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1  ÚVOD 

Dizertační práce „Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu 

v reálné konkurenci ČR“ vznikla v rámci doktorského studia v oboru Soudní 

inženýrství. 

Důležitou součástí tvůrčích aktivit v tomto oboru je též výzkum v oblasti 

oceňování majetku, jehož výsledky se využívají v ekonomickém znalectví.  

Soudní inženýrství, jakožto vědní obor, který je nadstavbou technických a 

technicko-ekonomických oborů znalectví, pro které je datovou, metodologickou, 

informační a znalostní databází (1, s. 10) se zabývá též výzkumem v oblasti 

oceňování majetku. Získané poznatky se pak využívají ve znaleckém oboru 

Ekonomika, ve kterém vzniká největší potřeba znaleckých posudků v odvětví Ceny 

a odhady, což dokládá i počet znalců zapsaných pro toto odvětví, kdy z celkového 

počtu znalců 8 414 jich 5 364 působí v odvětví Ceny a odhady (údaje k 11. 8. 2019). 

Tito znalci pracují v řadě specializací, mezi které patří i zaměření na oceňování 

obchodních závodů (dříve oceňování podniků). V rámci této specializace sice působí 

jen 132 znalců, avšak při své činnosti tito řeší jedny z nejsložitějších typů 

oceňovacích problémů. Zabývají se totiž posuzováním hodnoty velmi složitých 

soustav, jakými jsou obchodní závody, které zpravidla bývají hodně vysoké. 

Tato práce pak přispívá k rozvoji poznání o chování obchodních závodů  

v měnících se makroekonomických podmínkách, a to z hlediska potřeb výše 

uvedeného znaleckého oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady a v oblasti 

specializace oceňování obchodních závodů. 

2  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Ve vztahu k ocenění obchodních závodů existuje celá řada publikací (2), (3), (4), 

(5), (7), z nichž většina je zaměřena na ocenění založené na analýze výnosů.  

Allman (2, s. 185-207) se podrobně věnuje výnosové metodě DCF entity, při jejíž 

aplikaci považuje za nejobtížnější část odhad budoucích peněžních toků a tempa 

růstu. Autor zde popisuje možné způsoby, jak dosáhnout správného odhadu pokud 

možno s co největší přesností a upozorňuje na význam pokračující hodnoty, která se 

rozhodujícím způsobem podílí na odhadu celkové hodnoty obchodního závodu 

a podrobně se zabývá jednotlivými způsoby jejího výpočtu. 

Fernández (3, s. 1-30) detailně popisuje jednotlivé výnosové metody, a sice 

metodu diskontovaného peněžního toku, metodu kapitalizovaných čistých výnosů, 

metodu ekonomické přidané hodnoty a metody kombinované, jejichž základem jsou 

jak metody výnosové, tak majetkové. Uvádí, že jednou z nejčastěji používaných 

metod oceňování založeného na analýze výnosů je metoda DCF entity, za jejíž 

neobtížnější část považuje odhad budoucích peněžních toků a tempa růstu, a to  

z důvodu možného vzniku podstatných odchylek prognózovaných hodnot od 

reálných hodnot. Na závěr autor popisuje nejčastější chyby, kterých se oceňovatelé 

dopouštějí při oceňování obchodních závodů a uvádí doporučení, jak lze 

prognózovat chování obchodních závodů co nejpřesněji. 
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Rovněž autoři Goedhart, Koller a Wessels (4, s. 7-11) mezi nejčastěji používané 

výnosové metody ocenění řadí metody diskontovaných peněžních toků a upozorňují 

na úskalí těchto metod. Tato spatřují v provedení nepřesného odhadu budoucích 

peněžních toků a tempa růstu, a proto uvádějí způsoby, jakými lze provádět tyto 

prognózy co nejpřesněji. Za optimální považují provést ještě před vlastním odhadem 

peněžních toků a tempa růstu podrobnou analýzu poměrových ukazatelů, která by 

nebezpečí nepřesného odhadu měla zabránit. 

Mařík a Maříková (5, s. 37-56) uvádějí, že při stanovení hodnoty metodou DCF 

entity lze vycházet z přístupů založených na bázi hodnoty tržní, subjektivní, 

objektivizované a komplexního přístupu na základě kolínské školy, které jsou 

označovány též jako hodnotové báze či kategorie hodnoty. Autoři upozorňují na 

skutečnost, že při určování výnosové hodnoty stanovené metodou DCF entity na 

bázi hodnoty objektivizované je nezbytné dodržovat několik zásad, které se týkají 

udržení substance, volného zisku, nepotřebného majetku, možností změn v 

obchodním závodu, metod, managementu a zdanění. Naopak při určování výnosové 

hodnoty stanovené metodou DCF entity na bázi hodnoty tržní by měla být dodržena 

zásada, že toto ocenění je odvozeno z dat specifických pro odpovídající trh a mělo 

by se opírat o metody a postupy, které se snaží odrážet myšlenkové postupy 

účastníků příslušného trhu. V případě stanovení výnosové hodnoty metodou DCF 

entity na bázi hodnoty investiční autoři doporučují vycházet z peněžních toků 

očekávaných konkrétním investorem. Co se týká určení výnosové hodnoty metodou 

DCF entity na bázi komplexního přístupu na základě kolínské školy, tak toto je 

považováno za syntézu předchozích třech přístupů. 

3  FORMULACE PROBLÉMOVÉ SITUACE, CÍLE DIZERTAČNÍ 

PRÁCE, FORMULACE PROBLÉMŮ 

3.1 FORMULACE PROBLÉMOVÉ SITUACE, CÍLE DIZERTAČNÍ 

PRÁCE 

Jak vyplývá z provedené analýzy, v publikacích, které jsou využívány pro 

oceňování obchodních závodů, je zdůrazňována zejména potřeba správně 

prognózovat chování závodů v průběhu jejich dalšího vývoje. Pro oceňování 

obchodních závodů lze dohledat i řadu doporučení, jak lze jejich chování 

prognózovat. Tato doporučení jsou však dobře uplatnitelná zejména za stabilních 

makroekonomických podmínek. Je však velmi obtížné prognózovat chování závodů 

za podmínek dynamických změn na trhu, kdy jsou obchodní závody nuceny měnit 

své obchodní strategie vlivem zmenšujícího se počtu zakázek, v jehož důsledku se 

posiluje konkurenční chování subjektů působících na daném trhu. Závody se pak 

snaží přizpůsobit novým měnícím se podmínkám změnami strategie a z pohledu 

znalce bývá nesnadné posoudit nejlepší způsob využití majetku a prognózovat další 

vývoj obchodního závodu zejména pro potřeby výnosového ocenění.  

Současně se ukazuje, že pro oceňování obchodních závodů se používají relativně 

jednoduché výpočtové modely. Vstupní veličiny však musí zohlednit velké množství 
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charakteristik, které mají vliv na cenu a jejich kvantifikace bývá tím obtížnější, čím 

dynamičtěji se mění makroekonomické okolí, jenž na závody působí a ovlivňuje 

jejich chování. 

Z těchto důvodů se tak jeví jako účelné zkoumání v této oblasti, založené na 

experimentální práci, která by sloužila pro získání poznatků o chování celého 

lokálního trhu, kde působí vzájemně si konkurující obchodní závody s obdobným 

zaměřením činnosti, jenž jsou vystaveny stejným změnám makroekonomických 

podmínek. Tato experimentální práce by rovněž umožnila získat nové poznatky o 

efektivitě strategií a využití majetku jednotlivých obchodních závodů za situace, kdy 

na trhu vzniká nerovnováha vyvolaná změnou vnějších podmínek. Tyto poznatky by 

pak přispívaly k rozvoji metod zaměřených na modelování chování obchodních 

závodů v souvislosti se stanovením jejich hodnoty. 

Cílem dizertační práce tedy je: 

1. získat poznatky jednak o chování lokálního trhu, kde působí více obchodních 

závodů s obdobným zaměřením a vzájemně si konkurují a dále též o chování 

jednotlivých obchodních závodů samostatně za situace, kdy na trhu vzniká 

nerovnováha vyvolaná změnou vnějších podmínek, a to včetně poznatků o 

efektivnosti jejich obchodních strategií, 

2. získané poznatky využít pro rozvoj metod zaměřených na modelování 

chování obchodních závodů v souvislosti se stanovením jejich hodnoty. 

3.2 FORMULACE PROBLÉMŮ 

Za účelem dosažení výše uvedeného cíle dizertační práce je třeba vyřešit 

následující problémy:  

1. Najít metodu, pomocí které by bylo možné získat poznatky jak o chování 

lokálního trhu, tak i o chování vzájemně si konkurujících obchodních závodů 

na něm působících v období nestabilních ekonomických podmínek. 

2. Ze získaných poznatků dovodit závěry, které by byly využitelné při 

oceňování obchodních závodů při dynamických změnách na trhu. 

4  ŘEŠENÍ PROBLÉMU Č. 1 – ZJIŠŤOVÁNÍ CHOVÁNÍ 

OBCHODNÍCH ZÁVODŮ 

4.1 ANALÝZA SOUSTAVY 

Ve vztahu k výše vymezenému problému č. 1 je potřebné se v práci zabývat jak 

chováním trhu, na kterém jednotlivé obchodní závody působí, tak i chováním 

obchodních závodů z hlediska jejich vzájemné konkurence.  

Prvním typem objektu, jenž je předmětem zájmu této práce, jsou proto obchodní 

závody, které působí na společném trhu a vzájemně si konkurují. O každém z těchto 

závodů je vhodné uvažovat jako o ekonomické soustavě, která je vytvořena za 

účelem dosahování zisku. 

Druhým typem objektu, jenž je předmětem zájmu této práce, je soustava trh, na 

kterém sledované závody působí. Jedná se rovněž o ekonomickou soustavu, jejímž 

cílovým chováním je realizace vlastní směny. 
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4.2 VOLBA METODY 

Protože vlastnosti a chování makrosoustavy trhu a dílčích podsoustav v podobě 

obchodních závodů nelze dost dobře zkoumat pomocí výpočtového modelování, 

jako vhodný způsob získávání poznatků o jejich chování se ukazuje možnost 

pozorovat jejich chování v reálných měnících se podmínkách formou ekonomického 

experimentu.  

Ve vztahu k ekonomickému experimentu existuje v dostupné literatuře pouze 

omezené množství informací, a proto se pro účely této práce jeví jako vhodné využít 

též poznatků z oblasti technického experimentu. K nejucelenějším zdrojům 

zabývajícím se touto problematikou bezesporu patří publikace „Systémové pojetí 

vybraných oborů pro techniky“, která se rovněž věnuje systémovému pojetí 

technického experimentu. Jak uvádí Janíček (6, s. 298-299), nedílnou součástí 

každého experimentu je výběr experimentálních veličin.  

V případě ekonomického experimentu mají experimentální veličiny charakter 

ekonomických veličin. Z hlediska obchodních závodů lze za podstatné považovat 

veličiny popisující jejich strukturu, efektivitu procesů, podněty a projevy a u 

lokálního trhu charakteristiky jeho chování. Ke struktuře experimentu Janíček  

(6, s. 293) mj. uvádí, že experiment se skládá ze čtyř etap, a to přípravné, návrhové, 

realizační a vyhodnocovací a má svoji strukturu procesní, technickou, teoretickou a 

programovou. 

4.3 PŘÍPRAVA EXPERIMENTU 

Janíček (6, s. 291-292) doporučuje členit experiment podle šesti hledisek, kterými 

jsou typ objektu, na němž se experiment realizuje, obor, ve kterém se experiment 

realizuje, místo realizace experimentu, způsob využití experimentu ve výpočtovém 

modelování, způsob řízení experimentu a cíl využití experimentu. Ve vztahu k těmto 

kritériím bylo z hlediska potřeb této práce zvoleno, že bude vhodné experiment 

realizovat jako ekonomický a reálný. Bude tedy uskutečněn na skutečném 

odvětvově orientovaném trhu se skutečnými obchodními závody. Z pohledu místa 

realizace bude proveden v konkrétních provozních podmínkách obchodních závodů. 

Z důvodu nemožnosti jeho aktivního řízení bude realizován jako pasivní. Dále bude 

v rámci experimentu zkoumáno chování, kdy na celý trh a tedy i obchodní závody 

působí významné změny makroekonomických podmínek.  

4.4 NÁVRH EXPERIMENTU 

Tím, že předmětem zájmu v této práci je ekonomický experiment, návrhová etapa 

je složena pouze z výběru experimentálního objektu a z výběru sledovaných veličin 

pro zjištění reálného chování experimentálních objektů. 

Výběr experimentálního objektu 

Ve vztahu k cíli experimentu jsou v dalších úvahách rozlišovány dva typy 

experimentálních objektů, přičemž prvním typem je reálný trh tvořený soustavou 

reálných vzájemně si konkurujících obchodních závodů a druhým typem jsou 

jednotlivé reálné obchodní závody.  
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Z důvodu realizovatelnosti experimentu byla pro výběr trhu zvolena čtyři kritéria, 

a sice byl hledán trh: 

• relativně malý, na kterém by působil pouze omezený počet obchodních 

závodů, a to z důvodu jeho realizovatelnosti, 

• odvětvově orientovaný, a to takový, na kterém by působily obchodní závody 

s obdobným předmětem obchodní činnosti, a to z důvodu jejich možné 

porovnatelnosti, 

• relativně uzavřený s omezenými vazbami na okolí, a to z důvodu jednak 

omezené možnosti vstupu dalších konkurentů na trh a dále rovněž významně 

neměnných požadavků na dodavatele, 

• lokální s obchodními závody, které by působily ve stejném regionu. 

Z hlediska výběru typu vhodných obchodních závodů bylo zvažováno zejména 

hledisko podílu dlouhodobého hmotného majetku ve struktuře obchodních závodů. 

Jako vhodné se tak jevilo zkoumat chování závodů, které mají ve své struktuře velký 

podíl dlouhodobého hmotného majetku a obtížněji se pak vyrovnávají se změnami 

makroekonomických podmínek. 

Z hlediska velikosti se jako vhodné jevilo vybrat střední závody, které bývají 

převážně orientovány jen na lokální trh. 

Po zvážení výše popsaných hledisek tedy byl jako vhodný experimentální objekt 

hledán lokální trh, na kterém působí střední obchodní závody s tak velkým podílem 

dlouhodobého hmotného majetku, aby na něm bylo možné dobře sledovat vliv 

nestabilních ekonomických podmínek (tj. vliv ekonomické krize) na hospodářské 

výsledky závodů. 

Jako vhodné místo pro realizaci experimentu byl zvolen jeden ze čtyř okresů 

Pardubického kraje, který podle údajů Českého statistického úřadu patřil v rámci ČR 

k oblastem nejvíce zasaženým ekonomickou krizí a zároveň se potýkal s dlouhodobě 

nejvyšší nezaměstnaností v Pardubickém kraji. V tomto místě byl pak vybrán trh, na 

němž působí střední stavební závody s obdobným předmětem činnosti, kterým je 

výstavba rodinných domů, výroba ocelových konstrukcí hal, realizace staveb na klíč 

a práce zámečnické, tesařské, klempířské a pokrývačské.  

Výběr sledovaných veličin pro zjištění reálného chování experimentálních 

objektů  

Při výběru veličin a vyhodnocení experimentu bylo vycházeno z následující 

Janíčkovy úvahy (6, s. 22): 

„Pro každý objekt je charakteristické, že má určité okolí, tvar (geometrii), a že 

v okolí zaujímá určitou polohu (topologii). S okolím má určité vazby, přes které se 

realizují interakce, které objekt aktivují a ovlivňují. Aktivace objektu vyvolává na 

něm procesy, a ty mění jeho stavy. Objekt se do svého okolí určitým způsobem 

projevuje, což má určité důsledky. Všechny uvedené entity, tedy okolí objektu, jeho 

topologii, geometrii, vazby, aktivace, ovlivňování, procesy, stavy, projevy a důsledky 

lze popsat veličinami. To umožňuje vytvořit systém podstatných veličin na objektu.“ 
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Jak vyplývá z výše uvedeného, systém podstatných veličin lze vytvářet (6, s. 22) 

jako systém tvořený devíti podmnožinami veličin (S0-S8), které zahrnují veličiny 

environmentální, objektové, vazbové, aktivační, ovlivňující, strukturně-vlastnostní, 

procesní a stavové, projevové a důsledkové. 

Na základě výše uvedené úvahy byl ve vztahu k realizovanému experimentu 

vytvořen systém podstatných veličin jak pro lokální trh, tak pro střední stavební 

závod dle obr. 1 a obr. 2. 

 
Obr. 1 Systém podstatných veličin lokálního trhu z pohledu realizovaného experimentu 

 

Obr. 2 Systém podstatných veličin středního stavebního závodu z pohledu realizovaného 

experimentu 

4.5 REALIZACE EXPERIMENTU 

Za účelem získání poznatků o chování stavebních závodů a soustavy trhu byl 

experiment realizován po dobu dvanácti let (od roku 2004 do roku 2015), tedy v 

období prakticky celého střednědobého hospodářského cyklu od fáze expanze přes 

vrchol, recesi, depresi, krizi až po růst. Vybrané údaje byly u závodů sledovány až 

do roku 2018. 

Na počátku experimentu byl lokální trh tvořen pěti středními stavebními závody 

označenými jako X1, X2, X3, X4 a X5 (soustavou prodávajících), jejichž právní 

STRUKTURNÍ VELIČINY 
BEN – Počet stavebních 

závodů  

PROJEVOVÉ VELIČINY 
TVBO – Celkový objem 

stavebních zakázek  

OKOLÍ ΩE 
LOKÁLNÍ TRH TVOŘENÝ 

SOUSTAVOU STŘEDNÍCH 
STAVEBNÍCH ZÁVODŮ (ΩE) 

 

PROCESNÍ VELIČINY 
Ukazatele rentability 

- ROA, ROE, ROS 
Ukazatele aktivity 

- TAT, ET, IT, RT 
Ukazatele zadluženosti 

- DR, ER 
Ukazatele likvidity 

- CPR, QR, CR 
Souhrnné ukazatele hodnocení finanční úrovně 

 obchodního závodu  
- Z 

STRUKTURNÍ VELIČINY 
Strukturní majetkové veličiny 

- TA, FA, CA, I, R, STFA, OA 
Strukturní finanční veličiny 

- TL, E, D, LTC, STD, OL  
Strukturní personální veličiny 

 EN, PWN, NPWN 

PROJEVOVÉ  VELIČINY 
- S – Tržby  
-  EBIT –Zisk před úroky a 

zdaněním  
-  EAT – Zisk po zdanění  
-  UPPY – Nerozdělený 

zisk minulých let  

PODNĚTY 
BOS – 

Velikost 
stavebních 

zakázek 
závodu  

 

STŘEDNÍ STAVEBNÍ ZÁVOD ΩE 

OKOLÍ OΩE 



11 

formou podnikání jsou obchodní společnosti s ručením omezeným. Na chování 

kupujících bylo usuzováno na základě celkového objemu zakázek poptávaných 

u sledovaných závodů. 

4.6 VYHODNOCENÍ EXPERIMENTU 

Průběh fází ekonomického cyklu 

Změna velikosti trhu v průběhu realizace experimentu byla posuzována podle 

celkového objemu stavebních zakázek všech stavebních závodů působících na 

daném trhu. Jednalo se o 5 výše popsaných závodů. Jak je zřejmé z grafu na obr. 3, 

sledovaný trh procházel po dobu realizace experimentu jednotlivými fázemi 

hospodářského cyklu. Od roku 2004 na něm probíhala expanze, jejíž vrchol nastal  

v roce 2006. V roce 2007 nastala na tomto trhu recese, která vyústila v ekonomickou 

krizi, jejíž dno bylo zaznamenáno v roce 2010. V roce 2011 došlo k následnému 

růstu, který je podrobně sledován až do roku 2015.  

 

Obr. 3 Celkový objem stavebních zakázek realizovaný na sledovaném trhu v období 

od roku 2004 do roku 2015 

Expanze (2004–2006) a vrchol (2006)  

V období expanze v letech 2004–2006 působily všechny stavební závody pouze 

na sledovaném lokálním trhu a nedodávaly výrobky na jiné tuzemské ani zahraniční 

trhy, z čehož vyplývá, že si objem poptávaných zakázek na trhu v daném segmentu a 

souhrnná produkce závodů odpovídaly.  

Na počátku sledovaného období v roce 2004 činily poptávka na trhu a celková 

produkce 273 571 tis. Kč, přičemž do roku 2006 postupně vzrostly až na 

387 008 tis. Kč, kdy dosáhly svého vrcholu, viz též grafy na obr. 4 a), b), ve kterých 

jsou navíc rozlišeny podíly jednotlivých závodů na uspokojení poptávky na 

sledovaném trhu a z hlediska jejich souhrnné produkce.  

Rok 2006, kdy poptávka na sledovaném trhu dosáhla svého vrcholu, byl zvolen za 

etalon a jednotlivé roky sledovaného období s ním byly porovnávány.  



 

 

  

  
Obr. 4 Porovnání poptávky na sledovaném trhu a souhrnné produkce sledovaných závodů: a) podíly závodů na uspokojení poptávky na 

sledovaném trhu, b) podíly sledovaných závodů na souhrnné produkci, c) struktura poptávky na sledovaném trhu podle typu produktů 

závodů, d) struktura výroby závodů podle typu produktů 



 

 

  

  

Obr. 5 Porovnání poptávky na sledovaném trhu a souhrnné produkce sledovaných závodů v %: a) podíly závodů na uspokojení 

poptávky na sledovaném trhu, b) podíly sledovaných závodů na souhrnné produkci, c) struktura poptávky na sledovaném trhu podle 

typu produktů závodů, d) struktura výroby závodů podle typu produktů
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Z porovnání grafů na obr. 4 a), b) a z procentních údajů v grafech na obr. 5 a), b) 

vyplývá, že ve vrcholu v roce 2006 měl největší podíl na uspokojování poptávky na 

trhu závod X1 (30 %), čemuž odpovídal i stejný podíl na souhrnné produkci závodů.  

Závod X1 tak bylo možné považovat za lídra na trhu i mezi závody. Podíly 

ostatních závodů byly nižší. 

Po celé sledované období měly všechny závody stejné spektrum výroby, přičemž 

nabízely 4 typy produktů – výstavbu rodinných domů, výrobu ocelových konstrukcí 

hal, práce PSV a realizaci staveb na klíč.  

Jak vyplývá z grafu na obr. 4 c) a procentních údajů na obr. 5 c), v roce 2006 byly 

na sledovaném trhu poptávány produkty v celkovém objemu 387 008 tis. Kč, 

přičemž nejvyšší objem tvořila poptávka po výstavbě rodinných domů (35 %), 

následovala poptávka po výrobě ocelových konstrukcí hal (25 %) a po pracích PSV 

(24 %). Nejmenší objem poptávaných prací byl spojen s realizací staveb na klíč 

(16 %).  

Jak je patrné z grafů na obr. 4 d) a na obr. 5 d), těmto poměrům odpovídal i 

souhrnný objem produkce všech závodů a procentní zastoupení jednotlivých typů 

produktů v jejich výrobním programu, což bylo dáno tím, že všechny závody 

působily jen na sledovaném trhu. Objem produkce závodů tak přímo odpovídal 

objemu poptávky na trhu. 

Recese a ekonomická krize (2007–2010) a dno (2010)  

V období recese a následné ekonomické krize v letech 2007–2010 došlo ke změně 

v tom, že zatímco do roku 2008 působily všechny závody pouze na sledovaném 

trhu, od roku 2009 začal závod X2 vyrábět a dodávat ocelové konstrukce hal na 

zahraniční trhy. Tímto vzniká rozdíl mezi poptávkou na sledovaném trhu a celkovou 

produkcí závodů, která byla vyšší právě o produkci v oblasti výroby ocelových 

konstrukcí uplatňovanou závodem X2 v zahraničí. 

Od roku 2006 do roku 2010 došlo z hlediska poptávky na sledovaném trhu  

k poklesu celkového objemu stavebních zakázek o 45 %. Jak vyplývá z grafu na  

obr. 4 a), celkový objem stavebních zakázek všech závodů uplatněných na 

sledovaném trhu se v tomto období snížil z 387 008 tis. Kč na 211 040 tis. Kč.  

Pokles souhrnné produkce všech závodů, viz graf na obr. 4 b), byl však nižší, 

neboť závod X2 dodával ocelové konstrukce hal také na zahraniční trhy. Celková 

produkce závodů se tak od roku 2006 do roku 2010 snížila méně, a sice 

z 387 008 tis. Kč na 254 890 tis. Kč (tedy jen o 34 %). Protože se i tak jednalo o 

nejnižší hodnotu celkového objemu stavebních zakázek za celé období realizace 

experimentu, byl rok 2010 označen za dno ekonomické krize. 

Jak je zřejmé z grafu na obr. 5 a), v roce 2010 měl největší podíl na uspokojení 

poptávky na trhu závod X4 (24 %) a postupně se tak stal novým lídrem na 

sledovaném trhu, nikoliv však z hlediska celkového objemu výroby. Jak je zřejmé 

z grafu na obr. 5 b), na souhrnném objemu výroby všech závodů se nejvíce podílel 

závod X2 (z 27 %), který začal svoji produkci uplatňovat na zahraničních trzích a 

stal se tak lídrem mezi závody.  
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Jak vyplývá z grafu na obr. 5 d), v souhrnné produkci závodů, která v roce 2010 

činila 254 890 tis. Kč, začala převažovat výroba ocelových konstrukcí hal 

(16 %+17 %=33 %), následovala výstavba rodinných domů (32 %), práce PSV 

(21 %) a realizace staveb na klíč (14 %).  

Oproti roku 2006 se změnila i struktura poptávaných produktů. V roce 2010 byly 

na sledovaném trhu poptávány produkty v celkovém objemu 211 040 tis. Kč a jak 

vyplývá z grafu na obr. 5 c), z 39 % se jednalo o zakázky na výstavbu rodinných 

domů, z 25 % o zakázky na práce PSV, z 19 % o zakázky na výrobu ocelových 

konstrukcí hal a jen ze 17 % o zakázky na realizaci staveb na klíč.  

Růst (2011–2015) 

V období růstu, který nastal v roce 2011 a byl sledován do roku 2015, působilo na 

sledovaném trhu i nadále všech pět závodů. Stavební závod X2 dále vyráběl a 

dodával ocelové konstrukce hal do zahraničí. 

Od roku 2010 do roku 2015 vzrostl z hlediska poptávky na sledovaném trhu 

celkový objem stavebních zakázek z 211 040 tis. Kč na 298 300 tis. Kč, přičemž byl 

o 88 708 tis. Kč (tj. o 23 %) nižší než ve vrcholu v roce 2006, viz graf na obr. 4 a). 

Souhrnná produkce všech závodů, viz graf na obr. 4 b), se však zvýšila více, 

neboť závod X2 i nadále dodával ocelové konstrukce hal na zahraniční trhy. 

Od roku 2010 do roku 2015 se zvýšila z 254 890 tis. Kč na 384 150 tis. Kč a byla 

tedy jen o 2 858 tis. Kč (tj o 1 %) nižší než ve vrcholu v roce 2006. 

Jak je zřejmé z grafu na obr. 5 a), na konci sledovaného období v roce 2015 měl 

největší podíl na uspokojování poptávky na trhu stavební závod X3 (22 %). Tento 

závod se tak postupně stal mírným lídrem na trhu. Výrazným lídrem mezi závody se 

však stal závod X2, který se na souhrnné produkci všech závodů podílel již 39 %, 

viz graf na obr.5 b).  

Jak vyplývá z grafu na obr. 5 d), v souhrnné produkci závodů, která v roce 2015 

činila 384 150 tis. Kč, významně převažovala výroba ocelových konstrukcí hal 

(14 %+22 %=36 %), následovala výstavba rodinných domů (29 %), práce 

PSV (19 %) a realizace staveb na klíč (16 %). 

V roce 2015 byly na sledovaném trhu poptávány produkty v celkovém objemu 

298 300 tis. Kč a jak vyplývá z grafu na obr. 5 c), z 38 % se jednalo o zakázky na 

výstavbu rodinných domů, z 24 % o zakázky na práce PSV, z 20 % o zakázky na 

realizaci staveb na klíč a jen z 18 % o zakázky na výrobu ocelových konstrukcí hal. 

4.7 ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

Obecně ke generátorům hodnoty 

Střední stavební závody X1, X2, X3, X4 a X5 sledované v rámci experimentu 

byly vystaveny stejné změně vnějších ekonomických podmínek, přičemž každý z 

nich reagoval na vzniklou situaci jiným způsobem. Při popisu a hodnocení chování 

sledovaných závodů jsou posuzovány charakteristiky, které jsou považovány za 

určující pro stanovení jejich hodnoty. Tyto Mařík (7, s. 109) označuje jako  

tzv. generátory hodnoty.  
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Mařík (7, s. 109) uvádí, že k nejvýznamnějším generátorům hodnoty patří tržby, 

provozní zisková marže, pracovní kapitál a investice do dlouhodobého majetku. 

V systémovém pojetí tak lze za generátory hodnoty považovat vybrané veličiny 

popisující projevy, efektivitu procesů a strukturu obchodního závodu. Z hlediska 

projevů obchodního závodu lze za klíčovou veličinu pokládat tržby, které vyjadřují 

výnosy z provozně-ekonomické činnosti obchodního závodu a jsou jeho hlavním 

finančním zdrojem. Z pohledu efektivity procesů je možno za podstatnou veličinu 

považovat provozní ziskovou marži, z hlediska majetkové a finanční struktury 

pracovní kapitál a z pohledu majetkové struktury investice do dlouhodobého 

majetku. 

Tržby 

Projevy sledovaných závodů v oblasti tržeb byly hodnoceny na základě porovnání 

jejich souhrnné produkce. Porovnání souhrnných tržeb CS (Cumulative Sales) na 

obr. 6 dokládá rozdílné chování závodů ve sledovaném období. Nejvýrazněji se 

objem produkce měnil u závodů X1 a X2 a naopak nejméně u závodů X3, X4 a X5. 

Lze dovozovat, že tyto změny byly způsobeny rozdílným chováním závodů  

v jednotlivých fázích ekonomického cyklu. 

 

Obr. 6 Porovnání souhrnných tržeb CS sledovaných závodů X1, X2, X3, X4 a X5 v tis. Kč 

Je zřejmé, že závody X1 a X2 byly závody dynamickými, jejichž dynamičnost se 

projevila jak v zaměření se na konkrétní typ produktu v rámci svého výrobního 

programu, tak v pravidelném investování vyššího objemu finančních prostředků do 

svého dalšího rozvoje.  

Na druhé straně závody X3, X4 a X5 lze z hlediska jejich chování označit za 

společnosti spíše konzervativní, které se výrazněji nespecializovaly, ani podstatně 

neinvestovaly do svého dalšího rozvoje. 
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4.8 ZÁVĚRY K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Č. 1 

Z podrobné analýzy výsledků experimentu vyplynulo, že stavební závody střední 

velikosti působící na lokálním trhu jsou poměrně zranitelné, neboť vždy narážejí na 

velikost trhu, která je limituje. 

Z hlediska závodu X1 se ukázalo, že jeho aktivní strategie spočívající 

v investování vyššího objemu finančních prostředků do výstavby výrobní dílny a do 

jejího vybavení novými stroji nevedla v období změn makroekonomických 

podmínek na trhu ani k okamžitému nárůstu produkce, ani k vytlačení konkurentů ze 

sledovaného trhu. Tato investice se sice okamžitě promítla do snížení výrobních 

nákladů závodu a vedla k navýšení jeho provozní ziskové marže, nárůst tržeb 

závodu byl však pouze pozvolný a došlo k němu až po dvou letech od uvedení dílny 

do provozu, což bylo způsobeno tím, že závod nerozšířil své působení na další trhy. 

Z toho lze dovozovat, že není-li investice do rozvoje závodu spojena s expanzí na 

další trhy, zpravidla nevede k okamžitému nárůstu tržeb, a to zejména v případě, 

dojde-li na trhu k nečekané změně ekonomických podmínek.  

Z pohledu závodu X2 se ukázalo, že jeho aktivní strategie spočívající  

v investování vyššího objemu finančních prostředků do výstavby výrobní haly a do 

jejího vybavení novými stroji, která byla spojena s expanzí na zahraniční trhy, se 

sice okamžitě projevila nárůstem tržeb závodu, na druhé straně však závod musel  

v zahraničí čelit vyšší konkurenci, zvýšeným nákladům na dopravu, materiál a na 

získání potřebných oprávnění k výrobě a montáži ocelových konstrukcí dle 

mezinárodně platných norem, což se následně projevilo poklesem jeho provozní 

ziskové marže. Teprve až po šesti letech od uvedení haly do provozu lze u 

závodu X2 vysledovat pozvolný nárůst jeho provozní ziskové marže, z čehož 

vyplývá, že doba návratnosti vložené investice byla delší. Z toho je zřejmé, že je-li 

investice do rozvoje závodu spojena s expanzí, je spjata s dalšími riziky v podobě 

delší návratnosti vložené investice, nižší provozní ziskové marže, vyšší konkurence 

a zvýšených nákladů. 

Z hlediska závodů X3, X4 a X5 se ukázalo, že jejich konzervativní strategie 

spočívající v investování nižšího objemu finančních prostředků do rozvoje závodu a 

v zaměření se na všechny typy produktů za účelem diverzifikace rizik byla výhodná 

v tom, že se výrazně nepromítla ani do tržeb jednotlivých závodů, ani do jejich 

provozní ziskové marže, které zůstaly v průběhu sledovaných let téměř vyrovnané. 

Z toho lze usoudit, že konzervativní strategie závodů se v období výrazných 

makroekonomických změn může ukázat jako výhodná.  

5   ŘEŠENÍ PROBLÉMU Č. 2 – MODELOVÁNÍ CHOVÁNÍ 

OBCHODNÍCH ZÁVODŮ V SOUVISLOSTI SE STANOVENÍM 

JEJICH HODNOTY 

5.1 ANALÝZA SOUSTAVY 

Při oceňování obchodních závodů je primárním objektem vlastní oceňovaný 

obchodní závod. Též při řešení oceňovacích problémů je vhodné o oceňovaném 
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závodu uvažovat jako o reálné soustavě s jasnou majetkovou, finanční a personální 

strukturou, na které probíhají procesy projevující se hospodářskými výsledky. Tento 

má pak své reálné okolí tvořené trhem, konkurenčními závody a dalšími prvky 

okolí, které ovlivňují podmínky pro ekonomickou činnost závodů. O oceňovaném 

závodu i prvcích jeho okolí je pak nutno uvažovat jako o dílčích dynamických 

soustavách, které se v čase mění.  

5.2 VOLBA METODY 

Ve vztahu k řešenému problému se ukázalo jako vhodné porovnat k roku 2006 a 

2010 objektivizovanou a tržní hodnotu závodů s jejich reálnou hodnotou a dále 

dovodit podstatné skutečnosti, které je nutno z historických údajů při prognózování 

zohlednit tak, aby odhad hodnoty dobře vyjadřoval skutečnou hodnotu závodu. 

5.3 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ SROVNÁVACÍCH ANALÝZ 

Při porovnávání výsledků ocenění na bázi objektivizované a tržní hodnoty  

s oceněním využívajícím znalostí reálného chování závodu zjištěným 

experimentálně, je kladen důraz na situace, kdy se měnily vnější podmínky 

(porovnávají se tak výsledky oceňování k roku 2006 a 2010) s cílem dovodit z nich 

podstatné skutečnosti, které je vhodné zohledňovat při oceňování na základě 

historických údajů za významně se měnících podmínek okolí.  

Za účelem tohoto porovnání byly vybrány celkem tři závody X1, X2 a X3, z nichž 

každý měl jinou obchodní strategii. 

U každého z těchto závodů byla porovnána výnosová hodnota stanovená 

jednofázovou metodou DCF entity na bázi objektivizované hodnoty s výnosovou 

hodnotou stanovenou dvoufázovou metodou DCF entity na bázi tržní hodnoty, 

přičemž posuzovány byly možnosti ocenění na vrcholu růstu v roce 2006 a na dně 

krize v roce 2010. Pro obě oceňovací báze metody DCF (objektivizovanou i tržní) se 

vycházelo pouze z údajů historických pro období pěti let před datem ocenění, tedy 

z údajů, které by si mohl opatřit dobře pracující znalec. 

Při stanovení hodnot vstupních veličin na bázi objektivizované hodnoty se 

přihlíželo pouze ke skutečnostem, které lze považovat pro stanovení hodnoty za 

nesporné. To znamená, že z hlediska substance a volného zisku byla z obchodních 

závodů čerpána pouze taková část zisku, aby nebyla ohrožena jejich majetková 

podstata. Z pohledu nepotřebného majetku se vycházelo ze skutečnosti, že závody 

tímto majetkem nedisponovaly, a proto ho nebylo nutno samostatně oceňovat. 

Z hlediska možností změn v oceňovaných závodech se uvažovalo pouze dokončení 

rozestavěných investic. Z pohledu managementu bylo uvažováno, že se vedení 

závodů nebude měnit. Z hlediska zdanění byly zohledněny daně na úrovni vlastníků. 

Při výpočtu této hodnoty byla aplikována jednofázová metoda DCF entity. 

Při stanovení hodnot vstupních veličin na bázi tržní hodnoty byly navíc 

zohledněny plánované investice a s tím související změny substance závodu a z toho 

plynoucí očekávání z hlediska dalšího možného rozvoje závodu zohledňující i 

myšlenkové postupy účastníků trhu odrážející především očekávání vlastníků 

závodů. Při výpočtu této metody je aplikována dvoufázová metoda DCF entity.  
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Výsledky těchto posouzení pak byly porovnány s oceněním závodů založeném na 

využití údajů, které byly zjištěny z realizace experimentu a odrážejí skutečné 

chování závodu ve sledovaném období. Toto ocenění je dále označováno jako 

ocenění reálnou hodnotou. Při výpočtu této hodnoty byla aplikována dvoufázová 

metoda DCF entity. Hodnoty veličin pro výpočet první fáze přímo odpovídaly 

skutečnému vývoji závodů v období dalších osmi let po datu ocenění zjištěných z 

vyhodnocení experimentu. Odhad hodnoty vstupních veličin pro výpočet druhé fáze 

vycházel ze znalosti skutečného chování závodu během celé první fáze, což 

umožnilo i jejich lepší kvantifikaci.  

Porovnání ocenění závodů na bázi objektivizované a tržní hodnoty s jejich 

oceněním vycházejícím z reálného vývoje závodů bylo provedeno jak pro rok 2006, 

tak pro rok 2010, přičemž pro závod X1 je znázorněno na obr. 7 a obr. 8. 

Porovnání ocenění závodu X1 k roku 2006 

Z grafu na obr. 7 vyplývá, že při ocenění k roku 2006 dochází i při obezřetné 

volbě hodnot vstupních veličin na základě historických údajů k situaci, kdy nejen 

tržní hodnota brutto (3) závodu X1, ale též jeho objektivizovaná hodnota brutto (2) 

je odhadována významněji výše než odpovídá reálné hodnotě (1). Zatímco 

objektivizovanou hodnotu brutto závodu bylo možno dovozovat ve výši 

44 489 tis. Kč a jeho tržní hodnotu brutto ve výši 46 157 tis. Kč, reálná hodnota 

brutto pak při zohlednění skutečných výsledků hospodaření odpovídala částce ve 

výši 38 119 tis. Kč.  

Z porovnání těchto částek je zřejmé, že objektivizovaná hodnota brutto byla 

oproti reálné hodnotě brutto dovozována vyšší o 6 370 tis. Kč (tj. o 17 %) a tržní 

hodnota brutto rovněž vyšší, a sice o 8 038 tis. Kč (tj. o 21 %). 

Mnohem významnější rozdíly však vyplynuly z porovnání hodnot netto. Při 

zohlednění závazků ve výši 28 574 tis. Kč bylo možno objektivizovanou hodnotu 

netto závodu X1 dovozovat ve výši 15 915 tis. Kč, jeho tržní hodnotu netto ve výši 

17 583 tis. Kč, přičemž jeho reálná hodnota netto odpovídala částce ve výši 

9 545 tis. Kč. Z porovnání je zřejmé, že při dané výši závazků oproti reálné hodnotě 

netto je objektivizovaná hodnota netto vyšší o 6 370 tis. Kč (tj. o 67 %) a tržní 

hodnota netto o 8 038 tis. Kč (tj. o 84 %). Z uvedeného je tak zřejmé, že při vysoké 

úrovni závazků i odůvodnitelné rozdíly při stanovení hodnoty brutto vedou k velmi 

podstatným rozdílům hodnoty netto. Tyto významné rozdíly hodnoty netto jsou tak 

způsobeny především tím, že závod X1 měl v roce 2006 poměrně vysoké závazky, 

které byly způsobeny tím, že závod v době růstu příliš nedodržoval závazky 

vyplývající z obchodních vztahů, a to zejména vůči svým dodavatelům.  

Pokud bychom se z hlediska objektivizované hodnoty závodu netto chtěli přiblížit 

jeho reálné hodnotě netto, tak bychom museli uvažovat tempo růstu nulové. Jestliže 

bychom uvažovali tempo růstu tak, jak bylo dovozeno z provedené analýzy (tj. ve 

výši 1,1 %), museli bychom uvažovat volný peněžní tok ve výši 3 507 tis. Kč, tedy 

nižší o 586 tis. Kč (tj. o 14 %) oproti volnému peněžnímu toku uvažovanému při 

ocenění, což by však z historických údajů bylo jen obtížně zdůvodnitelné. Při značné 

výši závazků se tak jeví jako vhodné volit uvažované tempo růstu velmi obezřetně. 



 

 

 

Obr. 7 Porovnání ocenění závodu X1 na bázi objektivizované (2) a tržní (3) hodnoty s jeho oceněním dle reálného vývoje (1) v roce 2006 

(čísla 1, 2, 3 uváděná v závorce označují jednotlivé varianty ocenění a v grafu jsou odlišeny barevně) 

 

Obr. 8 Porovnání ocenění závodu X1 na bázi objektivizované (2) a tržní (3) hodnoty s jeho oceněním dle reálného vývoje v roce 2010 (1) 

(čísla 1, 2, 3 uváděná v závorce označují jednotlivé varianty ocenění, sady veličin jsou odlišeny barevně a typem čáry dle legendy) 
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Porovnání ocenění závodu X1 k roku 2010 

Z grafu na obr. 8 vyplývá, že při ocenění k roku 2010 bylo možno ocenění na 

základě historických údajů dovozovat blíže ocenění na bázi reálné hodnoty. 

Objektivizovanou hodnotu brutto (2) závodu X1 ve výši 27 141 tis. Kč a jeho tržní 

hodnotu brutto (3) ve výši 32 737 tis. Kč. Při zohlednění skutečných výsledků 

hospodaření jeho reálná hodnota brutto (1) odpovídala částce ve výši 30 513 tis. Kč. 

Z porovnání těchto částek je tak zřejmé, že v tomto případě reálná hodnota brutto 

leží v intervalu mezi hodnotou objektivizovanou brutto a tržní brutto. Oproti reálné 

hodnotě brutto byla objektivizovaná hodnota brutto dovozována nižší o 3 372 tis. Kč 

(tj. o 11 %) a tržní hodnota brutto naopak vyšší, a sice o 2 224 tis. Kč (tj. o 7 %), 

z čehož lze usoudit, že možnosti prognózování jsou lepší. 

Obdobně jako při ocenění k roku 2006 se na stanovení hodnot netto negativně 

projevuje vliv závazků, které u závodu X1 byly v roce 2010 ve výši 14 885 tis. Kč. 

Při jejich zohlednění bylo možno objektivizovanou hodnotu netto závodu X1 

dovozovat ve výši 12 256 tis. Kč, jeho tržní hodnotu netto ve výši 17 852 tis. Kč, 

přičemž jeho reálná hodnota netto odpovídala částce ve výši 15 628 tis. Kč.  

Z porovnání je zřejmé, že oproti reálné hodnotě netto je objektivizovaná hodnota 

netto nižší o 3 372 tis. Kč (tj. o 22 %) a tržní hodnota netto je vyšší o 2 224 tis. Kč 

(tj. o 14 %). 

Pokud bychom se z hlediska tržní hodnoty netto závodu chtěli přiblížit jeho reálné 

hodnotě, tak bychom museli uvažovat tempo růstu nižší, a sice namísto 1,7 % jen  

1 %. Jestliže bychom uvažovali tempo růstu tak, jak bylo dovozeno z provedené 

analýzy (tj. ve výši 1,7 %), museli bychom uvažovat volný peněžní tok ve výši 

2 440 tis. Kč, tedy nižší o 178 tis. Kč (tj. o 7 %) oproti volnému peněžnímu toku 

uvažovanému při ocenění, což by však z historických údajů bylo také jen obtížně 

zdůvodnitelné. Při značné výši závazků se tak i v tomto případě jeví jako vhodné 

volit uvažované tempo růstu velmi obezřetně. Obdobný charakter výsledků byl 

zjištěn i při porovnání ocenění dalších závodů. 

5.4 ZÁVĚRY K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Č. 2 

Z analýz porovnání ocenění závodů X1 až X3 v letech 2006 a 2010 vyplývá, že 

prognózování ve vrcholu růstu (tj. v daném případě v roce 2006) je mnohem 

obtížnější než na dně krize (tj. v daném případě v roce 2010), což je zřejmé 

především z vyšších odchylek objektivizované a tržní hodnoty netto závodů X1 a X3 

od jeho reálné hodnoty, které byly zjištěny v roce 2006.  

Tyto vyšší rozdíly mezi hodnotami netto vyplývající z jejich komparace byly 

způsobeny tím, že všechny závody měly v roce 2006 poměrně vysoké závazky, které 

byly způsobeny tím, že závody v době růstu příliš nedodržovaly závazky vyplývající 

z obchodních vztahů, a to zejména vůči svým dodavatelům.  

Z toho lze usoudit, že ve fázi jasných znaků nastupující krize bychom měli 

k ocenění přistupovat konzervativněji. 

Naopak v roce 2010 byly odchylky objektivizované a tržní hodnoty netto zejména 

závodů X1 a X3 podstatně nižší ve srovnání s rokem 2006, což bylo zapříčiněno 
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jejich výrazně nižšími závazky souvisejícími s nedostatkem zakázek, jenž byl 

vyvolán vlivem krize. Z tohoto důvodu si závody podstatně více hleděly plnění 

závazků vyplývajících z obchodních vztahů, a to zejména vůči svým dodavatelům. 

Z provedeného ocenění je dále patrné, že v roce 2006 měly i velmi malé rozdíly 

vstupních hodnot (tj. tempa růstu a volného peněžního toku) poměrně výrazný vliv 

na výslednou objektivizovanou a tržní hodnotu netto závodů. Naopak v roce 2010 

byl vliv rozdílů vstupních hodnot na výslednou objektivizovanou a tržní hodnotu 

netto podstatně nižší. 

6  ZÁVĚR DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Závěrečné shrnutí 

Dizertační práce se zabývá problematikou oceňování obchodních závodů střední 

velikosti se zaměřením na stavební výrobu a vznikla v souvislosti s potřebami 

ekonomického znalectví.  

V dizertační práci se novým, v odborné literatuře dosud nepublikovaným 

způsobem, využívá při zkoumání obchodních závodů současných poznatků z oblasti 

teorie systémů. Na obchodní závody se nahlíží jako na složité soustavy tvořící 

podstatné prvky makrosoustavy, kterou je pro ně sledovaný lokální trh. Z hlediska 

potřeb výzkumu jsou na těchto dílčích soustavách i na makrosoustavě vytvořeny 

potřebné systémy podstatných veličin. Při řešení problémů se vhodně využívá 

systémových atributů. Pro realizaci ekonomického experimentu se pak též využívá 

systémového přístupu k realizaci experimentu, tedy metod a postupů vytvořených 

především pro oblast realizace technických experimentů. Při provádění experimentu 

se zejména rozlišují jeho fáze přípravná, návrhová, realizační a vyhodnocovací a 

zároveň je rozlišována struktura experimentu procesní, technická, teoretická a 

programová. 

V dizertační práci jsou prezentovány výsledky ekonomického experimentu, při 

kterém bylo pozorováno chování lokálního trhu a obchodních závodů na tomto trhu 

působících v reálných, měnících se podmínkách po dobu 12 let, přičemž pro některá 

vyhodnocení se uvažují hospodářské výsledky až za dobu 17 let. V tomto období 

sledovaný trh, ve vazbě na změny vnějších podmínek, prošel všemi fázemi 

hospodářského cyklu, tedy obdobím expanze až po vrchol s následnou recesí a 

depresí ústící v krizi až po následné oživení a růst.  

Při popisu a hodnocení chování sledovaných závodů byly posuzovány zejména 

charakteristiky označované jako generátory hodnoty, které jsou považovány za 

určující pro stanovení jejich hodnoty. Na základě jejich porovnání u jednotlivých 

společností se ukazuje, že stavební závody střední velikosti působící na lokálním 

trhu jsou poměrně zranitelné, neboť vždy narážejí na velikost trhu, která je limituje. 

Prostřednictvím komparace obchodních strategií stavebních závodů je poukázáno na 

jednotlivé problémy, se kterými se tyto závody potýkají. Porovnány jsou celkem tři 

základní způsoby chování závodu, a sice aktivní strategie se zaměřením na výrobu 

konkrétního typu produktu s cílem zvýraznit své postavení na trhu, aktivní strategie 
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se zaměřením na výrobu konkrétního typu produktu spojená s expanzí na zahraniční 

trhy a konzervativní strategie spočívající v zaměření se na všechny typy produktů za 

účelem diverzifikace rizik. Ve vztahu k aktivní strategii s cílem zvýraznit své 

postavení na trhu se ukázalo, že tato strategie nemusí být u středních stavebních 

závodů vždy úspěšná, a to zejména v případě, dojde-li na trhu k nečekané změně 

makroekonomických podmínek. Ve vztahu k aktivní strategii spojené s expanzí na 

zahraniční trhy vyšlo najevo, že tato strategie je u závodů střední velikosti spjata 

s řadou nebezpečí souvisejících zejména s tím, že závod je vystaven větší 

konkurenci, zvyšují se mu náklady na dopravu a materiál, musí získat potřebná 

oprávnění k danému typu výroby dle mezinárodně platných norem, což se projevuje 

delší návratností vložené investice a sníženou provozní ziskovou marží. Ve vztahu 

ke konzervativní strategii lze říci, že tato strategie se v období výrazných 

makroekonomických změn může ukazovat jako výhodná, neboť se u sledovaných 

závodů neprojevila žádnou výraznější změnou jejich generátorů hodnoty. 

Z hlediska potřeb prohlubování poznatků pro oceňování majetku jsou v dizertační 

práci využity výsledky ekonomického experimentu. V práci jsou porovnávány 

možnosti při oceňování konkrétních závodů v době významných 

makroekonomických změn daných fázemi hospodářského cyklu. Porovnávány jsou 

možnosti prognózování chování závodu na základě historických údajů s jejich 

skutečným chováním a vliv dovoditelných hodnot vstupních veličin z historických 

údajů na odhadovanou hodnotu závodu v porovnání s hodnotou závodu dovozenou 

z veličin popisujících reálné chování závodu ve sledovaném období. 

Z porovnání ocenění vybraných závodů na bází hodnoty objektivizované a tržní 

v letech 2006 a 2010 s jejich reálnou hodnotou, dovozenou z veličin popisujících 

reálné chování závodu, vyplývá, že prognózování ve vrcholu růstu (tj. v daném 

případě v roce 2006) je mnohem obtížnější než na dně krize (tj. v daném případě  

v roce 2010), což je zřejmé především z vyšších odchylek objektivizované a tržní 

hodnoty netto sledovaných závodů od jejich reálné hodnoty, které byly zjištěny  

v roce 2006.  

Naopak v roce 2010 byly odchylky objektivizované a tržní hodnoty netto 

sledovaných závodů podstatně nižší ve srovnání s rokem 2006, což bylo dáno 

lepšími možnostmi zohlednění tempa růstu a také tím, že ve fázi recese a krize se 

závody potýkaly s nedostatkem zakázek, a proto více dbaly na dodržování závazků 

z obchodních vztahů, a to především vůči svým dodavatelům.  

Z hlediska praktických potřeb oceňování se ukazuje, že při značné výši závazků 

ve fázi jasných znaků nastupující krize bychom měli k ocenění přistupovat 

konzervativněji.  

Přínosy dizertační práce pro oblast teorie 

Z pohledu teorie oceňování a výzkumu přináší dizertační práce nový pohled na 

možnost aplikace systémového přístupu na problematiku obchodních závodů a trhu, 

na kterém sledované závody působí a ukazuje příčinné souvislosti spojené s volbou 

obchodní strategie jednotlivých stavebních závodů, závislosti na struktuře úrovně 

řešení procesů a projevy obchodních závodů. 
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Z teoretického hlediska přináší dizertační práce jak poznatky o chování lokálního 

trhu, na kterém působí omezený počet vzájemně si konkurujících obchodních 

závodů střední velikosti se zaměřením na stavební výrobu, tak poznatky o chování 

jednotlivých stavebních závodů za situace, kdy na trhu vznikala nerovnováha 

vyvolaná změnou vnějších podmínek. Dizertační práce též poskytuje informace o 

efektivnosti obchodních strategií jednotlivých stavebních závodů, dále umožňuje jak 

komparaci výnosového způsobu ocenění stavebních závodů metodou DCF entity na 

bázi objektivizované a tržní hodnoty s jejich oceněním dle reálného vývoje, tak 

řešení problémů systémovým přístupem, a sice formou ekonomického experimentu 

a výpočtového modelování. 

Přínosy dizertační práce pro praxi 

Z praktického hlediska přináší dizertační práce zcela konkrétní poznatky o 

chování stavebních závodů a celého trhu, a to na základě objektivním způsobem 

zjištěných hodnot komplexně popisujících chování závodů z hlediska jejich aktivací, 

struktury, procesů probíhajících na struktuře závodů a projevů v podobě 

hospodářských výsledků popsaných vhodně zvolenými ukazateli popisujícími 

efektivnost realizovaných procesů. Dizertační práce ukazuje, jaký vliv má konkrétní 

chování stavebního závodu na jeho postavení na daném lokálním trhu ve vztahu ke 

konkurujícím závodům. Práce též upozorňuje na důležité slabé stránky středních 

stavebních závodů významně limitovaných velikostí trhu. Tímto dizertační práce též 

přispívá ke zlepšení podkladů pro znaleckou činnost v oboru oceňování obchodních 

závodů obdobných charakteristik. 

Přínosy dizertační práce pro oblast pedagogiky 

Z pedagogického hlediska lze získané poznatky o středních stavebních závodech 

využít ve výuce předmětů zabývajících se stavebním závodem jako takovým, 

managementem stavebního závodu, finanční analýzou ve stavebním závodu a 

podnikovými financemi. Další možné využití získaných poznatků je ve výuce 

předmětů zaměřených na oceňování obchodních závodů, a to jednak za účelem 

vytvoření různých typů zadání pro samostatnou práci studentů, v nichž lze 

porovnávat úvahy studentů se skutečným chováním obchodních závodů, které má 

oporu v datech získaných analýzou trhu a zároveň pro řešení případových studií 

zaměřených na zkoumání vlivu hodnot vstupních parametrů na hodnotu závodu. 
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ABSTRAKT 

Při oceňování obchodních závodů je potřebné zohledňovat velké množství 

podstatných charakteristik, které mají vliv na hodnotu závodu. U fungujících 

obchodních závodů je každé ocenění založeno na prognózování jejich budoucího 

chování. Prognózování vývoje bývá zvláště obtížné, dochází-li na trhu k 

dynamickým změnám, jimiž se mění vnější podmínky pro fungování závodů. 

Závody musí reagovat jednak na změny v počtu zakázek a v chování konkurenčních 

subjektů a zároveň přizpůsobovat své obchodní strategie novým podmínkám. Pro 

znalce pak bývá složité posoudit nejlepší způsob využití majetku a prognózovat 

další vývoj obchodního závodu zejména pro potřeby výnosového ocenění. 

V dizertační práci jsou prezentovány výsledky ekonomického experimentu, 

v rámci kterého byly získávány poznatky o chování celého lokálního trhu, na kterém 

působí pět stavebních závodů střední velikosti. Chování závodů bylo sledováno 

v průběhu prakticky celého střednědobého hospodářského cyklu. V dizertační práci 

je též podrobně analyzováno konkurenční chování závodů v měnících se 

ekonomických podmínkách. Na základě kvantitativních a kvalitativních analýz jsou 

porovnávány obchodní strategie závodů, prostřednictvím finančních ukazatelů je 

hodnocena jejich efektivnost a pomocí hospodářských výsledků jsou hodnoceny 

jejich dopady. Tyto poznatky se pak využívají pro vzájemná porovnání ocenění 

vybraných závodů metodou DCF entity, v rámci kterých jsou možnosti 

prognózování hodnoty z historických údajů porovnávány s výsledky ocenění, které 

zohledňuje reálné chování závodů za měnících se podmínek zjištěných z reálného 

experimentu a dovozují se aplikovatelné zásady, které je vhodné dodržovat při 

oceňování v době měnících se ekonomických podmínek. 

ABSTRACT 

At the evaluation of business enterprises, it is necessary to take a great amount of 

essential features that have impact on the enterprise value into account. In case of 

functioning business enterprises, each evaluation is based on a prediction of their 

future behaviour. The development prediction is especially difficult, if there are 

dynamic changes on the market which cause changes of external conditions for 

functioning of enterprises. On the one hand, enterprises have to react to changes in 

a number of orders and in a behaviour of competitive subjects and on the other hand, 

they have to accomodate their business strategies to new conditions. For experts, it 

is then difficult to judge the best way of a property use and to predict the further 

development of a business enterprise especially for return evaluation needs. 

In the dissertation thesis, the results of the economic experiment by means of 

which pieces of knowledge about the behaviour of the whole local market where 

five middle-size building enterprises operate are prezented. The behaviour of 

enterprises was observed during the course of the practically whole middle-term 

economic cycle. In the dissertation thesis, there is analyzed in detail the competitive 

behaviour of enterprises in changeable economic conditions as well. On the basis of 



 

27 

quantity and quality analyses, business strategies of enterprises are compared, their 

effectiviness is valuated by means of financial ratios and their impacts are valuated 

by means of economic results. These pieces of knowledge are then used for mutual 

comparisons of evaluations of the chosen enterprises by the method DCF entity 

within which possibilities of value predictions from historical data are compared 

with the results of the evaluation which takes a real behaviour of enterprises during 

changeable conditions found out from the real experiment into consideration and 

applicable principles that are suitable to keep at the evaluation during changeable 

economic conditions are drawn. 
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