boje,  což bylo dokázáno velikostí  tržního podílu společnosti. 

Hlavním trhem, na kterém se společnost REHAU, s.r.o. pohybuje, je trh ČR, přičemž 

nejvíce dodává do oblasti stavebnictví. V rámci dodávek plastových produktů do auto-

mobilového průmyslu společnost obchoduje i na trhu Evropském. Analýzu konkurence 

lze provést pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil.25

  Tr h  a  k o n k u r e n c e

Společnost REHAU, s.r.o. se pohybuje především na trhu České republiky, některé 

obchody však uskutečňuje i na Evropském trhu. Rozdělení významnosti jednotlivých 

divizí je znázorněno v následující tabulce, kde jsou uvedeny procentní podíly jednot-

livých divizí na obratu společnosti. 

25 Schéma modelu viz Teoretické podklady, kapitola 1.4.3
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Tabulka 13. Podíl divizí na celkovém obratu společnosti

Stavebnictví Ostatní průmysl Auto-motive

Český trh 70% 10% 20%

Evropský trh 40% 25% 35%
(Pramen: rozhovor s managementem podniku, vlastní zpracování)

Nejvýznamnější  odbytovou  oblastí  společnosti  REHAU,  s.r.o.  je  Stavebnictví, 

v němž v rámci České republiky společnost realizuje přibližně 70 procent svého obratu. 

Procentní odhady vyčíslené v tabulce jsou dlouhodobým průměrem, který se každo-

ročně pohybuje v rozmezí plus mínus tři procenta. 

Na trhu výroby plastů pro stavebnictví působí mj. společnost Spur a.s. či Termolux, 

s.r.o.. Plastové výrobky používané v ostatních průmyslových odvětvích vyrábí např. fir-

my Intris, s.r.o. či Silcor cz, a.s.. Konkurenty v oblasti výroby plastů pro automobilový 

průmysl jsou pro oceňovanou společnost FORM, s.r.o, CZ Plast, s.r.o. a jiné. Konku-

renční nevýhodou společnosti REHAU, s.r.o je skutečnost, že její konkurenti v daném 

odvětví,  např. výrobci plastových oken, jsou na daný produkt specializovaní. Naproti 

tomu lze za konkurenční výhodou společnosti REHAU, s.r.o. považovat širší záběr na-

bídky, který se projeví především u velkých a komplexních zakázek. Společnost svým 

zákazníkům nabídne v rámci jedné zakázky produkty ze tří odvětví (Stavební prvky, 

Topení a sanita a Inženýrské sítě), u nichž by si jinak musel zákazník dohodnout dodání 

u tří různých společností. V rámci sdružování výrobků jednomu zákazníkovi si navíc 

společnost může dovolit poskytovat významným zákazníkům slevy.

  N o v á  k o n k u r e n c e

Z hlediska výše podílu společnosti REHAU, s.r.o. na trhu, s ohledem na její ve-

likost, je patrné, že se pohybuje ve vysoce konkurenčním prostředí, s čímž musí poten-

ciální noví konkurenti při vstupu do odvětví počítat. Pro výrobu plastových výrobků je 

nutné pořizovat termoplasty či jiné chemické polymery, které si společnost musí koupit 

buď u speciálních dodavatelů nebo přímo na burze. Další podmínkou pro vstup na trh 

výroby plastových výrobků je pořízení speciálních strojů či  jiného zařízení  na zpra-

cování vstupních surovin. Společnost REHAU, s.r.o. v roce 2008 rozšířila strojní za-

57



řízení o nové stroje a technologie v hodnotě 123 milionů korun, z důvodu rozšíření vý-

roby  a  pokrytí  speciálních  požadavků  automobilek.  Záleží  tedy  na  vstupující 

společnosti, jaký druh plastů chce vyrábět, protože od toho se přímo odvíjí vstupní ná-

klady.

  S u b s t i t u t y

U  výrobků  jednotlivých  divizí  existují  jejich  substituty.  Zůstaňme  u  příkladu 

plastových oken, která společnost vyrábí v rámci divize stavebnictví. Na trhu jsou speci-

alizované  společnosti, které vyrábí dřevěná okna, což jsou substituty k plastovým. Opět 

tedy platí, že většina výrobků má svůj substitut, který ovšem jako jednotka neohrozí 

chod společnosti.

  Vy j e d n á v a c í  s í l a  d o d a v a t e l ů

Společnost má dva druhy dodavatelů. Prvním druhem dodavatelů jsou dodavatelé 

základních surovin,  kterými jsou jednak termoplasty a  jednak i  chemické polymery. 

Druhým druhem dodavatelů jsou dodavatelé polotovarů.  98 procent dodavatelů tvoří 

výrobní závody v rámci konsolidačního celku, které prodají společnosti REHAU, s.r.o. 

výrobky přes fakturu. V rámci dodávek jsou využívaná výrobní centra, která představují 

nejnižší logistické náklady. Výjimečně, v případě speciálních požadavků na výrobek či 

v případě nízké ceny výrobku, jsou využita i vzdálenější výrobní střediska, např. v Ru-

munsku. Nejčastěji společnost REHAU, s.r.o. objednává výrobky z výrobních závodů 

v Rakousku, Německu a  Francii.  Zbylá dvě procenta  tvoří  třetí  firmy spolupracující 

v rámci kooperace, např. společnosti Honeywell či Grundfos. 

  Vy j e d n á v a c í  s í l a  o d b ě r a t e l ů

Společnost REHAU, s.r.o. dodává výrobky dvěma typům odběratelů. V rámci do-

dávek do stavebnictví  a ostatních průmyslových odvětví společnost prodává výrobky 

konečným spotřebitelům, kterými jsou např. společnosti Sulko, s.r.o, MonaPlast, s.r.o, 

Polyplast,  s.r.o a jiné. V rámci divizí Stavebnictví  a Ostatní  průmyslová odvětví má 
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společnost  odběratele  v  řádu  desítek,  proto  je jejich  síla  velice  malá  a  společnost 

ovlivňuje spíše situace na trhu. 

Zcela opačně je tomu u automobilového průmyslu. Výrobky řady Auto-motive, kte-

ré jsou vyráběny ve výrobním závodě v Moravské Třebové společnost prodává jednak 

ostatním  společnostem  v rámci  skupiny  Rehau  a dále  pak  konečným  zákazníkům. 

V rámci ČR společnost nejdéle dodává do společnosti Škoda Auto Mladá Boleslav, dále 

pak do automobilky TPCA v Kolíně a od roku 2008 dodává i do automobilky Hyundai 

v Nošovicích. Z hlediska Evropského trhu jsou nejvýznamnějšími odběrateli automo-

bilky Ford, Audi či Volkswagen. Na rozdíl od oblasti stavebnictví či jiného průmyslu, 

mají  odběratelé  velmi  intenzivní  vliv  na  vývoj  firmy,  protože  se  jedná  o výrobky 

pro jednotlivé typy automobilů. Proto chod divize Auto-motive přímo ovlivňuje výroba 

aut v jednotlivých automobilkách. 

 2.2.4 Finanční analýza

Finanční analýza je prostředek, pomocí něhož je hodnocena finanční situace firmy. 

Poskytuje podklady pro manažerská rozhodnutí týkající se budoucnosti firmy, proto se 

analyzuje nejen okamžitý stav finančního zdraví,  ale jeho vývoj v časové řadě.  Vý-

sledky analýzy ukazují na silné a slabé stránky firmy a je dobré je srovnat s konkurencí 

či oborovým průměrem. Komplexní finanční analýza by měla obsahovat kromě samotné 

analýzy i příčiny stavu a závěry, v jejichž rámci by měly být navrhovaná opatření. 

Finanční analýza v této práci bude zpracována v rozsahu potřebném pro ocenění 

podniku.  Vstupní  data  jsou  převzata  z  výročních  zpráv  společnosti  REHAU,  s.r.o., 

jejichž úplnost a správnost ověřila nezávislá auditorská společnost PricewaterhouseCo-

opers Audit, s.r.o.

  A n a l ý z a  a b s o l u t n í c h  u k a z a t e l ů

Analýz  absolutních  ukazatelů  sleduje  vývoj  jednotlivých  položek  v  čase  (  ho-

rizontální analýza),  díky čemuž můžeme vysledovat určitý trend vývoje. Dále pak tato 

analýza sleduje skladbu výkazů, čímž se určí položky s největším vlivem na celkovou 

hodnotu. 
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Tabulka 14. Horizontální analýza rozvahy 2004 až 2008 (v tis. Kč)

Položk

a Roz-

vahy

2004 2005 2006 2007 2008

Tis. Kč mezi-

ročně

Tis. Kč mezi-

ročně

Tis. Kč mezi-

ročně

Tis. Kč mezi-

ročně

Tis. Kč

Aktiva 

celkem 

944 956 1,4% 958 076 13,2% 1 084 364 0,4% 1 088 852 37,8% 1 500 493

Stálá 

aktiva

380 952 -15,7% 321 198 27,1% 408 268 48,5% 606 177 22,6% 743 112

Oběžná 

aktiva

484 729 17,6% 569 854 5,9% 603 218 -33,7% 400 214 45,7% 583 099

Ostatní 

aktiva

79 275 -15,5% 67 024 8,7% 72 878 13,1% 82 461 111,4% 174 282

Pasiva 

celkem

944 956 1,4% 958 076 13,2% 1 084 364 0,4% 1 088 852 37,8% 1 500 493

Vlastní 

kapitál

807 276 4,7% 844 847 -17,9% 693 734 16,8% 810 343 10,0% 891 325

Cizí 

zdroje

132 736 -16,5% 110 805 251,5% 389 442 -30,3% 271 492 123,0% 605 420

Ostatní 

pasiva

4 944 -51,0% 2 424 -51,0% 1 188 490,7% 7 017 -46,6% 3 748

(Pramen: Rozvaha společnosti z let 2004 až 2008)

Hodnoty celkových aktiv vykazují vzestupný trend, kdy se hodnota celkových aktiv 

v průběhu sledovaného období zvýšila o  555,5 milionů korun. Nárůst byl způsoben 

jednak koupí nové stavby v hodnotě 171 milionů korun, která byla v roce 2008 zařazena 

do užívání, dále pak navýšením movitých věcí o 128 milionů korun a v neposlední řadě 

také vznikem dohadného účtu aktivního na hodnotu 128 milionů korun. V roce 2008 do-

šlo ke třetí fázi rozšíření výroby ve výrobním závodě v Moravské Třebové. Dostavena 

byla nová výrobní hala,  nová logistická hala a rozšířilo se administrativní zázemí a zá-

zemí pro zaměstnance. Nárůst movitých věcí také souvisel s rozšířením výroby, kdy 

byla pořízena nové výrobní forma. Dohadné účty aktivní pak představují zmíněné ná-

klady přefakturované na odběratele, neboli předpokládanou pohledávku. 
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Nárůst cizích zdrojů v roce 2006 zapříčinil vznik závazku ke společníkovi v hodnotě 

275 milionů korun, který představoval „závazek z výplaty zisku z nerozdělených zisků 

minulých let a z ostatních fondů dle rozhodnutí ze dne 22. 12. 2006“26. V roce 2008 do-

šlo k navýšení cizích zdrojů o 123 procent, což bylo způsobeno především vznikem zá-

vazku  za ovládající  a  řídící  osobou  v hodnotě  81  milionů  korun  a navýšením 

krátkodobých bankovních úvěrů o 183 milionů korun.  

Tabulka 15. Vertikální analýza rozvahy v letech 2004 až 2008 v procentech

Položka 2004 2005 2006 2007 2008

AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dlouhodobý majetek 40,3% 39,5% 37,7% 55,7% 49,5%

Dlouhodobý hmotný majetek 39,9% 33,0% 37,4% 55,5% 49,4%

Oběžná aktiva 51,3% 59,5% 55,6% 36,8% 38,9%

Krátkodobé pohledávky 

z obchodních. vztahů

22,9% 20,0% 18,2% 23,0% 18,5%

Ostatní aktiva 8,4% 7,0% 6,7% 7,6% 11,6%

PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Vlastní kapitál 85,4% 88,2% 64,0% 74,4% 59,4%

Cizí zdroje 14,0% 11,6% 35,9% 24,9% 40,3%

Ostatní pasiva 0,5% 0,3% 0,1% 0,6% 0,2%
(Pramen: Rozvaha společnosti v letech 2004 až 2008)

Podíl  dlouhodobého majetku na celkových aktivech se zvýšil,  naopak tomu bylo 

u majetku oběžného, jehož výše v průběhu sledovaného období klesla. Podíl krátkodo-

bých pohledávek zůstává vyrovnaný. Dále je z vertikální analýza aktiv patrné, že majo-

ritní  podíl  dlouhodobého  majetku  je  tvořen  dlouhodobým  hmotným  majetkem. 

Z analýzy pasiv  vyplývá,  že financování prostřednictvím vlastního kapitálu a cizích 

zdrojů byl  v prvních dvou letech sledovaného období v poměru 4:1,  společnost RE-

HAU, s.r.o je tedy spíše kapitálově těžká. Poměr mezi financováním prostřednictvím 

vlastního kapitálu a cizích aktiv se v průběhu sledovaného období zlepšil. 

26 Citováno z Výroční zprávy 2006 společnosti REHAU, s.r.o., strana 8
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Tabulka 16. Vývoj významných položek výkazu zisku a ztrát v letech 2004 až 2008 (tis. Kč)

2004 2005 2006 2007 2008

mezi-

ročně

mezi-

ročně

mezi-

ročně

mezi-

ročně

Tržby za 

prodej zboží

912 927 3,8% 947 387 6,7% 1 011 077 7,0% 1 082 324 -9,9% 975 631

Obchodní 

marže

168 467 23,4% 207 867 1,7% 211 423 -0,4% 210 670 0,2% 211 181

Výkony 553 235 16,7% 645 636 -3,6% 622 709 6,5% 663 022 2,9% 682 459

Přidaná 

hodnota

312 998 22,7% 383 985 -3,5% 370 645 -2,8% 360 345 -6,9% 335 441

Osobní 

náklady

188 590 10,9% 168 564 9,5% 154 593 9,0% 141 238 11,9% 127 304

Provozní 

VH

136 173 26,4% 172 128 5,6% 181 718 -19,1% 147 070 -18,1% 120 402

Finanční 

VH

-4 414 53,1% -6 758 -

104,5%

302 118,5

%

660 -

3161,1%

-20 203

VH za 

běžnou 

činnost

95 008 27,0% 120 630 13,8% 137 251 -14,7% 117 052 -32,5% 79 009

VH za 

úč. období

95 008 27,0% 120 630 85,6% 223 935 -47,7% 117 052 -32,5% 79 009

(Pramen: Výkazy zisku a ztrát společnosti v let 2004 až 2008)

Společnost REAHU, s.r.o. vykazuje vyšší tržby za prodej zboží, než má vlastní vý-

kony. V roce 2008 vidíme negativní dopad hospodářské krize, protože je to první rok, 

kdy společnost REHAU, s.r.o. vykázala pokles tržeb z prodeje zboží. Hodnota výkonů 

v roce 2008 neklesla, zaznamenává zde tří procentní nárůst. Avšak negativním jevem 

je snižující se výše přidané hodnoty, která je způsobena zvýšením počtu zaměstnanců, 

kterému neodpovídá nárůst výkonů. Výsledek hospodaření za běžnou činnost je s vý-

jimkou roku 2006 totožný s výsledkem hospodaření za účetní období. Mimořádný vý-

sledek  hospodaření  představoval  dodanění  114  milionů  korun,  o  které  si společnost 

zvýšila  hodnotu odpisů,  protože použila  i pro účetní odpisy zrychlený způsob odepi-

sování. 
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Po celé sledované období společnost vykazovala kladný výsledek hospodaření, který 

měl v letech 2004 až 2006 stoupající  tendenci.  V roce 2007 a 2008 došlo k poklesu 

provozního výsledku hospodaření v souvislosti s poklesem přidané hodnoty a nárůstem 

osobních nákladů. 

Pro zjištění, zda provozní výsledek hospodaření skutečně odpovídá peněžním tokům 

daného roku, lze využít porovnání provozního výsledku hospodaření s peněžními toky 

z provozní činnosti, jejichž výše je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 17. Porovnání provozního VH s peněžními toky z provozní činnosti v letech 2004 až 2008 

2004 2005 2006 2007 2008

Provozní VH mil .Kč 136,2 172,1 181,7 147,1 120,4

CF 

z provozní činnosti

mil. Kč 163,5 210,1 125,2 165,8 - 93,5

(Pramen: Výroční zprávy z let 2004 až 2008)

Ačkoli společnost REHAU, s.r.o vykázala v roce 2008 kladný provozní výsledek 

hospodaření, dostala se do problémů s peněžními toky, kdy poprvé za sledované období 

vykázala záporný peněžní tok z provozní činnosti. Pokles do záporných čísel byl způso-

ben především vykázáním změny stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv v hodnotě 

-262  milionů  korun.  Společnost  má  pouze  krátkodobé  pohledávky,  jejichž  hodnota 

se navýšila  o 177,7 milionů korun a  hodnota přechodných účtů aktiv  byla  navýšena 

o 91,8 milionů korun. V roce 2008 navýšila společnost náklady příštích období o 87,8 

milionů korun na hodnotu. V důsledku uvedených skutečností společnost REHAU, s.r.o. 

vykázala záporný peněžní tok z provozní činnosti. 

  A n a l ý z a  p o m ě r o v ý c h  u k a z a t e l ů   

V rámci  analýzy  poměrových  ukazatelů  bude  analyzována  společnost  REHAU, 

s.r.o. pomocí ukazatelů platební schopnosti, rentability, aktivity, zadluženosti a produk-

tivity práce. 

63



Tabulka 18. Ukazatele likvidity v letech 2004 až 2008

m.j. 2004 2005 2006 2007 2008

Běžná likvidita Koef. 3,8 6,0 1,7 1,6 1,0

Pohotová likvidita Koef. 2,8 4,7 1,3 1,1 0,8

Okamžitá likvidita Koef. 1,1 2,6 0,4 0,0 0,0
(Pramen: Výkazy z let 2004 až 2008, vlastní výpočet)

V roce  2008  se  však  společnost  začala  potýkat  s  problémy  s  likviditou,  které 

se projevily v rámci okamžité likvidity ještě o rok dříve. Alarmující je rok 2008, kdy 

společnost  držela  krátkodobý  finanční  majetek  ve  výši  936  tisíc  korun,  z  čehož 

je okamžitá  likvidita  vzhledem  k  výši  krátkodobých  závazků  a  bankovních  úvěrů 

nulová.

Tabulka 19. Ukazatele rentability v letech 2004 až 2008

Ukazatele rentability m.j. 2004 2005 2006 2007 2008

Rent. Aktiv -ROA % 13,9 17,6 27,3 13,6 7,3

Rent. VK - ROE % 11,78 14,3 32,3 14,4 8,9
(Pramen: Výkazy z let 2004 až 2008, vlastní výpočet)

Hodnoty rentability zobrazují  návratnost sledované položky v tržbách.  Vzhledem 

k faktu,  že se každá společnost snaží optimalizovat daňové zatížení,  mohou být tyto 

položky částečně zkreslené.  Přesto je dobré provést  srovnání s oborovým průměrem 

nebo konkurenty, které odhalí, zda jsou dosažené hodnoty srovnatelné s podniky v obo-

ru. Hodnoty rentability v odvětví výroby pryžových a plastových výrobků jsou uvedeny 

v následující tabulce.

Tabulka 20.  Ukazatelé rentability v odvětví OKEČ 25 v letech 2004 až 2008 (v %)

m.j. 2004 2005 2006 2007 2008

Rentabilita celkových aktiv - ROA % 12,5 10,3 8,0 12,0 13,6

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE % 15,1 12,5 9,4 14,8 16,4
(Pramen: Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA, http://www.mpo.cz/cz/mi-
nistr-a-ministerstvo/ebita/)
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Společnost dosahovala v letech 2004 až 2007 lepších výsledků, než oborový průměr. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu již tak jednoznačný není. V letech 2005 a 2006 

společnost  dosáhla  lepší  rentability  než  byl  oborový  průměr,  ale  v  ostatních  letech 

společnost  zůstala  pod oborovým průměrem.  Nejhorší  situace  pro společnost  nastala 

v roce 2008, kdy je propad nejvýraznější. Pokles rentability v roce 2008 byl způsoben 

vzrůstem doby splatnosti pohledávek, vzrůstem doby obratu zásob a vzrůstem mzdové 

náročnosti. 

Tabulka 21. Ukazatele aktivity v letech 2004 až 2008

Ukazatele aktivity m.j. 2004 2005 2006 2007 2008

Obrat aktiv obratů/rok 1,5 1,7 1,5 1,6 1,1

Doba obratu aktiv dny 232,7 216,5 239 224,5 326,7

Doba obratu pohl. dny 54,7 44,5 72,4 55,5 97,3

Doba obratu závazků dny 31,5 21,4 78,1 32,1 65,4
(Pramen: Výkazy z let 2004 až 2008, vlastní výpočet)

Ukazatelé aktivity informují, kolikrát se majetek obrátí v tržbách, přičemž čím vyšší 

je hodnota ukazatele obratu, tím lépe společnost využívá svůj majetek. Dále ukazatele 

aktivity informují, za jak dlouho se daná položka aktiv obrátí v tržbách. 

Celková aktiva společnosti se v tržbách obrátila v letech 2004 až 2007 jeden a půl 

krát a v roce 2008 obrat klesl na 1,1 obratu za rok. 

Společnost REHAU, s.r.o. dostávala od svých odběratelů zaplaceno přibližně za 50 

dnů, s výjimkou roku 2006 a 2008, a své závazky platila ve sledovaném období, s vý-

jimkou  roku  2006  dříve.  Tím  se  společnost  REHAU,  s.r.o.  dostává  do  problémů 

s peněžními toky. 

Tabulka 22. Ukazatele zadluženosti v letech 2004 až 2008

Ukazatele zadluženosti m.j. 2004 2005 2006 2007 2008

Celková zadluženost % 14 11,6 37,9 24,9 40,4

Zadluženost VK % 16,4 13,1 56,1 33,5 67,9

Úrokové krytí I Koef. 0 46,3 0 972,9 11,8
(Pramen: Výkazy z let 2004 až 2008, vlastní výpočet)
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Po celé sledované období společnost REHAU, s.r.o. vykazuje nízké hodnoty celkové 

zadluženosti,  přičemž  trend  je  spíše  rostoucí.  Poměr  financování  vlastím  kapitálem 

a cizími zdroji  se vyrovnal v roce 2008 díky čerpání krátkodobého úvěru v hodnotě 

271 milionů korun. Fakt, že společnost obvykle nečerpá úvěry dokazuje i nulové úro-

kové krytí v roce 2004 a 2005, kdy byly nákladové úroky společnosti  nulové. 

Tabulka 23. Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty v letech 2004 až 2008

m.j. 2004 2005 2006 2007 2008

Produktivita práce 

z přidané hodnoty

tis Kč/ osoba 1 003 1 129 1 093 1 060 876

(Pramen: Výkazy z let 2004 až 2008, vlastní výpočet )

Produktivita práce ukazuje kolik každý jednotlivý zaměstnanec přispívá na přidanou 

hodnotu. V letech 2004 až 2007 můžeme hovořit o vyrovnané produktivitě práce, avšak 

v roce 2008 došlo k poklesu, který nastal zvýšením počtu zaměstnanců, kterému neod-

povídalo zvýšení přidané hodnoty. 
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 2.2.5 SWOT analýza

SWOT analýza je souhrnem poznatků z provedené analýzy externích a interních 

faktorů, tj. z provedené strategické analýzy. Zjištěné poznatky jsou rozděleny do čtyř 

částí, na silné stránky a slabé stránky, jejichž zdroj hledáme ve finanční analýze, a pří-

ležitosti a hrozby, jejichž pramenem je analýza externích faktorů. 

S – Silné stránky W – Slabé stránky

• Kapacity pro zajištění velkých 

zakázek,

• kumulované zakázky,

• rentabilita, jejíž hodnota je 

vyšší než oborový průměr,

• financování prostřednictvím 

vlastních zdrojů,

• jednoduchá organizační struk-

tura,

• vysoké průměrné mzdy.

• Nízká likvidita,

• dlouhá splatnost pohledávek,

• splatnost pohledávek delší než 

splatnost závazků,

• pokles přidané hodnoty,

• zvyšující se mzdová náročnost 

tržeb.

O – Příležitosti T – Hrozby 

• Získání vyššího tržního podí-

lu,

• navýšení obchodů v zahraničí 

(nové trhy),

• rozšíření výroby (přesun za-

kázek sesterských 

společností),

• státní zakázky,

• rozvoj stavebnictví.

• Velký počet konkurentů,

• velký počet substitutů,

• v oblasti auto-motive silná zá-

vislost na odběratelích,

• nová konkurence.
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 2.2.6 Analýza generátorů hodnoty

Pojem generátory hodnoty vyjadřuje soubor základních podnikohospodářských veli-

čin, které lze použít pro určení hodnoty podniku27. Mezi generátory hodnoty patří tržby, 

marže provozního zisku, investice do pracovního kapitálu, investice do dlouhodobého 

provozně nutného majetku, diskontní míra, způsob financování a doba, po kterou před-

pokládáme vytvoření pozitivního peněžního toku. Jako podklad pro analýzu generátorů 

hodnoty musíme určit provozně nutná aktiva a korigovaný výsledek hospodaření. Mezi 

provozně nepotřebná aktiva společnosti REHAU, s.r.o. patří část peněz v počátečních 

letech  sledovaného období,  kde  předpokládáme,  že  provozně  nutné  peníze  by měly 

pokrýt  20  procent  krátkodobých  závazků  společnosti,  a  finanční  majetek,  který 

společnost REHAU, s.r.o. vykazovala ve sledovaném období pouze jako krátkodobý. 

Výše provozně nutného investovaného kapitálu se určí jako součet zásob, pohledávek, 

provozně nutných peněz a ostatních aktiv, od kterých se odečtou krátkodobé závazky 

a ostatní pasiva. Dále je třeba korigovat výsledek hospodaření mj. o vliv mimořádného 

výsledku hospodaření a pak o výsledek hospodaření, který vznikne z prodeje majetku. 

Určení provozně nutného investovaného kapitálu a korigovaného provozního výsledku 

hospodaření je přesně, včetně způsobu výpočtu, vyčísleno v Příloze č. 8.

Tabulka 24. Provozně nutný kapitál a korigovaný VH v letech 2004 až 2008 (tis. Kč)

2004 2005 2006 2007 2008 prům. 

tempo

Investovaný kapitál provozně nutný 702 737 628 077 622 483 925 963 1 196 394 16,61%

Korigovaný provozní výsledek hos-

podaření

135 316 170 877 180 158 146 579 118 402 -1,54%

(Pramen: vlastní zpracování)

Významným generátorem hodnoty podniku je zisková marže, která vychází z pomě-

ru korigovaného provozního výsledku hospodaření před odpisy k tržbám. K výši ko-

rigovaného provozního výsledku hospodaření před odpisy lze dospět dvěma způsoby, 

shora a zdola. Buďto jsou ke stanovené výši korigovaného výsledku hospodaření přičte-

ny odpisy, v tomto případě se jedná o výpočet shora. Nebo jsou od tržeb odečteny ná-

27 Převzato z knihy M. Maříka, 2007, Metody oceňování podniku, s. 125, viz seznam literatury 
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klady  na  zboží,  výkonovou  spotřebu,  osobní  náklady  a  ostatní  provozní  náklady 

(eventuálně přičteny ostatní provozní výnosy)28. Druhým způsobem pak vypočteme zis-

kovou marži zdola. Oba způsoby určení ziskové marže vedou k totožnému korigované-

mu výsledku hospodaření, tj. ke stejné výši ziskové marže. Podrobný výpočet ziskové 

marže jak shora, tak zdola je uveden v Příloze č. 9. 

Tabulka 25. Zisková marže v letech 2004 až 2008

m.j. 2004 2005 2006 2007 2008 tempo

Tržby tis Kč 1 466 671 1 593 023 1 633 786 1 745 346 1 658 090 3,3%

Korigovaný provozní VH 

před odpisy shora

tis Kč 198 382 243 091 221 273 185 621 158 461 -4,3%

Korigovaný provozní VH 

před odpisy zdola

tis Kč 198 382 243 091 221 273 185 621 158 461 -4,3%

Zisková marže shora % 13,5 15,3 13,5 10,6 9,6 -7,3%

Zisková marže zdola % 13,5 15,3 13,5 10,6 9,6 -7,3%
(Pramen: vlastní zpracování)

Pokles ziskové marže v letech 2007 a 2008 je způsoben rychlejším nárůstem výko-

nové spotřeby a osobních nákladů než tomu bylo u tržeb, což zapříčinilo pokles korigo-

vaného  provozního  výsledku  hospodaření.  Další  příčinou  poklesu  ziskové  marže 

je pokles podílu přidané hodnoty na tržbách. Klesající zisková marže je však i důkazem 

silně  konkurenčního  prostředí  a  velké  závislosti  na  dodavatelích,  kterými  jsou  pře-

devším společnosti mezinárodního konsolidačního celku REHAU. 

Každá společnost,  která  se chce udržet na poli  konkurenčního boje,  by měla in-

vestovat do dlouhodobého majetku alespoň v podobě modernizace strojového zařízení 

či nových technologií. Společnost REHAU, s.r.o. investuje především do dlouhodobého 

hmotného majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen softwarem, jehož upgrade 

byl nachystán v roce 2008 a do užívání byl zařazen v roce 2009. Společnost investovala 

do staveb a samostatných movitých věcí v rámci rozšiřování výrobního závodu v Mo-

28 Ostatní provozní náklady (event. výnosy) jsou pro výpočet ziskové marže zdola dopočteny z následu-

jících položek výkazu zisku a ztrát: ostatní provozní výnosy, ostatní provozní náklady, změna stavu re-

zerv a opravných položek v provozní oblasti a daně a poplatky. 
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ravské Třebové. Investiční náročnost tržeb je vyjádřena v následující tabulce, jedná se 

o prostý poměr provozně nutného dlouhodobého majetku k tržbám. 

Tabulka 26. Koeficient náročnosti investic na tržbách

2004 2005 2006 2007 2008 Prům.

Koeficient  náročnosti  investic 

na tržbách

0,26 0,2 0,25 0,35 0,45 0,302

(Pramen: Výkaz zisku a ztrát z let 2004 až 2008, vlastní zpracování)

Nárůst  koeficientu  v  roce  2008  byl  způsoben  zmiňovaným  rozšířením,  kdy  se 

hodnota  staveb  meziročně  zvýšila  o  170  milionů  korun  a  hodnota  samostatných 

movitých  věcí  o  128  milionů  korun.  Současně  v  roce  2008  došlo  k  poklesu  tržeb 

společnosti, což také ovlivnilo náročnost investic na tržbách. 

Další pohled na zjištění zatížení tržeb investicemi je pomocí investiční náročnosti 

růstu  tržeb.  Jedná se  o  poměr netto  investic  ve  sledovaném období  ke změně tržeb 

v témže období. 

Celkový přírůstek tržeb od roku 2004 do roku 2008 činil 196 419 tisíc korun. Cel-

kový přírůstek majetku za sledované období byl 362 160 tisíc Kč. Investiční náročnost 

růstu tržeb tedy vychází na 184 procent. Tento způsob výpočtu však nezohledňuje vývoj 

tržeb a dlouhodobého majetku v průběhu sledovaného období, ale pouze v prvním a po-

sledním roce, který byl v případě společnosti ovlivněn negativní situací na trhu. I přes 

tuto  zkreslující  skutečnost  je  však  patrné,  že  společnost  REHAU,  s.r.o.  investovala 

do svého rozvoje více, než by odpovídalo růstu tržeb. Dlouhodobě je tato investiční ná-

ročnost neudržitelná, avšak společnost REHAU, s.r.o. v roce 2009 plánuje dokončení 

rozšíření  výrobního závodu,  proto od roku 2010 by mělo  zatížení  tržeb  investicemi 

klesat. 

Dalším generátorem hodnoty je pracovní  kapitál,  s  nímž souvisí  i  koeficient  ná-

ročnosti růstu tržeb na růst čistého pracovního kapitálu. 
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Tabulka 27. Pracovní kapitál provozně nutný

2004 2005 2006 2007 2008 tempo

Pracovní kapitál provozně nutný 321 785 306 879 71 336 319 786 453 282 8,90%
(Pramen: vlastní zpracování)

Volné prostředky, které společnosti zůstanou po úhradě krátkodobých závazků a ča-

sového rozlišení v průběhu sledovaného období narůstaly, tempo růstu činilo 8,9 pro-

cent.  Průměrný  koeficient  náročnosti  růstu  tržeb  na  růst  pracovního  kapitálu  byl 

ve sledovaném období 66,9 procent. 

Důležitými ukazateli, které naznačí, jakým směrem by se společnost mohla vyvíjet 

jsou na jedné straně tempa růstu výkonů (5,7 %) a tržeb (3,3 %), na straně druhé pak ná-

kladové položky, mj. osobní náklady (10,3 %), výkonová spotřeba (8,3 %) či náklady 

na prodané zboží (1,0 %). Osobní náklady rostly nejvíce ze sledovaných položek, což 

bylo způsobeno rozšířením výrobního závodu. Další růst nových pracovníků byl v roce 

2009,  spojený  s  dokončením  výrobního  závodu  a přesunu  části  výroby  sesterských 

společností právě do výrobního závodu v Moravské Třebové. Růst výkonů je dokonce 

pomalejší než růst výkonové spotřeby, což je způsobeno nárůstem spotřeby materiálu, 

při pomalejším nárůstu tržeb z prodaných vlastních výrobků a služeb. Výsledným efek-

tem tedy je snížení přidané hodnoty.

 2.2.7 Předběžná hodnota podniku

Na základě analýzy generátorů hodnoty se stanovuje předběžná hodnota podniku 

k datu ocenění. Vstupními údaji pro stanovení předběžné hodnoty jsou následující gene-

rátory hodnoty. Za hodnotu Xt-1 jsou dosazeny tržby v roce 2008. 
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Tabulka 28. Předběžná hodnota podniku - generátory hodnoty

Generátor hodnoty Označení Hodnota
Tempo růstu tržeb g 2,90%
Zisková marže po odpisech a dani rZPx 6,58%
Náročnost růstu tržeb na:   
 - růst pracovního kapitálu kWC 13,01%

 - růst dlouhodobého majetku kDMx -41,25%
 - investice netto celkem  -28,25%
Kalkulovaná úroková míra ik 12,00%
(Pramen: Mařík M., 2007, metody oceňování podniku, vlastní zpracování)

Záporná náročnost růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku a investic netto je dána 

faktem, že společnost v roce 2008 vysoce investovala do dlouhodobého majetku v rámci 

rozšíření  výrobního  závodu.  V plánovaném období  je  s  investicemi  počítáno  pouze 

v roce 2009, kdy dobíhalo zmiňované rozšiřování závodu. V ostatních letech je majetek 

pouze odepisován, čímž dochází k des-investicím, které se projevily v negativní ná-

ročnosti. 

Dosazením údajů do vzorce získáme následující: 

Hodnota podniku brutto vypočítaná dle vzorce uvedeného v teoretické části, vychází 

2 211 873 tisíc Kč. 
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Vzorec 31.  Předběžná hodnota podniku - konkrétní dosazení

H b=
X t−1⋅1g ⋅r ZPx⋅1−d −X  t−1⋅g⋅ kWCk DMx

i k−g

Hb=1658090⋅10,029⋅0,0658⋅1−0,19−1658090⋅0,029⋅0,1301−0,4125
0,12−0,029

=2211873 tis Kč



 2.2.8 Finanční plán

Společnost v letech 2004 až 2008 dosahovala dobrých finančních výsledků a udr-

žovala si tržní podíl. V roce 2008 se dostala do problémů, které jsou patrné z finanční 

analýzy  společnosti,  avšak  do  problémů  se  dostalo  celé  odvětví  výroby plastových 

a pryžových výrobků v důsledku finanční krize. Zmiňovaná krize však odvětví postihla 

více,  než  společnost  REHAU  s.r.o,  která  v  roce  2008  získala  větší  tržní  podíl. 

Společnost obchoduje ve třech oblastech, dodává plastové výrobky do stavebnictví, au-

tomobilového  průmyslu  a  ostatních  průmyslových  oblastí.  Nejvýznamnější  je oblast 

stavebnictví,  jehož podíl na obratu společnosti je v dlouhodobém horizontu přibližně 

70 procent. Oblast stavebnictví je poměrně stabilní oblastí, u níž sice došlo k poklesu 

díky hospodářské krizi, zároveň se však předpokládá, že k poklesu by mělo docházet 

ve stavebnictví už jen v roce 2009, od roku 2010 by mělo dojít k vyrovnání. Společnost 

REHAU, s.r.o. lze považovat za stabilní a do budoucnosti perspektivní společnost, proto 

mohou být při ocenění použity výnosové metody. 

  P r o g n ó z a  t r ž e b

Prognóza tržeb vychází v vývoje tržeb v odvětví, který je závislý na vývoji HDP. 

Vývoj HDP vykazoval v letech 1995 až 2010, kdy rok 2009 a 2010 je prognózou Minis-

terstva financí a zahrnuje dopady krize, exponenciální trend. Vazby mezi HDP, tržbami 

v odvětví a tržbami společnosti byly modelovány v programu MS Exel.  Na základě 

provedeného  modelování  byly  zjištěny  křivky  regresí,  popisující  vývoj  závislostí. 

Zjištěné rovnice umožňují korektně určit vývoj tržeb společnosti pro budoucí období. 

Křivka, kterou byly hodnoty HDP ve sledovaném období proloženy je popsána rovnicí 

regrese  y = 1508,1e0,0606x,  se spolehlivostí  R=0,9874.  Za  hodnoty  x jsou  dosazeny 

hodnoty  pořadí  počítaného  roku,  tj.  při  výpočtu  hodnoty  HDP pro  rok  2011  bylo 

za x dosazeno číslo 17.  

Závislost tržeb v odvětví na HDP lze taktéž zjistit pomocí regrese. Vývoj závislosti 

tržeb v odvětví na vývoji HDP byl sledován v letech 2000 až 2008 a je popsán rovnicí 

regrese ve tvaru y = 0,0586x - 76,14, jedná se tedy o lineární závislost se spolehlivostí 
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R=0,9854. Hodnoty nezávisle proměnné x představují hodnoty hrubého domácího pro-

duktu v jednotlivých letech. 

Posledním krokem k určení vývoje tržeb společnosti REHAU, s.r.o je určení závis-

losti tržeb společnosti na vývoji tržeb v odvětví. Sledované období, pro určení křivky 

závislosti je ohraničeno lety 2001 a 2008. Tržby společnosti REHAU, s.r.o. vykazují 

logaritmickou závislost na tržbách v odvětví, kterou lze popsat rovnicí regrese ve tvaru 

y = 0,7484Ln(x) - 1,9354  se  spolehlivostí  R=0,9726,  kde  proměnnou  x přestavují 

hodnoty tržeb v odvětví. 

Křivky vyjadřující popsané závislosti jsou zobrazeny v grafech v příloze č. 10. 

Tabulka 29. Prognóza tržeb společnosti REHAU, s.r.o. (mld Kč)

2009 2010 2011 2012 2013

HDP 3504p 3 609p 4 225 4 489 4 770

Tržby v odvětví 129,2 135,3 171,4 186,9 203,4

Tržby REHAU, s.r.o.  predikce 1,703 1,737 1,914 1,979 2,042
(Pramen: vlastní zpracování)

Tržby společnosti jsou rozděleny do dvou položek, tržby z prodeje zboží a výkony. 

Hodnota tržeb z prodeje zboží pro roky 2009  až 2013 byla dopočítána následovně:

Vzorec 32. Tržby z prodeje zboží plán

kde: Tzb – tržby z prodeje zboží

T – tržby celkové

Tpred2009 – tržby pro rok 2009 predikce

Hodnota výkonů byla stanovena obdobným postupem, přičemž vzhledem k rozšíření 

kapacit výrobního závodu, která byla v roce 2009 dokončena, je nutné výkony korigo-

vat. Pro rok 2009 se počítá s korekcí výkonů o pět procent, v ostatních letech s třípro-

centní korekcí. 
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T zb2009=
průměrné T zbmin

průměrné T min
⋅T pred2009



Vzorec 33.  Plán výkonů

V následujících letech se ve vzorci změní koeficient 1,05 na 1,03. 

Plán tržeb a výkonů vypočítaný dle výše uvedeného postupu je následující. 

Tabulka 30.  Plán tržeb

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tržby za prodej zboží 975 631 1 036 840 1 057 540 1 165 303 1 204 878 1 243 234

Výkony 682 459 716 582 738 079 760 222 783 028 806 519

Tržby celkem 1 658 090 1 753 422 1 795 619 1 925 525 1 987 906 2 049 753
(Pramen: vlastní zpracování)

  P l á n  i n v e s t i c  d o  p r o v o z n ě  n u t n é h o  m a j e t k u

Investice  jsou  plánovány  do  nehmotného  majetku,  samostatných  movitých  věcí 

a staveb. Investice netto do nehmotného majetku byly stanoveny na základě koeficientu 

minulých  investic.  Investice  do  samostatných  movitých  věcí  byly  plánovány pouze 

pro rok 2009, kdy bylo dokončeno rozšíření výrobního závodu. Odpisy z nové investice 

byly počítány jako jedna šestina hodnoty investice. Poslední investiční položkou jsou 

stavby, do nichž jsou nové investice také plánovány pouze v roce 2009 ze stejného dů-

vodu. Hodnota odpisů byla dopočítána jako jedna třicetina pořizovací ceny, protože se 

jedná o stavby zařazené do páté odpisové skupiny. 

Tabulka 31. Plán nehmotného majetku
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Výkony2009=
průměrné Výkonymin

průměrné T min
⋅T pred2009⋅1,05

(Pramen: Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, vlastní zpracování)

Nehmotný majetek Prognóza
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Původní - odpisy 519 0 0 0
            - zůstatková cena 519 0 0 0 0
Nový - investice netto -625 -625 -625 -625 -625
        - investice brutto 751 81 -417 -522 -625
        - pořizovací hodnota k 31.12. 751 832 415 -107 -732

0 188 208 104 0
Celkem - odpisy 707 208 104 0
celkem - zůstatková hodnota 644 19 -606

1 376 1 376
1 895

        - odpisy (1/4 poř. hodnoty)
1 376 1 376
1 895 1 270 -1 232



Tabulka 32. Plán hmotného majetku – samostatné movité věci

Tabulka 33. Plán hmotného majetku - stavby

  

  P l á n  v ý k a z u  z i s k u  a  z t r á t

Tržby z prodeje zboží převyšovaly v minulosti výkony společnosti, což je dodrženo 

v plánu. Postup, včetně příčin, stanovení tržeb je uveden výše v textu. Náklady na pro-

dané zboží a výkonová spotřeba byla plánována úměrně k navýšení tržeb a výkonů. 

Hlavní nákladovou položkou jsou osobní náklady, jejichž výše byla stanovena geomet-

rickým průměrem podílu osobních nákladů na tržbách v minulém období. Společnost 

v roce 2008 čerpala krátkodobý úvěr potřebný k dokončení rozšíření výrobního závodu. 

Pro budoucí období proto není počítáno s novým čerpáním bankovního úvěru, čemuž 

odpovídá  i  výše  nákladových  úroků.  Mimořádný  výsledek  hospodaření  vykázala 

společnost REHAU, s.r.o. pouze v roce 2006, z důvodu dodanění špatně provedených 
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(Pramen: Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, vlastní zpracování)

Samostatné movité věci Prognóza
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Původní - odpisy
            - zůstatková cena
Nový - investice netto
        - investice brutto 0 0 0 0
        - pořizovací hodnota k 31.12. 0 0 0 0

Celkem - odpisy
celkem - zůstatková hodnota

24 259 20 216 16 847 14 039 11 699 9 749
229 469 209 253 189 037 172 191 158 152 146 453

-15 156 -17 859 -15 051 -12 711 -10 761
6 072
6 072

        - odpisy (1/6 poř. hodnoty) 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012
24 259 21 228 17 859 15 051 12 711 10 761

229 469 214 313 196 455 181 404 168 693 157 932

(Pramen: Mařík M, 2007, Metody oceňování podniku, vlastní zpracování)

Stavby Prognóza
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Původní - odpisy
            - zůstatková cena
Nový - investice netto
        - investice brutto 0 0 0 0
        - pořizovací hodnota k 31.12. 0 0 0 0

Celkem - odpisy
celkem - zůstatková hodnota

12 624 16 288 16 288 16 288 16 288 16 288
405 025 388 737 372 449 356 161 339 873 323 585

22 992 -17 642 -17 642 -17 642 -17 642
40 634
40 634

        - odpisy (1/30 poř. hodnoty) 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354
12 624 17 642 17 642 17 642 17 642 17 642

405 025 428 017 410 374 392 732 375 089 357 447



odpisů v minulosti.  S mimořádným výsledkem hospodaření není v budoucím období 

počítáno. 

Tabulka 34. Plán výkazu zisku a ztrát
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(Pramen: Mařík M., Metody oceňování podniku, vlastní zpracování)

1. Hlavní činnost - náklady a výnosy spojené s provozním majetkem

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Daně a poplatky 992 992 992 992 992 992
Odpisy 40246 36208 32901 30457 28404
Ostatní provozní položky (změna rezerv) 0 0 0 0 0
Korigovaný provozní výsledek hospodaření

2. Náklady na cizí kapitál

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nákladové úroky 14916 130 105 31 0

3. Náklady a výnosy spojené s neprovozním majetkem

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu

Výnosové úroky 39 198 202 217 224 231
Ostatní finanční náklady 18377 18377 18377 18377 18377
Výsledek hospodaření z neprovozní činnosti

4. Celkový výsledek hospodaření

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 0
Celkový výsledek hospodaření před daní
Daňová sazba 21% 20% 19% 19% 19% 19%
Daň 11854 20261 23606 26832 28504 30080
Výsledek hospodaření za účetní období po dani

975 631 1 036 840 1 057 540 1 165 303 1 204 878 1 243 234
764 450 824 918 841 387 927 124 958 611 989 127

211 181 211 922 216 153 238 179 246 267 254 107
682 459 716 582 738 079 760 222 783 028 806 519
558 199 586 109 603 692 621 803 640 457 659 671

335 441 342 395 350 540 376 597 388 839 400 956
188 590 167 696 171 731 184 156 190 122 196 037

38 259
9 305

98 295 133 461 141 609 158 549 167 268 175 523

9 298

1 696 2 693 2 693 2 693 2 693 2 693
Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 1 496 1 754 1 754 1 754 1 754 1 754

32 748
-32 548 -17 241 -17 236 -17 222 -17 215 -17 208

56 449 101 304 124 242 141 222 150 022 158 316

44 595 81 043 100 636 114 390 121 518 128 236



  P l á n  r o z v a h y

Hodnota dlouhodobých aktiv  se v roce 2009 snížila i  přesto,  že společnost  ještě 

v tomto roce 2009. Navýšila se pouze hodnota staveb, u samostatných movitých věcí 

odpisy převýšily hodnotu investice v roce 2009, proto došlo ke snížení položky samo-

statné  movité  věci.  V ostatních  letech  prognózovaného období  bude majetek  odepi-

sován,  s  pořízením  nového  se  nepočítá.  Hlavní  položkou  oběžných  aktiv  zůstávají 

pohledávky. Zásoby, vzhledem k rozšíření výroby, narůstají. Krátkodobý finanční maje-

tek je naplánován ve výši dvaceti procent závazků z obchodního vztahu pro daný rok. 

Mařík doporučuje ponechat hodnotu ostatních aktiv nulovou nebo ve výši posledního 

roku minulého období. Vzhledem k tomu, že se hodnota ostatních aktiv v posledním 

roce  výrazně  odchýlila  od  ostatních  let  minulého  období,  byla  výše  ostatních  aktiv 

pro prognózované období stanovena jako geometrický průměr let 2004 až 2008. 

Základní kapitál společnosti zůstane nezměněn, stejně tak hodnota fondů. Rezervy 

byly, dle doporučení Maříka, ponechány na úrovni posledního roku minulého období. 

Dlouhodobé závazky jsou tvořeny odloženým daňovým závazkem, který byl pro budou-

cí období stanoven geometrickým průměrem minulého období. Hlavní položkou krát-
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Tabulka 35.  Plán rozvahy - aktiva

(Pramen: Mařík M., Metody oceňování podniku, vlastní zpracování)

AKTIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek 644 19 -606
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
 - provozně potřebné
 - provozně nepotřebné 0 0 0 0 0 0
Pozemky
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Jiný dl. hmotný majetek 0 0 0 0 0 0
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0
 - provozně potřebný 0 0 0 0 0 1
 - provozně nepotřebný 0 0 0 0 0 0
Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek 936
 - provozně potřebné 936
 - provozně nepotřebné 0 0 0 0 0 0
Ostatní aktiva

1 500 493 1 187 907 1 162 025 1 160 243 1 144 409 1 130 394
743 112 687 060 650 934 617 616 586 637 557 608

1 895 1 270 -1 232
741 217 685 791 650 290 617 596 587 243 558 839
405 025 428 017 410 374 392 732 375 089 357 447
405 025 428 017 410 374 392 732 375 089 357 447

43 461 43 461 43 461 43 461 43 461 43 461
229 469 214 313 196 455 181 404 168 693 157 932

583 099 425 675 435 919 467 456 482 601 497 615
135 488 142 528 145 958 156 517 161 588 166 615
446 675 243 623 249 486 267 536 276 203 284 796

39 524 40 475 43 404 44 810 46 204
39 524 40 475 43 404 44 810 46 204

174 282 75 171 75 171 75 171 75 171 75 171



kodobých závazků zůstávají závazky z obchodního styku. Pro budoucí období není po-

čítáno s bankovními úvěry.  Jejich výše je tedy stanovena postupným splácením ban-

kovního úvěru z roku 2008. 

  F i n a n č n í  a n a l ý z y  p l á n u  

Aby oceňovatel zjistil  přiměřenost plánu, je dobré provést jeho finanční analýzu, 

která může odhalit případné nesrovnalosti nebo mezery plánu. 
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Tabulka 36. Plán rozvahy - pasiva

(Pramen: Mařík M., Metody oceňování podniku, vlastní zpracování)

PASIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy 59 59 59 59 59 59
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
 - zákonný rezervní fond
 -  statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
 - odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
 - závazky z obchodních vztahů
 - závazky k zaměstnancům

 - stát - daňové závazky a dotace
Bankovní úvěry a výpomoci 572 0 0
Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 0
Krátkodobé bankovní úvěry 572
Ostatní pasiva

1 500 493 1 187 907 1 162 025 1 160 243 1 144 409 1 130 394
891 325 972 368 1 012 898 1 003 442 986 964 968 501
330 000 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000

141 270 141 270 141 270 141 270 141 270 141 270
35 070 35 070 35 070 35 070 35 070 35 070

106 200 106 200 106 200 106 200 106 200 106 200
340 987 419 996 440 933 417 723 394 117 368 936

79 009 81 043 100 636 114 390 121 518 128 236
605 420 212 268 145 855 153 530 157 445 161 894

4 146 4 146 4 146 4 146 4 146 4 146
29 723 10 311 10 311 10 311 10 311 10 311
29 723 10 311 10 311 10 311 10 311 10 311

300 351 193 390 129 157 138 501 142 989 147 437
158 645 107 496 110 083 118 047 121 871 125 663

9 806 8 235 8 433 9 043 9 336 9 627
 - závazky ze sociálního zab. a zdrav. pojištění 4 765 4 867 4 984 5 345 5 518 5 690

1 474 5 524 5 657 6 066 6 263 6 457
271 200 4 421 2 241

271 200 2 361 1 901
3 748 3 271 3 271 3 271 3 271 3 271



Finanční prostředky společnosti byly plánovány na úrovni dvaceti procent závazků 

z obchodního styku,  likvidita  ve finančním plánu vychází  přiměřeně k tomuto před-

pokladu. Samofinancování společnosti vlastním kapitálem se v plánu pohybuje v roz-

mezí 87 až 90 procent. Odpovídá to finanční politice společnosti, kterou uplatňovala 

v minulém období, protože standardně společnost nevyužívala bankovních úvěrů, s vý-

jimkou roku 2008. Rentabilita společnosti v plánu vzrostla, dosahuje z odvětvového po-

hledu  srovnatelných  výsledků  s  průměrnými  firmami  v  odvětví.  Doby  obratu  byly 

počítány z geometrického průměru minulého období. 
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Tabulka 37. Finanční analýza plánu

(Pramen: Mařík M., Metody oceňování podniku, vlastní zpracování)

Likvidita 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Okamžitá likvidita 0,00 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Pohotová likvidita 1,47 2,19 2,19 2,19 2,19 2,20
Běžná likvidita 1,01 3,26 3,32 3,36 3,38 3,38

Zadluženost 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Koeficient samofinancování 59,25% 86,77% 87,80% 88,33% 89,26% 89,88%

Rentabilita účetní 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4,37% 10,37% 10,18% 10,51% 10,23% 9,90%
5,00% 8,33% 9,38% 9,63% 9,28% 8,92%
2,69% 4,62% 5,60% 5,94% 6,11% 6,26%

Rentabilita tržeb z provozního zisku 5,93% 7,61% 7,89% 8,23% 8,41% 8,56%

Rentabilita hlavního provozu 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4,68% 6,09% 6,39% 6,67% 6,82% 6,94%

13,11% 11,32% 12,56% 14,33% 15,51% 16,67%

Aktivita 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Doba obratu zásob(dny) 29,83 29,67 29,67 29,67 29,67 29,67
Doba obratu pohledávek (dny) 98,33 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71
Doba obratu obchodních závazků (dny) 66,12 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25

Rentabilita celkového kapitálu z EBIT
Rentabilita vlastního kapitálu z EAT
Rentabilita tržeb z EAT

Rentabilita tržeb z KPVH po dani (zisková marže)
Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu k KPVH



 3  O c e n ě n í  p o d n i k u

Strategická analýza společnosti REHAU, s.r.o. ukázala, že je oceňovaná společnost 

schopna dlouhodobé existence na trhu, či-li  splňuje základní předpoklad výnosových 

metod oceňování podniku neomezeného trvání v budoucnosti. Pro ocenění podniku byla 

použita  výnosová metoda  diskontovaného  peněžního  toku,  která  pracuje  s  diskontní 

mírou stanovenou na základě stanovení průměrných vážených nákladů na kapitál. 

 3 . 1  D i s k o n t n í  m í r a  

Diskontní míra vychází z průměrných vážených nákladů na kapitál, které váží podíl 

financování vlastním kapitálem a cizím kapitálem náklady na daný kapitál. Klíčové je 

určit náklady na vlastní kapitál, které lze stanovit metodou CAMP či stavebnicovou me-

todou. Metoda CAMP je založena na rizikových přirážkách počítaných z rizikovosti 

země,  státních dluhopisů aj.,  vychází tedy z objektivních vyhledatelných dat.  Oproti 

tomu  stavebnicová  metoda  se  odvíjí  od  stanovení  rizik  společnosti  managementem 

společnosti, jedná se tedy o subjektivní hodnocení rizik. Vzhledem k způsobu vymezení 

rizik ovlivňujících společnost, byla, pro stanovení nákladů na vlastní kapitál, použita 

metoda CAMP. 

 3.1.1 Náklady na vlastní kapitál

Postup výpočtu nákladů na vlastní kapitál je rozepsán v teoretické části, proto budou 

nyní uvedeny jednotlivé položky ve sledu, který je v teorii vymezen. Výnosnost deseti-

letých státních dluhopisů činila  k 6.  5.  2010 3,41 procenta29.  Beta  nezadlužená byla 

převzata z hodnot pro rozvíjející se trhy, kam se dle Maříka Česká republika řadí. Rizi-

ková prémie kapitálového trhu USA byla zjištěna k 8. 8. 2008, přičemž se jedná o geo-

metrický průměr rozdílů mezi výnosností rizikových investic a státních dluhopisů, které 

představují bezrizikové investice, v letech 1926 až 200730. Dalším důležitým vstupem je 

29 Pramen:  http://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/interest-rate/yield.shtml, 

citováno dne 8.5.2010

30 Pramen:  http://www.appraisals.cz/data/usr_045_default/konference___brabenec_.pdf,  citováno  dne 

8.5.2010
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riziko selhání země, které se zjišťuje jako prémie desetiletých amerických dluhopisů 

oproti dluhopisům se stejným ratingem jako má Česká republika. Rating České repub-

liky je k 4. 8. 2008 stanoven stupněm A131. Riziko selhání země vychází z následující 

tabulky. 

Tabulka 38.  Riziko selhání země - Bond Spread Table

Rating 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 30yr

A1 / A+ (%) 43 48 52 65 79 93 117
(Pramen: http://www.bondsonline.com/Todays_Market/Corporate_Bond_Spreads.php)

Riziková prémie trhu se dále očišťuje o rozdíl  v inflaci  USA a České republiky. 

Hodnota inflace v USA za rok 2009 dosahovala 2,28 procenta, inflace v České republice 

byla jedno procento, rozdíl tedy vychází 1,28 procenta. 

Hodnota jednotlivých rizik ovlivňujících výpočet nákladů na vlastní kapitál je v ná-

sledující tabulce. 

Tabulka 39.  Rizika ovlivňující náklady na vlastní kapitál

rf (aktuální výnosnost 10-ti letých státních dluhopisů) 3,41%
Beta nezadlužená 0,8
Riziková premie kap. Trhu USA (geo. průmer 1928-2008) 4,79%
Rating České republiky A1
       
Riziko selhání země (premie USA dluhopisů A1 oproti AAA) 0,93%
Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,5
Riziková prémie země 1,40%
Riziková prémie země opravena o rozdíl v inflaci (1,28%) 2,68%
       
Přirážka za menší společnost - odhad 1,00%
Přirážka za menší likviditu vlastnických podílů - odhad 1,50%
       
Poměr cizího a vlastního kapitálu 23,25%
Daňová sazba 19,00%
       
Beta zadlužené 0,95
(Pramen: Mařík M., Metody oceňování podniku, vlastní zpracování)

31 Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vrsd_rating_sd.html, citováno dne 8. 5. 2010
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Náklady na vlastní kapitál jsou stanoveny jako součet aktuální výnosnosti deseti-

letých amerických státních dluhopisů, rizikové prémie trhu upravené betou zadluženou, 

rizikové prémie země a přirážkou za menší společnost a menší likviditu vlastnických 

podílů. Výsledná hodnota nákladů na vlastní kapitál činí 13,14 procenta. 

 3.1.2 WACC

Průměrné vážené náklady na vlastní kapitál  jsou dány strukturou kapitálu k datu 

ocenění vynásobenou náklady na daný kapitál. Vlastní kapitál a nákladové rezervy čini-

ly k datu ocenění 895 471 tisíc Kč, tj. 76,75 procent. Bankovní úvěry krátkodobé byly 

k datu ocenění ve výši 271 200 tisíc Kč, tj. 23,25 procent. Náklady na vlastní kapitál 

byly stanoveny ve výši 13,14 procenta, náklady na cizí kapitál činily 4,61 procenta. Ná-

klady na cizí kapitál byly dány součtem bezrizikové výnosové míry desetiletých státních 

dluhopisů ve výši 3,68 procent32 a rizikové přirážky země ve výši 0,93 procent. 

Průměrné vážené náklady na kapitál, které představují diskontní míru, jsou stanove-

ny následovně. 

Tabulka 40.  Průměrné vážené náklady kapitálu k datu ocenění

 Váha Náklad Součin
Vlastní kapitál 76,75% 13,14% 10,08%
Cizí kapitál 23,25% 4,61% 0,79%
Průměrné vážené náklady kapitálu 11,16%
(Pramen: Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, vlastní zpracování)

 3 . 2  M e t o d a  d i s k o n t o v a n é h o  p e n ě ž n í h o  t o k u  –  D F C

Ocenění podniku na základě výnosové metody DFC vychází z principu diskontování 

volných peněžních toků v budoucnosti podniku. Teoretické podklady metody DFC jsou 

blíže uvedeny v kapitole 1.5.1. Dále stanovení hodnoty podniku vychází z poznatků 

zjištěných ze strategické analýzy uvedené v kapitole 2.2. 

32 Pramen: http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?

p_period=1&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=450&p_uka=5&p_strid=EBA&p_od=200001&p_do=2

01003&p_lang=CS&p_format=0&p_decsep=%2C, citováno dne 16. 5. 2010
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 3.2.1 Volný peněžní tok

Metoda diskontovaného peněžního toku pracuje s volnými peněžními toky,  které 

jsou  k  dispozici  jak  vlastníkům,  tak  i  věřitelům.  Přesnější  označení  se  tedy  volné 

peněžní toky do firmy (FCFF), které jsou stavebním kamenem této výnosové metody. 

Tabulka 41. Volné peněžní toky

Volné cash flow pro první fázi
 2009 2010 2011 2012 2013
KPVH 133 461 141 609 158 549 167 268 175 523
Upravená daň 26 692 26 906 30 124 31 781 33 349
KPVH po dani 106 769 114 703 128 424 135 487 142 174
Odpisy 40 246 36 208 32 901 30 457 28 404
Investice do provozně nutného DM 97 634 -7 290 -21 776 -10 136 -9 941
Investice do provozně nutného PK 81 829 -7 209 -22 193 -10 657 -10 566
FCFF 326 478 136 411 117 357 145 151 150 072
          
Odúročitel pro diskontní míru 10,87% 0,9 0,81 0,73 0,66 0,59
Diskontované FCFF k 31.12.2008 293 711 110 404 85 449 95 080 88 436
(Pramen: vlastní výpočet)

Vysoký volný peněžní tok v roce 2009 byl způsoben meziročním poklesem celkové-

ho investovaného kapitálu v roce 2008 a 2009, který činil 137,9 milionů korun. Volně 

odnímatelný peněžní tok firmy se v následujících letech celkový investovaný kapitál 

klesá  pozvolně.  Odúročitel  pro  diskontní  míru  byl  stanoven  ve  výši  vážených  prů-

měrných nákladů na kapitál, tj. 11,16. Záporné hodnoty u investic do provozně nutného 

dlouhodobého majetku jsou způsobeny odpisy,  jejichž výše překročila rozdíl poklesu 

dlouhodobého  majetku.  Záporné  hodnoty  investic  do  provozně  nutného  pracovního 

kapitálu jsou způsobeny nárůstem pracovního kapitálu. 

Stanovení volně odnímatelných peněžních toků, včetně jejich diskontování je po-

třebné pro použití dvoufázové metody stanovení hodnoty podniku. 

  P r v n í  f á z e  -  p r o g n ó z a  

Fáze prognózy vychází z diskontování peněžních toků po dobu finančního plánu. 
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Vzorec  34.   První  fáze 
ocenění

kde FCFF jsou  volné  odnímatelné  toky do  firmy v jednotlivých letech  a  t  jsou 

jednotlivé roky plánu. 

Hodnoty  diskontované  peněžního  toku  jsou  uvedeny  v  tabulce  č.  41.  Výsledná 

hodnota podniku brutto v první fázi ocenění je dána součtem diskontovaných peněžních 

toků v letech 2009 až 2012, tj. činí 584 644 tisíc Kč. 

  D r u h á  f á z e  –  p o k r a č u j í c í  h o d n o t a

Druhá fáze vychází z principu neomezeného pokračování podniku, proto vypočítává 

pokračující  hodnotu podniku,  která se přičítá k první  fázi.  K hodnotě druhé fáze se 

dospěje diskontováním pokračující hodnoty, kterou lze stanovit dvěma vzorci, paramet-

rickým a Gordonovým. Oba tyto vzorce musí vést ke stejné pokračující hodnotě. 

Vstupními informacemi pro výpočet pokračující hodnoty jsou tempo růstu, míra in-

vestic  a  podíl  těchto položek,  které  vyjadřují  rentabilitu  investic  netto.  Tempo růstu 

podniku je dáno tempem prognózovaných tržeb, jejichž podrobné stanovení je uvedeno 

v kapitole 2.2.8. Tempo růstu podniku dle tempa růstu tržeb by činilo 3,99. Ověřením 

přiměřenosti růstu je prognóza vývoje Stavebnictví, které je hlavním odběratelským od-

větvím podniku. Prognóza růstu stavebnictví do roku 2012 činí 3,1 procent (viz. Kapito-

la 2.2.2.) Tempo růstu by však mělo odpovídat i součinu míry investic s rentabilitou 

investic, jehož výše je 3,05 procent. Tempo růstu bylo, s přihlédnutím ke všem třem 

hodnotám,  stanoveno  na  3,05  procent.  Míra  investic  do  dlouhodobého  majetku 

a provozně nutného pracovního kapitálu byla dle Maříka určena jako podíl změny in-

vestovaného kapitálu v letech 2012 a 2013 na korigovaném provozním výsledku hospo-

daření  po  dani  v  roce  2013.  Míra  investic  do  dlouhodobého  majetku  a pracovního 

kapitálu činí -12,99 procent. Rentabilita investic byla určena z předpokládaného růstu 

podniku, a z míry investic. Vychází se z předpokladu, že tempo růstu je rovno součinu 

míry investic a rentability investic. Z toho plyne vztah pro rentabilitu investic určenou 
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jako podíl tempa růstu k míře investic. Rentabilita investic vypočtená zmíněným způso-

bem, který je převzat od Maříka, vychází – 23,49 procent. Volné peněžní toky do firmy 

v roce 2013 byly stanoveny na hodnotu 160 637 tisíc Kč a korigovaný provozní výsle-

dek hospodaření po dani na hodnotu 142 174 tisíc Kč. 

Po dosazení jak do parametrického, tak i  Gordonova vzorce,  které jsou uvedeny 

v kapitole 1.5.1, vyjde pokračující hodnota podniku 1 981 675 tisíc Kč. Diskontováním 

pokračující hodnoty diskontní mírou ve výši průměrných vážených nákladů na kapitál 

ve výši 11,16 procent vyjde hodnota druhé fáze 1 298 073 tisíc Kč. 

 3.2.2 Hodnota podniku  

Výsledná hodnota podniku vychází z první a druhé fáze hodnoty, jejichž sečtením se 

stanoví hodnota podniku brutto. Výsledná hodnota podniku netto je dále ovlivněna výší 

úročeného cizího kapitálu k datu ocenění a neprovozním majetkem k datu ocenění. Úro-

čený  cizí  kapitál  je  představován  krátkodobým  bankovním  úvěrem,  jehož  hodnota 

k 31.12.2008 činila 271 200 tisíc Kč. Neprovozní majetek k datu ocenění je tvořen nad-

bytečnými finančními prostředky, kterými podnik disponoval v minulosti a byly tak vyj-

muty z korigovaného provozního výsledku hospodaření. Neprovozní majetek je ve výši 

183 071 tisíc Kč. 

Tabulka 42. Výsledná hodnota podniku

Současná hodnota 1.fáze 584 644 tis. Kč
Současná hodnota 2.fáze 1 298 073 tis. Kč
Provozní hodna brutto 1 882 716 tis. Kč
Úročený cizí kapitál k datu ocenění 271 200 tis. Kč
Provozní hodna netto 1 611 516 tis. Kč
Neprovozní majetek k datu ocenění 183 071 tis. Kč
Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF 1 794 587 tis. Kč
(Pramen: Mařík M., Metody oceňování podniku, vlastní výpočet)

Hodnota vlastního kapitálu společnosti REHAU, s.r.o. podle metody diskontované-

ho volného peněžního toku 1 794 587 tisíc Kč. 
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 4  A n a l ý z a  c i t l i v o s t i

Stanovení  hodnoty  podniku  prostřednictvím  výnosové  metody  diskontovaného 

peněžního toku je citlivé na stanovení ratingu země, na stanovení tempa růstu u pokra-

čující hodnotě, stanovení diskontní míry. Všechny tyto faktory ovlivňují výši výsledné 

hodnoty, proto velmi záleží, jakým způsobem a jak přesně jsou stanoveny tyto faktory. 

Citlivost výsledné hodnoty podniku byla modelována změnou jednotlivých vstupních 

faktorů z podmínky ceteris paribus. Změněn byl tedy vždy pouze jeden faktor při za-

chování hodnoty všech ostatních vstupů. 

 4 . 1  Z m ě n a  t e m p a  r ů s t u

Analýza citlivosti na změnu tempa růstu lze ukázat modelově na výpočtu předběžné 

hodnoty podniku. Následující tabulka ukáže, o kolik procent se změní výsledná hodnota 

podniku, při změně hodnoty tempa růstu. 

Tabulka 43. Analýza citlivosti na tempo růstu

g Hodnota podniku brutto (tis. Kč) Odchylka od střední hodnoty

1,00% 1 810 969 -19,07%

2,00% 2 002 981 -10,49%

3,00% 2 237 663 0,00%

4,00% 2 531 014 13,11%

5,00% 2 908 181 29,97%

6,00% 3 411 070 52,44%
(Pramen: Mařík M., 2007, Metody oceňování podniku, vlastní zpracování)

Na  provedené  analýze  citlivosti  na  změnu  tempa  růstu  podniku  je  patrné,  že 

při zvýšení tempa růstu na čtyři procenta, tj. o jedno procento více se hodnota podniku 

od střední hodnoty odchýlí o 13 procent. Při zvýšení tempa růstu o tři procenta dojde 

ke zvýšení  hodnoty  podniku  o  52  procent.  Modelová  situace  byla  provedena 

na předběžnou  hodnotu  podniku  stanovenou  pomocí  analýzy  generátorů  hodnoty, 

tj. na základě minulého vývoje. 

Hodnota  podniku  určená  v  této  práci  prostřednictvím výnosové  metody diskon-

tovaného peněžního toku je taktéž velmi citlivá na změnu tempa růstu podniku, i přesto, 
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že tempo růstu podniku, ovlivňuje pouze druhou fázi ocenění, tj. pokračující hodnotu. 

Zvýšila-li by se hodnota tempa růstu taktéž o tři procenta, došlo by k navýšení hodnoty 

podniku o 762 657 tisíc Kč, tj. na hodnotu 2 557 244 tisíc Kč. V procentním vyjádření 

se jedná o změnu hodnoty podniku ve výši 42,5 procent. Při modelaci poklesu tempa 

růstu  podniku o tři  procenta,  tj.  na 0,5  procenta  došlo ke poklesu hodnoty podniku 

o 351 140 tisíc Kč na hodnotu 1 443 447 tisíc Kč, tj. o 19,6 procenta

 4 . 2  Z m ě n a  d i s k o n t n í  s a z b y

Změna  diskontní  sazby  má  vliv  jak  na  první  fázi  ocenění,  tj.  prognózu,  tak 

i na druhou fázi ocenění týkající se pokračující hodnoty podniku. Při modelaci změny 

diskontní sazby bude zachován stejný absolutní rozdíl jako v analýze citlivosti změny 

tempa růstu. Hodnota diskontní sazby bude navýšena o tři procenta,  tj.  z původních 

11,16 procent na 14,16 procent. Při navýšení diskontní sazby klesla hodnota první fáze 

o pět procent, tj. na hodnotu 554 993 tisíc Kč. Výraznější změna však nastala u druhé 

fáze ocenění pomocí DFC. Při změně diskontní míry o tři  procenta došlo k poklesu 

hodnoty druhé fáze o 58,7 procent. Výsledná hodnota podniku tedy klesla celkem o 26,5 

procent na hodnotu 1 318 150 tisíc Kč. Hodnota podniku před změnou činila 1 794 587 

tisíc Kč. Stejný model byl proveden pro případ tříprocentního poklesu diskontní sazby, 

tj. na hodnotu 8,16 procent. První fáze se navýšila o 5,6 procent, hodnota druhé fáze se 

zvýšila o 11,6 procent. Výsledná hodnota podniku činila 2 826 116 tisíc Kč, tj. navýšila 

se o 57,5 procent. 

 4 . 3  Z m ě n a  r a t i n g u  z e m ě

Česká republika má v současné době rating na úrovni A1, avšak dostala se do po-

zornosti ratingové agentury Moody´s, díky zadluženosti republiky. 

„"Česká republika je zajímavý příklad, protože když se podíváme na parametry za-

dlužení, tedy poměr dluhu k hrubému domácímu produktu (HDP), tak proti ostatním ev-

ropským zemím si vede dost dobře. Na druhou stranu ale určité obavy vzbuzuje vývoj 
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(zadlužení).  Proto je klíčové, aby nová vláda přišla s plánem, který bude věrohodný 

a poskytne k příštímu roku podrobnosti," řekl Hornung.“33

Pokud po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebude stanoven kvalit-

ní  plán státního rozpočtu ČR včetně vyřešení  deficitu  a jeho narůstání,  hrozí  České 

republice snížení ratingu země. Pokud by došlo ke snížení ratingu, zvýšilo by se riziko 

selhání země, což by vedlo k rizikové přirážce země. Riziková přirážka vstupuje jak 

do výpočtu nákladů na vlastní  kapitál,  tak i  co výpočtu nákladů na cizí kapitál.  Dů-

sledkem navýšení nákladů na vlastní kapitál a nákladů na cizí kapitál by bylo navýšení 

průměrných vážených nákladů na kapitál,  kterými je stanovena diskontní míra.  Vliv 

navýšení diskontní míry již byl modelován. 

 4 . 4  S h r n u t í  a n a l ý z y  c i t l i v o s t i

Z provedených modelů  analýzy citlivosti  změny tempa růstu  a  změny diskontní 

míry vyplynulo, že metoda diskontovaného peněžního toku je velmi citlivá na změny 

daných ukazatelů. 

Tabulka 44. Analýza citlivosti hodnoty podniku

Tempo růstu Diskontní míra Hodnota  podniku (tis. Kč) Změna hodnoty podniku 

3,05% 11,16% 1 794 587 0,00%

6,05% 11,16% 2 557 244 42,50%

0,05% 11,16% 1 443 447 -19,60%

3,05% 14,16% 1 318 150 -26,60%

3,05% 8,16% 2 826 116 57,50%
(Pramen: vlastní zpracování)

Tabulka č. 44 ukazuje analýzu citlivosti na změnu jednotlivých parametrů za před-

pokladu ceteris paribus, tj. za předpokladu neměnnosti ostatních faktorů. 

Z provedené analýzy citlivosti je patrné, že stanovení hodnoty podniku je vždy zá-

vislé  na  stanovení  vstupních  parametrů.  Oceňovatel  se  snaží  určit  objektivizovanou 

33 Pramen:  http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/moody-s-bez-reforem-hrozi-cesku-snizeni-

ratingu_168472.html, citováno dne 24. 5. 2010
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hodnotu,  tzn.  veškeré  parametry  má  podložené  různými  analýzami,  avšak  vždy  je 

hodnota závislá i na malých změnách vstupních parametrů. 
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Z á v ě r

Cílem diplomové práce  bylo  stanovení  tržní  hodnoty společnosti  REHAU, s.r.o. 

za předpokladu nepřetržité existence firmy. Pro ocenění byla použita výnosová metoda 

diskontovaného  peněžního  toku,  která  umožňuje  stanovení  objektivizované  hodnoty 

podniku. Ze stejného důvodu byly i náklady na vlastní kapitál stanoveny pomocí CAMP 

modelu. 

V teoretické části byly vymezeny základní poznatky potřebné k ocenění podniku. 

Dále byly provedeny analýzy společnosti REHAU, s.r.o., které sloužily jako potřebná 

východiska samotného ocenění a tvořily tak dílčí cíle práce. Na základě strategické ana-

lýzy podniku bylo zjištěno, že tržní podíl společnosti na trhu v minulém analyzovaném 

období činil 0,5 procenta. S přihlédnutím k velikosti firmy a jejím tržbám vyplývá, že se 

analyzovaná společnost pohybuje ve velmi konkurenčním prostředí. Finanční analýza 

ukázala dopady finanční a hospodářské krize na společnost. Prodloužily se doby obratu 

pohledávek i závazků, společnost neměla dostatek finančních prostředků a klesly tržby. 

V roce  2007  společnost  začala  s  rozšířením  výrobního  závodu,  jehož  největší  část 

proběhla v roce 2008. Po dokončení rozšíření výrobního závodu se předpokládá s převe-

dením části výroby od sesterských společností do výrobního závodu v Moravské Tře-

bové, tím se výkony společnosti v roce 2009 navýší o pět procent. 

Ocenění podniku je založeno na výnosové metodě diskontovaných peněžních toků, 

jemuž předcházelo stanovení předběžné hodnoty podniku na základě generátorů hodno-

ty. Předběžná hodnota podniku brutto, která však vychází pouze z minulých dat, byla 

stanovena ve výši 2 211 873 tisíc Kč. Při určení hodnoty podniku pomocí diskontované-

ho peněžní ho toku byla diskontní míra určena na základě průměrných vážených nákla-

dů na kapitál. Klíčové bylo stanovení nákladů na vlastní kapitál, které byly vypočítány 

pomocí metody CAMP. Hodnota podniku brutto zjištěná výnosovou metodou diskon-

tovaného peněžního toku činila 1 882 716 tisíc Kč. Od hodnoty brutto byl odečten úro-

čený cizí  kapitál  k datu ocenění ve výši 271 200 tisíc a přičten neprovozní majetek 

ve výši 183 071 tisíc Kč. Výsledná čistá tržní hodnota podniku k 31. 12 2008 činila 

1 794 587 tisíc  Kč. Po stanovení  hodnoty podniku byla  provedena analýza citlivosti 
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hodnoty podniku na změnu tempa růstu podniku, změnu diskontní sazby a změnu ra-

tingu země. Na základě modelování analýzy citlivosti na změnu daných faktorů za před-

pokladu ceteris paribus, lze vyvodit závěr, že výsledná hodnota podniku je velmi citlivá 

na změnu vstupních faktorů.

[2][1][6][8][10][12][11][13][14][9][7][16][15][5][4][3]
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Příloha 1. Pozice odvětví OKEČ 25 v rámci zpracovatelského průmyslu34

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200835

Tržby za prodej výrobků a služeb v b.c. (mil Kč)

ZP 1 793 736 2 007 393 2 033 460 2 148 524 2 514 567 2 673 265 2 924 285 3 199 740 3 225 059

meziročně - 12% 1% 6% 17% 6% 9% 9% 1%

OKEČ 25 81 097 104 991 109 282 130 892 150 258 168 156 201 889 224 401 207 911

meziročně - 29% 4% 20% 15% 12% 20% 11% -7%

Podíl odvětví OKEČ 25 na celkových tržbách zpracovatelského průmyslu (%)

OKEČ25 

/ZP

4,52 5,23 5,37 6,09 5,98 6,29 6,90 7,01 6,45

Počet zaměstnaných osob (osoba)

ZP 1 363 329 1 408 491 1 366 876 1 346 072 1 334 128 1 342 461 1 136 822 1 166 718 1 151 293

meziročně - 3% -3% -2% -1% 1% 0% 3% -1%

OKEČ 25 56 573 63 599 64 127 67 901 73 192 74 949 78 813 89 928 83 075

meziročně - 12% 1% 6% 8% 2% 5% 14% -8%

Podíl odvětví OKEČ 25 na celkovém počtu zaměstnaných osob zpracovatel. průmyslu (%)

OKEČ25

/ZP

4,15 4,52 4,69 5,04 5,49 5,58 6,93 7,71 7,22

34 Zpracovatelský průmysl bude v tabulce označen zkratkou ZP

35 Rok 2008 je odhadem Ministerstva průmyslu a obchodu
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Příloha 2. Ekonomické ukazatele odvětví

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Meziroční vývoj cenového indexu (%)

Odvětví 25 - -0,3 -1,7 -2,6 1,1 0 1,0 -2 -1,9

Obor 25.2 - -0,5 -2,5 -2,7 1,1 0,1 0,7 -2,2 -2,9

Tržby z prodeje výrobků a služeb v b.c. (mld Kč)

Odvětví 25 81,1 105,0 109,3 130,9 150,3 168,2 201,9 224,4 207,9

meziročně - 29,7% 4,1% 19,8% 14,8% 11,9% 20,0% 11,1% -7,4%

Obor 25.2 52,4 64,7 62,1 74,9 88,9 96,3 119,8 137,5 131,0

meziročně - 23,5% -4,0% 20,6% 18,7% 8,3% 24,4% 14,8% -4,7%

Účetní přidaná hodnota v b.c. (mld Kč)

Odvětví 25 23,4 26,8 30,7 36,3 39,7 43,9 50,3 58,0 54,0

meziročně - 14,5% 14,6% 18,2% 9,4% 10,1% 14,6% 15,3% -6,9%

Obor 25.2 14,3 16,7 18,6 22,2 24,0 26,0 30,8 36,6 35,4

meziročně - 16,8% 11,4% 19,4% 8,1% 8,3% 18,5% 18,8% -3,3%

Počet zaměstnanců (osoba)

Odvětví 25 56 573 63 599 64 127 67 901 73 192 74 949 78 813 83 928 83 075

meziročně - 12,4% 0,8% 5,9% 7,8% 2,4% 5,2% 6,5% -1,0%

Obor 25.2 40 085 44 831 45 248 48 587 53 270 53 795 57 433 62 246 60 848

meziročně - 11,8% 0,9% 7,4% 9,6% 1,0% 6,8% 8,4% -2,2%

Produktivita práce z účetní přidané hodnoty (tis Kč/osoba)

Odvětví 25 413,6 421,4 478,7 534,6 542,4 585,7 638,2 691,0 650,0

meziročně - 1,9% 13,6% 11,7% 1,5% 8,0% 9,0% 8,3% -5,9%

Obor 25.2 356,7 372,5 411,1 456,9 450,5 483,3 536,3 588,0 581,8

meziročně - 4,4% 10,4% 11,1% -1,4% 7,3% 11,0% 9,6% -1,1%
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Příloha 3. Tržní podíl společnosti REHAU, s.r.o.

Tržní podíl společnosti REHAU, s.r.o. 2004 2005 2006 2007 2008

Tržby OKEČ 25 (v mld Kč) 150,258 168,1556 201,889 224,401 207,911

Tržby OKEČ 25.2 (v mld Kč) 88,933 96,265 119,809 137,512 130,974

Tržby Rehau, s.r.o. (v mld Kč) 0,549 0,646 0,623 0,664 0,678

Podíl Rehau na OKEČ 25 (v %) 0,365 0,384 0,309 0,296 0,326

Podíl Rehau na OKEČ 25.2 (v %) 0,617 0,671 0,520 0,483 0,518
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Příloha 4. Rozvaha 2004 až 2008
Rozvaha v plném rozsahu 2004 2005 2006 2007

Netto Netto Netto Netto Netto
AKTIVA CELKEM

A. 0 0 0 0 0
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1.    Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0
2.    Nehmotné výs ledky výzkum u a vývoje 0 0 0 0 0
3.    Software 737
4.    Ocenitelná práva 0 0 0 0 0
5.    Goodwill 0 0 0 0 0
6.    Jiný dlouhodobý nehm otný majetek 0 0 0 0 0
7.    Nedokončený dlouh. nehmotný m ajetek 377 318 6

8. 0 0 0 0 0
B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek

1.    Pozem ky
2.    Stavby

3.

4.    Pěs titelské celky trvalých poros tů 0 0 0 0 0
5.    Základní s tádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0
6.    Jiný dlouhodobý hm otný m ajetek 0 0 0 0 0
7.    Nedokončený dlouh. hm otný majetek 473
8.    Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0
9.    Oceňovací rozdíl k nabytém u majetku 0 0 0 0 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0

2.
0 0 0 0 0

3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
5.    Jiný dlouhodobý finanční m ajetek 0 0 0 0 0
6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční m ajetek 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0
C. OBĚŽNÁ AKTIVA
C.I. Zásoby

1.    Materiál
2.    Nedokončená výroba a polotovary
3.    Výrobky
4.    Zvířata 0 0 0 0 0
5.    Zboží
6.    Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0

2 008

944 956 958 076 1 084 364 1 088 852 1 500 493
POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ 
KAPITÁL

380 952 321 198 408 268 606 177 743 112
3 920 4 678 2 687 1 711 1 895

3 543 2 853 2 369 1 705

1 825 1 158
   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný m ajetek

377 032 316 520 405 581 604 466 741 217
43 461 43 461 43 461 43 461 43 461

228 146 212 512 243 441 234 395 405 025
   Sam ostatné m ovité věci a soubory m ov. 
věcí 104 377 58 940 118 206 101 653 229 469

1 048 1 607 213 991 46 706
10 966 16 556

   Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem

   Půjčky a úvěry ovládaným  a řízeným  
osobám
   a účetním  jednotkám  pod podstatným  
vlivem

    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
m ajetek

484 729 569 854 603 218 400 214 583 099
128 736 123 313 142 879 127 519 135 488

42 510 50 103 49 492 47 098 63 248
3 563 4 922 2 559 2 584 3 809

17 183 15 841 18 545 16 763 21 358

65 480 52 447 72 283 61 074 47 073
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C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 46 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0
5.    Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0
6.    Jiné pohledávky 0 0 0 0 0
7. Odložená daňová pohledávka 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky
1.    Pohledávky z obchodních vztahů

2. 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0
5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0
6.    Stát - daňové pohledávky 0 115
7.    Ostatní poskytnuté zálohy 0 818
8.    Dohadné účty aktivní 0 45 0
9.    Jiné pohledávky 839 64 200

C.IV. Finanční majetek 936
1.    Peníze 143 123 98 142 120
2.    Účty v bankách 816
3.    Krátkodobý finanční majetek 0 0 0
4.    Pořizovaný krátkodobý majetek 0 0 0 0 0

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv
D.I. Časové rozlišení

1.    Náklady příštích období
2.    Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0
3.    Příjmy příštích období 397

1 272 2 036

   Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami
   Pohledávky za úč. jednotkami pod 
podstatným vlivem
   Pohl. za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení

1 226 2 036
220 860 194 801 328 462 268 997 446 675
216 572 191 867 197 420 250 536 278 219

   Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 130 000
   Pohledávky za úč. jednotkami pod 
podstatným vlivem
   Pohl. za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení

3 171 15 190 23 661
1 006 3 071 13 420
1 089 128 448

1 117 2 927
133 861 249 704 131 877 3 698

133 718 93 581 25 511 3 556
156 000 106 268

79 275 67 024 72 878 82 461 174 282
79 275 67 024 72 878 82 461 174 282
75 232 66 627 70 280 76 164 163 975

4 043 2 598 6 297 10 307
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PASIVA 2004 2005 2006 2007 2008
   PASIVA CELKEM

A. VLASTNÍ KAPITÁL
A.I. Základní kapitál

1.    Základní kapitál
2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0
3.    Změny vlastního kapitálu 0 0 0 0

A.II. Kapitálové fondy 59 59 59 59 59
1.    Emisní ážio 0 0 0 0 0
2.    Ostatní kapitálové fondy 59 59 59 59 59

3. 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

1.    Zákonný rezervní fond
2.    Statutární a ostatní fondy

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 0
1.    Nerozdělený zisk minulých let 0
2.    Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0

A.V.

B. CIZÍ ZDROJE
B.I. Rezervy

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0
2.    Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0
3.    Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0
4.    Ostatní rezervy

B.II. Dlouhodobé závazky
1.    Závazky z obchodních vztahů 697 0
2.    Závazky k ovládanými a říz. osobami 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0
5.    Přijaté zálohy 0 0 0 0 0
6.    Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0
7.    Směnky k úhradě 0 0 0 0 0
8.    Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0
9.    Jiné závazky 0 0 0 0 0

10.    Odložený daňový závazek 0 0
B.III. Krátkodobé závazky 354425 155872

1.     Závazky z obchodních vztahů
2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0
5.     Závazky k zaměstnancům

6.

7.    Stát - daňové závazky a dotace
8.    Přijaté zálohy 0 238 431 75
9.    Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

10.    Dohadné účty pasivní
11.    Jiné závazky 0 35 174 201 126

944 956 958 076 1 084 364 1 088 852 1 500 493
807 276 844 847 693 734 810 343 891 325
330 000 330 000 330 000 330 000 330 000
330 000 330 000 330 000 330 000 330 000

   Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků
   Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách

158 614 162 305 139 740 139 297 141 270
24 288 29 038 35 070 35 070 35 070

134 326 133 267 104 670 104 227 106 200
223 595 231 853 223 935 340 987
223 595 231 853 223 935 340 987

Výsledek hospodaření běžného učetního 
období (+/-) 95 008 120 630 223 935 117 052 79 009

132 736 110 805 389 442 271 492 605 420
2 801 13 754 3 216 3 260 4 146

10 581
2 801 3 173 3 216 3 260 4 146
2 257 2 257 31 801 24 202 29 723
2 257 2 257 2 257

   Závazky k úč. Jednotk. pod podst. vlivem
   Závazky ke společ., člen. družstva a k 
účastníkům sdružení

29 544 23 505 29 723
127 678 94 794 300 351
106 062 74 173 56 459 135 723 158 645

80 790
    Závazky k úč. jednotk. pod podst.  Vlivem
   Závazky ke společ., člen. družstva a k 
účastníkům sdružení 275 251

6 919 6 976 7 174 7 432 9 806
   Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 4 361 4 294 4 333 4 707 4 765

7 462 7 081 7 457 1 665 1 474
35 532

2 874 1 997 3 146 6 069 9 213
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B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0
1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0
2.    Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0
3.    Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv
C.I. Časové rozlišení

1.    Výdaje příštích období
2.    Výnosy příštích období 0 90 0 0

88 158 271 200

88 158 271 200

4 944 2 424 1 188 7 017 3 748
4 944 2 424 1 188 7 017 3 748
4 944 2 334 1 188 3 533 3 748

3 484
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Příloha 5. Výkaz zisku a ztrát 2004 až 2008
Položka č.ř. 2004 2005 2006 2007 2008

I. Tržby za prodej zboží 01
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02

+ OBCHODNÍ MARŽE 03
II. Výkony 04

1. Tržby za prodej vlas tních výrobků a s lužeb 05
2. Změna s tavu zásob vlas tní výroby 06 -261 393 -783
3. Aktivace 07 0 0 0 0 0

B. Výkonová spotřeba 08
1. Spotřeba materiálu a energie 09
2. Služby 10

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11
C. Osobní náklady 12

1. Mzdové náklady 13
2. Odměny členům orgánů spol. a družs tva 14 0 0 0 0 0

3. 15

4. Sociální náklady 16
D. Daně a poplatky 17 659 721 554 398 992
E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18
III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 496 943 543 803
2. Tržby z prodeje materiálu 21 802 893

F. 22 441

1. 23 70 0 0 3 589
2. Prodaný materiál 24 371 907

G. 25

26 0 0 0 0 0
IV. Ostatní provozní výnosy 27
H. Ostatní provozní náklady 28
V. Převod provozních výnosů 29 0 0 0 0 0
I. Převod provoz. nákladů 30 0 0 0 0 0
 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30

912 927 947 387 1 011 077 1 082 324 975 631
744 460 739 520 799 654 871 654 764 450
168 467 207 867 211 423 210 670 211 181
553 235 645 636 622 709 663 022 682 459
548 744 645 897 622 316 663 805 677 598

4 491 4 861

408 704 469 518 463 487 513 347 558 199
291 291 352 279 340 803 359 648 432 398
117 413 117 239 122 684 153 699 125 801
312 998 383 985 370 645 360 345 335 441
127 304 141 238 154 593 168 564 188 590

93 067 103 241 113 125 123 460 141 032

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojiš tění 32 464 36 135 39 646 43 281 44 833

1 773 1 862 1 822 1 823 2 725

63 066 72 214 41 115 39 042 38 259
1 298 6 267 3 922 2 617 1 696

1 254
5 013 2 979 2 074

Zůstatková cena prod. dl. majetku a 
m ateriálu 5 016 2 362 2 126 1 496
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku

5 016 2 362 2 123
Změna s tavu rezerv a opravných položek v 
provozní -1 513 1 154 -2 676 1 584 9 305
oblasti a kom plexních nákladů přís tích 
období

159 285 73 314 49 325 42 017 169 972
147 451 71 095 46 226 46 195 148 065

136 173 172 128 181 718 147 070 120 402
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VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0
Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0 0 0 0 0

1. 34 0 0 0 0 0
jednotkách pod podstatným vlivem 35 0 0 0 0 0

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36 0 0 0 0 0
3. Výnosy z ostatního dl. Finančního majetku 37 0 0 0 0 0

VIII. 38 82 561 202 574 0
K. Náklady z finančního majetku 39 0 0 0 0 0
IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40 0 0 0 0 0

Náklady z přecenění CP derivátů 41 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0
X. Výnosové úroky 43 752 39

Nákladové úroky 44 0 0 152
XI. Ostatní finanční výnosy 45
O. Ostatní finanční náklady 46
XII. Převod finančních výnosů 47 0 0 0 0 0

Převod finančních nákladů 48 0 0 0 0 0
* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 302 660

Daň z příjmů za běžnou činnost 50
1. splatná 51
2. odložená 52 156 -810

** 53

XIII. Mimořádné výnosy 54 0 0 0 0
Mimořádné náklady 55 0 0 0 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56 0 0 0 0
1. splatná 57 0 0 0 0 0
2. odložená 58 0 0 0 0

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období 61

Výsledek hospodaření před zdaněním 62

J.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách a v účetních

Výnosy z krátkodobého fin. majetku

L.

M.
Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti

4 797 3 674 2 691
N. 3 651 9 298

12 169 16 073 4 182 16 857 21 804
17 417 24 538 7 756 19 310 32 748

P.
-4 414 -6 758 -20 203

Q. 36 751 44 740 44 769 30 678 21 190
36 595 45 550 40 563 36 717 14 972

4 206 -6 039 6 218
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU 
ČINNOST 95 008 120 630 137 251 117 052 79 009

114 058
R.

27 374

27 374
86 684

T.
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům

95 008 120 630 223 935 117 052 79 009
131 759 165 370 296 078 147 730 100 199



Příloha 6. Analýza poměrových ukazatelů

Ukazatele rentability m.j. vzorec 2004 2005 2006 2007 2008

Rent. Aktiv -ROA % EBIT/aktiva 13,9 17,6 27,3 13,6 7,3

Rent. VK - ROE % VH za ÚO/VK 11,78 14,3 32,3 14,4 8,9

Rent. Vlož. Kap. - ROI % (VH za ÚO +odpisy) /aktiva 19,6 22,8 38,2 19,3 13,2

Rent. Tržeb - ROS % VH za ÚO/tržby 6,5 7,6 13,7 6,7 4,8

Mzdová nároč. tržeb % Mzdové N/Tržby 6,4 6,5 6,9 7,1 8,5

Ukazatele likvidity 2004 2005 2006 2007 2008

Běžná likvidita Koef. OA/(Kr.Záv..+KBU) 3,8 6,0 1,7 1,6 1,0

Pohotová likvidita Koef. (KRP+FM)/(Kr.Záv..+KBU) 2,8 4,7 1,3 1,1 0,8

Okamžitá likvidita Koef. FM/(Kr.Záv..+KBU) 1,1 2,6 0,4 0,0 0,0

Ukazatele aktivity 2004 2005 2006 2007 2008

Obrat aktiv obrat/rok tržby/aktiva 1,5 1,7 1,5 1,6 1,1

Obrat zásob obrat/rok tržby/zásoby 11,3 12,9 11,4 13,7 12,2

Doba obratu aktiv dny aktiva/tržby/360 232,7 216,5 239 224,5 326,7

Doba obratu zásob dny zásoby/tržby/360 31,7 27,8 31,5 26,3 29,5

Doba obratu pohl. dny pohledávky/tržby/360 54,7 44,5 72,4 55,5 97,3

Doba obratu závazků dny kr.závazky/tržby/360 31,5 21,4 78,1 32,1 65,4

Ukazatele zadluženosti 2004 2005 2006 2007 2008

Podíl VK na aktivech % VK/CA 85,4 88,2 64 74,4 59,4

Celková zadluženost % CZ/CA 14 11,6 37,9 24,9 40,4

Zadluženost VK % CZ/VK 16,4 13,1 56,1 33,5 67,9

Úrokové krytí I Koef. EBIT/úroky 0 46,3 0 972,9 11,8

Úrokové krytí II Koef. (EBIT+odpisy)/úroky 0 66,1 0 1130 15,9

Ukazatele produktivity 2004 2005 2006 2007 2008

Produktivita práce 

z přidané hodnoty

tis Kč/

osoba

Přidaná hodnota / 

počet zaměstnanců

1 003 1 129 1 093 1 060 876

Produktivita práce 

z tržeb

tis Kč/

osoba

Tržby/počet zaměstnanců 4 685 4 686 4 818 5 136 4 317

Počet zaměstnanců (osob) 312 340 339 340 383
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Celkové finanční zdraví podniku lze hodnotit pomocí soustavy ukazatelů, které tvoří 

buď bonitní nebo bankrotní modely. Mezi nejznámější a nejpoužívanější modely patří 

Index bonity IN, Kralickův Quick test a Altmanův index. Poslední dva zmíněné modely 

jsou modely bankrotní. 

Pro celkové zhodnocení finanční situace společnosti  REHAU, s.r.o. bude využita 

analýza pomocí soustavy ukazatelů v podobě Altmanova indexu, který se skládá z pěti 

ukazatelů, jimž je přiřazena konkrétní váha s jakou vstupují do výsledného výpočtu. 

Tabulka 45. Ukazatele pro Altmanův index v letech 2004 až 2005

Ukazatel Váha 2004 2005 2006 2007 2008

x1 EBIT / aktiva 3,3 0,139 0,176 0,273 0,136 0,073

x2 Tržby / aktiva 1 1,547 1,663 1,506 1,604 1,102

x3 VK / CZ 0,6 6,082 7,625 1,784 2,985 1,472

x4 Zadržený zisk / aktiva 1,4 0,237 0,242 0,000 0,206 0,227

x5 Pracovní kapitál / aktiva 1,2 0,377 0,494 0,229 1,143 0,008
Pramen: Výroční zprávy společnosti, vlastní výpočet

Hodnoty jednotlivých ukazatelů v jednotlivých letech se vynásobí s příslušnou vá-

hou a získáme tak absolutní podobu ukazatele v daném roce. Sečteme-li všechny ukaza-

tele  v  daném  roce,  dostaneme  výsledné  Z-skóre,  které  porovnáme  s  doporučenou 

hodnotou a určíme finanční zdraví podniku. 

Tabulka 46. Altmanův index v letech 2004 až 2008

2004 2005 2006 2007 2008

Celkem % Celkem % Celkem % Celkem % Celkem %

x1 0,460 7,2 0,582 7,5 0,901 24,0 0,448 10,4 0,241 9,3

x2 1,547 24,0 1,663 21,5 1,506 40,2 1,604 37,3 1,102 43,2

x3 3,649 56,7 4,575 59,0 1,069 28,5 1,791 41,6 0,883 34,6

x4 0,331 5,1 0,339 4,4 0,000 0,0 0,288 6,7 0,318 14,5

x5 0,452 7,0 0,592 7,6 0,275 7,3 0,172 4,0 0,009 0,4

Z-skóre 6,44 100 7,75 100 3,75 100 4,30 100 2,55 100

Pramen: Tabulka č. 29, vlastní výpočet
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Příloha 7. Analýza pomocí soustavy ukazatelů



Altmanův index finančního zdraví ve svém výpočtu zohledňuje podstatné ukazatele 

finanční analýzy, mezi které patří rentabilita, likvidita a jiné. Pro Z-skóre, které je vý-

sledkem Altmanova indexu jsou stanoveny tři intervaly, jež odrážejí finanční situaci. 

Interval (- ∞; 1,8)       společnost má vážné finanční problémy

Interval (1,8; 2,99)      společnost se nachází v tzv. šedé zóně, tzn. Nedosahuje 

ani vynikajících ale ani špatných výsledků, k fungování 

společnosti to postačí, ale společnost musí počítat s vý-

kyvy, které by mohly nastat 

Interval (2,99; + ∞) společnost dosahuje dobrých výsledků a můžeme před-

povídat dobrou finanční situaci i do budoucna

Společnost v prvních čtyřech letech dosahovala vynikajících finančních výsledků, 

Z-skóre přesáhlo dolní hranici třetího intervalu. V roce 2008 se problémy společnosti 

odrazily i v Altmanově indexu, kdy společnost spadla do šedé zóny a musí si tedy dávat 

pozor na výkyvy trhu, které její finanční zdraví můžou výrazně ovlivnit. 
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Graf 7. Altmanův index společnosti v letech 2004 až 2008
(Pramen: Tabulka č. 30)
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Příloha 8. Analýza generátorů hodnoty (tis. Kč)

Určení investovaného kapitálu 

provozně nutného

2004 2005 2006 2007 2008

Peníze 133 861 93 704 25 609 3 698 936

Krátkodobé závazky 127 678 94 794 354 425 155 872 300 351

Peníze/krátkodobé závazky 1,04 0,99 0,07 0,02 0,003

Provozně nutná likvidita (max. 0,2) 0,2 0,2 0,07 0,02 0,003

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 380 952 321 198 408 268 606 177 743 112

+ Zásoby 128 736 123 313 142879 127 519 135 488

+ Pohledávky 220 860 194 801 328 462 268 997 446 675

+ Provozně nutné peníze 25 536 18 959 25 609 3 698 936

+ Ostatní aktiva 79 275 67 024 72 878 82 461 174 282

 - Krátkodobé závazky 127 678 94 794 354 425 155 872 300 351

 - Ostatní pasiva 4 944 2 424 1 188 7 017 3 748

Pracovní kapitál provozně nutný 321 785 306 879 71 336 319 786 453 282

Investovaný kapitál provozně nutný 702 737 628 077 479 604 925 963 1 196 394

Určení korigovaného provozního 

výsledku hospodaření

2004 2005 2006 2007 2008

+ Provozní výsledek hospodaření 136 173 172 128 181 718 147 070 120 402

     Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  

a materiálu 

1 298 6 267 3 922 2 617 1 696

     - Zůstatková cena dlouhodobého maje-

tku a materiálu

441 5 016 2 362 2 126 1 496

 - Výsledek hospodaření z prodeje majetku 857 1251 1 560 491 200

Korigovaný provozní výsledek 

hospodaření

135 316 170 877 180 158 146 579 120 202
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Příloha 9. Tempa růstu generátorů hodnoty

Tempa růstu generátorů 

hodnoty

m.j. 2004 2005 2006 2007 2008 tempo

Výkony tis Kč 553 235 645 636 622 709 663 022 682 459 5,68%

Tržby za prodej zboží tis Kč 912 927 947 387 1 011 077 1 082 324 975 631 1,92%

Korigovaný provozní VH tis Kč 135 316 170 877 180 158 146 579 120 202 -1,23%

Sazba daně z příjmu PO36 % 28 26 24 24 21 -6,83%

Daň z korig. provozního VH tis Kč 37 888 44 428 43237,92 35 179 25 242 -8,34%

Odpisy tis Kč 63 066 72 214 41 115 39 042 38 259 -8,9%

Korigovaný provozní VH 

před odpisy shora

tis Kč 198 382 243 091 221 273 185 621 158 461 -4,30%

Zisková marže shora % 13,5 15,3 13,5 10,6 9,6 -7,34%

Celkové tržby tis Kč 1 466 162 1 593 023 1 633 786 1 745 346 1 658 090 3,26%

Náklady na prodané zboží tis Kč 744 460 739 520 799 654 871 654 764 450 1,04%

Výkonová spotřeba tis Kč 408 704 469 518 463 487 513 347 558 199 8,27%

Osobní náklady tis Kč 127 304 141 238 154 593 168 564 188 590 10,33%

Ostatní provozní výnosy 

(náklady)

tis Kč 12 688 344 5 221 -6 160 11 610

Korigovaný provozní VH 

před odpisy zdola

tis Kč 198 382 243 091 221 273 185 621 158 461 -4,24%

Zisková marže zdola % 13,5 15,3 13,5 10,6 9,6 -7,34%

36 PO = právnických osob
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Graf 8. Vývoj HDP v letech 1995 až 2009

Graf 9. Závislost vývoje tržeb odvětví na HDP
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Příloha 10. Prognóza tržeb
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Graf 10. Závislost vývoje tržeb společnosti REHAU, s.r.o. na tržbách odvětví
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Příloha 11. Metoda DFC - podklady
Výpočet provozně nutných peněžních prostředků
 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Provozně potřebná likvidita 0 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Krátkodobé závazky 300 351 197 621 202 377 217 018 224 048 231 019
Provozně potřebný finanční 

majetek
936 39 524 40 475 43 404 44 810 46 204

Provozně nepotřebný fi-

nanční majetek
0 0 0 0 0 0

          
Investovaný provozně nutný kapitál
 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dlouhodobý majetek 743 112 687 060 650 934 617 616 586 637 557 608
Upravený pracovní kapitál 453 282 371 453 378 662 400 855 411 512 422 078
Investovaný kapitál celkem 1 196 394 1 058 514 1 029 596 1 018 471 998 149 979 686
          
Korigovaný provozní VH 98 295 133 461 141 609 158 549 167 268 175 523
Korigovaný prov. VH po 

upravené dani
77 653 106 769 114 703 128 424 135 487 142 174

          
          
Podklady pro odhad druhé fáze
 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tempo růstu KPVH -30,29% 37,49% 7,43% 11,96% 5,50% 4,94%
Míra investic netto -2,82% -129,14% -25,21% -8,66% -15,00% -12,99%
Rentabilita investic netto -5,44% 10,77% -5,75% -47,45% -63,48% -32,91%
Rentabilita investovaného 

kapitálu
8,39% 8,92% 12,16% 14,07% 15,11% 16,27%
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