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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti STROJSTYL,s.r.o. 

V teoretické části jsou definovány základní pojmy a metody vztahující se k oceňování 

podniku a je zmíněn postup pro provedení ocenění podniku. Následuje praktická část, 

ve které dochází k představení společnosti a aplikaci teoretických poznatků na data 

vybrané společnosti za účelem provedení výsledného ocenění podniku k 1. 1. 2019.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

oceňování, hodnota podniku, strategická analýza, finanční analýza, generátory hodnoty, 

finanční plán, náklady kapitálu, metoda diskontovaných peněžních toků, metoda 

ekonomické přidané hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the valuation of the company STROJSTYL, s.r.o. The 

theoretical part defines basic concepts and methods related to the valuation of the 

company and mentions the procedure for performing the valuation of the company. 

Then follows the practical part, in which the company is introduced and theoretical 

knowledge is applied to the selected company in order to perform the final valuation of 

the company by 1 January 2019. 

 

KEY WORDS 

valuation, company value, strategic analysis, financial analysis, value drivers, financial 

plan, cost of capital, Discounted Cash Flow method, Economic Value Added method 
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ÚVOD 

Oceňování podniku je založeno na stanovení jeho hodnoty. Oceňování podniku 

představuje zdlouhavý proces sestávající se z několika na sebe navazujících kroků. Při 

oceňování vždy záleží na mnoha faktorech, mezi něž patří účel ocenění, zkušenosti 

odhadce, množství a kvalita informací.  

Podnik sám o sobě nemá žádnou objektivní a věcně odůvodnitelnou nezávislou 

hodnotu, proto neexistuje jediné „správné“ ocenění. Samotnou hodnotu podniku určují 

očekávané budoucí příjmy diskontované na jejich současnou hodnotu, které plynou 

vlastníkům nebo investorům oceňované společnosti. 

Důvodů pro ocenění podniku může být několik, ať už se jedná o ocenění za 

účelem prodeje, koupě nebo přeměny obchodního závodu, či se provádí v případě 

vstupu nových vlastníků do společnosti, nebo uvedením společnosti na kapitálové trhy. 

Ocenění podniku je nutné provádět i v případech, kdy nedochází ke změně vlastnické 

struktury, a to v souvislosti s poskytováním úvěru, změnou právní formy společnosti, 

nebo v případě sanace (ozdravení) podniku.  

U každého ocenění by měl být jasný důvod pro oceňování podniku, od kterého 

se odvíjí využitá báze hodnoty při oceňování. Dále se určuje, na jaké hladině hodnoty se 

podnik oceňuje a k jakému datu se ocenění provádí. Nezbytným krokem při oceňování 

podniku je zpracování strategické a finanční analýzy pro posouzení jeho celkového 

stavu, finančního zdraví, postavení na trhu a schopnosti dlouhodobě přežít a tvořit 

hodnotu.  

Předložená diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované netto hodnoty 

podniku STROJSTYL, s.r.o., k 1. 1. 2019, která poslouží vlastníkům a investorům 

společnosti jako informace o současné hodnotě jimi vloženého kapitálu. Oceňovaná 

společnost si přála zůstat v anonymitě, proto je název podniku pro účely této diplomové 

práce vymyšlen.  
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1 CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem diplomové práce je stanovení objektivizované hodnoty podniku za pomoci 

výnosové metody DCF entity. Dílčími cíli zpracování diplomové práce vedoucími 

k naplnění hlavního cíle práce jsou charakteristika vybrané společnosti, provedení 

strategické a finanční analýzy vybraného podniku za účelem posouzení jeho finančního 

zdraví a neomezeného trvání (tzv. going concern), prognóza a analýza generátorů 

hodnoty, sestavení finančního plánu na budoucí období a návrh nákladů kapitálu. 

Pro zpracování diplomové práce byly využity odborné publikace zaměřující se na 

problematiku oceňování podniku, především byla použita publikace Metody oceňování 

podniku od prof. Maříka, z níž byl převzat postup pro ocenění. Tyto zdroje jsou dále 

doplněny o odborné internetové články a statistiky využité především v rámci 

strategické analýzy. V poslední řadě došlo také k využití dat z databáze Amadeus pro 

srovnání společností působících na vymezeném trhu a zjištění hodnot pro účely finanční 

analýzy.  

Po sumarizaci zjištěných informací ze strategické a finanční analýzy, kde byly 

rovněž využity metody deskripce, analýzy a komparace se přechází k vlastním 

návrhům, v nichž je uplatněna především metoda syntézy získaných informací, a dále 

jsou využity i matematicko-statistické metody k predikci budoucího vývoje.    
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Oceňování podniku 

Účelem procesu oceňování podniku je stanovení jeho hodnoty. Podnik sám o sobě nemá 

žádnou objektivní a věcně odůvodnitelnou nezávislou hodnotu, proto neexistuje jediné 

„správné“ ocenění. Při oceňování vždy záleží na mnoha faktorech, mezi ně patří účel 

ocenění, zkušenosti odhadce, množství a kvalita informací (Mařík, 2018). Problematika 

oceňování podniku nabyla na důležitosti v 90. letech 20. století, kdy v dobách 

privatizace docházelo k rozdělování velkých státních podniků na menší jednotky 

spadající do vlastnictví soukromých subjektů. Díky tomuto rozdělování bylo nutné znát 

tržní hodnotu podniku. Tržní hodnota podniku má své opodstatnění ale i v dnešní době, 

kdy na rozdíl od 90. let minulého století dochází v rámci globalizace ke spojování 

podniků do větších koncernů a nadnárodních celků z důvodu efektivního umisťování 

a využívání volného kapitálu (Kislingerová, 2001). Základním principem oceňování 

podniku je jeho porovnání. 

2.1.1 Definice podniku 

Původní pojem podnik tak, jak byl vymezen ve starém občanském zákoníku, zanikl, 

a místo něj se od 1. 1. 2014 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

NObčZ) používá pojem Obchodní závod. Obchodní závod je v § 502 NObčZ vymezen 

následovně:  

„Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který 

podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za 

to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“ 

Z výše uvedené definice obchodního závodu je pro účely oceňování dle Maříka 

(2018) důležité dodržovat tyto zásady:  

- Předmětem ocenění je obchodní závod, ne obchodní společnost jako právní 

subjekt 

- Při oceňování na podnik nahlížíme jako na organizovaný soubor 
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- Podnikatel je dle definice v NObčZ ten, kdo vykonává činnost se záměrem činit 

tak soustavně a za účelem dosažení zisku 

- Obchodní závod netvoří jen majetek podnikatele, ale také dluhy 

2.1.2 Právní předpisy upravující oceňování podniku 

Česká republika, na rozdíl od Slovenské republiky1, nemá žádný obecně závazný 

předpis pro oceňování podniku. Existují pouze předpisy, které lze aplikovat na 

vymezený okruh případů. Z těchto předpisů jsou pro oceňování podniků důležité zákon 

č. 151/1997 Sb. zákon o oceňování majetku a Metodický pokyn České národní banky 

(ČNB), který se používá při vytváření znaleckých posudků v oceňování podniků pro 

potřeby ČNB. Při oceňování podniku se tak vychází především z ekonomických teorií 

a často se také nahlíží do Mezinárodních (IVS) a Evropských (EVS) oceňovacích 

standardů, které nemají vlastnosti právních předpisů, ale slouží jako doporučení pro 

oceňovatele. Mezinárodní a Evropské oceňovací standardy obsahují definice hodnoty 

a uvádí rámcové zásady, které by měly být při oceňování podniku respektovány. Kromě 

těchto standardů mohou oceňovatelé využít i doporučení platná v jiných zemích, která 

lze využít i pro ocenění podniku v našich podmínkách. Z těchto standardů lze jmenovat 

Americké oceňovací standardy US PAP a Německý standard IDW S1 (Mařík, 2018).  

2.1.3 Důvody pro oceňování podniku 

Ocenění podniku je služba, kterou si zákazník objednává a měla by mu přinést nějaký 

užitek. Podnětem k ocenění podniku může být jeho potenciální koupě, či prodej, 

ocenění se může provádět i v případě vstupu nových vlastníků do společnosti, nebo při 

přeměnách společností. Ocenění podniku je nutné provádět i v případech, kdy 

nedochází ke změně vlastnické struktury, a to v souvislosti s poskytováním úvěru, 

změnou právní formy společnosti, nebo v případě sanace (ozdravení) podniku.  

V případě každého ocenění by měl být jasný důvod pro oceňování podniku, jaká 

báze hodnoty je při oceňování využita, na jaké hladině hodnoty se podnik oceňuje 

a k jakému datu se ocenění provádí (Mařík, 2018). 

 
1 Na Slovensku se oceňovatelé musí povinně řídit závaznou vyhláškou o „všeobecnej hodnote majetku“, 
která podrobně upravuje oceňovací postupy (Mařík, 2018). 
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2.2 Hodnota obchodního závodu 

Jak je zmíněno v kapitole 2.1, podnik sám o sobě nemá žádnou objektivní hodnotu. 

Hodnota podniku v ekonomickém smyslu je chápána jako vztah mezi určitým 

subjektem a objektem a odráží skutečnost, že zdroje sloužící k uspokojení lidských 

potřeb jsou omezeny a lidské potřeby nemají hranice. Tyto dvě skutečnosti vymezují 

základní faktory ekonomicky chápané hodnoty určitého statku, jimiž jsou jeho užitná 

hodnota představující schopnost statku uspokojovat lidské potřeby a směnná hodnota.  

Hodnota podniku závisí rovněž i na budoucím užitku, který je prezentován 

očekávánými budoucími příjmy. V rámci oceňování podniku jsou tyto očekávané 

příjmy diskontovány na jejich současnou hodnotu.  

Při oceňování podniku můžeme na hodnotu nahlížet ze dvou hladin. Hodnoty 

podniku brutto, která oceňuje podnik jako celek a zahrnuje jak hodnotu pro vlastníky, 

tak pro věřitele, a hodnoty netto, která podnik oceňuje na úrovni jeho vlastníků (Mařík, 

2018). 

2.2.1 Kategorie hodnoty podniku 

Na hodnotu podniku můžeme nahlížet z pěti základních kategorií (bází hodnoty), které 

představují souhrn základních předpokladů pro určitý typ oceňování. Použití 

jednotlivých bází hodnoty závisí na přístupu k ocenění a je tak zásadní pro celé ocenění 

podniku.  

Tržní hodnota 

Tržní hodnota je dle Mezinárodních oceňovacích standardů (2017): „odhadnutá částka, 

za kterou by měl být majetek nebo závazek směněn k datu ocenění mezi ochotným 

kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými 

partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně 

a bez nátlaku.“ Tržní hodnota je chápána jako hodnota aktiva bez ohledu na náklady 

prodeje či koupě a nese v sobě předpoklad nejvyššího a nejlepšího využití daného aktiva 

v určitém okamžiku, ať už pokračováním ve stávajícím využití tohoto aktiva, nebo 

v jeho alternativním využití. Tržní hodnota podniku, vzhledem k rychle se měnícím 

podmínkám na trhu, musí být odhadnuta k určitému datu. V rámci oceňování podniku, 

kde neexistuje dostatečně fungující trh potřebný k bodovému odhadu tržní hodnoty, je 
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pro její reálnější podobu vhodnější užití intervalového odhadu. Výsledné intervalové 

odhady tržní hodnoty mohou být ale tak široké, že jejich vypovídací schopnost je 

minimální, a proto se v rámci oceňování podniku i přes tuto skutečnost vychází 

z bodového odhadu tržní hodnoty (Mařík, 2018).  

Spravedlivá hodnota 

Spravedlivá hodnota dle Mezinárodních oceňovacích standardů vyjadřuje cenu pro 

převod aktiva nebo závazku mezi dvěma konkrétními a ochotnými stranami a odráží tak 

zájmy každé z těchto stran. Na rozdíl od tržní hodnoty se jedná o širší pojetí, protože 

zohledňuje výhody i nevýhody z dané transakce, které nesou obě strany, a neodráží jen 

výhody plynoucí jakémukoli subjektu na trhu, kterému mohou být zastřené některé 

synergie platící mezi specifickými subjekty (Mařík, 2018).  

Investiční (subjektivní hodnota) 

Subjektivní hodnota odráží hodnotu aktiva tak, jak ji vnímají účastníci transakce. Je 

dána očekávanými užitky plynoucími z užívání majetku pro konkrétního kupujícího, 

stávajícího vlastníka aj. Na rozdíl od tržní a spravedlivé hodnoty v sobě nepředpokládá 

uskutečnění prodeje oceňovaného aktiva (Mařík, 2018).  

Objektivizovaná hodnota 

Objektivizovaná hodnota je postavena na všeobecně uznávaných datech z trhu a při 

jejím výpočtu by měly být dodrženy určité postupy, které pak umožní její 

přezkoumatelnost v delším časovém období. Objektivizovanou hodnotu podniku lze 

určit pouze v případě, že podnik bude po ocenění pokračovat v nezměněném 

podnikovém konceptu, zůstane zachován stávající management i způsob financování 

(Mařík, 2018).  

Komplexní přístup – Kolínská škola 

Tato kategorie hodnoty podniku v sobě shrnuje výše zmíněné báze hodnoty podniku 

a vychází z toho, že ocenění podniku je třeba zakládat na funkcích, které plynou 

uživatelům tohoto ocenění. V rámci Kolínské školy se rozlišuje pět základních funkcí, 

a to funkce daňová, komunikační, poradenská, rozhodčí a argumentační. Za 

nejdůležitější funkci je považována poradenská funkce, která je založena na bázi 

subjektivní hodnoty a informuje tak subjekty o maximální ceně, kterou by měl zaplatit 

kupující za daný podnik. V případě prodávajícího se jedná o minimální cenu, kterou by 



16 

 

měl za prodej podniku akceptovat. Hlavním úkolem rozhodčí funkce je odhadnutí 

hraničních hodnot účastníků transakce a nalezení spravedlivé hodnoty pro oba 

zúčastněné subjekty. V rámci argumentační funkce je cílem hledat argumenty zlepšující 

pozici jedné, či druhé zúčastněné strany a slouží tak jako podklad pro jednání (Mařík, 

2018).  

2.3 Metody oceňování 

Mařík (2018) ve své publikaci shrnuje metody pro oceňování podniku do tří okruhů, 

které se odvíjí od typu vstupních dat, z nichž je následně hodnota podniku odvozena. 

Výsledná hodnota podniku bývá odvozena kombinací více oceňovacích metod. Níže je 

uveden výčet jednotlivých okruhů i přehled základních metod zahrnutých do 

jednotlivých okruhů.  

Metody opírající se o analýzu výnosů podniku 

- Metoda diskontovaných peněžních toků 

- Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

- Kombinované výnosové metody 

- Metoda ekonomické přidané hodnoty 

Metody založené na analýze 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 

Metody založené na ocenění majetkových položek 

- Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

- Substanční hodnota na principu nákladů znovupořízení 

- Substanční metoda na principu úspory nákladů 

- Majetkové ocenění na principu tržních hodnot 

- Likvidační hodnota 
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2.4 Postup při oceňování podniku 

Obecný postup pro oceňování podniku se skládá ze čtyř kroků, jimiž jsou sběr 

vstupních dat, analýza dat, sestavení finančního plánu a výsledné ocenění. Postup pro 

oceňování podniku je nutné upravit a podřídit konkrétní situaci.  

V rámci sběru vstupních dat musí oceňovatel pro potřeby oceňování získat 

základní údaje o podniku, ekonomická data podniku a data z vnitřního i vnějšího 

prostředí podniku. Tato získaná data jsou v rámci druhého kroku analyzována 

prostřednictvím strategické a finanční analýzy podniku, která poskytne informaci 

o aktuální situaci podniku, zejména o jeho postavení na trhu, konkurenčním prostředí 

a také o schopnosti podniku přežít a tvořit hodnotu. V rámci analýzy dat dochází rovněž 

k rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná, analýze a prognóze generátorů 

hodnoty. Během třetího kroku dochází k sestavení finančního plánu, který je nezbytnou 

součástí především u použití výnosových oceňovacích metod. Závěrečný čtvrtý krok se 

pak zaměřuje na samotné ocenění podniku dle zvolené metody (Mařík, 2018).  

2.4.1 Strategická analýza podniku  

Funkcí strategické analýzy je dle Maříka (2018) zhodnotit a vymezit celkový výnosový 

potenciál oceňovaného podniku, který je závislý na podnikatelském a konkurenčním 

prostředí. Strategická analýza představuje velmi důležitý předpoklad věrohodnosti 

u výsledného ocenění a měly by z ní vyplývat konkrétní výsledky. Sestavením 

strategické analýzy by měly být zodpovězeny tyto otázky:  

- Jaké jsou perspektivy podniku 

- Jaký vývoj trhu, konkurence, tržeb podniku lze předpokládat 

- Jaká rizika jsou s podnikem spojená  

Strategická analýza se skládá z analýzy vnějšího potenciálu, kde se využívá SLEPT 

analýza, případně její modifikace a Porterova analýza konkurenčního prostředí. Dalším 

krokem je analýza vnitřního potenciálu, která má za úkol vysledovat silné a slabé 

stránky v podniku, pro tyto účely se používá například analýza McKinsey „7S“. 
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2.4.1.1 SLEPT analýza 

Analýza zaměřující se na obecné okolí podniku. Cílem SLEPT analýzy je nalezení 

příležitostí (O) a hrozeb (T), které mohou mít na daný podnik dopad v budoucnu. Název 

analýzy vznikl z počátečních písmen faktorů, kterým by v rámci analýzy obecného 

okolí podniku měla být věnována pozornost. Jedná se o následující faktory:  

- Social – společenské a demografické faktory 

- Legal – právní faktory 

- Economic – ekonomické faktory 

- Political – politické faktory 

- Technological – technologické faktory 

Vyskytují se ale různé modifikace této analýzy, například PEST analýza, která 

nezahrnuje legislativní faktory, možnou variantou je i PESTE analýza zahrnující mimo 

jiné také faktory ekologické (Hanzelková, et al., 2017).  

Sociální faktory představují demografické charakteristiky, zejména velikost 

populace, věkovou strukturu, etnické rozložení. Dále se sem řadí sociálně kulturní 

aspekty, dostupnost pracovní síly a pracovní zvyklosti. 

Mezi legislativní faktory patří existence a funkčnost významných zákonných 

norem, zejména obchodní právo a daňové zákony, dále pak legislativní omezení, 

funkčnost soudů a vymahatelnost práva 

K ekonomickým faktorům lze přiřadit základní makroekonomické ukazatele 

hodnocení ekonomické situace (míra inflace, úroková míra, saldo obchodní bilance, 

vývoj HDP). Ekonomickou situaci podniku ovlivňují i daňové faktory v podobě 

daňových sazeb a dovozních cel. 

V případě politických faktorů se přistupuje k hodnocení politické stability země, 

k politickému postoji v případě investic, vztahu k průmyslu a soukromému sektoru. 

Nemalý dopad mají i externí vztahy se zahraničím a politický vliv různých skupin. 

U technologických faktorů je žádoucí zohlednit podporu vlády v oblasti výzkumu 

a také rychlost realizace nových technologií a technologické aktivity. V neposlední řadě 

i celkovou technologickou úroveň.  

Ekologické prostředí je ovlivněno přírodními a klimatickými vlivy a globálními 

environmentálními hrozbami v podobě čerpání neobnovitelných zdrojů energie, 
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globálního oteplování a zvyšování emisí skleníkových plynů. Patří sem rovněž 

i legislativní omezení spojená s ochranou životního prostředí. (Grasseová, et al., 2010) 

2.4.1.2 Porterova analýza konkurenčního prostředí 

Porterova analýza je nástroj sloužící k analýze oborového prostředí podniku. Analýza 

vychází z předpokladu, že pozice firmy působící v určitém odvětví je dána působením 

pěti základních faktorů, jimiž jsou:  

- Vyjednávací síla zákazníků 

- Vyjednávací síla dodavatelů 

- Hrozba vstupu nových konkurentů 

- Hrozba substitutů 

- Rivalita firem působících na daném trhu 

V rámci faktoru hrozby substitutů je nutné neopomenout rovněž i hrozbu 

komplementů, které mohou stejně výrazně ovlivňovat situaci na daném trhu. 

(Hanzelková, et al., 2017) Následující obrázek prezentuje Porterův model pěti 

konkurenčních sil.  

 

Obrázek 1: Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 
(Zdroj: Hanzelková, et al., 2017) 
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2.4.1.3 Analýza vnitřního prostředí firmy 

Analýza vnitřního prostředí firmy tvoří další dílčí část pro návrh firemní strategie 

a zhodnocení firemní pozice. Jedná se o popisnou analýzu dokumentující minulý vývoj 

v podniku. Její závěry, hodnotící současný stav podniku, by měly být kritické. 

Identifikované slabé stránky v podniku by pak měly být řešeny a eliminovány. Do 

analýz interního prostředí firmy se řadí Analýza firemních faktorů používaná především 

ve výrobním procesu, dále pak Analýza „7P“, Analýza hodnototvorných řetězců, 

Analýza „7S“, aj.  

Analýza firemních faktorů se zaměřuje především na výrobní podniky a podniky 

poskytující služby. Mezi analyzované faktory patří tři hlavní skupiny výrobních faktorů: 

práce (lidské zdroje), půda (přírodní zdroje) a kapitál (výrobní faktory - suroviny, 

materiál, energie, finance, aj.), dále se potom hodnotí také informace, kvalita 

managementu, firemní kultura, goodwill, image firmy a strategičtí partneři.  

Analýza „7P“ vymezuje podnikovou strategii pomocí faktorů marketingového 

mixu „7P“. V rámci analýzy „7P“ jsou analyzovány firemní faktory vztahující se 

k portfoliu výrobků, ceně, trhu, reklamně, procesům, lidským zdrojům, řízení 

a organizaci. 

Analýza hodnototvorných řetězců rozděluje firmu na strategicky významné, 

doplňující se aktivity, a tím umožňuje odhalit možné slabiny ve výrobním a prodejním 

procesu. Tyto aktivity jsou rozděleny na dvě základní skupiny - skupinu primárních 

aktivit, která se týká fyzické výroby, prodeje a dopravy výrobků a skupinu podpůrných 

aktivit zajišťujících primárním aktivitám potřebné zdroje, vstupy, technologie 

a pracovní sílu.  

Analýzou odhalující klíčové faktory úspěchu firmy je analýza „7S“ vycházející 

ze strategického modelu „7S“ firmy McKinsey. Na každý ze sedmi základních faktorů 

zahrnutých v této analýze je třeba nahlížet celistvě, systémově a ve vzájemných 

souvislostech. V těchto ohledech je pak možné odhalit klíčové úspěchy každé firmy. 

Mezi faktory zkoumanými v rámci analýzy vnitřního prostředí „7S“ se řadí strategie, 

struktura, systém řízení, styl manažerské práce, spolupracovníci, schopnosti a sdílené 

hodnoty. Na následujícím obrázku je uveden Model „7S“ poukazující na propojenost 

a vzájemnou souvislost všech uvedených faktorů. (Hanzelková, et al., 2017) 
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Obrázek 2: Model „7S“ firmy McKinsey 

(Zdroj: Hanzelková, et al., 2017) 

2.4.2 Analýza finančního zdraví podniku 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení každého podniku, proto je jí 

přikládán velký význam. V rámci oceňování podniku nemusí být finanční analýza tak 

rozsáhlá jako pro jiné účely.  

Finanční analýza pro účely oceňování podniku by měla především plnit tyto dvě 

funkce:  

- Prověřit finanční zdraví podniku 

- Vytvořit základ pro finanční plán, který je nedílnou součástí pro odvození 

výnosové hodnoty (Mařík, 2018) 

V rámci zhodnocení finančního zdraví podniku je důležité se věnovat minimálně 

těmto oblastem:  

- Jak vypadá majetková a finanční struktura podniku a její odlišnosti od 

konkurentů 

- Jaké tendence se projevují ve struktuře aktiv a v použitých zdrojích 

- V jaké míře je zajištěna likvidita podniku a jak vypadá jeho dlouhodobá finanční 

rovnováha 

- Jaký je stav výnosnosti podniku 
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Při provádění finanční analýzy dojde nejprve k sestavení analýzy účetních výkazů, 

z níž se následně vypočítají a porovnají poměrové ukazatele. Poměrové ukazatele je 

nezbytné porovnat jak v čase, tak hlavně v prostoru – tedy porovnat výsledky 

poměrových ukazatelů s konkurenčními společnostmi a také se statistickými hodnotami 

za odvětví (Mařík, 2018). 

2.4.2.1 Absolutní ukazatele 

Účetní výkazy obsahují stavové a tokové absolutní ukazatele. U stavových veličin je 

stanovena hodnota majetku a kapitálu k určitému datu. Tokové veličiny informují 

o údajích za určitý interval, např. jak vysoké byly tržby za určité období. Analýza 

účetních výkazů se provádí v horizontální a vertikální formě. Horizontální analýza 

sleduje vývoj jednotlivých položek v čase, zatímco vertikální finanční analýza se 

zabývá jen jedním obdobím a má za úkol vyjádřit, jak se jednotlivé položky rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty svou mírou podílejí na celkovém objemu. Sleduje tak především 

změny majetkové a kapitálové struktury (Kislingerová, 2001). 

2.4.2.2 Poměrové ukazatele 

 Poměrové ukazatele se dělí do čtyř skupin podle jejich zaměření.  

Ukazatelé rentability 

V rámci finanční analýzy se využívají ukazatele rentability, které informují o efektu, 

jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem (Kislingerová, Hnilica, 2005). Tento 

ukazatel slouží především ke srovnání výsledků společnosti v čase a prostoru 

s konkurenčními podniky. Pro porovnání mezi podniky je ale potřeba dbát na použitou 

formu zisku, aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího srovnání (Mařík, 2018). Mezi 

ukazatele rentability se řadí:  

• Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb vypovídá o tom, jak efektivně je firma schopna za vynaložené 

prostředky získat zpět ve formě zisku. Ukazatel informuje o tom, kolik korun vyplyne 

podniku z jedné koruny tržeb a vypočítá se dle následujícího vzorce (1):  

 𝑅𝑂𝑆 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝑇𝑅Ž𝐵𝑌  (1) 
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• Rentabilita vloženého kapitálu 

Ukazatel informuje o návratnosti vložených investic. V čitateli je použita opět hodnota 

EBIT, tím pádem můžeme s větší vypovídací schopností srovnávat podniky napříč 

různými zeměmi s odlišnými daňovými sazbami i různě zadlužené podniky. Výpočet 

ukazatele rentability vloženého kapitálu je proveden dle vzorce (2): 

 𝑅𝑂𝐼 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑉Ý 𝐾𝐴𝑃𝐼𝑇Á𝐿  (2) 

• Rentabilita vlastního jmění (ROE) 

Tento ukazatel rentability je důležitý pro akcionáře a vlastníky společností, vyjadřuje 

jim, jak se zhodnocují jejich vložené investice do podniku, zda pokryjí výši rizik, které 

akcionáři touto investicí podstupují, či se jim vyplatí více jiná alternativní investice. 

Vzhledem k tomu, že tento ukazatel slouží hlavně jako informace pro akcionáře, 

kalkuluje se v něm s čistým ziskem dosaženým za zdaňovací období. V tomto případě 

mohou vznikat velké rozdíly při porovnání s ostatními společnostmi (Kislingerová, 

2001). Rentabilita vlastního jmění se vypočte dle vzorce (3):  

 𝑅𝑂𝐸 = 𝐸𝐴𝑇𝑉𝐿𝐴𝑆𝑇𝑁Í 𝐾𝐴𝑃𝐼𝑇Á𝐿  (3) 

Ukazatelé likvidity 

Dalšími poměrovými ukazateli jsou ukazatelé likvidity, které informují o schopnosti 

podniku dostát svým závazkům (Kislingerová, 2001). Základními ukazateli likvidity 

jsou:  

• Běžná likvidita  

Běžná likvidita vyjadřuje, kolika korunami z celkových oběžných aktiv je pokryta jedna 

koruna krátkodobých závazků. Respektive, kolikrát jsme schopni uspokojit naše 

věřitele, pokud v určité chvíli dojde k přeměně našich oběžných aktiv na hotovost. 

Doporučené hodnoty běžné likvidity jsou v intervalu 1,5–2,5 (Jadviščák, 2011). Běžná 

likvidita se určí dle vzorce (4): 

 𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙  (4) 

• Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je přesnějším vyjádřením schopnosti podniku dostát svých 

krátkodobých závazků, protože ze složky oběžných aktiv je odstraněna nejméně likvidní 
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položka zásob. Ukazatel vyjadřuje kolika korunami našich pohledávek a hotovostí je 

pokryta 1 Kč krátkodobých závazků. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou 

v rozmezí 0,7–1,2 (Jadviščák, 2011). Pohotová likvidita se vypočítá dle vzorce (5): 

 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙  (5) 

• Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je nejpřísnějším ukazatelem likvidity, měří schopnost podniku 

uhradit krátkodobé závazky právě v daný okamžik. Doporučené hodnoty okamžité 

likvidity jsou v rozmezí 0,2–0,5 (Jadviščák, 2011). Výpočet okamžité likvidity je dle 

vzorce (6): 

 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙  (6) 

Ukazatelé zadluženosti 

Poměrové ukazatele finanční stability, někdy také nazývané jako ukazatele zadluženosti 

finanční struktury, jsou ukazatelé vyjadřující míru finančního rizika pro podnik. 

Zadluženost díky efektu finanční páky je pro firmu do jisté míry i „výhodná“, neboť 

díky cizím zdrojům může firma dosahovat vyšších rentabilit a snáze tak generovat zisk. 

S rostoucí zadlužeností ovšem roste riziko neschopnosti splácet své závazky a firma se 

tak může dostat i do nepříznivé finanční situace. Ukazatelé zadluženosti porovnávají 

vztah mezi vlastními a cizími zdroji a v rámci nich rozeznáváme ukazatele: 

• Celková zadluženost 

Celková zadluženost vyjadřuje podíl mezi cizími zdroji a celkovými aktivy. Tento 

ukazatel je také označován jako ukazatel věřitelského rizika a čím vyšších hodnot 

nabývá, tím se zvyšuje riziko věřitelů, že jejich dluh nebude splacen. Dle autorů je 

ideální poměr cizího kapitálu vůči vlastnímu kapitálu 1:1 (Kislingerová, 2001). Celková 

zadluženost se vypočítá dle vzorce (7):  

 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 = 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 ∗ 100  (7) 

• Koeficient samofinancování 

Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti a vyjadřuje, jak moc je 

podnik nezávislý na cizím kapitálu. Ideální hodnoty tohoto ukazatele je těžké stanovit, 

doporučuje se ale rovněž hodnota okolo 50 %.   
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• Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát vytvořený zisk pokrývá úrokové náklady. 

Tato hodnota určuje, zda je podnik schopen platit své závazky a je tak velice důležitá 

pro banky a jiné věřitele. Ideální hodnota tohoto ukazatele dle bankovního standardu se 

pohybuje okolo 3, za výbornou hodnotu je považována hodnota 6 a více (Kislingerová, 

2001). Ukazatel úrokového krytí se vypočítá dle vzorce (8): 

 Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦  (8) 

Ukazatelé aktivity 

Posledními poměrovými ukazateli jsou ukazatelé aktivity. Ty informují o tom, jak je 

podnik schopen hospodařit s aktivy a jaký vliv to má na jeho výnosnost a likviditu. 

• Počet obratů aktiv za rok 

Komplexní ukazatel aktivity vyjadřuje, jak efektivně je podnik schopen využívat svůj 

majetek. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1,6–3; pokud je hodnota tohoto 

ukazatele nižší, může to znamenat, že podnik nevyužívá efektivně svůj majetek a měl 

by se zamyslet nad jeho snížením (například neprodejné zásoby na skladě). Vhodné je 

ukazatel srovnat i s oborovým průměrem, protože každé odvětví má odlišnou náročnost 

na vybavenost majetkem (Mařík, 2018). Ukazatel počtu obratů aktiv za rok se vypočítá 

dle vzorce (9):  

 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  (9) 

• Doba obratu zásob 

Ukazatel udává počet dnů, jak dlouho jsou zásoby vázány v podniku od jejich pořízení 

do jejich spotřeby, případně prodeje. Tento ukazatel rovněž vypovídá i o likviditě, 

udává počet dnů, za jak dlouho se zásoby přemění na hotovost, či pohledávku. Výsledné 

hodnoty tohoto ukazatele se preferují nižší. Doba obratu zásob se vypočítá dle vzorce 

(10): 

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦𝑡𝑟ž𝑏𝑦360   (10) 

• Průměrná doba splatnosti pohledávek 

Průměrná doba splatnosti pohledávek udává počet dnů, které uplynou od okamžiku 

vystavení faktury do doby jejího zaplacení. Ukazatel doby splatnosti pohledávek je opět 
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vhodné srovnávat s oborovým průměrem. Vhodné pro firmu je, když jsou hodnoty 

ukazatele co nejnižší, firma má tak brzy svoji likviditu potřebnou například k úhradě 

dodavatelských faktur. Doba splatnosti pohledávek se vypočte dle vzorce (11): 

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 = 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦𝑡𝑟ž𝑏𝑦360   (11) 

2.4.2.3 Souhrnné ukazatele finanční výkonnosti podniku 

V rámci finanční analýzy vyplynou v některých oblastech lepší výsledky, v jiných 

oblastech naopak horší. Cílem finanční analýzy je ale stanovit jednoznačný závěr 

o zhodnocení finančního zdraví podniku. K tomu slouží souhrnné, syntetické, ukazatele 

finančního zdraví podniku. Tyto ukazatele lze sestavit ze dvou hledisek, a to buď 

pyramidovým rozkladem hlavního ukazatele na jeho menší části, či přiřazením 

jednočíselné charakteristiky účelově vybraným ukazatelům. V druhém případě se jedná 

o sestavení bankrotních nebo bonitních modelů. Bankrotní modely mají informovat 

o tom, zda je podnik v budoucnu ohrožen bankrotem, v případě bonitních modelů je 

cílem stanovit, zda podnik patří mezi dobré nebo špatné firmy. V tomto případě je ale 

zapotřebí srovnání více podniků (Růčková, 2019). Proto se dále zaměříme na bankrotní 

modely a jejich typický příklad souhrnného indexu hodnocení – Altmanův model.  

• Altmanův model 

Altmanův model je stanoven jako součet hodnot pěti poměrových ukazatelů, jimž je 

přiřazena různá váha. Výpočet Altmanova modelu pomocí Z-skóre pro uzavřené 

společnosti, které nejsou obchodovány na kapitálovém trhu vyplývá z následujícího 

vzorce (12):  

 𝑍 = 0,717 𝑥1 + 0,847 𝑥2 + 3,107 𝑥3 + 0,42 𝑥4 + 0,998 𝑥5 (12) 

 kde:  

X1 – čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

X2 – nerozdělený zisk / celková aktiva 

X3 – EBIT / celková aktiva 

X4 – vlastní kapitál / cizí kapitál 

X5 – tržby / celková aktiva 
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V případě, že Z-skóre je nižší než 1,2 je podnik ohrožen bankrotem. Pokud je 

Z-skóre v intervalu <1,2; 2,9) je podnik v šedé zóně a v případě, kdy Z-skóre je vyšší 

než 2,9, podnik je ve výborném finančním zdraví (Kislingerová, 2001). 

• Model IN05 

Pro podmínky České republiky a specifika podnikání na tuzemském trhu byl manželi 

Neumaierovými vyvinut index IN, který zohledňuje snahu o sledování ekonomické 

přidané hodnoty podniku. Je tak vhodný nejen pro věřitele pro případ odhalení hrozby 

bankrotu, nýbrž i pro vlastníky z důvodu sledování tvorby hodnoty podniku 

(Neumaierovi, 2005).  Během let se dočkal několika modifikací, přičemž poslední verze 

souhrnného indexu hodnocení finančního zdraví podniku IN05 se vypočítá dle 

následujícího vzorce (13): 

 𝐼𝑁05 = 0,13 𝑥1 + 0,04 𝑥2 + 3,97 𝑥3 + 0,21 𝑥4 + 0,09 𝑥5 (13) 

 kde:  

X1 – celková aktiva / cizí zdroje 

X2 – EBIT / nákladové úroky 

X3 – EBIT / celková aktiva 

X4 – celkové výnosy / celková aktiva 

X5 – oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

 Pokud je hodnota IN05 nižší než 0,9, znamená to, že podnik netvoří hodnotu 

a hrozí u něj bankrot. V případě, že se IN05 nachází v intervalu <0,9; 1,6), podnik je 

v šedé zóně, a pokud hodnota IN05 převyšuje 1,6, znamená to, že podnik tvoří hodnotu 

pro vlastníky (Růčková, 2019).   

2.4.3 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

Pro účely vytvoření nezkresleného ocenění podniku je nutné rozdělit aktiva na provozně 

potřebná a nepotřebná. Provozně nepotřebná aktiva, zahrnutá ve finální hodnotě 

podniku, mohou celé ocenění negativně ovlivnit. Nezbytnou součástí je také stanovení 

provozně nutného investovaného kapitálu a korigovaného provozního výsledku 

hospodaření očištěného o výnosy a náklady plynoucí z neprovozních aktiv. 
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Při vyloučení neprovozních aktiv je důležité jejich ocenění, a to pomocí 

výnosových metod, na základě tržní hodnoty nebo obvyklé ceny. V případě 

nedostatečných informací k ocenění aktiva lze použít i jeho účetní hodnotu, jejíž použití 

se ale příliš nedoporučuje. Účetní hodnota se zpravidla používá pro ocenění peněžních 

prostředků. Zjištěná hodnota neprovozních aktiv se na závěr oceňování přičte 

k provozní hodnotě podniku (Mařík, 2018). 

2.4.3.1 Provozně nepotřebná aktiva 

Mezi provozně nepotřebná aktiva nejčastěji spadají aktiva vykazovaná v rámci 

krátkodobého finančního majetku, peněžní prostředky nad rámec nezbytně nutných, 

dlouhodobý finanční majetek, a dále také nemovitosti nesloužící k výkonu 

podnikatelské činnosti, pohledávky nesouvisející s hlavní činností podniku, nadbytečné 

kapacity dlouhodobého hmotného majetku, aj. (Mařík, 2018). 

2.4.3.2 Provozně nutný investovaný kapitál 

Po odečtení provozně nepotřebných aktiv je pro účely ocenění potřeba za minulost 

dopočítat hodnotu provozně nutného investovaného kapitálu, který představuje sumu 

provozně potřebného dlouhodobého majetku a provozně potřebného upraveného 

kapitálu. Upravený pracovní kapitál je dán součtem zásob, pohledávek, provozně 

potřebných peněžních prostředků a časového rozlišení aktiv poníženým o hodnotu 

krátkodobých neúročených závazků a časového rozlišení pasiv. (Mařík, 2018) 

2.4.4 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Generátory hodnoty představují souhrn základních podnikohospodářských veličin, které 

určují výslednou hodnotu podniku. Dle Dluhošové (2008) jsou generátory hodnot 

základem podnikové výkonnosti, protože tvoří predikční ukazatele výkonnosti a každý 

manažer v podniku chce vědět, kam se bude firma ubírat v budoucnu. Zvláštní 

roli  generátorů hodnot mají tzv. klíčové indikátory výkonnosti, které se liší dle odvětví 

a zaměření podniku. Generátory hodnot je proto nutné stanovit a upravit pro každou 

výrobní jednotku zvlášť (Dluhošová, 2008). Mařík (2018) ve své publikaci zmiňuje 

následující generátory hodnoty používané pro účely výnosových metod ohodnocení 

podniku. 
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2.4.4.1 Tržby 

Prognóza tržeb podniku dosahovaných v budoucnu je výsledkem strategické analýzy. 

Tato prognóza může být v budoucnu upravena na základě kapacitních možností podniku 

a plánovaných investic (Mařík, 2018). Odhad správného tempa růstu budoucích tržeb 

hraje ve výsledném ocenění významnou roli především při použití oceňovacího modelu 

DCF. Tempo růstu lze stanovit na základě historických růstových měr použitím 

aritmetického nebo geometrického průměru, ale také složitějšími matematicko-

statistickými modely, např. lineární regresí, logaritmicko-lineárními modely a modely 

časových řad. Další variantou stanovení tempa růstu tržeb pro budoucí období je 

odvození od fundamentálních předpokladů podniku nebo od názoru analytika. 

(Kislingerová, 2001) 

2.4.4.2 Provozní zisková marže 

Provozní zisková marže se pro účely oceňování podniku stanovuje z podílu 

korigovaného provozního výsledku hospodaření před odpisy a daněmi na dosahovaných 

tržbách. Pro stanovení odpovídající ziskové marže je ideální sestavit její prognózu shora 

a zdola a tyto prognózy slaďovat mezi sebou, tím dojde k objektivnímu stanovení 

ziskové marže na budoucí období. Výsledkem sestavení dvou prognóz ziskové marže je 

její hodnota podložená a zdůvodněná aktuálním postavením podniku a také určení 

plánovaných hodnot nákladových položek v budoucnu, díky kterému lze sestavit 

plánovaný výkaz zisku a ztráty. 

Prognóza provozní ziskové marže shora spočívá ve výpočtu provozní ziskové 

marže za minulé období a, s přihlédnutím k faktorům ze strategické analýzy, 

stanovením jejího odhadu do budoucna. Z odhadu provozní ziskové marže je 

v posledním kroku stanoven plánovaný provozní výsledek hospodaření před odpisy 

a daněmi.  

Prognóza ziskové marže zdola spočívá v sestavení prognózy hlavních 

nákladových položek a jejím doplněním o nevýznamné nákladové položky a případně 

i výnosy. Následuje dopočet korigovaného provozního výsledku hospodaření (rozdíl 

provozních výnosů a nákladů), z něhož je v poslední fázi vypočtena zisková marže jako 

podíl KPVH před odpisy a daněmi na tržbách. (Mařík, 2018) 
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2.4.4.3 Pracovní kapitál 

Pracovní kapitál je pro účely stanovení generátorů hodnoty potřebné modifikovat oproti 

verzi používané v rámci finanční analýzy. Pracovní kapitál, jako další faktor 

z generátorů hodnoty podniku, se skládá z hodnoty zásob, pohledávek, časového 

rozlišení aktiv, a navíc i provozně nutných peněžních prostředků snížených o hodnotu 

krátkodobých závazků (v případě generátorů hodnoty se používají pouze neúročené 

závazky) a časového rozlišení pasiv.  

Cílem sestavení prognózy pracovního kapitálu je zjištění náročnosti růstu tržeb 

podniku na pracovní kapitál. Toto je nutné sledovat především u zásob, pohledávek 

a krátkodobých obchodních závazků, kdy se s růstem tržeb musí očekávat jejich nárůst 

a naopak.  

Prognóza položek pracovního kapitálu spočívá v analýze jednotlivých složek 

pracovního kapitálu v minulosti vypočtením doby obratu (položka pracovního 

kapitálu / (tržby / 365)), následuje zjištění příčin dosahovaného vývoje dané položky 

v minulosti a určení jejího vývoje v budoucnu. Posledním krokem je propočet absolutní 

hodnoty jednotlivých položek pracovního kapitálu (doba obratu dané položky * (tržby 

/ 365)), celkového pracovního kapitálu a určení koeficientu náročnosti tržeb na pracovní 

kapitál jako podíl změny pracovního kapitálu a změny tržeb. (Mařík, 2018) 

2.4.4.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek představuje nejobtížnější položky z hlediska jeho analýzy 

a prognózy na budoucí období. Důvodem je, že se investice nevyvíjejí plynulým 

způsobem na rozdíl od pracovního kapitálu či tržeb. Východiskem pro prognózu 

investic do dlouhodobého majetku je i zde analýza minulosti. Pro analýzu investic do 

dlouhodobého majetku v minulosti je vhodné využít co nejdelší časovou řadu, aby byla 

patrná obnova majetku a z ní pak lze vyvodit i výši investic v budoucnu. Investiční 

náročnost v budoucnosti lze plánovat třemi způsoby.  

Globální přístup se využívá v případech, kdy investice do dlouhodobého 

majetku mají spíše průběžných charakter. Tento postup se opírá o analýzu využití 

provozně nutného dlouhodobého majetku ve vztahu k tržbám. Pro určení budoucích 

investic se využívá koeficient náročnosti tržeb na investice brutto, který je dán podílem 
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brutto investic do provozně nutného dlouhodobého majetku na tržbách. Tento koeficient 

je vhodné sledovat za delší časové období a porovnat ho i s konkurenčními podniky, 

aby bylo dosaženo lepší srovnatelnosti.  

Přístup podle hlavních položek se využívá pro nejbližší budoucnost a vychází 

z investičních plánů daného podniku.  

Přístup založený na odpisech představuje nejméně věrohodnou možnost 

stanovení budoucích investic, protože minulé investice, stanovené většinou i pod úrovní 

odpisů, nemohou stačit k dlouhodobému přežití podniku a jeho růstu. (Mařík, 2018) 

2.4.5 Předběžné ocenění 

Na základě propočtu generátorů hodnoty lze provést předběžné ocenění podniku 

založené na principu peněžních toků. Výsledné ocenění podniku ovlivňují klíčové 

veličiny, kterými jsou tempo růstu, rentabilita tržeb z KPVH a náročnost růstu tržeb na 

investice do pracovního kapitálu a dlouhodobého majetku. Předběžné ocenění podniku 

se provede dle následujícího vzorce (14):  

 𝐻𝑏 =  𝑋𝑡−1∗(1+𝑔)∗𝑟𝑍𝑃𝑥− 𝑋𝑡−1∗𝑔∗(𝑘𝑊𝐶+𝑘𝐷𝑀)𝑖𝑘−𝑔  (14) 

kde:  

Xt-1 – velikost tržeb v posledním známém roce 

g – tempo růstu tržeb 

rZPx – provozní zisková marže po dani 

kWC – koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu 

kDM – koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku 

ik – kalkulovaná úroková míra 

V rámci předběžného ocenění podniku je možné provést i citlivostní analýzu 

klíčových veličin majících vliv na výslednou hodnotu podniku. Citlivostní analýza 

pomůže oceňovateli získat představu o intervalu, ve kterém se bude výsledná hodnota 

podniku nacházet, a také o tom, jak výše zmíněné položky ovlivňují tuto hodnotu. 

(Mařík, 2018) 
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2.4.6 Finanční plán 

Pro účely stanovení hodnoty podniku prostřednictvím výnosových metod je zapotřebí 

sestavit finanční plán, který se skládá z výsledovky, výkazu peněžních toků a rozvahy.  

Jako podklady pro sestavení kostry finančního plánu se využívají generátory 

hodnoty zmíněné v předešlé kapitole. Jedná se tedy o tržby, ziskovou marži a provozní 

zisk, plánovanou výši zásob, pohledávek a závazků a plánované investice do 

dlouhodobého majetku. Z analýzy ziskové marže je do finančního plánu také převzata 

prognóza nákladových položek.  

Sestavenou kostru finančního plánu je nutné doplnit o plán financování, méně 

významné položky, položky nesouvisející s hlavním provozem podniku, výplaty 

dividend nebo podílů na zisku společníkům a formální dopočty (celkové peněžní toky, 

nerozdělený zisk minulých let a výši dlouhodobého majetku ke konci roku). Tímto 

doplněním finančního plánu dojde k jeho kompletnímu sestavení. Níže uvedený obrázek 

ukazuje na provázanost výkazů finančního plánu a znázorňuje základní postup pro jeho 

tvorbu. (Mařík, 2018) 

 

Obrázek 3: Postup sestavení finančního plánu 

(Zdroj: Mařík, 2018) 
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V rámci rozvahy se v dlouhodobém finančním plánu obvykle neplánují položky 

časového rozlišení, nákladových rezerv a opravných položek. Tyto položky se 

ponechávají buď s nulovou hodnotou, nebo na hodnotě posledního známého roku.  

2.4.7 Náklady kapitálu 

Diskontní míra, potřebná pro výsledné ocenění podniku, vychází z nákladů kapitálu. 

Výsledné ocenění podniku bude provedeno s vypovídací hodnotou jak pro vlastníky, tak 

i věřitele použitím výnosové metody DCF entity. Jako diskontní míra budou proto 

použity průměrné vážené náklady kapitálu (WACC). Pokud by se ocenění provádělo 

pouze na úrovni vlastníků společnosti, metodou DCF equity, byla by diskontní míra 

dána odhadem nákladů na vlastní kapitál při konkrétní úrovni zadlužení.  

Výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) se skládá ze čtyř 

následujících kroků:  

- Určení váhy jednotlivých složek kapitálu na celkovém investovaném kapitálu 

- Stanovení nákladů na cizí kapitál 

- Stanovení nákladů na vlastní kapitál 

- Propočet průměrných vážených nákladů kapitálu 

2.4.7.1 Váha jednotlivých složek kapitálu 

Strukturu kapitálu lze stanovit na základně účetní hodnoty, která je ale zkreslující a pro 

výsledné ocenění by se neměla používat. Dále je možné pro výpočet WACC cílovou 

strukturu kapitálu odhadnout v tržních hodnotách. Tento odhad může být ale značně 

nepřesný. Nejpřesnější způsob odhadu struktury kapitálu je docílen iteračním postupem, 

který spočívá v prvotním odhadu výchozí struktury kapitálu, z ní je dopočtena výsledná 

hodnota podniku a z výsledné hodnoty podniku je zjištěna nová struktura kapitálu. 

Iterační postup je nutné opakovat tak dlouho, až se výsledná struktura kapitálu ustálí. 

(Mařík, 2018) Níže uvedený obrázek zobrazuje algoritmus iteračního výpočtu 

kapitálové struktury.  
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Obrázek 4: Schéma postupu iteračního výpočtu kapitálové struktury 

(Zdroj: Mařík, 2018) 

2.4.7.2 Náklady na cizí kapitál 

V případě nákladů na cizí kapitál lze rozlišovat náklady na úvěry získané ve 

formě dluhopisů, bankovních úvěrů a leasingu.  

U dluhopisů se za náklady kapitálu dosazuje jejich výnosnost do doby splatnosti. 

V případě dluhopisů obchodovaných na burze lze tuto hodnotu zjistit přímo z tržních 

dat, v ostatních případech jde náklady cizího kapitálu ve formě dluhopisů stanovit 

pomocí ratingu oceňovaného podniku. 

Náklady na bankovní úvěry jsou stanoveny úrokovou mírou placenou podnikem 

z těchto úvěrů, která může být použita za předpokladu, že oceňovaný podnik je velmi 

solventní, úvěr odráží aktuální tržní podmínky, podmínky úvěru se neliší od obvyklých 

podmínek u podobných úvěrů a je vypočten efektivní úrok. (Maříková, Mařík, 2008) 

V ostatních případech lze použít alternativní postup založený na tržních datech, kdy 

náklady na cizí kapitál jsou určeny jako součet bezrizikové výnosové míry na úrovni 
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výnosnosti státních dluhopisů s obdobnou dobou splatnosti a rizikové přirážky pro cizí 

kapitál stanovené podle ratingu daného dluhu. (Mařík, 2018) 

2.4.7.3 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou dány výnosovým očekáváním investorů, které lze 

odvodit z možného alternativního výnosu kapitálu. Pro stanovení nákladů na vlastní 

kapitál se nejvíce prosadil výpočet podle modelu oceňování kapitálových 

aktiv - CAPM, který se opírá o teorie kapitálového trhu. Základní výpočet nákladů 

vlastního kapitálu dle CAPM vychází z následující rovnice (15): 

 𝑟𝑒 =  𝑟𝑓 +  𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) (15) 

kde:  

re – očekávaný výnos vlastního kapitálu 

rf – bezriziková úroková míra 

 – systematické tržní riziko vyjadřující citlivost investice na změnu výnosové 

míry z tržního portfolia 

(rm – rf) – prémie za riziko akcionáře, kde rm představuje očekávaný výnos 

celého trhu (Kislingerová, 2001) 

 Pro potřeby ocenění nákladů vlastního kapitálu firmy působící na trhu v České 

republice se díky nedostatku dat z tuzemského kapitálového trhu doporučuje základní 

rovnici modelu CAPM naplnit daty z trhu USA a upravit ji o aktuální riziko země 

a případně i další přirážky. Dalšími přirážkami se rozumí přirážka pro malé společnosti 

(cca do 3 %), přirážka pro společnosti s nejasnou budoucností a přirážka za nižší 

likviditu oceňovaných vlastnických podílů. (Mařík, 2018) Upravený model CAPM má 

pak následující tvar (16): 

 𝑛𝑉𝐾 =  𝑟𝑓 +  𝛽 ∗ 𝑅𝑃𝑇 + 𝑅𝑃𝑍 + 𝑅1,2,3 (16) 

 kde:  

 𝑛𝑉𝐾  – odhad nákladů vlastního kapitálu 

rf – aktuální výnosnost dlouhodobých vládních dluhopisů USA 

 – odvětvové  na USA kapitálovém trhu upravené o zadlužení konkrétního 

podniku 
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RPT – riziková prémie kapitálového trhu USA 

RPZ – riziková prémie země ČR 

R1,2,3 – další přirážky 

 Náklady vlastního kapitálu je možné kromě výpočtu pomocí modelu CAPM 

určit také stavebnicovou metodou, dividendovým modelem, na základě průměrné 

rentability nebo odvodit z nákladů cizího kapitálu. (Mařík, 2018) 

2.4.7.4 Výsledný propočet WACC 

Výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu vychází z rovnice (17): 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑛𝐶𝐾(1 − 𝑑) 𝐶𝐾𝐾 + 𝑛𝑉𝐾 𝑉𝐾𝐾   (17) 

 kde:  

WACC – průměrné vážené náklady kapitálu 𝑛𝐶𝐾 – náklady cizího kapitálu 𝑛𝑉𝐾 – náklady vlastního kapitálu 

d – sazba daně z příjmů 

CK – cizí kapitál 

VK – vlastní kapitál 

K – celkový kapitál 

Pro určení výsledné hodnoty průměrných vážených nákladů kapitálu se nejprve 

vypočte průměrný náklad na všechny druhy cizího kapitálu, který se následně vynásobí 

členem (1-d), aby došlo k očištění nákladů na cizí kapitál o daň. Důvodem je, že 

náklady na cizí kapitál představují většinou daňově uznatelné úroky dle zákona o daních 

z příjmů. To ale neplatí v případě, že nejsou splněny podmínky dle zákona o daních 

z příjmů a také v případě, že podnik nemůže úroky uplatnit z důvodu ztráty.  (Mařík, 

2018) 
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2.4.8 Výsledné ocenění 

Výsledné ocenění podniku je v diplomové práci provedeno za použití výnosových 

metod, které vychází z poznatku, že hodnota statku je dána očekávaným užitkem 

plynoucím pro jeho držitele. V případě podniku se jedná o očekávané výnosy. V rámci 

výnosových metod se rozlišují:  

- Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF) 

- Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

- Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

- Další metody představující kombinaci výnosového a majetkového ocenění 

2.4.8.1 Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF) 

Tato skupina metod je považována za základní výnosové metody ocenění podniku. 

Peněžní toky jsou reálným vyjádřením užitku z drženého statku. Podle výpočtu 

diskontní míry a výsledné hodnoty vlastního kapitálu se rozlišují následující metody:  

- Metoda DCF entity – diskontováním peněžních toků odráží hodnotu podniku 

jako celku (hodnota brutto), která je určena jak pro vlastníky, tak pro věřitele. 

Od brutto hodnoty je pak odečtena hodnota cizího kapitálu ke dni ocenění 

a výsledkem je netto hodnota vlastního kapitálu. Tato metoda představuje 

základní způsob oceňování podniku. 

- Metoda DCF equity – vychází z peněžních toků určených pouze vlastníkům 

společnosti, diskontováním peněžních toků je přímo získána netto hodnota 

vlastního kapitálu 

- Metoda DCF APV – brutto hodnota podniku je dána součtem hodnoty podniku 

za předpokladu nulového zadlužení a současné hodnoty daňových úspor z úroků. 

Po odečtení cizího kapitálu je zjištěna netto hodnota. (Mařík, 2018) 

Při použití metody DCF entity je výsledkem procesu diskontování budoucích 

peněžních toků hodnota podniku jako celku, která odpovídá úrovni investovaného 

kapitálu. (Mařík, 2018) 

Aby došlo ke zjištění hodnoty podniku jako celku, je nezbytné určit, kolik peněz je 

možno vzít z podniku, aniž by došlo k narušení jeho předpokládaného vývoje, tzv. 

volné cash flow (FCF). Volným peněžním tokem se rozumí tvorba peněžních 
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prostředků, které jsou k dispozici vlastníkům na výplaty podílů na zisku a věřitelům 

v podobě splátek úvěrů a úroků. (Mařík, 2018) 

Pro výpočet volného peněžního toku je třeba znát korigovaný provozní výsledek 

hospodaření po daních. K němu se přičtou odpisy a ostatní náklady, které nejsou výdaji 

v běžném období a následně dojde k odečtení investic do upraveného pracovního 

kapitálu a dlouhodobého majetku. Tímto postupem je získán volný peněžní tok (FCF), 

který je ovlivněn výší dvou hlavních veličin, a to výší korigovaného provozního 

výsledku hospodaření a výší investic do provozně nutného pracovního kapitálu 

a dlouhodobého majetku. V případě metody DCF entity se častěji FCF označuje 

zkratkou FCFF vyjadřující peněžní tok do firmy.  (Mařík, 2018) 

Pro korigovaný provozní výsledek hospodaření, potřebný k výpočtu volného 

peněžního toku, je nutné dodržet následující zásady:  

- Neměl by obsahovat náklady na cizí kapitál 

- Neměl by obsahovat žádné jednorázové položky, hodnotu podniku tvoří jen 

výsledky trvalého charakteru 

- Neměl by obsahovat žádné výnosy a náklady plynoucí z neprovozního majetku  

Investice tvoří druhou veličinu nezbytnou k výpočtu volného peněžního toku do 

firmy. Firma by měla realizovat jen ty investice, u kterých se předpokládá kladná čistá 

současná hodnota. Pro výpočet volného peněžního toku se uvažují investice ve formě 

brutto, zahrnující jak odpisy, tak i rozšíření kapitálu (netto investice). Hodnota brutto 

investic pro výpočet FCF se vypočítá jako rozdíl provozně nutného investovaného 

kapitálu v roce „t“ a provozně nutného investovaného kapitálu v roce „t-1“ zvýšený 

o odpisy roku „t“.  (Mařík, 2018) 

Propočet hodnoty podniku se skládá ze dvou kroků, kdy v prvním dochází k určení 

celkové hodnoty podniku. Celková hodnota podniku „je dána diskontováním peněžních 

toků plynoucích z hlavního provozu podniku.“ (Mařík, 2018) V druhém kroku je 

celková hodnota podniku snížena o hodnotu úročených dluhů k datu ocenění a zvýšena 

o hodnotu neprovozních aktiv, čímž dochází k výpočtu výnosové hodnoty vlastního 

kapitálu.  

Díky předpokladu neomezeného trvání podniku se výpočet celkové hodnoty 

podniku rozděluje do dvou fází: prognózu volného peněžního toku pro nejbližší roky 
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(3–6 let) na kterou navazuje tzv. pokračující hodnotou. Pokračující hodnota vyjadřuje 

současnou hodnotu očekávaných peněžních toků od konce první fáze až do nekonečna. 

(Mařík, 2018) Celková hodnota podniku pak vychází z následující rovnice (18): 

 𝐻𝑏 =  ∑ 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡(1+𝑖𝑘)𝑡𝑇𝑡=1 + 𝑃𝐻(1+𝑖𝑘)𝑇  (18) 

kde:  

Hb – hodnota podniku brutto 

FCFF – volné peněžní toky do firmy 

ik – kalkulovaná úroková míra na úrovni WACC 

PH – pokračující hodnota 

T – délka 1. fáze v letech 

Pro pokračující hodnotu se předpokládá stabilní a trvalý růst volného peněžního 

toku, který je dán současnou hodnotou nekonečné rostoucí časové řady peněžních toků. 

(Mařík, 2018) Výpočet druhé fáze je tak možné stanovit pomocí Gordonova vzorce 

(19): 

 𝑃𝐻 =  𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1𝑖𝑘−𝑔   (19) 

kde:  

T – poslední rok 1. fáze 

ik – kalkulovaná úroková míra na úrovni WACC 

g – předpokládané tempo růstu volného peněžního toku 

FCFF – peněžní tok do firmy 

Další variantou stanovení pokračující hodnoty je využití Parametrického vzorce, 

který vychází ze dvou základních generátorů hodnoty – tempa růstu KPVH a očekávané 

rentability netto investic, výpočet je pak dán následující rovnicí (20): 
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 𝑃𝐻 =  𝐾𝑃𝑉𝐻𝑇+1∗(1−𝑔𝑟)𝑖𝑘−𝑔   (20) 

 kde:  

KPVH T+1 – korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních 

v následujícím roce po uplynutí prognózy 

g – tempo růstu KPVH 

r – rentabilita netto investic 

ik – kalkulovaná úroková míra 

2.4.8.2 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Ekonomická přidaná hodnota se využívá pro potřeby finanční analýzy, řízení 

i oceňování podniku. Ukazatel EVA měří ekonomický zisk, který v podniku zůstane po 

úhradě běžných nákladů i nákladů kapitálu. (Mařík, 2018) Výpočet ukazatele EVA 

spočívá v následující rovnici (21): 

 𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶  (21) 

 kde:  

NOPAT – provozní zisk po dani  

C – kapitál vázaný v provozně nutných aktivech 

WACC – průměrné vážené náklady kapitálu 

Pro potřeby ocenění, stejně jako u metody DCF, ukazatel EVA lze využít ve 

variantě entity, equity a APV. Výpočet hodnoty podniku dle ukazatele EVA je rozdělen 

rovněž do dvou kroků, kdy v prvním kroku dochází k výpočtu tržní hodnoty aktiv 

společnosti, která je hodnotou jak pro vlastníky, tak pro věřitele. V rámci druhého kroku 

dochází k odečtení cizího kapitálu a přičtení provozně nepotřebných aktiv, čímž je 

získáno ocenění podniku přímo pro vlastníky.  

Tržní hodnota podniku (Hb) je pak určena jako součet čistých operačních aktiv 

a tržní přidané hodnoty (MVA). Tržní přidaná hodnota představuje pohled do 

budoucnosti, zatímco ekonomická přidaná hodnota prezentuje úspěch společnosti 

dosažený v minulosti. Výpočet tržní přidané hodnoty (MVA) se skládá rovněž ze dvou 

fází, fáze prognózy a druhé fáze, která je počítána jako věčná renta ze stabilní hodnoty 

EVA do nekonečna (22). (Mařík, 2018)  
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 𝐻𝑏 = 𝑁𝑂𝐴0 +  ∑ ( 𝐸𝑉𝐴𝑡(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡)𝑇𝑡=1 + 𝐸𝑉𝐴𝑇+1𝑊𝐴𝐶𝐶(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇  (22) 

 kde:  

Hb – celková hodnota podniku 

NOA0 – čistá operační aktiva k datu ocenění 

EVA – EVA v roce t 

T – délka první fáze (prognózy) v letech 

WACC – průměrné vážené náklady kapitálu 
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3 SOUČASNÁ SITUACE PODNIKU 

Praktická část diplomové práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti 

STROJSTYL, s.r.o., (dále jen STROJSTYL) k 1. 1. 2019. Tato kapitola bude zaměřena 

na stěžejní informace o podniku, strategickou a finanční analýzu společnosti, která 

poslouží jako podklad pro návrhy finančního plánu, a analýzu generátorů hodnoty, což 

jsou nezbytné součásti pro stanovení výsledného návrhu ocenění podniku.  

3.1 Základní informace o společnosti 

Společnost STROJSTYL vznikla v roce 2006 a byla primárně zaměřena na prodej 

a servis zemědělské techniky. Postupem let se oblast podnikání společnosti rozšířila i na 

prodej a servis techniky pro lesnictví a komunální techniky. 

Společnost byla založena pěti společníky s rovnocenným podílem 20 % na 

základním kapitálu. Společnost zahájila své podnikání v pronajatém areálu bývalého 

zemědělského družstva v Lavičkách na Vysočině. Díky svému zdařilému uchycení na 

trhu, růstu odběratelů, dodavatelů a skladových zásob jí ale pronajaté prostory brzy 

přestaly stačit. V roce 2011 proto investovala do pořízení vlastních prostor k podnikání 

ve Stránecké Zhoři. Investice do vlastních prostor společnosti přinesla mimo jiné 

i velmi strategickou polohu nedaleko hlavního koridoru dálnice D1 a silnice I. třídy, kdy 

kolem ní denně projíždí stovky automobilů a snadno se tak dostane do povědomí 

i novým potenciálním odběratelům.  

Společnost působí na trhu především v Kraji Vysočina a své zastoupení má 

i v Jihomoravském kraji. Největšími zákazníky společnosti jsou zemědělská družstva 

působící na výše zmiňovaném území, ale rovněž i drobní soukromníci z řad farmářů, 

majitelů lesů a obce. Dosud společnost působí pouze na trhu v České republice. 

O zahraničním působení zatím neuvažuje. 

Jak je zmíněno výše, společnost se zaměřuje na prodej a servis zemědělských 

strojů, zejména traktorů, přičemž největší zastoupení mají značky Massey Ferguson 

a Valtra. Dále pak prodává a servisuje manipulační techniku Merlo, závěsnou techniku 

na obdělávání polí Kverneland a Kuhn a další produkty potřebné pro práci 

v zemědělství, zejména krmné vozy, postřikovače, sklízecí mlátičky, korby a také GPS 

navigace pro práci v zemědělství. Z oblasti lesnické techniky nabízí štěpkovače, 
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navijáky a vyvážecí vleky. U komunální techniky se jedná zejména o prodej a servis 

malotraktorů, zahradních sekaček, mulčovačů a sněhových fréz (STROJSTYL, 2019).  

3.2 Organizační struktura 

Společnost je rozdělena do tří úseků, jedná se o úsek prodeje, úsek servisu 

a administrativní úsek. Mezi hlavní tvůrce ekonomické činnosti společnosti patří úsek 

prodeje a úsek servisu. Činnost těchto úseků je kontrolována každé čtvrtletí na poradě 

všech společníků, kteří mají k dispozici výkazy za uplynulé období a řeší tak důležité 

strategické otázky ohledně dalšího rozvoje společnosti.  

3.2.1 Prodej 

Za prodejní úsek je odpovědný vedoucí prodeje, který si řídí své obchodní zástupce, 

posílá je na pravidelná dodavatelská školení a řeší s nimi každodenní provozní 

záležitosti. Úkolem úseku prodeje zemědělských strojů je nabídnout zákazníkovi co 

nejvhodnější stroj splňující jeho požadavky včetně zajištění financování stroje 

a včasného termínu dodání. Společnost se tak snaží docílit jeho spokojenosti a případně 

i další spolupráce. Úsek prodeje prostřednictvím svých zaměstnanců odpovídá také za 

oblast marketingu.  

3.2.2 Servis a údržba 

Za činnost úseku servisu odpovídá rovněž jeho odpovědný vedoucí, který organizuje 

servisní techniky dle požadavků zákazníků, jedná s klienty, řeší reklamace od 

odběratelů a provádí kontrolu úhrady faktur. Úkolem vedoucího servisu je také řídit 

sklad náhradních dílů, který zajišťuje dodávky náhradních dílů pro servisní zásahy. 

Servisní úsek zajišťuje poprodejní služby na dodané stroje včetně servisních prací 

a dodávek náhradních dílů na stroje, které si zákazníci pořídili od jiných dodavatelů. 

Kvalitně provedený servis vytváří dobré jméno společnosti a funguje jako významný 

marketingový faktor ovlivňující rozhodování potenciálních zákazníků. 
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3.2.3 Administrativní úsek 

Administrativní úsek má dvě zaměstnankyně. Jedna má na starosti maloobchodní prodej 

a skladovou evidenci. Druhá zaměstnankyně má na starosti personalistiku, zpracovává 

podklady pro mzdy, vystavuje faktury a zapisuje účetní doklady do programu. Rovněž 

poskytuje účetní a daňové kanceláři podklady a součinnost při zpracování účetnictví. 

Komplexní účetnictví společnost outsourcuje na účetní a daňovou kancelář, která nese 

odpovědnost za správnost vedení účetnictví a sestavených daňových přiznání. 

Společnost má k 1. 1. 2019 celkem 28 zaměstnanců. Z hlediska počtu 

zaměstnanců společnost spadá do kategorie malých podniků.  

 

Obrázek 5: Organizační struktura společnosti  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3 Strategická analýza 

V rámci strategické analýzy dojde nejprve k vymezení relevantního trhu a odhadu 

tržního podílu, kterého dosahuje vybraná společnost. Následovat bude PESTE analýza 

vnějšího prostředí firmy doplněná Porterovou analýzou odvětví. V poslední řadě bude 

provedena analýza vnitřního prostředí firmy pomocí McKinsey – „7S“ modelu.  

3.3.1 Vymezení relevantního trhu a odhad tržního podílu 

Hlavní oblastí podnikání společnosti STROJSTYL je dle členění 

CZ NACE 46 - Velkoobchod kromě motorových vozidel. Protože tato oblast zahrnuje 

všechny druhy velkoobchodních činností, jako například i velkoobchod s potravinami, 

s nábytkem, počítačovým a komunikačním zařízením a celkově zprostředkování 

velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení, pro odhad tržního podílu bylo využito 

databáze Amadeus. V databázi Amadeus došlo zadáním požadovaných kritérií ke 

specifikaci relevantního trhu pro sledovanou společnost. 

V seznamu společností působících na trhu v České republice v oblasti podnikání 

dle CZ NACE 4661 - Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením 

a příslušenstvím, což je hlavní obor podnikání společnosti STROJSTYL, bylo uvedeno 

281 firem působících na území ČR. Tento seznam společností je dostatečný pro 

vymezení relevantního trhu sloužícího k odhadnutí tržního podílu analyzované 

společnosti, zhodnocení dosahovaných tržeb na tomto trhu a jejich predikci do 

budoucna. 

Z níže uvedené tabulky je patrné, že hodnocená společnost STROJSTYL během 

údajů z dostupných let 2010-2018 každoročně, vyjma roku 2016 a 2017, zvyšovala své 

tržby a rovněž i tržní podíl na tomto trhu. Zvyšující trend tržeb je patrný i v rámci 

celého vymezené trhu (O1). 

Tabulka 1: Přehled tržeb trhu, sledované společnosti, tržní podíl 
 (Zdroj: vlastní zpracování dle Bureau van Dijk, 2020) 

Údaje v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 

Tržby trhu 23 064 748 28 618 188 30 223 046 31 968 270 

Tržby STROJSTYL 132 342 182 789 229 225 255 183 

Tržní podíl 0,57 % 0,64 % 0,76 % 0,80 % 
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Tabulka 2: Pokračování - přehled tržeb trhu, sledované společnosti, tržní podíl 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Bureau van Dijk, 2020) 

2014 2015 2016 2017 2018 

33 410 366 39 166 574 34 044 456 37 253 631 39 849 703 

305 286 332 601 250 936 321 029 348 384 

0,91 % 0,85 % 0,74 % 0,86 % 0,87 % 

I přes skutečnost, že tržní podíl analyzované společnosti dosahuje hodnot pod 

1 % z celkového trhu, sledovaná společnost STROJSTYL se v roce 2018 umístila na 

22. místě ve srovnání ročního obratu všech evidovaných společností (281). Což dokládá 

skutečnost, že na relevantním trhu se vyskytuje několik málo podniků zabírajících 

velkou část tržního podílu, ale také spousta malých, lokálně působících firem. 

Z hlediska konkurence tak můžeme hovořit o vysoce konkurenčním prostředí. Výše 

zmíněné dokládá i následující graf. 

 

 
Obrázek 6: Koláčový diagram – přehled společností s největším obratem na relevantním trhu za 
rok 2018  

(Zdroj: Bureau van Dijk, 2020) 

Největší obrat z relevantního trhu eviduje společnost AGROTEC a.s. a za ní na 

druhém místě je společnost je STROM PRAHA a.s. Tyto společnosti dlouhodobě 

dosahují největšího tržního podílu hodnoceného dle velikosti ročního obratu na území 

České republiky v určené oblasti podnikání.  
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3.3.1.1 Představení konkurenčních společností 

V následující části kapitoly budou představeny dva konkurenční podniky zabírající 

největší část tržního podílu na vymezeném trhu. Později, v rámci finanční analýzy, 

budou tyto dvě společnosti porovnány z hlediska poměrových ukazatelů se sledovanou 

společností a hodnotami oborového průměru, aby vyšlo najevo, v jaké pozici 

z finančního pohledu se nachází oceňovaná společnost STROJSTYL.  

AGROTEC a.s. (dále jen AGROTEC) je společnost založená roku 1990 se 

sídlem v Hustopečích. Od roku 2016 je ve vlastnictví společnosti AGROFERT, a.s. 

Společnost je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů zemědělské, stavební a dopravní 

techniky pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Na území ČR má několik 

poboček. V rámci zemědělské techniky nabízí traktory značek CASE IH, NEW 

HOLLAND a STEYR, kromě traktorů prodává a servisuje rovněž i sklízecí mlátičky, 

řezačky, lisy, manipulační a závěsnou techniku (AGROTEC a.s, 2019).  

STROM PRAHA a.s. (dále jen STROM PRAHA) je společnost založená roku 

1999 se sídlem v Praze. Společnost je výhradním distributorem zemědělské techniky 

JOHN DEERE pro Českou republiku a je tak jedním z nejvýznamnějších dodavatelů 

zemědělské, zahradní a komunální techniky na tomto území vůbec. Své pobočky má 

rozmístěné po celé ČR, více se ale koncentruje na oblast Čech než Moravy. K prodeji 

zemědělské techniky poskytuje rovněž servis a dodává náhradní díly (STROM PRAHA 

a.s., 2017).  

Níže je pro názornost uveden graf srovnání tržeb dosahovaných konkurenčními 

společnostmi a analyzovanou společností v letech 2010–2018.  

 

Obrázek 7: Graf - srovnání dosahovaných tržeb v období 2010–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Bureau van Dijk, 2020) 
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3.3.2 Analýza vnějšího prostředí – PESTE 

V následující podkapitole je provedena analýza vnějšího prostředí firmy dle faktorů 

ovlivňujících Politické a legislativní, Ekonomické, Sociální, Technické a Ekologické 

prostředí firmy. Z těchto faktorů jsou následně identifikovány příležitosti (O) a hrozby 

(T) plynoucí pro uvedený podnik. V závěru kapitoly věnující se strategické analýze je 

z nich zhodnocen relevantní trh z pohledu jeho atraktivity, konkurenčního prostředí 

a budoucího potenciálu na vývoj sledované společnosti.  

Politické a legislativní prostředí 

Politické prostředí v zemi má na působení firem značný vliv. Česká republika je zemí 

s demokratickým právním systémem. Na rozvoj podnikání má nemalý vliv korupce, 

která se během let mírně zlepšuje a ČR se tak pomalu dostává v žebříčku hodnocených 

zemí na průměr Evropské unie (Eurydice, 2019). Snížení korupce tak odráží více 

stabilní podmínky pro založení a provozování podnikání v ČR.  

K založení podnikání a činnosti obchodních společností se váže spousta 

právních předpisů a povinností z nich plynoucích. Z předpisů potřebných pro zahájení 

a provoz podnikání můžeme jmenovat například zákon č. 90/2012 Sb. zákon 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákon 

č. 455/1991 Sb. zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Firma se musí 

řídit daňovými zákony, zejména zákonem o dani z příjmů, ze kterého jí plyne povinnost 

podávat každoročně daňové přiznání. Dále se na ni dle rozsahu její působnosti vztahují 

i ostatní daňové zákony. Většina firem má zaměstnance a vztahuje se na ně i zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 48/1997 Sb. zákon o veřejném zdravotním 

pojištění a zákon č. 589/1992 Sb. zákon o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

Ochotu podnikat na území daného státu ovlivňuje rovněž byrokracie, která je 

nedílnou součástí provozování ekonomické činnosti společnosti. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu usiluje o snižování administrativní zátěže u malých a středních 

ekonomických subjektů. Dle výsledků Indexu byrokracie, který je sledován od roku 

2017 Liberárním institutem ve spolupráci se slovenským think tankem INESS, se mu to 

v roce 2019 i mírně podařilo a Česká republika se umístila na druhém místě ve srovnání 

čtyř zapojených států (Česká republika, Slovensko, Litva, Španělsko). (MPO (2), 2019)  
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Od roku 2004 je Česká republika členem Evropské unie (EU), což znamená, že 

právní legislativa ČR není jedinou právní úpravou, které společnosti podnikající na 

území ČR podléhají. Právní předpisy vydávané v rámci sekundárního práva Evropské 

unie, zejména směrnice a nařízení, musí členské státy začlenit do svých legislativ a řídit 

se jimi.  

Díky různým novelizacím a změnám musí být firmy působící na území ČR stále 

ve střehu a veškeré novelizace a nové právní předpisy včas začleňovat a zohledňovat 

v rámci svého podnikání. Veškeré vyhlášené změny v právních předpisech může 

společnost sledovat ve Sbírce zákonů.  

Členství ČR v EU kromě legislativních opatření znamená rovněž i možnost 

využívání čtyř základních svobod, jimiž jsou volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a lidí, 

což podporuje rozvoj mezinárodního obchodu a výrazně tak usnadňuje spolupráci 

s ostatními členskými státy v oblasti obchodu a podnikání. V neposlední řadě členství 

v EU znamená pro Českou republiku, stejně jako pro ostatní členské státy, možnost 

čerpání prostředků z rozpočtu EU. V tomto ohledu je Česká republika čistým příjemcem 

prostředků z EU, protože z rozpočtu EU dostává více peněz, než do něj odvádí. Největší 

část finančních prostředků získala ČR z EU skrze evropské strukturální fondy a Fond 

soudržnosti, díky nimž se na území ČR realizuje celá řada operačních programů pro 

vyrovnání regionálních rozdílů (EUROSKOP.CZ, 2017). Významným operačním 

programem pro oblast zemědělství, a tedy i pro sledovanou firmu, je Program rozvoje 

venkova ČR, ze kterého plyne spousta dotačních titulů, jež mohou zemědělci využívat 

na nákup zemědělské i lesnické techniky (O2). Operační program Program rozvoje 

venkova probíhá v rámci aktuálního programovacího období 2014–2020 a je na něj 

vyčleněno asi 12 % prostředků z celkové alokace 24 mil. eur (v přepočtu 609 mld. Kč). 

Pro následující programovací období 2021–2027 se předpokládá celková alokace příjmů 

z Evropských fondů (Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský fond pro 

regionální rozvoj) ve výši 20 mil. eur, přičemž Evropská komise navrhuje Program 

rozvoje venkova vyčlenit mimo politiku soudržnosti (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2020). Je tedy otázkou, zda i v následujícím programovacím období bude zemědělcům 

umožněno využívat dotační tituly na nákup zemědělské techniky z jiných programů 

(T1).  
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Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí má na působení společností obrovský vliv. Během času se může 

rychle měnit a výkon ekonomiky má vliv na výkon působících společností. Česká 

republika patří mezi země s vyspělou tržní ekonomikou orientovanou na export 

(Eurydice, 2019).  

K posouzení ekonomické situace na trhu v České republice budou použity 

základní makroekonomické ukazatele, jimiž jsou hrubý domácí produkt, míra 

nezaměstnanosti, míra inflace a vývoj platební bilance.  

Vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů 

Hrubý domácí produkt je jedním z nejdůležitějších makroekonomických ukazatelů, má 

vliv na dynamiku podnikatelského prostředí. Udává se v peněžních jednotkách 

a vyjadřuje celkové hodnoty statků a služeb, které jsou vytvořené na daném území 

v určitém časovém období. Následující tabulka sleduje vývoj nominálního HDP během 

období 2008–2018 a tempo růstu reálného i nominálního HDP ve stejném období.  

Tabulka 3: Vývoj HDP na území ČR v letech 2009–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ (1), 2019) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HDP (mld. Kč) v b. c. 3930 3962 4 034 4 060 4 098 4 314 4 596 4 768 5 047 5 329 

Růst HDP v s.c. (%) -4,1 2,3 2 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 

Růst HDP v b.c. (%) -2,4 0,90 2,00 0,70 1,24 5,27 6,5 3,7 5,9 5,5 

Po největším poklesu, který nastal v roce 2009 z důvodu celosvětové 

ekonomické krize, se v období 2010–2013 nacházela Česká republika v recesi. Od roku 

2014 má ekonomika v České republice tendenci k oživení. Největší meziroční nárůst 

HDP byl zaznamenán v roce 2015, který byl tažen výhradně domácí poptávkou. 

V tomto období se projevil velký nárůst poptávky po fixním kapitálu, za což může 

snaha o maximální využití fondů EU z programovacího období 2013–2017 a také 

neustále se zvyšující spotřeba domácností. Vysoký meziroční nárůst byl zaznamenán 

i v roce 2017, kdy se zrychloval růst ekonomiky v globálním měřítku a česká 

ekonomika tak těžila z příznivých vnitřních i vnějších podmínek. Rostla spotřeba 

domácností, investice do fixního kapitálu i vnější poptávka po produktech 

automobilového průmyslu, což znamenalo růst zahraničního obchodu a nárůst exportní 

výkonnosti české ekonomiky. Dle predikcí MFČR se ekonomický růst od počátku roku 
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2018 zvolňuje a přichází tak oslabování globální ekonomické expanze, které pokračuje 

i v roce 2019.  

V roce 2019 se předpokládá nejslabší růst světové ekonomiky od velké recese 

v roce 2009. Ekonomický růst by měl být v roce 2019 tažen nejvíce spotřebou 

domácností, která odráží mzdovou dynamiku a velmi nízkou míru nezaměstnanosti. 

Naopak u investic do fixního kapitálu dochází k výraznému zpomalení ekonomického 

růstu, a to především kvůli poklesu investic soukromých firem (MFČR, 2019). Pro 

analyzovanou společnost toto zpomalení růstu HDP může znamenat pokles poptávky po 

prodeji zemědělské techniky, ale naopak její nárůst po servisních službách (T2).  

Dalším makroekonomickým faktorem ovlivňujícím činnost podniku je vývoj 

inflace v ČR. Růst cenové hladiny se projevuje primárně v oblasti pořizovacích nákladů 

na nákup výrobků a služeb a svůj dopad má i v oblasti mezd. Vývoj inflace má velký 

vliv na stabilitu ekonomického systému. V případě velmi kolísavých hodnot negativně 

ovlivňuje rozhodování podnikatelských subjektů. Následující tabulka zachycuje vývoj 

inflace v letech 2009–2018. 

Tabulka 4: Vývoj inflace v ČR v letech 2009–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ (1), 2019) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Míra inflace (%) 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 

Z tabulky je patrné, že se míra inflace pohybuje mezi hodnotami 0,3 – 3,3. Až na 

rok 2012, kdy došlo k výraznému navýšení indexu spotřebitelských cen, můžeme 

hovořit o poměrně stabilních hodnotách. Svůj podíl na tom mají i opatření ČNB, která 

se snaží cílovat inflaci v tolerančním pásmu 2 %. Dle prognóz MFČR se očekává růst 

inflace v roce 2019 o 2,8 % a v roce 2020 o 2,6 % (MFČR, 2019). 

Třetím makroekonomickým ukazatelem je míra nezaměstnanosti. Následující 

tabulka shrnuje vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2009-2018. 

Tabulka 5: Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2009–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ (1), 2019) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Míra nezaměstnanosti (%) 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,0 4,0 2,9 2,2 

Po roce 2014, kdy panovala na našem území poměrně vysoká nezaměstnanost 

z důvodu probíhající ekonomické recese, můžeme pozorovat výrazný pokles 
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nezaměstnanosti v dalších letech. Tento fakt přičítáme pozitivnímu vývoji v růstu 

ekonomiky. Velmi nízká nezaměstnanost pohybující se v hodnotách kolem 2 % ale pro 

firmy znamená problém v podobě nedostatku kvalifikovaných pracovních sil (T3). 

Podnikatelské subjekty si v tomto případě musí své zaměstnance předcházet a nabízet 

jim mnohé benefity, aby neodešli ke konkurenci. Dle prognóz MFČR by 

nezaměstnanost v roce 2019 měla dosáhnout hranice 2 % a na rok 2020 se očekává její 

nepatrné zvýšení na 2,2 % (MFČR, 2019). 

Posledním faktorem majícím vliv na HDP je velikost platební bilance. 

Následující tabulka shrnuje vývoj běžného účtu platební bilance v závislosti na HDP.  

Tabulka 6: Vývoj běžného účtu platební bilance v letech 2009–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ (1), 2019) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Saldo BÚ PB (%) -2,3 -3,6 -2,1 -1,6 -0,5 0,2 0,2 1,6 1,7 0,3 

Při záporném saldu obchodní bilance v letech 2009–2013, tedy v období 

převládající ekonomické recese, byla Česká republika v pozici dovozce zboží a služeb. 

Od roku 2014 dosahovalo saldo běžného účtu platební bilance kladných hodnot a Česká 

republika se tak přesunula do pozice exportéra zboží a služeb. V polovině roku 2018 byl 

zaznamenán drobný propad na běžném účtu způsobený propadem vývozu motorových 

vozidel v roce 2018. V roce 2019 se předpokládá drobné zvýšení salda běžného účtu na 

hodnotu 0,9 % a v roce 2020 na hodnotu 1,4 % (MFČR, 2019). Vzhledem k tomu, že 

společnost přeprodává zboží od zahraničních dodavatelů, zejména z Rakouska, má na ni 

vývoj platební bilance vliv z důvodu jeho dopadu na velikost měnového kurzu 

CZK/EUR.  

Vývoj měnového kurzu CZK/EUR 

Jak již bylo řečeno, sledovaná společnost obchoduje se zahraničím za účelem dovozu 

zemědělské techniky. Z důvodu velkých částek, které musí společnost platit za nákup 

zboží ze zahraničí, je pro ni sledování vývoje měnového kurzu velice důležité. 

Následující graf znázorňuje vývoj měnového kurzu CZK/EUR za období 2009–2019. 
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Obrázek 8: Graf vývoje CZK/EUR  v letech 2009–2019 

(Zdroj: Kurzy.cz, 2020) 

Po výkyvech směnného kurzu na počátku období můžeme v roce 2014 

pozorovat výrazné ustálení a jeho oscilování okolo hranice 27 Kč/Eur. Důvodem tohoto 

stabilního vývoje jsou devizové intervence ze strany ČNB, které byly v roce 2017 

ukončeny. Ukončením devizových intervencí ČNB došlo k posílení české koruny vůči 

euru. Nyní směnný kurz kolísá v rozmezí 25–26 CZK/EUR. Posílení české koruny vůči 

euru. v posledních letech je z pohledu analyzované společnosti pozitivní úkaz, neboť 

pro ni znamená snížení nákladů na nákup dováženého zboží (O3).  

Vývoj úrokové míry 

Dalším faktorem majícím vliv na podnikatelskou činnost sledované firmy je vývoj 

úrokových měr. Úrokové míry jsou pro společnost důležité z hlediska jejích odběratelů, 

neboť stroje, které prodává, jsou velmi drahé a spousta zákazníků si na jejich 

financování bere spotřebitelský úvěr.  

Výše tržních úrokových měr se odvíjí od výše úrokových sazeb poskytovaných 

ČNB v rámci operací na volném trhu. Cílem operací na volném trhu je usměrňovat 

vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Operace na volném trhu většinou provádí ČNB 

pomocí repo operací, v rámci nichž přijímá od komerčních bank přebytečnou likviditu 

a po uplynutí doby splatnosti, většinou v délce 14 dní (2T repo), tuto jistinu bankám 

vrací výšenou o dohodnutý úrok. Aktuální 2T repo sazba platná od května 2019 je na 

úrovni 2 % (ČNB, 2020). Následující tabulka shrnuje vývoj 2T repo sazby 

a dlouhodobých úrokových sazeb.  
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Tabulka 7: Vývoj úrokových sazeb v období 2009–2019 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB, 2020; MFČR, 2019) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2T repo (%) 1 0,75 0,75 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5 1,75 2 

Dl. úr. sazby (%) 4,7 3,7 3,7 2,8 2,1 1,6 0,6 0,4 1 2 1,52 

Díky razantnímu snížení 2T repo sazby Českou národní bankou v roce 2012 

došlo k výraznému poklesu v oblasti dlouhodobých úrokových sazeb až na úroveň 

0,4 % v roce 2016, což vytvořilo velmi příznivé podmínky pro investování firem do 

kapitálového majetku. V roce 2017 ale ČNB začala 2T repo sazbu opět zvyšovat, což 

má za následek i postupné zvyšování dlouhodobých úrokových sazeb. Do budoucna to 

může znamenat horší podmínky pro poskytování úvěrů (T4) a subjekty se tak budou 

odklánět od investic do dlouhodobého majetku. To může představovat pro sledovanou 

společnost hrozbu v podobě snižování výnosů z prodeje drahé zemědělské techniky.  

Vývoj tržeb v oblasti zemědělství 

Vývoj tržeb na trhu zemědělské techniky se odvíjí především od hospodářského vývoje 

v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu. Můžeme předpokládat, že tržby za prodanou 

zemědělskou techniku budou konfrontovat křivku vývoje tržeb v tomto odvětví, která 

zahrnuje vlivy nepřízně počasí a následné neúrody. Je třeba také zohlednit různé 

investiční pobídky a poskytované dotace farmářům, které jsou pro prodej zemědělské 

techniky příznivé. Následující graf znázorňuje vývoj tržeb v zemědělství v letech 

2010-2018.  

 

Obrázek 9: Graf vývoje tržeb v oblasti zemědělství v letech 2010–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle MPO (1), 2019) 
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Dle výše uvedeného grafu je patrný výrazný nárůst tržeb v roce 2015, po němž 

mají tržby v oblasti zemědělství spíše klesající charakter (T5). Na vině tohoto poklesu 

může být několik faktorů, mezi něž kromě špatného počasí patří také snižování 

výnosnosti půdy působením negativních vlivů, změna cen zemědělských komodit 

zapříčiněná mimo jiné i změnou měnového kurzu. Pokles tržeb v oblasti zemědělství 

nemá pro sledovanou společnost pozitivní dopady.  

Sociální prostředí 

V České republice žije v posledních letech přibližně 10,5 milionu obyvatel (ČSÚ (2), 

2019). Při pohledu na věkové složení obyvatel, které znázorňuje následující graf, si 

můžeme všimnout zvyšování procentuálního zastoupení obyvatel v důchodovém věku 

a také zvyšování procentuálního počtu obyvatel ve věku 0-14 let, tedy ekonomicky 

neaktivního obyvatelstva, na úkor snižování procentuálního zastoupení ekonomicky 

aktivních obyvatel. V důsledku této skutečnosti připadá na ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo více lidí v důchodovém věku, což má za následek neustálé zvyšování 

hranic pro odchod do starobního důchodu.  

  

Obrázek 10: Graf - věková struktura obyvatel v ČR 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ (2), 2019) 

Dalším faktorem ovlivňujícím sociální prostředí firmy je vzdělání obyvatel, 

které shrnuje následující graf.  
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Obrázek 11: Graf - vzdělání obyvatel ČR starších 15 let 
(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ (3), 2019) 

Ve vzdělání obyvatelstva je patrný mírně se zvyšující trend ve vzdělanosti. 

Přibývá hlavně vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, což má příznivý vliv na firmy, 

které poptávají vysoce kvalifikovanou práci. Růst vzdělanosti obyvatel s sebou také 

potřebu vyššího platového ohodnocení, což může být pro určité zaměstnavatele 

skličující a raději se tak ohlédnou po méně kvalifikované pracovní síle.   

V rámci odvětví dochází v oblasti zemědělství k neustálému snižování počtu 

zaměstnanců (O4). Jednak díky tomu, že tato oblast není atraktivní pro mladé lidi, na 

druhou stranu zde ale dochází k obrovskému růstu efektivnosti používaných strojů pro 

obhospodařování půdy i krmení dobytka, které pro svoji obsluhu vyžadují méně 

pracovní síly. Zdroje uvádí, že před sto lety byla zaměstnanost v sektoru zemědělství na 

úrovni 70 % z celého hospodářství, nyní zaměstnanost dosahuje úrovně 2 % 

(Procházka, 2019). Výše zmíněné dokazuje i následující tabulka. 

Tabulka 8: Přehled zaměstnanosti v sektoru zemědělství 2006–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2020) 

 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Zaměstnanost 
v zemědělství (v tis. 

osob) 

136,9 119,3 105,4 101,8 96,8 96,6 96,8 

Podíl na celkovém 
hospodářství 

3,5% 3,0% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 
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Technické a technologické prostředí 

Vývoj v oblasti technologií představuje pro analyzovanou společnost především nutnost 

ve sledování změn a následování technologických trendů, jejichž neustálý rozvoj má 

významný dopad na oblast zemědělské techniky.  

Změny v technologickém prostředí na společnost STROJSTYL dopadají 

zejména v tom ohledu, že musí zajišťovat nutné školení pro servisní pracovníky 

i prodejní zástupce v oblasti vznikajících novinek, které je nezbytné pro bezproblémové 

zvládnutí následného servisu a správného využití strojů při práci.  

V rámci zemědělství se nyní projevují nové technologie (O5) v souvislosti 

s pojmem precizní zemědělství. Tyto technologie jsou založeny na využívání dat 

získaných měřením pomocí dálkového průzkumu země, mapových podkladů GIS, za 

pomoci různých senzorů, dronů a dalších zařízení. V rámci systému precizního 

zemědělství se tak může přistupovat individuálně k dané lokalitě či zvířeti. Technologie 

precizního zemědělství jsou prostředkem sloužícím k optimalizaci množství vstupů 

a zvyšování efektivity v jejich využití. Cílem precizního zemědělství je rovněž i zvýšení 

šetrnosti zemědělské výroby ve vztahu k životnímu prostředí (Souček, 2019). 

Technologický vývoj v systému precizního zemědělství jde dynamicky dopředu. 

V dnešní době se pro přípravu půdy před setím, hnojením půdy, samotným setím 

a dalšími úkony spojenými s obděláváním půdy hojně využívají navigační systémy, 

které navádějí stroje do správné jízdní stopy a zajistí její efektivní obdělávání bez 

zbytečných přejezdů a přílišných zásahů obsluhy. Velký dopad mají změny 

v technologiích i do živočišné výroby, kde existují například roboty na dojení nebo 

automatické stroje na zakládání a přihrnování krmiva.  

V souvislosti s technologickým vývojem v této oblasti dochází k nahrazování 

lidské síly automatizovanými systémy a stroji, což dokládá i fakt, že před sto lety 

pracovala v zemědělství většina obyvatel, nyní dle statistik pracuje v zemědělství 

pouhých 2 % pracovníků.  

Největší technologický průlom v budoucnu se očekává v systémech pro 

automatizované řízení stájí, jež zajistí co nejlepší pohodu ustájeným zvířatům.  

V případě rostlinné výroby se jedná o online monitoring stavu porostů, který ve spojení 

s meteorologickými daty bude předpovídat očekávaný vývoj a upozorňovat tak 



58 

 

zemědělce na možný vznik různých chorob u rostlin, kterým lze předejít včasným 

hnojením (Nosek, 2018).  

Ekologické prostředí 

Ekologické prostředí má na firmu podnikající v oblasti zemědělství nemalé 

dopady - přestože se nejedná o výrobní podnik, musí společnost sledovat aktuální dění 

v oblasti ekologie, aby nezaspala konkurenci.  

Je nutné, aby společnost dbala na správné nakládání s látkami znečišťujícími 

životní prostředí. Zde se jedná především o úsek servisu. Dle zákona č. 185/2001 Sb. 

zákon o odpadech musí společnost dbát na ekologickou likvidaci vyjetých motorových 

olejů, starých akumulátorů a elektroinstalačních zařízeních.  

Kromě braní ohledu na ekologickou likvidaci nebezpečných látek společnost 

velmi ovlivňuje i aktuální dění v oblasti kůrovcové kalamity, protože působí v Kraji 

Vysočina, který je momentálně jedním z nejvíce zasažených krajů vůbec. Červená 

oblast v následujícím obrázku vyznačuje místa postižená kůrovcovou kalamitou v roce 

2019. 

 

Obrázek 12: Kůrovcová situace v ČR v roce 2019 

(Zdroj: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2020) 

Tento negativní vliv na životní prostředí znamená pro firmu spíše příležitost 

(O6) pro potenciální prodej lesnické techniky potřebné k těžbě dřeva, o kterou je i díky 
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mnoha dotačním titulům velký zájem. Pro přehled je níže uveden graf těžby dřeva, který 

v posledním udávaném roce 2018 velmi razantně stoupl oproti rokům minulým.  

 

Obrázek 13: Graf vývoje těžby dřeva v ČR v letech 2000–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ (4), 2019) 

Posledním ekologický faktorem jsou nově vydaná pravidla Ministerstva 

zemědělství ČR, zakomponovaná v nařízení vlády, která přikazují zemědělcům od 

počátku roku 2021 změnu v obdělávání půdy, a to tím způsobem, že by měly z polí 

zmizet obrovské monokultury a měly by je nahradit menší pole s různými plodinami. 

Důvodem je zlepšení schopnosti krajiny zadržovat vodu a předcházení rozsáhlým 

půdním erozím (Ministerstvo zemědělství, 2019). Tyto předpisy přináší nové 

půdoochranné technologie, například řádkovou úpravu půdy, na které musí společnost 

reagovat zajištěním vhodného sortimentu strojů pro své zákazníky (O5).  

3.3.3 Analýza oborového prostředí – Porterova analýza 

V rámci analýzy oborového prostředí bude rozebráno pět faktorů působících na daném 

trhu na sledovanou společnost. Tyto faktory mohou pro firmu znamenat příležitosti, 

které by měla využít, i hrozby, jež je nutné zohlednit při rozhodování o budoucím 

rozvoji podniku a vyvarovat se jim. Mezi pět zkoumaných faktorů patří konkurenční 

prostředí trhu, pozice kupujících, pozice dodavatelů, hrozba substitutů a potenciální 

vstup nových konkurentů.  

Konkurenční prostředí trhu 

Z údajů zjištěných z databáze Amadeus, kde byly vyhledány společnosti působící na 

trhu v České republice zabývající se podnikatelskou činností v oblasti velkoobchodu se 

zemědělskými stroji a strojním zařízením, vyšlo najevo, že pouze v České republice na 
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tomto trhu působí bezmála 300 společností různých velikostí (Bureau van Dijk, 2020). 

Můžeme tak hovořit o velice konkurenčním prostředí (T6) na relevantním trhu. Svůj 

podíl na tom má i skutečnost, že pro nově vstupující firmy neznamená tato oblast 

podnikání nijak vysoké vstupní náklady (T7) a na tento trh může vstoupit téměř 

kdokoli. S ohledem na vysoký počet konkurenčních podniků je velmi důležité vybrat si 

klíčové dlouhodobé obchodní partnery, kteří zajistí podniku prosperitu do budoucna, ať 

už se jedná o spolehlivé výrobce a dodavatele zemědělské techniky, či věrné zákazníky. 

V opačném případě nemá podnik příliš dobré vyhlídky na dlouhodobé působení na 

tomto trhu.  

Z konkurenčních společností můžeme jmenovat dva již zmíněné podniky 

zastávající největší tržní podíl, jimiž jsou společnosti AGROTEC a společnost STROM 

PRAHA. Obě tyto společnosti mají na území České republiky kromě hlavního sídla 

i několik desítek svých poboček rozmístěných tak, aby byly svým zákazníkům na 

blízku. Stejné je to i v případě společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., 

AGRALL zemědělská technika a.s. a dalších. Z oblasti působení analyzované 

společnosti STROJSTYL, tedy Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, můžeme dále 

jmenovat konkurenční podniky P&L, spol. s r.o., MOREAU AGRI VYSOČINA, spol 

s r.o. a AGRO 2000 s.r.o. 

Kromě konkurenčních společností působících na trhu v České republice 

představují pro analyzovanou společnost ohrožení též neautorizovaní dovozci 

strojů - tzv. šedý dovoz, který se týká převážně dovozu traktorů od různých překupníků 

z Německa, Velké Británie a dalších států. 

Pozice kupujících (zákazníků) 

Je obecně známo, že odběratelé chtějí co nejlepší kvalitu za co nejnižší cenu. Vzhledem 

k vysoké konkurenci na vymezeném trhu je pozice zákazníků pro společnost 

STROJSTYL velice silná (T8) a společnost se tak své zákazníky snaží udržet především 

tím, že jim poskytuje delší dobu splatnosti pohledávek a po prodeji zboží svým 

zákazníkům garantuje rychlý a kvalitní poprodejní servis. Samozřejmostí jsou garanční 

prohlídky a záruční opravy u zakoupených strojů. Stálé zákazníky si společnost udržuje 

především tím, že se jim v případě jejich zájmu snaží nabídnout další alternativní 

produkty vhodné k již zakoupeným strojům. Vzhledem ke státním podporám v oblasti 

dotací nabízí společnost svým zákazníkům komplexní služby ve vyřízení dotačních 
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titulů i možnosti financování kupovaných strojů, neboť pořizovací náklady na nákup 

zemědělské techniky jsou opravdu vysoké.  

Pozice dodavatelů klíčových vstupů 

Společnost STROJSTYL již od svého vzniku velmi úzce spolupracuje s rakouskou 

společností AUSTRO DIESEL, jež je generálním importérem techniky značky 

MASSEY FERGUSON (spadající do nadnárodního koncernu AGCO) pro střední 

Evropu (Fuka, 2008). Díky vynikajícím dlouhodobým a přátelským vztahům má 

společnost STROJSTYL u rakouského distributora velmi výhodnou vyjednávací pozici. 

Dalšími klíčovými dodavateli jsou společnosti KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o. 

a KUHN CENTER CZ a.s. dodávající závěsnou zemědělskou techniku pro obdělávání 

polí, CIME, s.r.o. - dodavatel manipulační techniky značky MERLO a zahradní 

techniky STIGA a další. I u těchto dodavatelů má společnost vzhledem k dlouholeté 

spolupráci výhodnou vyjednávací pozici (O8). Drobné zboží a náhradní díly firma 

odebírá od dodavatelů nacházejících se v blízkém okolí. Zde můžeme jmenovat např. 

firmu ATP MOTOR s.r.o. a GRANIT PARTS komanditní společnost. I u těchto 

dodavatelů má společnost STROJSTYL vzhledem k množství a intenzitě odebíraného 

zboží vyjednané různé množstevní slevy a další výhody.  

Potenciální vstup nových konkurentů 

Vzhledem k minimálním bariérám vstupu na vymezený trh (především v oblasti prodeje 

zemědělské techniky) a panujícímu vysoce konkurenčnímu prostředí se dá předpokládat 

i hrozba vstupu nové konkurence (T9) v podobě dalších malých podniků, ze kterých se 

postupem času mohou stát významní konkurenti vůči analyzované společnosti. Otázkou 

je, jak se nové společnosti budou schopné na tomto poměrně nasyceném trhu udržet.  

Jedním ze vstupních faktorů na vymezený trh jsou nízké bariéry vstupu v podobě 

počátečních investic do podnikání. Podmínkou pro úspěšné proniknutí na tento trh  

nejsou pouze finanční prostředky, nýbrž dlouhodobé zkušenosti schopných 

zaměstnanců v oblasti technického provedení strojů, kteří při prodejích zemědělské 

techniky těží především ze svých předem získaných znalostí. Stejně důležité jsou 

rovněž spolehlivé a dlouhodobé vztahy s obchodními partnery.  

V opačném případě, s ohledem na neustálý rozvoj technologií, mají ztíženou 

situaci v pronikání na trh i potenciální drobní živnostníci, kteří by se chtěli zabývat 

pouze servisem a údržbou zemědělské techniky. Novější zemědělské stroje již obsahují 
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značné množství automatizovaných a elektronických prvků, na jejichž opravy jsou 

kromě znalostí a zkušeností nezbytné také různé diagnostické přístroje, jejichž 

pořizovací ceny nepatří k nejnižším.  

Potenciální substituty 

Přestože se obory zemědělství a lesnictví neustále vyvíjejí, nedochází v používaných 

strojích k tak výraznému pokroku, aby se dal předpokládat vynález úplně nového 

zařízení, které nebude mít obdoby. Z druhé strany varianta, že místo zemědělské 

techniky se pole začnou opět obdělávat ručně či za pomoci koní, je v dnešní době 

absolutně neekonomická a můžeme ji předem zamítnout. Tudíž tlak ze strany 

potenciálních substitutů je téměř nulový (O9). 

3.3.4 Analýza vnitřního prostředí - Mc Kinsey – „7S“ 

Strategie 

Hlavním cílem firmy je poskytování co nejkvalitnějších služeb tak, aby byly 

uspokojeny potřeby a požadavky zákazníků a zároveň, aby se z těchto zákazníků stali 

dlouhodobí obchodní partneři. Proto služby v oblasti servisu poskytují náležitě 

proškolení pracovníci s několikaletou praxí (S1). Co se týče prodeje strojů, snaží se 

firma vždy najít nejlepší cestu, pomocí které může vyhovět všem požadavkům i těch 

nejnáročnějších zákazníků (S2). 

Struktura 

V podniku je nyní zaměstnáno 28 zaměstnanců, kteří se zabývají buď oblastí prodeje, 

nebo servisem. Mezi nimi jsou také dvě účetní a dva skladníci. Skladníci mají na 

starosti maloobchod a objednávání náhradních dílů, které jsou potřeba pro poskytování 

kvalitního a včasného servisu. Maloobchod se nachází v prostorách firmy 

v tzv. “showroomu”. Provoz firmy je členěn do dvou na sobě nezávislých úseků, a to 

prodej a servis. Společnost vykonává podnikatelskou činnost  pouze v rámci svého 

sídla, nemá zatím žádné pobočky (W1). 

Systém řízení 

Firma je rozdělena mezi 5 spoluvlastníků. Vedení firmy obstarávají dva z těchto 

spoluvlastníků, jeden z nich je vedoucí prodeje a jednatel zároveň. Druhý má na starosti 

úsek servisu. Řídící pracovníci jsou součástí pracovního procesu, tím získávají přímo 
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a rychle informace o problémech ve své oblasti a mohou ji tak rychle spravovat (S3). 

Důležité strategické otázky týkající se blízké budoucnosti řeší vlastníci společnosti na 

čtvrtletních poradách. V rámci dlouhodobých plánů je podnik spíše zdrženlivý (W2). 

Spolupracovníci 

Pracovní atmosféra ve společnosti je příjemná, zaměstnanci mezi sebou tvoří dobrý 

kolektiv. Společnost pro své zaměstnance organizuje různé akce, jako jsou například 

vánoční večírky, zájezdy a kulturní akce. Tyto aktivity pomáhají k utužení vztahů 

a vytvoření příjemné pracovní atmosféry. Zaměstnancům jsou nabízeny různé benefity 

jako je služební telefon, notebook, stravenky, příspěvky na dovolenou nebo finanční 

dary k významným životním jubileům a mnoho dalšího. Díky těmto skutečnostem 

nedochází k výrazné fluktuaci (S4) zaměstnanců, proto mohou být pracovní zkušenosti 

kontinuálně předávány, což vede k rozvoji společnosti. 

Styl vedení 

Společnost je organizována v rámci úseků. Každý vedoucí je zodpovědný za činnost 

svého úseku a také za případné řešení provozních problémů. Mezi vedoucím 

a zaměstnanci dominují spíše přátelské vztahy, což zjednodušuje vzájemnou 

komunikaci, avšak je dodržována přirozená autorita, která je důležitá pro plnění 

jednotlivých úkolů.  

Vzhledem k velikosti firmy se veškerá komunikace mezi zaměstnanci 

uskutečňuje osobně ústní formou a společnost nevyužívá žádný vnitropodnikový 

informační systém (W3).  

Schopnosti lidí 

Firma zaměstnává lidi s vysokou kvalifikací, která byla získána díky jejich dlouholeté 

praxi v oboru. Vzhledem k neustálému vývoji nových technologií se společnost snaží 

dále rozvíjet schopnosti svých zaměstnanců řadou pravidelných školení (S5), jež 

probíhají buď na území České republiky, nebo v zahraničí. Pro své zaměstnance, 

především v rámci obchodního úseku, organizuje společnost pravidelné lekce 

anglického jazyka, který je v dnešní době velice potřebný zejména při komunikaci se 

zahraničními dodavateli.  
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Sdílené hodnoty 

Hlavním cílem všech osob ve firmě je dosáhnout spokojenosti zákazníků a také dobrého 

jména společnosti. Obchodní zástupci při setkáních se svými zákazníky mají na sobě 

oděv nesoucí firemní logo. Pracovníci servisu mají také pracovní oděv doplněný 

o firemní logo, nadto používají ochranné pomůcky, jež je chrání před možnými úrazy. 

Logo firmy je dále umístěno na autech servisních techniků a další věcech - například na 

různých reklamních předmětech. Zaměstnanci společnosti se tak snaží vystupovat 

jednotně a dbát na image celé společnosti, což navenek působí pozitivním dojmem.  

3.3.5 Shrnutí strategické analýzy 

V následující podkapitole je pomocí analýzy atraktivity trhu a analýzy konkurenčního 

prostředí na vymezeném trhu provedeno celkové shrnutí strategické analýzy. Podklady 

pro uvedené analýzy jsou čerpány z analýz vnějšího (PESTE), oborového (Porterova 

analýza) i vnitřního („7S“) prostředí firmy a rovněž i z finanční analýzy, která je 

uvedena v následující kapitole. Vybrané faktory jsou v textu označeny písmeny 

(S,W,O,T), zde jsou faktory pro lepší přehlednost uvedeny pouze klíčovými slovy. 

3.3.5.1 Analýza atraktivity trhu 

Níže v tabulce je uveden výčet faktorů ovlivňujících atraktivitu relevantního trhu 

a zároveň i vnější prostředí firmy. Každému faktoru je dle důležitosti přiřazena váha 

a následně je ohodnocen na škále 1–6, přičemž hodnota 1 představuje negativní vliv na 

tržní potenciál a naopak hodnota 6 vyjadřuje pozitivní vliv na vývoj trhu v budoucnu 

a jeho atraktivitu. Součinem vah a bodového ohodnocení je celková hodnota. Součet 

celkových hodnot všech faktorů a jejich následující podíl na maximálním dosažitelném 

počtu bodů pak vyjadřuje atraktivitu vymezeného trhu.  
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Tabulka 9: Analýza atraktivity trhu 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Mařík, 2018) 

 Negativní Průměr Pozitivní   

Kritérium Váha 1 2 3 4 5 6 Celkem 

Růst trhu (O1) 3       x     12 

Dotační tituly (O2) 2         x   10 

Málo zaměstnanců v zemědělství (O4) 3           x 18 

Nové technologie (O5) 2         x   10 

Kůrovcová kalamita (O6) 3           x 18 

Žádné substituty (O9) 2         x   10 

Dotace v období 2021-2027 (T1) 1   x         2 

Zpomalení růstu HDP (T2) 2     x       6 

Vysoká zaměstnanost (T3) 2   x         4 

Růst úrokových sazeb (T4) 3 x           3 

Pokles tržeb v zemědělství (T5) 2 x           2 

Nízké bariéry vstupu (T7) 1     x       3 

Celkem 26             98 

Z provedené analýzy atraktivity trhu, kdy uvedené faktory byly ohodnoceny 

číslem 98, což představuje 63 % z celkového možného hodnocení, vyplývá, že trh 

s prodejem zemědělské techniky je atraktivní s jistým výhledem a perspektivou do 

budoucnosti.  

3.3.5.2 Analýza konkurenčního prostředí 

Pro analýzu konkurenčního prostředí firmy byla použita stejná tabulka a metoda pro 

ohodnocení jako v rámci analýzy atraktivity trhu, pouze s rozdílem interpretace 

bodového hodnocení. V případě této analýzy jsou faktory ovlivňující konkurenční 

prostředí firmy hodnoceny na škále 1–6 bodů, přičemž hodnota 1 vyjadřuje skutečnost, 

že konkurenční společnosti mají oproti sledovanému podniku v daném faktoru výhodu; 

naopak hodnota 6 poukazuje na převahu analyzovaného podniku oproti konkurenčním 

společnostem.  
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Tabulka 10: Analýza konkurenčního prostředí podniku 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Mařík, 2018) 

    Negativní Průměr Pozitivní   

Kritérium Váha 1 2 3 4 5 6 Celkem 

Posílení kurzu CZK/EUR (O3) 2       x     8 

Dlouhodobé vztahy s dodavateli (O8) 3         x   15 

Vysoce konkurenční prostředí (T6) 2   x         4 

Vyjednávací síla zákazníků (T8) 3   x         6 

Vstup nové konkurence (T9) 1   x         2 

Zaměstnanci s praxí (S1) 3           x 18 

Strategie podnikání (S2) 2     x       6 

Přímá kontrola nadřízených (S3) 3       x     12 

Velmi nízká fluktuace zaměstnanců (S4) 3           x 18 

Pravidelná školení (S5) 1       x     4 

Finanční zdraví (S6) 3           x 18 

Žádné pobočky, pouze 1 sídlo (W1) 3 x      3 

Dlouhodobé vize (W2) 2   x         4 

Absence informačního systému (W3) 1     x       3 

Celkem 32             121 

V rámci analýzy konkurenčního prostředí firmy byl vliv identifikovaných 

faktorů vyčíslen na hodnotu 121, což představuje 63 % z maximálního počtu bodů a lze 

konstatovat, že zvolená společnost má vůči ostatním podnikům působícím na tomto trhu 

mírnou konkurenční převahu.  

Pokud výše provedené analýzy promítneme do modelu BCG matice, upraveného 

dle prof. Maříka (2018), hodnocená společnost se nachází přibližně ve druhém 

a čtvrtém sektoru této matice. Přičemž druhý a čtvrtý sektor této matice reprezentují 

podniky s dobrou perspektivou.  

 

Obrázek 14: Upravená BCG matice 

(Zdroj: Mařík, 2018) 
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3.3.5.3 SWOT matice 

V rámci poslední podkapitoly vztahující se ke shrnutí strategické analýzy jsou 

identifikovány faktory nejvýznamnějších příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek 

pro danou společnost.  

• Příležitosti 
o Dotační tituly na nákup zemědělské techniky (O2) 

o Kůrovcová kalamita (O6) 

o Malá zaměstnanost v sektoru zemědělství (O4) 

• Hrozby 

o Trh s vysoce konkurenčním prostředím (T6) 

o Zvýšení úrokových sazeb (T4) 

o Pokles tržeb v oblasti zemědělství (T5) 

• Silné stránky 

o Nízká fluktuace zaměstnanců (S4) 

o Dobré finanční zdraví podniku (S6) 

o Dlouholetá praxe zaměstnanců (S1) 

• Slabé stránky 

o Žádné pobočky, pouze 1 sídlo (W1) 

o Dlouhodobé vize společnosti (W2) 

3.4 Finanční analýza 

Tato kapitola se zabývá analýzou finančního zdraví hodnocené společnosti. Nejprve 

bude uvedena analýza absolutních ukazatelů. Poté bude následovat analýza poměrových 

ukazatelů, v rámci které dojde k porovnání těchto ukazatelů u vybrané společnosti se 

dvěma jejími největšími konkurenty a s oborovým průměrem. Dále bude provedena 

analýza souhrnných ukazatelů, aby vyšlo najevo, v jaké finanční pozici se sledovaná 

společnost nachází.  
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3.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V rámci analýzy absolutních ukazatelů bude proveden rozbor horizontální a vertikální 

analýzy rozvahy a následně pak rozbor horizontální a vertikální analýzy výkazu zisku 

a ztráty u společnosti STROJSTYL.  

ROZVAHA 

Tabulka 11: Horizontální analýza rozvahy společnosti STROJSTYL za období 2014–2018  

(Zdroj: vlastní zpracování dle Kislingerová, Hnilica, 2005) 

 14/15 15/16 16/17 17/18 

AKTIVA CELKEM  -7,16% 15,17% 14,42% 30,77% 

Dlouhodobý majetek  33,37% -23,65% 16,66% 1,97% 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 33,37% -23,65% 16,66% 1,97% 

Pozemky a stavby -3,40% -3,52% 42,10% -3,65% 

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 108,85% -42,78% -24,08% 18,81% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva -21,89% 38,78% 13,98% 40,84% 

Zásoby 11,00% 28,96% -5,03% 51,33% 

Pohledávky -40,84% 24,67% 37,17% 1,18% 

Peněžní prostředky -21,62% 98,19% 10,89% 99,99% 

Časové rozlišení 0,00% 419,72% -60,43% 21,23% 

PASIVA CELKEM  -7,16% 15,17% 14,42% 30,77% 

Vlastní kapitál  34,34% 12,58% 21,73% 18,43% 

Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fondy ze zisku 0,00% 278,69% -18,61% -10,64% 

Výsledek hospodaření minulých let 33,06% 26,76% 19,24% 17,58% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-)  

39,22% -29,50% 56,70% 7,01% 

Cizí zdroje  -28,53% 17,60% 7,65% 43,78% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky -13,60% -22,73% -12,78% -56,79% 

Krátkodobé závazky -31,12% 26,39% 10,38% 53,44% 

Časové rozlišení -79,45% 293,33% -22,03% -23,91% 
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Tabulka 12: Vertikální analýza rozvahy společnosti STROJSTYL za období 2014–2018  

(Zdroj: vlastní zpracování dle Kislingerová, Hnilica, 2005) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 26,62% 38,25% 25,35% 25,85% 20,16% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 26,62% 38,25% 25,35% 25,85% 20,16% 

Pozemky a stavby 17,90% 18,63% 15,61% 19,38% 14,28% 

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 8,72% 19,62% 9,75% 6,47% 5,88% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 73,31% 61,68% 74,32% 74,04% 79,74% 

Zásoby 22,28% 26,64% 29,83% 24,76% 28,66% 

Pohledávky 38,85% 24,76% 26,80% 32,13% 24,86% 

Peněžní prostředky  12,18% 10,28% 17,69% 17,15% 26,22% 

Časové rozlišení 0,07% 0,07% 0,32% 0,11% 0,10% 

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 34,04% 49,26% 48,15% 51,23% 46,39% 

Základní kapitál 0,19% 0,20% 0,18% 0,15% 0,12% 

Fondy ze zisku  0,06% 0,06% 0,20% 0,14% 0,10% 

Výsledek hospodaření minulých let 25,40% 36,40% 40,06% 41,75% 37,54% 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 8,40% 12,59% 7,71% 10,56% 8,64% 

Cizí zdroje 65,89% 50,73% 51,80% 48,74% 53,59% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 

Dlouhodobé závazky 9,75% 9,08% 6,09% 4,64% 1,53% 

Krátkodobé závazky 56,14% 41,65% 45,71% 44,10% 51,74% 

Časové rozlišení 0,07% 0,02% 0,05% 0,04% 0,02% 

Při pohledu na relativní změnu hodnoty celkových aktiv můžeme pozorovat 

rostoucí trend ve vývoji bilanční sumy. Kromě roku 2015, kdy došlo k 7% poklesu 

oproti roku 2014. V letech 2016 a 2017 byl nárůst bilanční sumy asi o 15 % oproti 

předchozímu období. V roce 2018 došlo dokonce k nárůstu celkových aktiv o 30 % 

oproti roku 2017.  

V rámci struktury aktiv dosahoval dlouhodobý majetek asi 25 % podílu oproti 

oběžným zdrojům, které zabíraly zhruba 75 % aktiv. Výše dlouhodobého majetku se 

během let měnila. V roce 2015 došlo k výraznému nárůstu hodnoty movitých věcí, po 

němž však v roce 2016 následoval pokles, který byl i v roce 2017. V roce 2018 došlo 

k nárůstu hodnoty hmotných movitých věcí a jejich souborů, a to zejména díky částečné 
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obnově vozového parku společnosti. U pozemků a staveb, které zastávají přibližně 15% 

podíl na celkových aktivech byl zaznamenán 40% nárůst v roce 2017 oproti roku 2016 

a to díky tomu, že v roce 2017 došlo k přistavění nové skladovací haly a další části 

dílny v areálu společnosti. V rámci dlouhodobého majetku společnost nevykazovala 

žádný dlouhodobý nehmotný majetek. Důvodem je to, že licence a software, který 

používají ke své podnikatelské činnosti, nepřesahoval limit pro zařazení do této 

kategorie majetku a společnost ho proto účtovala rovnou do nákladů. Společnost 

STROJSTYL nevlastní ani žádný dlouhodobý finanční majetek.  

Skutečnost, že dlouhodobý majetek firmy představuje pouze 25% podíl na 

celkových aktivech společnosti značí to, že se jedná o kapitálově méně náročnou 

společnost. 

Struktura oběžných aktiv společnosti se během let měnila. Díky tomu, že 

společnost se zabývá především prodejem zboží, odvíjela se struktura oběžných aktiv 

od hodnot, kterých společnost dosahovala na konci účetních období. Z vertikální 

analýzy rozvahy můžeme pozorovat, že hodnota zásob společnosti ve sledovaném 

období dosahovala přibližně 20–30 % celkových aktiv, hodnota pohledávek zabírala 

25–35 % celkových aktiv a peněžní prostředky 10–15 % hodnoty celkových aktiv. 

Výjimku tvořil rok 2018, kdy na konci účetního období společnost nakoupila větší 

množství zásob, které zaplatila až v roce 2019, a tak v tomto období došlo k velkému 

nárůstu zásob i krátkodobých závazků oproti roku 2017. Mimořádný meziroční nárůst 

zaznamenaly peněžní prostředky, které se oproti roku 2017 zvýšily téměř o 100 %. Tato 

skutečnost nastala díky téměř nulovému nárůstu pohledávek a velkému nárůstu 

krátkodobých závazků zásluhou již zmíněného nákupu zásob na konci účetního období.  

Ve struktuře zdrojů financování tvořil vlastní kapitál asi 50% podíl na celkových 

pasivech, zbylých zhruba 50 % připadalo na cizí zdroje. Z vlastního kapitálu, vzhledem 

k tomu, že základní kapitál činil 200 000,- Kč a dosud nebyl navýšen, tvořil pouze 

minoritní část, asi 0,1–0,2 %. Největší podíl 25–40 % zabíral výsledek hospodaření 

minulých let, zbylá část vlastních zdrojů z většiny připadala na výsledek hospodaření 

běžného účetního období 7–13 %. Vysoký podíl hodnot výsledku hospodaření minulých 

let značí to, že společnost zisk nerozděluje mezi společníky, ale ponechává ho ke svému 

dalšímu rozvoji.  
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V případě cizího kapitálu tvořily největší část krátkodobé závazky a to 40-50 %. 

V roce 2014 zabíral asi 10 % podílu na celkových pasivech dlouhodobý úvěr, který 

měla společnost půjčený na výstavbu nových prostor. Tento úvěr bude v roce 2020 

splacen, proto v roce 2018 zabíral už pouhé 2 % z celkových pasiv. V rámci 

krátkodobých závazků připadalo 35–40 % z celkových pasiv na závazky z obchodních 

vztahů, 5–10 % na závazky vůči zaměstnancům a státu a 1–2 % tvořily krátkodobé 

závazky vůči úvěrovým institucím.  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Tabulka 13: Horizontální analýza VZZ společnosti STROJSTYL za období 2014–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Kislingerová, Hnilica, 2005) 

 14/15 15/16 16/17 17/18 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 17,97 % 19,18 % -4,87 % 9,72 % 

Tržby za prodej zboží 11,62 % -34,89 % 40,59 % 10,11 % 

Výkonová spotřeba 9,78 % -30,12 % 33,84 % 8,93 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 6,97 % -35,07 % 42,75 % 9,59 % 

Spotřeba materiálu a energie 25,98 % 11,71 % -7,21 % 8,30 % 

Služby 11,35 % -30,26 % 16,86 % -12,86 % 

Osobní náklady 23,81 % -2,49 % 13,47 % 12,27 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 59,29 % 53,72 % -26,60 % -25,53 % 

Ostatní provozní výnosy -94,85 % 0,00 % -31,50 % -56,45 % 

Ostatní provozní náklady -83,50 % 874,21 % -48,96 % -37,38 % 

Provozní výsledek hospodaření 28,61 % -25,40 % 39,95 % 18,44 % 

Finanční výsledek hospodaření -159,17 % -134,13 % -1042,25 % -133,71 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním 40,54 % -28,31 % 53,74 % 6,57 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost 46,16 % -23,50 % 42,68 % 4,76 % 

Výsledek hospodaření po zdanění 39,22 % -29,50 % 56,70 % 7,01 % 

Čistý obrat za účetní období 9,40 % -24,92 % 28,61 % 8,13 % 
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Tabulka 14: Vertikální analýza VZZ společnosti STROJSTYL za období 2014–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Kislingerová, Hnilica, 2005) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 12,29 % 13,25 % 21,03 % 15,56 % 15,79 % 

Tržby za prodej zboží 84,36 % 86,07 % 74,64 % 81,59 % 83,09 % 

Výkonová spotřeba 87,70 % 87,21 % 81,17 % 84,47 % 85,10 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 77,65 % 75,93 % 65,67 % 72,89 % 73,88 % 

Spotřeba materiálu a energie 7,81 % 8,99 % 13,38 % 9,65 % 9,67 % 

Služby 2,24 % 2,28 % 2,12 % 1,93 % 1,55 % 

Osobní náklady 5,64 % 6,39 % 8,30 % 7,32 % 7,60 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 0,73 % 1,07 % 2,19 % 1,25 % 0,86 % 

Ostatní provozní výnosy 3,24 % 0,15 % 4,29 % 2,28 % 0,92 % 

Ostatní provozní náklady 1,94 % 0,29 % 3,79 % 1,50 % 0,87 % 

Provozní výsledek hospodaření 3,85 % 4,53 % 4,50 % 4,90 % 5,36 % 

Finanční výsledek hospodaření -0,23 % 0,12 % -0,06 % 0,41 % -0,13 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním 3,62 % 4,65 % 4,44 % 5,31 % 5,23 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,69 % 0,92 % 0,94 % 1,04 % 1,01 % 

Výsledek hospodaření po zdanění 2,93 % 3,73 % 3,50 % 4,27 % 4,22 % 

Čistý obrat za účetní období 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Hlavní podíl na celkovém obratu firmy tvořily tržby z prodeje zboží, a to více 

než 80 %. Výjimkou byl rok 2016, kdy byly tržby z prodeje zboží výrazně slabší oproti 

jiným obdobím a jejich podíl na celkovém obratu dosahoval pouhých 74 %. Tržby 

z prodeje služeb tvořily přibližně 12–16 % celkového ročního obratu firmy, výjimkou 

byl opět rok 2016, kdy díky nižším tržbám z prodeje zboží se zvýšil podíl tržeb 

z prodeje služeb na 20 % celkového ročního obratu společnosti.  

Výkonová spotřeba firmy se odvíjela od výše dosahovaných tržeb firmy za 

určité období a tvořila přibližně 85% podíl na celkovém obratu společnosti. Největší 

položkou výkonové spotřeby byly náklady na prodané zboží, které se měnily 

v závislosti na výši tržeb z prodeje zboží ve sledovaných obdobích. Meziroční změna 

výkonové spotřeby v závislosti na dosahovaném celkovém obratu společnosti byla vždy 

vyšší než změna celkového obratu. V případě meziročního nárůstu celkového obratu 

v letech 2015 a 2018 byla meziroční změna výkonové spotřeby vyšší o jeden procentní 

bod. V případě poklesu celkového obratu v roce 2016 o 25 % oproti roku 2015 došlo 

k meziročnímu poklesu výkonové spotřeby dokonce o 30 % a v případě nárůstu tržeb 

v roce 2017 došlo ke zvýšení výkonové spotřeby o pět procentních bodů oproti zvýšení 

celkového obratu společnosti.  
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Osobní náklady představovaly 8% podíl na celkovém obratu společnosti a vyjma 

roku 2016 měly rostoucí tendenci. Důvodem bylo přijímání nových zaměstnanců 

a zvyšování hrubé mzdy.  

Úpravy hodnot v provozní oblasti stejně jako ostatní provozní výnosy a ostatní 

provozní náklady tvořily zanedbatelný podíl na celkovém obratu 0,5-4,5 % a  jejich 

meziroční vývoj byl značně kolísavý. Totéž platilo i u finančního výsledku hospodaření.   

Provozní výsledek hospodaření představoval 3,85–5,36% podíl na celkovém 

obratu společnosti a vyjma roku 2016 měla rostoucí tendenci stejně jako výsledek 

hospodaření po zdanění. V roce 2017 byl velký meziroční nárůst výsledku hospodaření 

po zdanění o 56 % oproti roku 2016, kdy byl zaznamenán velký propad. V roce 2018 

výsledek hospodaření po zdanění rovněž vzrostl oproti roku 2017, ale již ne tak 

výrazně, byť jen o 7 %.  

3.4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Do analýzy poměrových ukazatelů patří ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti 

a aktivity. Aby mohla být vybraná společnost charakterizována z hlediska těchto 

ukazatelů, je důležité její srovnání s konkurenčními podniky a oborovým průměrem. 

Proto jsou v následující kapitole uvedeny výsledné hodnoty poměrových ukazatelů 

sledované firmy, jejích dvou největších konkurentů a oborového průměru z výše 

vymezeného relevantního trhu (viz kap. 3.3.1 Vymezení relevantního trhu a odhad 

tržního podílu). 

UKAZATELÉ RENTABILITY 

Ukazatelé rentability vyjadřují, jak efektivně je podnik schopen zhodnocovat vložené 

prostředky. V rámci ukazatelů rentability bude uvedena analýza rentability tržeb, 

rentability vloženého kapitálu a rentability vlastního jmění, jež představuje jednu 

z nejzásadnějších informací pro vlastníky společnosti.  
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Tabulka 15: Přehled ukazatelů rentability u srovnávaných společností v období 2014–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společností) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ROS 

STROJSTYL 3,86 % 4,55 % 4,70 % 5,04 % 5,42 % 

AGROTEC 2,79 % 2,88 % 2,81 % 2,36 % 2,12 % 

STROM PRAHA 4,94 % 4,80 % 3,13 % 2,76 % 3,55 % 

obor 3,95 % 3,95 % 3,28 % 3,62 % 3,41 % 

ROI 

STROJSTYL 25,23 % 26,20 % 18,27 % 21,68 % 22,74 % 

AGROTEC 10,78 % 10,97 % 8,76 % 7,10 % 6,12 % 

STROM PRAHA 13,03 % 12,51 % 10,99 % 10,84 % 14,68 % 

obor 12,56 % 12,84 % 9,12 % 10,61 % 10,57 % 

ROE 

STROJSTYL 24,67 % 25,56 % 16,01 % 20,61 % 18,62 % 

AGROTEC 8,98 % 9,78 % 6,68 % 6,95 % 7,38 % 

STROM PRAHA 16,62 % 17,29 % 8,56 % 11,63 % 11,64 % 

obor 10,09 % 11,22 % 7,43 % 9,42 % 9,28 % 

Ukazatel rentability tržeb u společnosti STROJSTYL měl ve sledovaném období 

rostoucí tendenci. V letech 2016–2018 si mezi srovnávanými společnostmi vedla 

sledovaná společnost STROJSTYL nejlépe. V roce 2014 a 2015 dosahovala lepších 

hodnot rentability tržeb společnost STROM PRAHA, jejíž hodnoty se pohybovaly 

v okolí oborového průměru. Společnost AGROTEC byla lehce pod průměrnými 

hodnotami v celém sledovaném období a dosahovala tak nejhorších výsledků 

v porovnání všech tří společností.  

V případě rentability vloženého kapitálu dosahuje nejlepších hodnot opět 

společnost STROJSTYL, která měla až dvojnásobné hodnoty těchto rentabilit oproti 

ostatním společnostem a oborovému průměru. Vzhledem k doporučeným hodnotám 

tohoto ukazatele lze dosažené výsledky společnosti STROJSTYL hodnotit jako velice 

pozitivní a dokládají tak prosperitu firmy. Hodnoty u společnosti STROM PRAHA se 

pohybovaly v oblasti oborového průměru. Společnost AGROTEC byla v období 

2014-2016 slabě pod průměrem a v dalších letech se její hodnoty rentability vloženého 

kapitálu dále snižovaly, což není pozitivní jev.  

Nejlepší zhodnocení vlastního jmění pro vlastníky měla sledovaná společnost 

STROJSTYL, její hodnoty byly až dvojnásobné oproti oborovému průměru. Nejhůře na 

tom byla společnost AGROTEC, která v tomto ohledu dosahovala podprůměrných 

hodnot. Společnost STROM PRAHA se pohybovala v letech 2014 a 2015 vysoko nad 

oborovým průměrem, v období 2016–2018 se oborovému průměru přibližovala.   
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UKAZATELÉ LIKVIDITY 

Tabulka 16: Přehled ukazatelů likvidity u srovnávaných společností v období 2014–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společností) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná 
likvidita 

STROJSTYL 1,30 1,48 1,62 1,68 1,54 

AGROTEC 1,26 1,35 1,42 1,40 1,46 

STROM PRAHA 2,73 3,05 1,35 1,38 1,34 

obor 1,70 1,67 1,71 1,69 1,58 

Pohotová 
likvidita 

STROJSTYL 0,91 0,84 0,97 1,12 0,99 

AGROTEC 0,86 0,84 0,77 0,83 0,85 

STROM PRAHA 1,33 1,43 0,66 0,59 0,60 

obor 0,95 0,82 0,87 0,90 0,77 

Okamžitá 
likvidita 

STROJSTYL 0,22 0,25 0,39 0,39 0,51 

AGROTEC 0,02 0,13 0,03 0,14 0,08 

STROM PRAHA 0,66 0,70 0,30 0,26 0,24 

obor 0,28 0,26 0,26 0,28 0,18 

Z hlediska běžné likvidity dosahovala společnost STROJSTYL průměrných 

oborových hodnot v období 2016–2018. V letech 2014 a 2015 byly hodnoty běžné 

likvidity pod oborovým průměrem a rovněž i pod intervalem doporučených hodnot, 

který je pro tento druh likvidity stanoven v rozmezí 1,5-2,5. Nejvyšších hodnot běžné 

likvidity dosahovala v roce 2014 a 2015 společnost STROM PRAHA, která byla 

v tomto období schopna až trojnásobně pokrýt svými oběžnými aktivy 1 Kč 

krátkodobých závazků, v letech 2016–2018 došlo k výraznému poklesu běžné likvidity 

a společnost STROM PRAHA dosahovala hodnot nižších, než je oborový průměr. 

Společnost AGROTEC dosahovala během celého sledovaného období lehce 

podprůměrných hodnot. Hodnoty oborového průměru z hlediska běžné likvidity během 

celého období kolísaly kolem hodnoty 1,7. 

V případě pohotové likvidity můžeme pozorovat větší výkyvy v kolísání hodnot 

u oborového průměru. Nejstabilnějších hodnot pohotové likvidity dosahovala ve 

sledovaném období společnost AGROTEC, jejíž hodnoty byly během celého období 

lehce pod oborovým průměrem, nicméně se pohybovaly v doporučeném rozmezí 

0,7-1,2. Společnost STROM PRAHA stejně jako v případě běžné likvidity dosahovala 

v letech 2014 a 2015 velice vysokých a nadprůměrných hodnot, v roce 2016 byl ovšem 

i zde patrný velký pokles pohotové likvidity a její snížení pod oborový průměr 

i doporučený interval. U sledované společnosti STROJSTYL kolísaly hodnoty pohotové 

likvidity v intervalu 0,84–1,12 a byly tak lehce nad hodnotami oborového průměru.  



76 

 

Okamžitá likvidita vypovídá o tom, kolik krátkodobých závazků je podnik 

schopný ihned uhradit. V případě společnosti STROJSTYL se u hodnot okamžité 

likvidity projevoval ve sledovaném období rostoucí trend. Hodnoty okamžité likvidity 

během celého období převyšovaly průměrné oborové hodnoty a pohybovaly se 

v doporučeném rozmezí 0,2–0,5. Společnost AGROTEC dosahovala během 

sledovaného období těžce podprůměrných hodnot tohoto ukazatele, což značí fakt, že 

nedisponovala velkou hotovostí a z pohledu okamžité likvidity byla mezi srovnávanými 

podniky nejméně solventní. U společnosti STROM PRAHA hodnoty okamžité likvidity 

ve sledovaném období klesaly a přibližovaly se tak oborovému průměru.  

UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI 

Tabulka 17: Přehled ukazatelů zadluženosti u srovnávaných společností v období 2014–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společností) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Celková 
zadluženost 

STROJSTYL 65,89 % 50,73 % 51,80 % 48,74 % 53,59 % 

AGROTEC 53,89 % 54,61 % 47,10 % 49,63 % 49,02 % 

STROM PRAHA 60,09 % 58,53 % 58,97 % 58,44 % 60,07 % 

obor 49,40 % 49,00 % 48,16 % 48,39 % 50,75 % 

Koeficient 

samof. 

STROJSTYL 34,04 % 49,26 % 48,15 % 51,23 % 46,39 % 

AGROTEC 44,55 % 45,11 % 52,21 % 50,17 % 50,82 % 

STROM PRAHA 39,31 % 40,42 % 40,73 % 41,28 % 39,70 % 

obor 50,60 % 51,00 % 51,84 % 51,61 % 49,25 % 

Úrokové 
krytí 

STROJSTYL 39,37 83,18 114,07 162,94 145,12 

AGROTEC 19,16 22,05 19,01 20,96 16,60 

STROM PRAHA 19,73 23,21 11,24 11,55 10,68 

obor3 -- -- -- -- -- 

 

V případě celkové zadluženosti se nacházely hodnoty tohoto ukazatele 

u společnosti STROJSTYL v okolí oborového průměru i udávaného vhodného poměru 

50 %. Vyjma roku 2014, kdy celková zadluženost u sledované společnosti dosáhla 

hodnoty 65 %. Důvodem tak vysoké zadluženosti byl úvěr, který měla společnost 

vyřízený na výstavbu nových prostor pro podnikání. Drobný nárůst celkové 

zadluženosti společnosti STROJSTYL v roce 2018 vznikl nákupem většího množství 

zásob ke konci roku 2018 a neprovedením úhrady dodavatelské faktury, tudíž v tomto 

 
3 Oborové hodnoty ukazatele úrokové krytí z databáze Amadeus nelze určit (absence položky „nákladové 
úroky“ ve VZZ) 
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případě částka celkové zadluženosti narostla díky zvýšení krátkodobých závazků. 

Společnost STROM PRAHA vykazovala ve všech obdobích nejvyšší hodnoty 

koeficientů zadluženosti, které jsou i vyšší, než je doporučovaný poměr. V případě 

společnosti AGROTEC hodnoty celkové zadluženosti kolísaly kolem oborového 

průměru.  

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti 

a vyjadřuje, do jaké míry je společnost nezávislá na cizím kapitálu. Oborové hodnoty 

tohoto ukazatele kolísaly kolem hranice 50 %. Z pohledu srovnávaných společností na 

tom nejlépe byla společnost AGROTEC hned vzápětí následovaná společností 

STROJSTYL, jejichž hodnoty se od oborového průměru moc nelišily. Nejvíce závislá 

na cizím kapitálu je společnost STROM PRAHA, jejíž hodnoty koeficientu 

samofinancování dosahovaly 40 % během celého období. Vzhledem k tomu, že se 

hodnoty celkového zadlužení i koeficientu samofinancování pohybovaly u všech 

společností okolo doporučených 50 %, v případě společnosti STROM PRAHA 60 % 

a 40 %, lze usoudit, že ani jedna z výše zmíněných společností nemá problém s vysokou 

zadlužeností a neschopností splácet své závazky.   

V případě úrokového krytí všechny srovnávané společnosti dosahovaly 

vysokých hodnot ukazatele, což potvrzuje předchozí výsledky, že ani jedna společnost 

nemá problémy se zadlužeností. Hodnoty ukazatele úrokového krytí u srovnávaných 

společností jsou poměrně vysoko nad doporučenou minimální hodnotou 3, především 

u sledované společnosti STROJSTYL. To poukazuje na fakt, že společnost nevyužívá 

skoro žádné dlouhodobé zdroje financování. Pro věřitele společnosti je to pozitivní 

úkaz, neboť společnost nemá problémy se zadlužeností. Na druhou stranu se firma 

okrádá o efekt finanční páky a možnost dosahování vyšších rentabilit a následně vyšších 

zisků.  
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UKAZATELÉ AKTIVITY 

Tabulka 18: Přehled ukazatelů aktivity u srovnávaných společností v období 2014–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společností) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Celkový 
obrat aktiv 

STROJSTYL 2,86 3,36 2,10 2,40 2,02 

AGROTEC 1,73 1,84 1,72 1,59 1,54 

STROM PRAHA 1,84 1,92 1,67 1,98 1,99 

obor 1,78 1,82 1,59 1,66 1,69 

Doba obratu 

zásob 

STROJSTYL 28,04 28,57 51,02 37,10 51,02 

AGROTEC 44,59 52,48 60,32 61,19 65,84 

STROM PRAHA 80,45 76,86 78,10 70,95 69,11 

obor 66,43 74,60 80,83 73,72 79,61 

Doba obratu 

pohledávek 

STROJSTYL 48,88 26,55 45,83 48,14 44,26 

AGROTEC 46,02 45,55 40,69 40,30 53,70 

STROM PRAHA 35,60 31,83 33,75 27,82 31,66 

obor 41,64 35,05 43,64 42,69 41,53 

V rámci analýzy celkových obratů aktiv dosahovala analyzovaná společnost 

STROJSTYL nejvyšších hodnot v porovnání s konkurenčními podniky. Její hodnoty 

byly poměrně vysoko i nad oborovým průměrem a pohybovaly se v doporučeném 

rozmezí hodnot 1,6–3 pro tento ukazatel. Znamená to, že společnost velmi efektivně 

hospodařila se svým majetkem, pravděpodobně neměla na skladě žádné dlouho ležící 

zásoby a využívala efektivně i prostory v sídle firmy určené k servisování zemědělské 

techniky. Konkurenční společnosti měly hodnoty počtu obratů celkových aktiv 

srovnatelné jak mezi sebou, tak i s oborovým průměrem. Společnost STROM PRAHA 

na tom byla o něco lépe v porovnání se společností AGROTEC.  

Vzhledem k době obratu zásob vykazovala během celého sledovaného období 

nejkratší dobu obratu zásob sledovaná společnost STROJSTYL. Společnost je tak 

relativně rychle schopna přeměnit své zásoby na likviditu. Tento fakt je dán tím, že 

společnost nakupuje pouze vysoce obrátkové zásoby. Naopak zásoby s horší 

obrátkovostí, a především i vyšší cenou, objednává od svých dodavatelů až v momentu, 

kdy má na dané zboží odběratele, případně i zaplacenou zálohu, aby byla schopná 

uhradit závazky vůči svým dodavatelům. Nutno podotknout, že hodnoty doby obratu 

zásob byly u sledované společnosti během období poměrně kolísavé. U konkurenčních 

společností byly hodnoty doby obratu zásob o něco delší, přesto se pohybovaly spíše 

pod oborovým průměrem. To znamená, že ani tyto společnosti nemají velký problém 

s likviditou zásob.  
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Doba obratu pohledávek vyjadřující rychlost přeměny pohledávek na peněžní 

prostředky vycházela během sledovaného období nejlépe u společnosti STROM 

PRAHA, která se s dobou splatnosti pohledávek pohybovala i pod oborovým průměrem 

asi o 5–10 dní. Toto poukazuje na skutečnost, že společnost STROM PRAHA má velice 

silné postavení vůči svým odběratelům, od kterých je schopná poměrně rychle 

inkasovat peněžní prostředky. Doba splatnosti pohledávek u společnosti AGROTEC 

kolísala kolem oborového průměru. V roce 2018 ale tato společnost zaznamenala velký 

meziroční nárůst v době splatnosti pohledávek a to o 13 dnů. Sledovaná společnost 

STROJSTYL dosáhla v roce 2015 velkého propadu v době splatnosti pohledávek, kdy 

se hodnota tohoto ukazatele snížila na pouhých 26 dní a dostala se tak pod úroveň 

oborového průměru. V ostatních letech byly hodnoty doby obratu pohledávek lehce nad 

oborovým průměrem a společnost v porovnání s konkurencí dosahovala nejhorších 

hodnot tohoto ukazatele, což poukazuje na fakt, že nemá úplně silné postavení vůči 

svým odběratelům, jako má konkurenční společnost STROM PRAHA. Nicméně 

hodnoty, kterých společnost STROJSTYL dosahovala během sledovaného období se 

příliš neodchylovaly od oborového průměru, takže ani analyzovaná společnost neměla 

problém s likviditou, která by jí zůstávala vázaná v pohledávkách u odběratelů.  

3.4.3 Analýza souhrnných ukazatelů 

Vzhledem k tomu, že v rámci finanční analýzy některé ukazatele vyšly velice dobře 

a jiné hůře, bude v následující kapitole přistoupeno k analýze souhrnných ukazatelů, 

kdy pomocí komplexních indexů – Altmanův index a indexu finanční důvěryhodnosti 

IN05 dojde k jednoznačnému zhodnocení finančního zdraví analyzované společnosti.  

ALTMANŮV INDEX  

Tabulka 19: Altmanův index společnosti STROJSTYL v období 2014–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společností) 

Ukazatel Váha 2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK / A 0,717 0,12 0,14 0,21 0,21 0,20 

Nerozdělený zisk / A 0,847 0,22 0,22 0,34 0,35 0,32 

EBIT / A 3,107 0,34 0,47 0,31 0,38 0,34 

VK / CZ 0,42 0,22 0,41 0,39 0,44 0,36 

T / A 0,998 2,86 3,35 2,10 2,40 2,02 

Z - skóre  3,75 4,69 3,34 3,78 3,24 
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V případě souhrnného ukazatele finančního zdraví podniku – Altmanova indexu 

–dosahovala sledovaná společnost hodnot Z-skóre v rozmezí 3,24–4,69. Během celého 

sledovaného období hodnoty Z-skóre převyšovaly hraniční mez 2,9, což vyjadřuje 

skutečnost, že sledovanému podniku nehrozil bankrot a těšil se tak dobrému finančnímu 

zdraví.  

Tabulka 20: Souhrnný index IN05 společnosti STROJSTYL v období 2014–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společností) 

Ukazatel Váha 2014 2015 2016 2017 2018 

A / CZ 0,13 0,20 0,26 0,25 0,27 0,24 

EBIT / NÚ 0,04 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

EBIT / A 3,97 0,44 0,61 0,39 0,48 0,44 

T / A 0,21 0,60 0,71 0,44 0,50 0,42 

OA / kr. záv. + úvěry 0,09 0,12 0,13 0,15 0,15 0,14 

IN05  1,71 2,06 1,59 1,76 1,60 

V případě indexu IN05 dosahovala společnost STROJSTYL hodnot v rozmezí 

1,59–2,06. V letech 2014, 2015 a 2017 hodnoty IN05 převyšovaly hraniční hodnotu 1,6 

a lze tak konstatovat, že podniku nehrozil bankrot a naopak vytvářel hodnotu pro 

vlastníky. V letech 2016 a 2018 je výsledná hodnota IN05 na úrovni hraniční meze 

1,6 - podnik se nacházel mezi šedou zónou a zónou, kdy je prosperující.  

3.4.4 Shrnutí finanční analýzy 

Z analýzy absolutních ukazatelů vyplynulo, že společnost během sledovaného období, 

vyjma roku 2015, zvyšovala bilanční sumu rozvahy, což odráží její postupný rozvoj. 

V rámci aktiv tvořil asi 25 % dlouhodobý majetek, z čehož je možné usuzovat, že se 

jedná o kapitálově lehkou společnost. Oběžná aktiva zabírala přibližně 75 % majetku 

společnosti a jejich struktura se v rámci sledovaného období mírně lišila.  

V případě zdrojů financování podniku společnost v průběhu období snižovala 

poměr cizích zdrojů vůči vlastnímu kapitálu – na konci sledovaného období, v roce 

2018, byl tento poměr přibližně 1:1. V rámci vlastního kapitálu tvořila největší část 

položka nerozděleného zisku minulých let, což vypovídá o tom, že společnost 

nerozdělovala zisk mezi vlastníky, nýbrž ho nechávala pro budoucí rozvoj. Velikost 

cizích zdrojů se odrážela po celé období především od hodnoty krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů, které zabíraly jejich největší část.  
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Analýzou výkazu zisku a ztráty je patrné, že obrat společnosti STROJSTYL se 

vyjma roku 2016 postupně zvyšoval. V roce 2018 dosáhla společnost celkového obratu 

ve výši 349 100 tis. Kč a řadí se tím do kategorie středních podniků. Největší podíl na 

celkovém obratu tvořily tržby z prodeje zboží, od jejichž hodnot se pak odvíjela 

i velikost výkonové spotřeby, která zastávala přibližně 85% podíl na celkovém ročním 

obratu společnosti. Provozní výsledek hospodaření i výsledek hospodaření za účetní 

období měl, vyjma roku 2016, rostoucí tendenci.  

Při pohledu na výsledky ukazatelů rentability u konkurenčních společností, 

oborového průměru a společnosti STROJSTYL je patrné, že si sledovaná společnost 

v těchto ukazatelích vedla nejlépe. Zejména v případě rentability vloženého kapitálu 

a rentability vlastního jmění dosahovala až dvojnásobných hodnot v porovnání 

s konkurencí i oborovým průměrem. To zakládá na faktu, že společnost umí efektivně 

využívat vložené prostředky k tvorbě zisku. 

V případě ukazatelů likvidity dosahovala společnost STROJSTYL průměrných 

hodnot těchto ukazatelů, z čehož lze usuzovat, že ani s likviditou neměla společnost 

výrazné problémy a byla tak včas schopna dostát svých závazků.  

Výsledky ukazatelů zadluženosti byly u společnosti STROJSTYL spíše 

průměrné a pohybovaly se v doporučených hodnotách, což poukazuje na skutečnost, že 

společnost nemá problémy se zadlužeností. V případě koeficientu úrokového krytí 

dosahovala sledovaná společnost velmi vysokých hodnot, což vypovídá o tom, že ke 

svému podnikání nepoužívá skoro žádné dlouhodobé cizí zdroje financování a do jisté 

míry se tak okrádá o efekt finanční páky, který by jí zajistil dosahování vyšších obratů 

a rentabilit. 

Vývoj aktivity u sledované společnosti byl značně kolísavý. V porovnání 

s oborovým průměrem a konkurenčními podniky dosahovala společnost STROJSTYL  

nejlepších hodnot celkových obratů aktiv, z čehož je možné usuzovat, že využívala svůj 

majetek efektivně. Co se týče doby obratu zásob, byla na tom sledovaná společnost 

rovněž nejlépe a neměla tak velký problém se zadržováním likvidity u těchto aktiv. 

Hodnoty doby obratu pohledávek byly u sledované společnosti horší, než u jejích 

konkurentů, což dokládá fakt, že sledovaná společnost neměla vůči svým odběratelům 

moc silné postavení. Hodnoty doby obratu pohledávek se i přes tuto skutečnost 



82 

 

přibližovaly průměrným oborovým hodnotám, takže ani v tomto ohledu neměla 

společnost přílišný problém s likviditou.  

V rámci analýzy souhrnných ukazatelů vyšlo najevo, že během sledovaného období 

podniku nehrozil bankrot. Podnik naopak vytvářel hodnotu pro vlastníky a těšil se tak 

dobrému finančnímu zdraví (S6), což poukazuje na slušné vyhlídky podniku do 

budoucna a je tudíž možno v rámci ocenění podniku přistoupit k použití výnosových 

metod. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 

V této kapitole bude stanovena výsledná hodnota podniku. Určení výsledné hodnoty 

podniku předchází rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná, analýza 

a prognóza generátorů hodnoty, sestavení finančního plánu a jeho analýza a v poslední 

řadě stanovení nákladů kapitálu pro určení diskontní míry. 

4.1 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

V následující kapitole dojde k očištění aktiv společnosti o provozně nepotřebná, aby 

nedošlo ke zkreslení výsledného ocenění. Následovat bude výpočet provozně nutného 

investovaného kapitálu a korigovaného provozního výsledku hospodaření (KPVH).  

Společnost v rámci dlouhodobého hmotného majetku eviduje pozemky a budovy 

plně sloužící pro výkon hlavní podnikatelské činnosti, stejně jako celý soubor hmotných 

movitých věcí. Společnost neeviduje žádný krátkodobý ani dlouhodobý finanční 

majetek. Očištění aktiv o provozně nenutná nastane u položky peněžních prostředků, 

které společnost drží nad rámec nezbytně nutných. Okamžitá likvidita společnosti 

dosahuje hodnot v rozmezí 0,22–0,51, jako žádoucí Mařík (2018) doporučuje hodnotu 

okamžité likvidity na úrovni maximálně 0,2. Po vynětí provozně nepotřebných aktiv 

dojde ke stanovení provozně nutného investovaného kapitálu, který představuje součet 

provozně nutného dlouhodobého majetku a provozně nutného pracovního kapitálu. 

Hodnota provozně nutného investovaného kapitálu za rok 2018 bude dále použita při 

výpočtu ocenění dle metody DCF entity a EVA entity.  
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Tabulka 21: Provozně nutný investovaný kapitál 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Mařík, 2018) 

Položka (v tis. Kč) 2014  2015  2016  2017  2018  

Dlouhodobý hmotný majetek 28 411 37 892 28 929 33 748 34 413 

Dlouhodobý majetek provozně nutný 28 411 37 892 28 929 33 748 34 413 

Zásoby 23 779 26 394 34 038 32 327 48 922 

Pohledávky 41 452 24 525 30 576 41 940 42 436 

Ostatní aktiva (časové rozlišení aktiv) 71 71 369 146 177 

Krátkodobé závazky (neúročené) 57 939 39 297 50 188 55 096 86 365 

Ostatní pasiva (časové rozlišení pasiv) 73 15 59 46 35 

Peněžní prostředky 12 995 10 185 20 186 22 385 44 767 

Okamžitá likvidita (peněž. prostř. / kr. záv.) 0,22 0,26 0,40 0,41 0,52 

Provozně nutná likvidita 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Provozně nutné peníze 11 588 7 859 10 038 11 019 17 273 

Pracovní kapitál provozně nutný 18 878 19 537 24 774 30 290 22 408 

Investovaný kapitál provozně nutný 47 289 57 429 53 703 64 038 56 821 

Níže je proveden výpočet korigovaného provozního výsledku hospodaření, který 

vznikl očištěním provozního výsledku hospodaření (VH) o VH z prodeje dlouhodobého 

hmotného majetku a jiné provozní výnosy a náklady zahrnující mimořádné provozní 

výnosy, smluvní pokuty a penále, manka a škody a dary. 

Tabulka 22: Výpočet KPVH 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Mařík, 2018) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní VH 11 771 15 139 11 293 15 805 18 720 

vyloučení VH z prodeje DM -4 351 -27 -961 -2 319 -994 

vyloučení jiných výnosů -382 -427 -997 -1 001 -478 

vyloučení jiných nákladů 626 790 647 629 607 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 7 664 15 475 9 982 13 114 17 855 

Výše uvedený výsledek KPVH za rok 2018 bude použit v dalších kapitolách této 

práce jako podklad pro výpočet výsledného ocenění.  

4.2 Prognóza generátorů hodnoty 

Následující kapitola se zabývá souborem základních veličin, které určují výslednou 

hodnotu podniku. Mezi generátory hodnoty patří tržby, zisková marže, investice do 

pracovního kapitálu a investice do dlouhodobého provozně nutného majetku. Prognóza 

těchto veličin je stěžejní částí pro tvorbu finančního plánu na budoucí období. Po 
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sestavení prognózy generátorů hodnoty bude s jejich pomocí navrženo předběžné 

ocenění podniku.  

4.2.1 Tržby 

Hodnoty dosahovaných tržeb na vymezeném trhu během let 2010–2018 jsou převzaty 

z databáze Amadeus, viz kapitola 3.3.1 Vymezení relevantního trhu a odhad tržního 

podílu. Z dosažených hodnot je pomocí analýzy časové řady a regresních analýz 

závislosti tržeb na předem určených faktorech vybrán nejvhodnější model pro 

následnou prognózu tržeb na období 2019–2022.   

Nejprve byla provedena analýza časových řad pomocí lineární funkce. Výsledný 

model vysvětlil 84 % variability výsledných hodnot. Při provedení analýzy časové řady 

použitím kvadratické funkce již umocněná nezávisle proměnná (čas) byla statisticky 

nevýznamná a výsledný model byl proto zamítnut.  

Poté byla provedena regresní analýza, kde jako nezávisle proměnné byly použity 

následující veličiny: dlouhodobé úrokové sazby, růst HDP v běžných cenách, měnový 

kurz CZK/EUR, tržby v oblasti zemědělství, ceny zemědělských výrobců, deflátor 

HDP, růst HDP ve stálých cenách. Využitím Pearsonova koeficientu korelace byl 

vybrán parametr s největším vlivem na závislou proměnnou (tržby trhu). Následující 

tabulka shrnuje hodnoty Pearsonova koeficientu korelace. Z výše uvedených faktorů 

nejvíce ovlivňuje tržby na relevantním trhu „Růst HDP v běžných cenách“.  

Tabulka 23: Přehled koeficientů korelace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Nezávisle proměnná  Pearsonův koeficient korelace 

Dlouhodobé úrokové sazby -0,78 

Růst HDP v b.c. 0,85 

Měnový kurz CZK/EUR 0,55 

Tržby v oblasti zemědělství -0,15 

Ceny zemědělských výrobců -0,54 

Deflátor HDP  0,78 

Růst HDP v s.c. 0,52 

 

Nejprve byla provedena jednorozměrná regresní analýza pouze pro jeden 

parametr - Růst HDP v běžných cenách. Pro tento parametr byly modelovány za pomoci 

regresní analýzy následující funkce:  
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- Lineární trend 

- Kvadratický trend 

- Exponenciální trend 

- Logaritmický trend 

Kromě kvadratického trendu, kde umocněná hodnota parametru byla statisticky 

nevýznamná, vykazovaly ostatní modely statistickou významnost. Avšak index 

determinace byl u všech zmíněných trendů nižší než v případě analýzy časové řady 

pomocí lineární funkce, což znamená, že výše uvedené modely vysvětlily menší 

množství variability závisle proměnné.  

Posledním krokem prognózy tržeb bylo sestavení vícerozměrného regresního 

modelu. Jako druhý parametr ovlivňující výši tržeb byl zvolen parametr dlouhodobých 

úrokový sazeb, které vykazovaly druhý nejvyšší koeficient korelace. V tomto případě, 

při použití lineárního trendu, došlo opět ke statistické nevýznamnosti druhého 

parametru a výsledný model byl proto rovněž zamítnut.  

Níže uvedený graf znázorňuje průběh jednotlivých funkcí modelovaných pomocí 

regresní analýzy a analýzy časové řady.  

 

Obrázek 15: Graf srovnání výsledných modelů tržeb 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z výsledných modelů byl pro predikci tržeb na budoucí období 2019–2022 

vybrán model analýzy časové řady s lineárním trendem, který nejvěrohodněji 

napodoboval vývoj tržeb v období 2010–2018. 
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Výsledná rovnice modelu tržeb za pomoci analýzy časové řady má následující 
tvar (23):  

 �̂� = 24075947,47 + 1798121,217 ∗ 𝑡 (23) 

kde:  

t – pořadí roku �̂� – odhadovaná hodnota tržeb 

Následující tabulka zobrazuje prognózu vývoje tržeb na trhu se zemědělskou 

technikou v letech 2019–2022, z nichž je vypočten index růstu tržeb trhu.  

Tabulka 24: Tržby trhu, index růstu tržeb 2019–2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2019 2020 2021 2022 

Tržby trhu (tis. Kč) 42 057 159 43 855 280 45 653 402 47 451 523 

Index růstu trhu 1,06 1,04 1,04 1,04 

Za pomoci odhadu tržního podílu společnosti STROJSTYL, který je stanoven na 

hodnotě 0,9 % pro celé budoucí období, je vypočten index růstu tržního podílu 

analyzované společnosti (tržní podíl v roce t / tržní podíl v roce t-1). Součinem indexu 

růstu tržeb trhu a indexu růstu tržního podílu analyzované společnosti je stanoven index 

růstu tržeb společnosti STROJSTYL a z něj (index růstu tržeb společnosti v roce t 

* tržby společnosti v roce t-1) jsou následně prognózovány tržby dosahované 

sledovanou společností v období 2019–2022. Výše uvedené shrnuje následující tabulka. 

Tabulka 25: Prognóza vývoje tržeb společnosti STROJSTYL v období 2019–2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2019 2020 2021 2022 

Tržby STROJSTYL (v tis. Kč) 378 514 394 697 410 880 427 063 

Index růstu tržeb 1,09 1,04 1,04 1,04 

Index růstu tržního podílu 1,03 1,00 1,00 1,00 

Tržní podíl 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 

Průměrné tempo růstu tržeb u sledované společnosti bylo v minulých letech na 

úrovni 6,23 %, pro prognózované období se očekává mírné zpomalení tempa růstu tržeb 

na úroveň 5,47 %.   

4.2.2 Zisková marže 

Dalším faktorem majícím vliv na výslednou hodnotu podniku je zisková marže. 

Výpočet ziskové marže je proveden dvěma způsoby, a to výpočet ziskové marže shora, 
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která je výsledkem podílu korigovaného provozního výsledku hospodaření před odpisy 

a dosažených tržeb, a výpočet ziskové marže zdola. Výpočet ziskové marže zdola je 

stanoven rovněž z KPVH před odpisy, tento korigovaný provozní výsledek hospodaření 

před odpisy je ale určen rozdílem nákladových a výnosových položek, které jsou pro 

budoucí období plánovány z minulého vývoje jednotlivých položek a také z očekávání, 

které vychází z provedené strategické analýzy. Cílem zhotovení dvou variant výpočtu 

ziskové marže je dosažení shodných hodnot KPVH na prognózované období s ohledem 

na předpokládaný vývoj vnitřních a vnějších faktorů majících dopad na danou 

společnost.  

V níže uvedené tabulce je výpočet ziskové marže shora za minulé období 

a následuje výpočet ziskové marže pro prognózované období.  

Tabulka 26: Výpočet ziskové marže shora za období 2014–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  2014  2015  2016  2017  2018  

Korigovaný provozní zisk před odpisy (tis. Kč) 10 689 19 190 14 619 17 228 21 691 

Průměrné tempo růstu za minulost a plán 4,17 % 

Zisková marže (z KPVH před odpisy) 3,62 % 5,78 % 6,09 % 5,49 % 6,28 % 

 

Tabulka 27: Výpočet ziskové marže shora za období 2019–2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  2019  2020  2021  2022  

Korigovaný provozní zisk před odpisy (tis. Kč) 21 954 22 892 23 831 24 770 

Průměrné tempo růstu za minulost a plán 3,37 % 

Zisková marže (z KPVH před odpisy) 5,80 % 5,80 % 5,80 % 5,80 % 

V letech 2015–2018 bylo průměrné tempo růstu KPVH na úrovni 4,16 %, rok 

2014 byl pro nízkou hodnotu KPVH vyjmut z této průměrné hodnoty, protože ji příliš 

zkresloval. Zisková marže se v minulých letech pohybovala v intervalu 

3,62 % - 6,28 %, což jsou hodnoty dokládající mírnou konkurenční výhodu společnosti, 

která vyšla najevo i v rámci provedené strategické analýzy. Pro prognózované období je 

předpokládána zisková marže ve stabilní výši 5,80 % vzhledem k tomu, že se očekává, 

že firma si do budoucna udrží své postavení díky stálým obchodním partnerům 

a kvalitní pověsti. Z předpokládané ziskové marže je dopočten korigovaný provozní 

zisk před odpisy na období 2019–2022, přičemž je očekáváno průměrné tempo růstu 

KPVH před odpisy ve výši 3,37 %, tedy mírnější, než bylo v minulosti.  
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V případě výpočtu ziskové marže zdola byl nejprve určen podíl nákladových 

položek na dosahovaných tržbách v minulém období. Vývoj podílu těchto položek na 

tržbách byl následně převzat pro účely prognózy do budoucna. Následující tabulky 

uvádí podklady pro výpočet ziskové marže zdola.  

Tabulka 28: Podíly nákladů na tržbách v období 2014–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podíly z tržeb 2014  2015  2016 2017  2018  

Náklady vynaložené na prodané zboží 80,35 % 76,44 % 68,64 % 75,02 % 74,72 % 

Spotřeba materiálu a energie 8,08 % 9,05 % 13,99 % 9,94 % 9,78 % 

Náklady na služby 2,34 % 2,30 % 2,22 % 1,98 % 1,57 % 

Osobní náklady 5,84 % 6,43 % 8,67 % 7,53 % 7,69 % 

  z toho Mzdové náklady 4,12 % 4,59 % 6,11 % 5,40 % 5,62 % 

             Náklady na sociální zabezpečení 1,72 % 1,84 % 2,56 % 2,13 % 2,07 % 

Daně a poplatky 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,06 % 0,05 % 

Ostatní provozní položky (změna rezerv) -0,27 % -0,04 % 0,36 % -0,02 % -0,09 % 

KPVH před odpisy 3,62 % 5,78 % 6,09 % 5,49 % 6,28 % 

 

Tabulka 29: Podíly nákladů na tržbách v budoucím období 2019–2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podíly z tržeb 2019 2020  2021  2022 

Náklady vynaložené na prodané zboží 72,50 % 70,80 % 70,80 % 70,80 % 

Spotřeba materiálu a energie 11,20 % 12,60 % 12,60 % 12,60 % 

Náklady na služby 2,30 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 

Osobní náklady 8,15 % 8,25 % 8,25 % 8,25 % 

  z toho Mzdové náklady 6,04 % 6,11 % 6,11 % 6,11 % 

            Náklady na sociální zabezpečení 2,11 % 2,14 % 2,14 % 2,14 % 

Daně a poplatky 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 

Ostatní provozní položky (změna rezerv) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

KPVH před odpisy 5,80 % 5,80 % 5,80 % 5,80 % 

Největší nákladovou položku tvoří náklady vynaložené na prodané zboží, které 

v minulém období dosahovaly 68–80% podílu na realizovaných tržbách. Pro budoucí 

období se předpokládá pokles těchto nákladů zapříčiněný očekávaným zmírněním 

tempa růstu tržeb a vzhledem k nárůstu dlouhodobých úrokových sazeb také 

předpokládaným snížením tržeb dosahovaných z prodeje zboží na úkor zvýšení tržeb 

z prodeje služeb. Náklady na materiál, energie a služby představovaly v minulosti 

10-14% podíl na dosahovaných tržbách, do budoucna se očekává mírné zvýšení podílu 

těchto nákladů na tržbách na úroveň 13–15 %. Mzdové náklady v minulosti zastávaly 
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5–8% podíl na tržbách, pro budoucí období je plánovaný jejich nárůst mírně nad hranici 

8% podílu na celkových tržbách. Daně a poplatky tvoří téměř zanedbatelnou část 

nákladů, jejich podíl na tržbách v minulosti byl 0,04 – 0,06 %, pro budoucí období jsou 

plánovány v konstantní výši 0,05% podílu na tržbách. Ostatní provozní položky tvořící 

v minulosti rovněž zanedbatelný podíl na celkových tržbách nejsou pro budoucí období, 

vzhledem k jejich povaze, plánovány. Podíl KPVH před odpisy je pro minulé 

i plánované období shodný jako v případě výpočtu ziskové marže shora.  

4.2.3 Čistý pracovní kapitál 

V pořadí třetím generátorem hodnoty ovlivňujícím výslednou hodnotu podniku je čistý 

pracovní kapitál (ČPK). Výpočet ČPK pro prognózované období se opět odvíjí z jeho 

vývoje v minulosti a je proveden na základě doby obratu sledovaných položek. 

Výsledný pracovní kapitál je stanoven součtem zásob, pohledávek, peněžních 

prostředků a časového rozlišení aktiv poníženým o hodnotu neúročených krátkodobých 

závazků a časového rozlišení pasiv pro jednotlivá období. Tabulky níže zobrazují 

hodnotu doby obratu sledovaných položek v minulých letech a její prognózu do 

budoucna.  

Tabulka 30: Doba obratu položek ČPK v letech 2014–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu (dny) 2014  2015  2016  2017  2018  

Zásoby celkem 29,4 29,0 51,7 37,6 51,7 

Pohledávky za odběrateli 51,2 27,0 46,5 48,8 44,9 

Krátkodobé závazky neúročené celkem 71,6 43,2 76,3 64,1 91,3 

       z toho závazky z obchodního styku 63,5 36,9 69,2 51,8 78,7 

                  závazky ke společníkům 0,0 0,0 0,0 1,8 1,1 

                  závazky k zaměstnancům 2,0 2,1 3,5 2,8 2,4 

                  závazky ze soc. zabezpečení 1,2 1,2 2,1 1,5 2,2 

                  stát - daňové závazky a dotace 4,7 2,9 1,2 6,2 3,0 
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Tabulka 31: Předpokládaná doba obratu položek ČPK v letech 2019–2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu (dny) 2019  2020  2021  2022  

Zásoby celkem 50,0 50,0 55,0 55,0 

Pohledávky za odběrateli 45,0 45,0 45,0 45,0 

Krátkodobé závazky neúročené celkem 67,6 67,6 67,6 67,6 

       z toho závazky z obchodního styku 60,0 60,0 60,0 60,0 

                  závazky ke společníkům 1,1 1,1 1,1 1,1 

                  závazky k zaměstnancům 2,3 2,3 2,3 2,3 

                  závazky ze soc. zabezpečení 1,2 1,2 1,2 1,2 

                  stát - daňové závazky a dotace 3 3,0 3,0 3,0 

Doba obratu zásob byla v minulosti velmi kolísavá a pohybovala se v intervalu 

29–52 dní. Na budoucí období, konkrétně roky 2019 a 2020, se předpokládá doba 

obratu zásob 50 dní. V letech 2021 a 2022 je očekáváno zvýšení doby obratu zásob na 

55 dní z důvodu plánovaného zvětšení skladovacích prostor a tím i skladových položek. 

Položka pohledávek za odběrateli vykazovala v minulosti taktéž kolísavý trend, 

v posledních třech dostupných letech měla ale tendenci směřovat k době obratu na 

úrovni 45 dní. Do budoucna se předpokládá obdobná platební morálka zákazníků 

společnosti a doba obratu pohledávek pro budoucí období je proto stanovena taktéž na 

úrovni 45 dní. Celková hodnota krátkodobých neúročených závazků se sestává ze 

závazků z obchodního styku, dále pak závazků ke společníkům, zaměstnancům, 

institucím sociálního a zdravotního zabezpečení a státu. Vzhledem k tomu, že závazky 

ke společníkům, zaměstnancům a státu vykazovaly v minulosti podobnou dobu obratu, 

jejich doba obratu do budoucnosti je uvažována v podobné výši jako v minulých letech. 

Závazky z obchodních vztahů měly v minulosti značně kolísavý trend a průměr doby 

obratu této položky byl v minulosti na úrovni 60 dní, pro budoucí období je proto 

počítáno s touto průměrnou hodnotou doby obratu. Z predikované doby obratu položek 

ČPK je v následující tabulce uvedeno vyčíslení jednotlivých položek v závislosti na 

předpokládaných tržbách (doba obratu * tržby / 365).  
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Tabulka 32: Prognóza upraveného ČPK na období 2019–2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tis. Kč 2019 2020 2021 2022 

Zásoby 51 851 54 068 61 914 64 352 

Pohledávky 46 666 48 661 50 657 52 652 

Peněžní prostředky provozně nutné 14 021 14 620 15 219 15 819 

Časové rozlišení aktiv 177 177 177 177 

Krátkodobé závazky neúročené 70 103 73 100 76 097 79 095 

Časové rozlišení pasiv 35 35 35 35 

Upravený pracovní kapitál 42 577 44 391 51 834 53 870 

Tabulka uvádí výpočet upraveného provozně nutného kapitálu na prognózované 

období. Provozně nutné peněžní prostředky byly vypočítány jako součin provozně nutné 

likvidity, která je dle Maříka (2018) na úrovni 0,20, a krátkodobých neúročených 

závazků. V prognózovaném období se počítá s koeficientem náročnosti investic do 

pracovního kapitálu na úrovni 38,4 %, což ukazuje na značný nárůst oproti minulému 

období, kdy byl tento koeficient na úrovni 7,1 %. Důvodem tohoto nárůstu je především 

snížení doby obratu krátkodobých závazků, která díky kolísavým hodnotám byla 

v posledním známém roce 2018 na úrovni 78 dní a v prognózovaném období došlo 

k jejímu snížení na stabilní hodnotu 60 dní. 

4.2.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Analyzovaná společnost vlastní dlouhodobý majetek (DM) v podobě staveb, pozemků 

a hmotných movitých věcí a jejich souborů. Společnost využívá rovněž různé licence 

a software spadající svojí povahou do nehmotného majetku, ty ale zatím zahrnovala 

přímo do nákladů, neboť nesplňovaly limit pro zařazení do nehmotného majetku. Pro 

plánování investiční náročnosti na prognózované období bylo využito globálního 

přístupu, kdy byl stanoven koeficient investiční náročnosti tržeb na brutto investice do 

jednotlivých položek dlouhodobého majetku za minulé období. Pro prognózu investic 

na další roky byl dále využit koeficient investiční náročnosti růstu tržeb 

u konkurenčních podniků, společností AGROTEC a STROM PRAHA a v poslední řadě 

byl kladen velký důraz i na vyjádření managmentu podniku ohledně zamýšlených 

plánovaných investic. 
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Tabulka 33: Koeficient náročnosti investic na růst tržeb v letech 2014–2018 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka DM 
Sledovaná 
společnost 

Konkurenční 
podniky 

Nehmotný majetek 0,0 % 0 % 

Stavby 1,0 % 1,1 % 

Pozemky 0,0 % 0,1 % 

Hmotné movité věci 
a jejich soubory 

1,4 % 1,9 % 

Předpokládané brutto investice do dlouhodobého majetku v období 2019-2022 

u sledované společnosti shrnuje následující tabulka. Hodnoty těchto investic byly 

vyčísleny jako průměr hodnot očekávaných managementem a násobku koeficientu 

investiční náročnosti u podobných podniků a předpokládaného přírůstku tržeb 

společnosti STROJSTYL v letech 2019–2022.  

Tabulka 34: Odhad brutto investic do DM v letech 2019–2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Majetek 
Odhad investic brutto pro plán tržeb v 

letech 2019-2022 (tis. Kč) 
Nehmotný majetek 918 

Stavby 14 527 

Pozemky 2 007 

Hmotné movité věci a jejich soubory 25 306 

Celkem 42 758 

Výsledný odhad brutto investic do dlouhodobého majetku je v následující 

tabulce rozložen do jednotlivých let v rámci prognózovaného období.  
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Tabulka 35: Rozdělení odhadovaných investic do DM v období 2019–2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 (tis. Kč)  2018 2019 2020 2021 2022 

Nehmotný majetek 

Původní - odpisy 0 0 0 0 0 

             - zůstatková hodnota k 31. 12. 0 0 0 0 0 

Nový    - investice brutto  230 230 230 228 

             - pořizovací hodnota k 31. 12.  230 460 690 918 

             - odpisy   0 58 115 173 

             - investice netto  230 173 115 56 

Celkem  - odpisy 0 0 58 115 173 

             - zůstatková hodnota 0 230 403 518 573 

Stavby 

Původní - odpisy 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 

             - zůstatková hodnota k 31. 12. 21 982 19 351 16 720 14 089 11 458 

Nový    - investice brutto  1 000 1 000 11 227 1 300 

             - pořizovací hodnota k 31. 12.  1 000 2 000 13 227 14 527 

             - odpisy   0 33 67 441 

             - investice netto  -1 631 -1 664 8 529 -1 772 

Celkem  - odpisy 2 631 2 631 2 664 2 698 3 072 

             - zůstatková hodnota 21 982 20 351 18 687 27 216 25 444 

Hmotné movité věci 
Původní - odpisy 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

             - zůstatková hodnota k 31. 12. 10 032 8 832 7 632 6 432 5 232 

Nový    - investice brutto  10 000 5 000 5 306 5 000 

             - pořizovací hodnota k 31. 12.  10 000 15 000 20 306 25 306 

             - odpisy  0 2 000 3 000 4 061 

             - investice netto  8 800 1 800 1 106 -261 

Celkem  - odpisy 1 200 1 200 3 200 4 200 5 261 

             - zůstatková hodnota 10 032 18 832 20 632 21 738 21 477 

Pozemky 

Zůstatková hodnota k 31.12. 2 399 2 399 4 406 4 406 4 406 

Nový - investice brutto  0 2 007 0 0 

Nový - investice netto  0 2 007 0 0 

V rámci odhadovaných investic společnost plánuje v roce 2019 uskutečnit větší 

investici do obnovy vozového parku, sestávajícího se ze služebních automobilů pro 

zaměstnance, na kterou je vyčleněna částka v hodnotě 10 mil. Kč. V dalších letech je 

uvažováno o rozšíření skladovacích prostor společnosti a prostor pro předvádění 

zemědělské techniky, na které je vyčleněna investice do pozemku v hodnotě 2 mil. Kč 

pro rok 2020 a do staveb ve výši 11 mil. Kč v roce 2021. Ostatní drobné investice 

v průběhu prognózovaného období jsou spíše udržovací a obnovovací povahy.  
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Z odhadnutého plánu investic do dlouhodobého majetku jsou v následující 

tabulce vypočítány celkové odpisy pro jednotlivá období a následně je vypočten 

korigovaný provozní výsledek hospodaření po odpisech a po dani, který je převzat 

z kapitoly 4.2.2 Zisková marže. Daňová sazba pro prognózované období je uvažována 

na úrovni 19,5 %. 

Tabulka 36: Přehled plánovaných odpisů a KPVH po odpisech a dani v letech 2019–2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tis. Kč 2019 2020 2021 2022 

Odpisy 3 831 5 922 7 013 8 506 

Korigovaný provozní zisk po odpisech a po dani 14 589 13 661 13 539 13 093 

Zisková marže z KPVH po odpisech a po dani 3,85% 3,46% 3,30% 3,07% 

Tempo růstu KPVH po odpisech a dani  -2,4% 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření po odpisech a dani má 

v prognózovaném období tendenci k mírnému poklesu s průměrným tempem růstu na 

úrovni -2,4 %. Zisková marže z KPVH po odpisech a dani se pohybuje v intervalu 

3,07–3,85 %, což odpovídá i hodnotám dosahovaným v minulém období.  

4.3 Předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty 

V předešlé kapitole došlo k prognóze položek ovlivňujících výslednou hodnotu 

podniku. Z těchto položek je provedeno předběžné ocenění podniku, které shrnuje 

následující tabulka.  

Tabulka 37: Předběžný výpočet hodnoty podniku 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Generátor hodnoty Označení Hodnota 

Tržby v roce 2018 (tis. Kč) Xt-1 345 174 

Tempo růstu tržeb g 5,47 % 

Zisková marže po odpisech a po dani rZPx 3,44 % 

Náročnost růstu tržeb na:   

    - růst pracovního kapitálu kWC 38,42 % 

    - růst dlouhodobého majetku kDM 21,35 % 

    - investice netto celkem   59,77 % 

Kalkulovaná úroková míra ik 8,70 % 

Hodnota podniku brutto (tis. Kč) Hb 38 526 

 𝐻𝑏 =  𝑋𝑡−1∗(1+𝑔)∗𝑟𝑍𝑃𝑥− 𝑋𝑡−1∗𝑔∗(𝑘𝑊𝐶+𝑘𝐷𝑀)𝑖𝑘−𝑔 = 345 174∗(1+0,0547)∗0,0344−345 174∗0,0547∗0,59770,087−0,0547 = 38 526 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č  (24) 
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Tempo růstu tržeb je průměrná hodnota růstu tržeb v predikovaném období 

2019-2022, zisková marže po odpisech a dani je výsledkem průměru podílu KPVH po 

odpisech a dani a plánovaných tržeb v jednotlivých letech. Náročnost růstu tržeb na 

celkové netto investice je dána podílem přírůstku celkových netto investic do 

dlouhodobého majetku a přírůstku upraveného ČPK na přírůstku očekávaných tržeb. 

Kalkulovaná úroková míra je převzata z průměrných hodnot WACC dosahovaných 

v odvětví CZ NACE 46 v letech 2014–2018 dostupných na stránkách MPO (MPO (1), 

2019).  

Výsledná hodnota podniku brutto je stanovena dle predikovaných položek na 

úrovni 38 526 tis. Kč. Tato hodnota je ovlivněna očekávaným tempem růstu tržeb, 

ziskovou marží po odpisech a dani, náročností růstu tržeb na celkové netto investice 

a úrokovou mírou.  

Dle provedené citlivostní analýzy všech faktorů vstupujících do výsledné brutto 

hodnoty podniku vyšlo najevo, že pokud vzroste tempo růstu tržeb o 1 pb, sníží se 

výsledná hodnota podniku o 87 %. V případě, že se zvýší úroková míra o 1 pb, sníží 

se hodnota podniku o 28 %. Pokud dojde ke zvýšení ziskové marže o 1 pb, zvýší se 

hodnota podniku o 1020 % a varianta zvýšení celkových čistých investic o 1 pb přinese 

snížení hodnoty podniku o 16 %. Z citlivostní analýzy je patrné, jak moc jednotlivé 

faktory ovlivňují výslednou hodnotu podniku. Je zřejmé, kterým položkám v rámci 

prognózy budoucích hodnot je třeba věnovat dostatečnou pozornost, aby jejich 

nesprávným stanovením nedošlo k přílišnému zkreslení výsledné hodnoty podniku. 

Největší vliv na výslednou hodnotu podniku má zisková marže, dále pak tempo růstu 

tržeb. Nejméně výslednou hodnotu podniku ovlivňuje náročnost růstu tržeb na celkové 

netto investice.  

4.4 Návrh finančního plánu 

Sestavení finančního plánu na prognózované období je nedílnou součástí výsledného 

ocenění. Pro výsledné ocenění jsou z finančního plánu převzaty důležité položky, 

zejména zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku a upraveného pracovního kapitálu, 

investice do provozně nutného majetku a pracovního kapitálu, korigovaný provozní 

výsledek hospodaření po dani a další. Finanční plán mimo jiné ukazuje stav peněžních 

prostředků v průběhu plánovaných let, zda bude na plánované investice potřeba zajistit 
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úvěr, či firma zvládne plánované investice financovat sama. Následující podkapitoly 

představí plánované finanční výkazy na období 2019–2022.  

4.4.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je oproti oficiálnímu výkazu dle druhového členění zestručněn 

a pro lepší přehlednost rozdělen na čtyři části zaměřující se jednotlivě na provozně 

potřebný majetek a majetek, který nesouvisí s provozem. V první části, hlavní činnosti, 

se nachází náklady a výnosy související s provozem. Tyto hodnoty jsou převzaty 

z prognózy generátorů hodnot – viz kapitola 4.2.2 Zisková marže.  

V rámci druhé části, nákladů na cizí kapitál, je počítáno s náklady z úročených 

krátkodobých i dlouhodobých závazků. Dle vyjádření firmy bude dlouhodobý úvěr 

splacen v roce 2020. Náklady na tento úvěr jsou ve výši 0,75 % + 2T repo sazba, 

z čehož byla pro účely plánu odvozena úroková sazba ve výši 2,5 % na rok 2019 

a 2,75 % na rok 2020. Plánovaná výše úmoru je převzata ze splátkového kalendáře. 

V případě krátkodobého úvěru je úroková sazba ve výši 2 % a tento úvěr bude splatný 

v roce 2022, počítáme z něj proto náklady po celou dobu plánu. Vzhledem k možným 

dalším krátkodobým úvěrům je výše úmoru z toho úvěru stanovena v konstantní výši 

konečného stavu roku 2018.  

V případě třetí části, vedlejší činnost, je počítáno pouze s výnosy z úložek na 

běžném účtu, které jsou úročeny odhadnutou sazbou 0,03 %. Mimořádné položky 

nejsou plánovány.  

Poslední, čtvrtá část, shrnuje výše zmíněné části a je v ní dopočítán výsledek 

hospodaření za účetní období po dani. Daňová sazba je pro účely plánu stanovena na 

úrovni průměrné efektivní sazby daně za minulé období ve výši 19,5 %. 
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Tabulka 38: Plánovaný výkaz zisku a ztráty na období 2019–2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

1) Hlavní činnost - náklady a výnosy spojené s provozním majetkem 

Položka 2019 2020 2021 2022 

Tržby za prodej výrobků a služeb 60 562 78 940 82 176 85 413 

Tržby za prodej zboží 317 952 315 758 328 704 341 651 

Náklady vynaložené na prodané zboží 274 423 279 446 290 903 302 361 

Spotřeba materiálu a energie 42 394 49 732 51 771 53 810 

Služby 8 706 9 867 10 272 10 677 

Osobní náklady 30 864 32 577 33 907 35 237 

Odpisy  3 831 5 922 7 013 8 506 

Daně a poplatky 174 183 196 209 

Ostatní provozní položky (změna rezerv) 0 0 0 0 

Korigovaný provozní VH před daní 18 123 16 971 16 818 16 264 

2) Náklady na cizí kapitál 
Položka 2019 2020 2021 2022 

Nákladové úroky 80 59 43 43 

3) Vedlejší činnost - náklady a výnosy spojené s neprovozním majetkem, mimořádné 
položky 

Položka 2019 2020 2021 2022 

Výnosové úroky z účtu u banky 13 7 9 7 

Mimořádné položky 0 0 0 0 

VH z neprovozního majetku a mimořádný VH 13 7 9 7 

4) Celkový výsledek hospodaření 
Položka 2019 2020 2021 2022 

Celkový výsledek hospodaření před daní 18 057 16 919 16 784 16 228 

Daň  3 521 3 299 3 273 3 164 

Výsledek hospodaření za účetní období po dani 14 536 13 620 13 511 13 063 

4.4.2 Plánovaný výkaz peněžních toků – cash flow 

Stejně jako v případě plánovaného výkazu zisku a ztráty, je i výkaz cash flow pro 

budoucí období rozdělen na části vztahující se k provoznímu majetku a na části 

připadající na činnosti nesouvisející s provozem. 

Hodnoty v rámci první části výkazu cash flow byly převzaty z prognózy 

generátorů hodnot, konkrétně z kapitol 4.2.2 Zisková marže, 4.2.3 Čistý pracovní 

kapitál a 4.2.4 Investice do dlouhodobého majetku. 

Náklady na cizí kapitál v druhé části výkazu cash flow jsou převzaty 

z plánovaného výkazu zisku a ztráty. V rámci peněžního toku z neprovozní činnosti je 
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počítáno pouze s kladnými výnosy z úložek na běžném účtu. Společnost nevlastní žádný 

jiný neprovozní majetek, například v podobě finančního majetku. 

V rámci čtvrté části výkazu peněžních toků vztahujících se k tokům z finanční 

činnosti je uvažováno se splacením dlouhodobého bankovního úvěru a s každoroční 

výplatou podílů na zisku společníkům, která je ve výši 25 % z dosaženého výsledku 

hospodaření za dané období. 

Poslední část zaměřující se na celkový peněžní tok je dána součtem peněžních 

toků z výše zmíněných částí výkazu cash flow. Na závěr je z ní vypočítán konečný stav 

peněžních prostředků za dané období, který je nezbytnou částí v plánované rozvaze.   

Tabulka 39: Plánovaný výkaz peněžních toků na období 2019–2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Plánovaný výkaz peněžních toků (tis.Kč) 
Položka 2019 2020 2021 2022 

Stav peněžních prostředků na počátku období 44 767 23 952 30 077 23 616 

1) Peněžní tok z provozního majetku 

Položka 2019 2020 2021 2022 

1) PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZU     

Korigovaný provozní VH před daní 18 123 16 971 16 818 16 264 

Daň připadající na korigovaný VH 3 534 3 309 3 280 3 171 

Korigovaný provozní VH po dani 14 589 13 661 13 539 13 093 

Úpravy o nepeněžní operace 3 831 5 922 7 013 8 506 

Odpisy dlouhodobého majetku 3 831 5 922 7 013 8 506 

Změna zůstatků rezerv 0 0 0 0 

Úpravy oběžných aktiv -23 422 -1 215 -6 843 -1 437 

Změna stavu pohledávek -4 230 -1 995 -1 995 -1 995 

Změna stavu krátkodobých závazků neúročených -16 262 2 997 2 997 2 997 

Změna stavu zásob -2 929 -2 217 -7 845 -2 439 

Peněžní tok z provozní činnosti celkem  -5 002 18 368 13 708 20 162 

2) INVESTIČNÍ ČINNOST     

Nabytí dlouhodobého majetku  -11 230 -8 237 -16 763 -6 528 

Peněžní tok z investiční činnosti celkem -11 230 -8 237 -16 763 -6 528 

PEN. TOK Z PROV. MAJETKU CELKEM -16 232 10 131 -3 055 13 634 

2) Náklady na cizí kapitál 
Položka 2019 2020 2021 2022 

PLATBA NÁKLADOVÝCH ÚROKŮ -80 -59 -43 -43 
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3) Peněžní tok z neprovozního majetku 

Položka 2019 2020 2021 2022 

Příjmy z neprovozního majetku a mimoř. 
příjmy 

26 17 16 14 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 

Výnosové úroky z účtu u banky 13 7 9 7 

Diference v platbě daně oproti dani z KPVH             13 10 7 7 

Mimořádný výsledek hospodaření před daní 0 0 0 0 

Nabytí neprovozního majetku 0 0 0 0 

Nabytí dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 

Prodej neprovozního majetku 0 0 0 0 

Prodej DFM 0 0 0 0 

PENĚŽNÍ TOK Z NEPROVOZNÍHO MAJ. 
CELKEM 

26 17 16 14 

4) Finanční činnost 
Položka 2019 2020 2021 2022 

Dopady změn dlouhodobých závazků a bank. 
úvěrů 

-896 -560 0 0 

Změna dlouhodobých bankovních úvěrů -896 -560 0 0 

Změna krátkodobých bankovních úvěrů 0 0 0 0 

Dopady změn vlastního kapitálu -3 634 -3 405 -3 378 -3 266 

Zvýšení základního kapitálu, ážia, event. rez. 
fondu 

0 0 0 0 

Výplata dividend a podílů ze zisku -3 634 -3 405 -3 378 -3 266 

PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI 
CELKEM 

-4 530 -3 965 -3 378 -3 266 

5) Peněžní tok celkem 

Položka 2019 2020 2021 2022 

PENĚŽNÍ TOK CELKEM -20 815 6 125 -6 460 10 339 

Stav peněžních prostředků na konci období 23 952 30 077 23 616 33 955 

4.4.3 Plánovaná rozvaha 

Poslední výkaz finančního plánu, rozvaha, zobrazuje stav majetku a stav zdrojů 

financování na konci daného účetního období. Aktivní položky rozvahy jsou převzaty 

z kapitoly generátorů hodnoty, konkrétně kapitol 4.2.3 Čistý pracovní kapitál a 4.2.4 

Investice do dlouhodobého majetku. Stav peněžních prostředků je převzat 

z plánovaného výkazu cash flow. V případě pasivních položek se v predikovaném 

období nepočítá s navyšováním základního kapitálu ani fondů ze zisku. Výsledek 

hospodaření běžného účetního období je převzat z plánovaného výkazu zisku a ztráty. 

Výsledek hospodaření minulých let je dopočítán součtem výsledku hospodaření 

minulých let vykázaným v předchozím roce a výsledku hospodaření běžného účetního 
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období vykázaným v předchozím roce, nakonec je od něj odečtena výplata podílu na 

zisku společníkům v aktuálním roce. Hodnoty položek cizího kapitálu, konkrétně 

rezervy, odložený daňový závazek, krátkodobé bankovní úvěry a časové rozlišení pasiv, 

jsou ponechány na hodnotě dosažené v posledním známém roce 2018. Hodnota 

dlouhodobého bankovního úvěru je stanovena na základě splátkového kalendáře 

k tomuto úvěru. Položky krátkodobých závazků jsou převzaty z kapitoly generátorů 

hodnot - 4.2.3 Čistý pracovní kapitál. 

Tabulka 40: Plánovaná rozvaha na období 2019–2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

A K T I V A 2019 2020 2021 2022 

AKTIVA CELKEM 164 458 177 111 190 241 203 036 

Dlouhodobý majetek 41 812 44 127 53 878 51 900 

Dlouhodobý nehmotný majetek 230 403 518 573 

Dlouhodobý hmotný majetek 41 582 43 725 53 360 51 327 

     Pozemky 2 399 4 406 4 406 4 406 

     Stavby 20 351 18 687 27 216 25 444 

     Hmotné movité věci  18 832 20 632 21 738 21 477 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 122 469 132 806 136 186 150 959 

Zásoby 51 851 54 068 61 914 64 352 

     Nedokončená výroba 0 0 0 0 

     Zboží 51 851 54 068 61 914 64 352 

Krátkodobé pohledávky 46 666 48 661 50 657 52 652 

      Pohledávky z obchodních vztahů 46 666 48 661 50 657 52 652 

Peněžní prostředky 23 952 30 077 23 616 33 955 

     a) Provozně potřebné 14 021 14 620 15 219 15 819 

     b) Provozně nepotřebné 9 931 15 457 8 397 18 136 

Časové rozlišení aktiv 177 177 177 177 

P A S I V A 2019 2020 2021 2022 

PASIVA CELKEM 164 458 177 111 190 241 203 036 

Vlastní kapitál 90 101 100 315 110 449 120 246 

Základní kapitál 200 200 200 200 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 168 168 168 168 

Výsledek hospodaření minulých let 75 197 86 328 96 569 106 815 

Výsledek hospodaření běžného úč. období  14 536 13 620 13 511 13 063 

Cizí zdroje 74 323 76 760 79 757 82 755 

Rezervy 530 530 530 530 

Dlouhodobé závazky 1 722 1 162 1 162 1 162 

     Bankovní úvěry dlouhodobé 560 0 0 0 
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     Odložený daňový závazek 1 162 1 162 1 162 1 162 

Krátkodobé závazky 72 071 75 068 78 065 81 063 

     Bankovní úvěry krátkodobé 1 968 1 968 1 968 1 968 

     Závazky z obchodních vztahů 62 222 64 882 67 542 70 202 

     Závazky ke společníkům 1 141 1 189 1 238 1 287 

     Závazky k zaměstnancům 2 385 2 487 2 589 2 691 

     Závazky ze soc. zabezp. a zdrav. poj. 1 244 1 298 1 351 1 404 

     Stát - daňové závazky a dotace 3 111 3 244 3 377 3 510 

     Jiné závazky + dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

Časové rozlišení pasiv 35 35 35 35 

4.4.4 Finanční analýza plánu 

Na závěr kapitoly finančního plánování je níže provedena finanční analýza plánovaných 

hodnot za účelem porovnání plánovaných hodnot pomocí poměrových ukazatelů 

s dosaženými hodnotami v minulosti a následného posouzení reálnosti a dosažitelnosti 

vytvořeného finančního plánu.   

Tabulka 41: Finanční analýza plánu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022 

Likvidita 

Okamžitá likvidita 0,51 0,33 0,40 0,30 0,42 

Pohotová likvidita 0,99 0,98 1,05 0,95 1,07 

Běžná likvidita 1,54 1,70 1,77 1,74 1,86 

Zadluženost 
Koeficient samofinancování 46,4 % 54,8 % 56,6 % 58,1 % 59,2 % 

Úrokové krytí 142,6 227,6 289,2 388,7 375,8 

Celková zadluženost 53,6 % 45,2 % 43,3 % 41,9 % 40,8 % 

Rentabilita 

ROI 21,6 % 19,6 % 16,6 % 15,0 % 13,3 % 

ROE 18,6 % 16,1 % 13,6 % 12,2 % 10,9 % 

ROS 5,2 % 4,8 % 4,3 % 4,1 % 3,8 % 

Aktivita 

Celkový obrat aktiv 2,0 2,3 2,2 2,2 2,1 

Doba obratu zásob (dny) 69,2 69,0 70,6 77,7 77,7 

Doba obratu pohledávek (dny) 53,4 53,6 56,3 56,3 56,3 

Doba obratu obchodních závazků (dny) 91,4 69,8 69,8 69,8 69,8 

Z hlediska likvidity se plánované hodnoty přibližují hodnotám dosaženým 

v minulosti. V případě okamžité likvidity je plánován její mírný pokles v budoucím 

období oproti poslednímu známému roku 2018, a to na úroveň 0,3-0,4. Tyto hodnoty se 
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pohybují v doporučeném rozmezí 0,2–0,5, čímž můžeme konstatovat, že společnost by 

v budoucnu neměla mít problém se splácením svých krátkodobých závazků. Na druhou 

stranu nebude zadržovat příliš přebytečné likvidity, kterou by mohla jinak využívat ke 

generování zisků. Pohotová likvidita se pro plánované období pohybuje kolem hodnoty 

1, stejně jako v minulém období. Běžná likvidita vykazuje v plánovaném období mírný 

nárůst oproti minulosti, i tak se ale nachází v doporučeném rozmezí 1,5–2,5.  

V případě ukazatelů zadluženosti se v plánovaném období předpokládá 

využívání více vlastních zdrojů, oproti cizím, než tomu bylo v minulosti. Tím dochází 

k poklesu plánované celkové zadluženosti až na úroveň 40 % v roce 2022.  

Ukazatelé rentability plánovaných hodnot vykazují do budoucna mírný pokles, 

který je zapříčiněn snížením tempa růstu očekávaných tržeb a ziskové marže. Plánované 

hodnoty všech rentabilit se i přesto pohybují nad oborovým průměrem relevantního trhu 

dosahovaným v období 2014–2018. 

Doba obratu aktiv se v plánovaném období pohybuje na podobných hodnotách 

dosahovaných společností STROJSTYL v minulosti. Doba obratu zásob, pohledávek 

a závazků vykazuje pro plánované období oproti minulosti menší kolísavost, jejich 

hodnoty se rovněž přibližují hodnotám dosahovaným v minulosti.  

Shrnutím finanční analýzy plánu bylo prokázáno, že se hodnoty poměrových 

ukazatelů pro plánované období přibližují hodnotám dosahovaným v minulosti. Tyto 

hodnoty a sestavené výkazy finančního plánu jsou tedy reálné a pro analyzovanou 

společnost dosažitelné. Jak v rámci finanční analýzy dosažených hodnot za minulé 

období, tak v rámci finanční analýzy plánu nevyšly najevo žádné okolnosti, které by 

podniku bránily v jeho dalším působení na trhu.  

4.5 Náklady kapitálu 

Další nezbytnou součástí pro výpočet výsledného ocenění společnosti STROJSTYL je 

stanovení nákladů kapitálu. Tyto náklady kapitálu se pak použijí jako diskontní míra, 

která je důležitá jak pro výpočet výsledného ocenění pomocí metody DCF entity, tak 

i EVA entity. Aby došlo k výpočtu průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC), je 

důležité stanovit podíl cizího a vlastního kapitálu a zároveň stanovit náklady na obě tyto 

složky zdrojů financování.  
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4.5.1 Náklady na cizí kapitál 

Úročený cizí kapitál společnosti tvoří dlouhodobý a krátkodobý bankovní úvěr. Jejich 

výši i úrokovou sazbu uvádí následující tabulka. Úroková sazba v případě 

dlouhodobého bankovního úvěru, která je dle bankovních podmínek pohyblivá 

s ohledem na vývoj 2T repo sazby, byla stanovena jako průměr úrokové sazby pro roky 

2019 a 2020. Úroková sazba v případě krátkodobého bankovního úvěru je smluvena 

v konstantní výši 2 %. Vzhledem k tomu, že společnost dosud neměla problém se 

splácením úvěrů, ze kterého by plynuly smluvní poplatky a další sankce, čímž by 

docházelo ke zvyšování nákladů na úvěry, jsou náklady na cizí kapitál počítány pouze 

ve výši úrokových sazeb. Součinem tržní hodnoty závazku a úrokové sazby byly 

vypočítány náklady na oba cizí zdroje financování, z těchto nákladů pak byla určena 

hodnota průměrných nákladů cizího kapitálu, která se pohybuje na úrovni 2,27 % p.a. 

Tabulka 42: Výpočet průměrných nákladů cizího kapitálu. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka kapitálu nCK Tržní hodnota Součin 

Bankovní úvěry dlouhodobé 2,63 % 1 456 38 

Bankovní úvěry krátkodobé 2,00 % 1 968 39 

Součet  3 424 77 

Průměrné náklady cizího kapitálu   2,27 % 

 

4.5.2 Náklady na vlastní kapitál 

Pro vyčíslení nákladů na vlastní kapitál bylo využito modelu CAPM, který byl navržen 

pro oceňování akcií obchodovaných na kapitálových trzích. Aby došlo ke snížení 

rozdílu mezi trhy a tím i spolehlivějšímu stanovení nákladů vlastního kapitálu, bylo pro 

výpočet těchto nákladů využito modifikace modelu CAPM od profesora Damodarana. 

K této modifikaci modelu CAPM byl přidán rizikový faktor vztahující se k velikosti 

podniku, neboť ta se žádným způsobem nepromítá do získaných hodnot pro výpočet 

(Maříková, Mařík, 2008). Náklady vlastního kapitálu dle modifikovaného CAPM 

modelu se vypočítají dle rovnice (25).  

 𝑛𝑉𝐾 = 𝑟𝑓𝑈𝑆𝐴 + 𝛽 ∙ 𝑅𝑃𝑇𝑈𝑆𝐴 + 𝑅𝑃𝑍 +  𝑅𝑃𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 (25) 
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Níže uvedená tabulka uvádí přehled hodnot pro výpočet nákladů vlastního 

kapitálu dle modifikovaného modelu CAPM.  

Tabulka 43: Výpočet nákladů na vlastní kapitál 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

rf (aktuální výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA) k 1.1.2019 2,68 % 

Beta nezadlužené pro "Retail (distributors)" 0,59 

Riziková prémie kap. trhu USA (geom. průměr 1928-2018) 4,88 % 

Rating České republiky Aa3 

Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů Aa3 oproti AAA) 0,51 % 

Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,5 

Riziková prémie země 0,77 % 

Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci (0,07%) 0,84 % 

Riziková přirážka za menší společnost (malý - střední podnik) 1,80 % 

Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku 2,0 % 

Daňová sazba 19,5 % 

Beta zadlužená 0,59 

NÁKLADY VLASTNÍHO KAPITÁLU 8,2 % 

Hodnoty pro výpočet nákladů vlastního kapitálu, zejména položky: Beta 

nezadlužená pro oblast podnikání „Retail (distributors)“, riziková prémie kapitálového 

trhu USA a riziko selhání země představující rozdíl mezi úročením podnikových 

dluhopisů s ratingem Aa3 (Česká republika) a dluhopisů s ratingem AAA (USA), byly 

čerpány ze stránek prof. Damodarana (Damodaran, 2020). Riziková prémie země byla 

upravena ještě o rozdíl mezi průměrnou očekávanou inflací v ČR (2,375 %) a USA 

(2,31%) zjištěnou ze stránek statista.com (Statista GmBH, 2020). Bezriziková 

výnosnost rf představuje aktuální výnosnost desetiletých státních dluhopisů USA a byla 

převzata z investičního webu investing.com (Fusion Media Limited, 2020). Odhad 

poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům je stanoven na základě publikace 

prof. Maříka (2018) na hodnotě 1,5. Riziková přirážka za menší společnost byla 

stanovena na hodnotě 1,8 % dle publikace Maříkové a Maříka (2008). Výpočet položky 

Beta zadlužená vychází ze součinu položky Beta nezadlužená a podílu cizího kapitálu 

na vlastním kapitálu očištěného o daň a zvýšeného o 1. Vlastní kapitál je pro účely 

výpočtu podílu cizího kapitálu na vlastním oceněn tržní hodnotou na základě iteračního 

výpočtu, která je odhadnutou hodnotou výsledného ocenění, nejedná se tedy o hodnotu 

převzatou z účetnictví. Daňová sazba je stanovena na úrovni predikované efektivní 

sazby daně ve výši 19,5 %. 
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4.5.3 Průměrné vážené náklady kapitálu – WACC 

Pro výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu je zapotřebí, kromě nákladů na oba 

druhy kapitálu, znát také jejich váhu na celkových zdrojích financování dané 

společnosti. Tato váha se stanoví na základě podílu jednotlivých zdrojů financování ku 

celkovému kapitálu. Velikost cizích zdrojů financování je stanovena z účetních výkazů 

společnosti. Výše vlastních zdrojů financování pak byla zjištěna iteračním postupem 

z odhadu výsledné hodnoty podniku a představuje tak tržní hodnotu vlastního kapitálu 

společnosti, nikoli účetní. V případě nákladů na cizí kapitál jsou tyto náklady očištěny 

o daň z příjmů, protože představují pro společnost daňově uznatelné náklady. 

Následující tabulky shrnují váhu jednotlivých zdrojů financování, jejich náklady 

a výslednou hodnotu průměrných vážených nákladů kapitálu.  

Tabulka 44: Váha položek nákladů kapitálu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka kapitálu tis. Kč Podíl 
Vlastní kapitál 173 890 98,1 % 

     Bankovní úvěry dlouhodobé 1 456 0,8 % 

     Bankovní úvěry krátkodobé 1 968 1,1 % 

Cizí kapitál celkem 3 424 1,9 % 

Celkový zpoplatněný kapitál 177 314 100,0 % 

Tabulka 45: Výpočet WACC 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  Váha Náklad Součin 

Vlastní kapitál 98,1 % 8,2 % 8,04 % 

Cizí kapitál po dani  1,9 % 1,8 % 0,04 % 

PRŮMĚRNÉ VÁŽENÉ NÁKLADY KAPITÁLU   8,08 % 

Průměrné vážené náklady kapitálu byly stanoveny na úrovni 8,08 %, tato hodnota 

bude v následující kapitole užita jako diskontní sazba pro účely zjištění současné 

hodnoty podniku.  

4.6 Návrh výsledného ocenění 

Výsledné ocenění podniku je stanoveno dvěma výnosovými metodami, a to metodou 

DCF entity a metodou EVA entity. Cílem provedení výsledného ocenění pomocí dvou 

rozdílných metod je porovnání shodnosti výsledků za účelem odhalení možných chyb 

a nesrovnalostí. 
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4.6.1 Metoda DCF entity 

Výpočet výsledného ocenění podniku pomocí metody DCF entity je rozdělen na dvě 

fáze a je založen na výpočtu volného cash flow podniku. V první fázi výpočtu je 

současná hodnota podniku stanovena na součtu volného cash flow pro plánované 

období 2019–2022. Druhá fáze výpočtu volného cash flow podniku předpokládá 

nekonečné trvání podniku a tím i stabilní a trvalý růst volného cash flow. Níže uvedená 

tabulka zobrazuje výpočet první fáze volného cash flow a jeho diskontování na 

současnou hodnotu ke dni ocenění.  

Tabulka 46: Výpočet první fáze ocenění dle DCF entity v tis. Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Mařík, 2018) 

tis. Kč 2019 2020 2021 2022 

Korigovaný provozní VH po dani 14 589 13 661 13 539 13 093 

Odpisy 3 831 5 922 7 013 8 506 

Investice do provozně nutného dlouhodobého majetku -11 230 -8 237 -16 763 -6 528 

Investice do provozně nutného prac. kapitálu -20 169 -1 814 -7 443 -2 036 

FCFF -12 979 9 532 -3 654 13 034 

Odúročitel pro diskontní míru: 8,08 % 0,9253 0,8561 0,7921 0,7329 

Diskontované FCFF k 1. 1. 2019 -12 009 8 160 -2 895 9 553 

SH volného cash flow pro 1. fázi výpočtu 2 810 

Následuje výpočet pokračující hodnoty podniku. Ten je proveden pomocí 

Gordonova a Parametrického vzorce. Oba vzorce využívají jiné proměnné, výsledná 

hodnota by se však měla shodovat. Pro výpočet 2. fáze pokračující hodnoty je zapotřebí 

znát parametry očekávaného tempa růstu – g, které je pro účely výpočtu stanoveno na 

průměrném tempu růstu HDP ve stálých cenách v období 2010–2018 ve výši 2,3 %. 

Dále také míru čistých investic do dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu, která 

je stanovena podílem tempa růstu na rentabilitě plánovaných čistých investic 

dosažených v roce 2023 ve výši 12,7 % a předpokládané volné peněžní toky podniku 

v roce 2023. Ty jsou stanoveny ve výši součinu FCFF v roce 2022 a předpokládaného 

tempa růstu g zvýšeného o jedna na hodnotě 10 961 tis. Kč. Výsledkem 2. fáze výpočtu 

výsledné hodnoty podniku je pokračující hodnota ve výši 189 740 tis. Kč, která 

diskontováním na současnou hodnotu k 1. 1. 2019 odpovídá hodnotě 139 068 tis. Kč. 

Následující tabulka shrnuje výpočet výsledné čisté hodnoty podniku, která vznikla 

součtem hodnot 1. a 2. fáze výpočtu dle DCF entity, snížené o úročený cizí kapitál 

a zvýšené o neprovozní majetek. Je ve výši 173 890 tis. Kč. 
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Tabulka 47: Výpočet výsledné hodnoty podniku dle metody DCF entity 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Mařík, 2018) 

Výnosové ocenění k 1. 1. 2019 v tis. Kč dle DCF entity 

Současná hodnota 1. fáze 2 810 

Současná hodnota pokračující hodnoty 138 691 

Provozní hodnota brutto 141 501 

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 3 424 

Provozní hodnota netto 138 077 

Neprovozní majetek k datu ocenění 35 814 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF entity 173 890 

4.6.2 Metoda EVA entity 

Výpočet výsledné hodnoty pomocí metody EVA entity je obdobně jako u metody DCF 

entity rozdělen na 2 fáze. V první fázi se počítá diskontovaná hodnota EVA pro 

prognózované období, ve druhé fázi dochází k výpočtu pokračující hodnoty. Součtem 

obou fází výpočtu je takzvaná tržní přidaná hodnota (MVA), která odráží 

předpokládaný úspěch společnosti v budoucnosti. Následující tabulka shrnuje výpočet 

hodnoty MVA pro první fázi, která sestává z diskontovaných hodnot EVA 

v jednotlivých plánovaných letech. Hodnota EVA je vypočítána rozdílem ukazatele 

NOPAT, který je reprezentován KPVH po dani, a součinu čistých operačních aktiv 

k počátku roku (NOAt-1) s odhadovanými náklady kapitálu WACC.  

Tabulka 48: Výpočet 1. fáze ocenění dle metody EVA entity 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Mařík, 2018) 

tis. Kč 2018 2019 2020 2021 2022 

NOPAT 14 413 14 589 13 661 13 539 13 093 

NOA k 31. 12. 56 821 84 389 88 519 105 712 105 770 

WACC x NOA t-1 
 4 589 6 816 7 150 8 538 

EVA  10 000 6 845 6 389 4 554 

Odúročitel pro diskontní míru: 8,08 %  0,9253 0,8561 0,7921 0,7329 

Diskontovaná EVA  9 252 5 860 5 061 3 338 

Pokračující hodnota v rámci 2. fáze výpočtu hodnoty podniku je dle metody 

EVA entity stanovena jako podíl předpokládané hodnoty EVA dosažené v roce 2023 na 

rozdílu nákladů kapitálu a předpokládaného tempa růstu.   

Hodnota EVA v roce 2023 je získána rozdílem NOPAT roku 2023, odvozeným 

na základě součinu očekávaného tempa růstu na úrovni 2,3 % a NOPAT roku 2022, 

a součinu NOAt-1 * WACC. Pokračující hodnota ve výši 83 455 tis. Kč je diskontována 
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na současnou hodnotu k 1.1.2019 a její výše odpovídá hodnotě 61 168 tis. Kč. Součtem 

hodnot dosažených v první a druhé fázi výpočtu je získána tržní hodnota podniku 

(MVA) ve výši 84 680 tis. Kč. Po přičtení čistých operačních aktiv k datu ocenění 

k očekávané tržní hodnotě podniku, odečtení úročených cizích zdrojů a přičtení 

neprovozního majetku k datu ocenění je získána výsledná čistá hodnota podniku ve výši 

173 890 tis. Kč. Výše uvedené shrnuje následující tabulka.  

Tabulka 49: Výpočet výsledné hodnoty podniku dle metody EVA entity 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Mařík, 2018) 

Výnosové ocenění k 1. 1. 2019 dle EVA entity v tis. Kč 

Současná hodnota 1. fáze 23 512 

Současná hodnota pokračující hodnoty 61 168 

MVA 84 680 

NOA k datu ocenění 56 821 

Provozní hodnota brutto 141 501 

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 3 424 

Provozní hodnota netto 138 077 

Neprovozní majetek k datu ocenění 35 814 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle EVA 173 890 

Hodnoty výsledného ocenění podniku stanovené pomocí metody DCF entity 

a EVA entity jsou ve výši 173 890 tis. Kč. Shodnost výsledků ocenění podniku dle 

obou metod prokázala správnost provedených výpočtů.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo stanovit hodnotu podniku. Nejprve byla v rámci 

teoretického přehledu nastíněna problematika vztahující se k ocenění podniku, na kterou 

bylo navázáno praktickou částí diplomové práce. V praktické části došlo nejprve 

k představení vybrané společnosti pro účely ocenění, poté následovalo vymezení 

relevantního trhu a zpracování strategické a finanční analýzy podniku za minulé období, 

konkrétně roky 2014–2018.  

Závěrem strategické analýzy bylo konstatování, že vymezený trh je poměrně 

atraktivní a analyzovaný podnik má na relevantním trhu mírnou konkurenční převahu, 

dá se tedy u něj předpokládat jeho nepřetržité trvání, tzv. going concern. V rámci 

finanční analýzy bylo zjištěno, že se podnik v minulosti těšil dobrému finančnímu 

zdraví a při pohledu na souhrnné ukazatele hodnocení finanční výkonnosti, konkrétně 

ukazatel IN05, bylo prokázáno, že podniku v minulosti nehrozil bankrot, naopak tvořil 

hodnotu pro vlastníky.   

Následovaly vlastní návrhy výsledného ocenění podniku, pro které bylo nutné 

zpracovat analýzu a prognózu generátorů hodnoty. Za generátory hodnoty jsou 

považovány tržby, jejichž vývoj v budoucnu byl predikován na základě analýzy 

časových řad, neboť její model nejvěrohodněji reprezentoval vývoj tržeb trhu 

v minulosti. Dalším generátorem hodnoty je zisková marže, která byla do budoucna 

prognózována metodou shora i zdola, aby došlo k jejímu přesnějšímu stanovení. Dále 

pak investice do čistého pracovního kapitálu, jejichž prognóza do budoucna reflektovala 

vývoj v minulosti a investice do dlouhodobého majetku, kdy se při jejich plánování 

vycházelo mimo jiné i ze záměrů managementu společnosti. Po sestavení generátorů 

hodnoty došlo k předběžnému ocenění podniku a prostřednictvím citlivostní analýzy 

byly vymezeny položky mající největší vliv na konečnou hodnotu podniku. Následovala 

tvorba finančního plánu prostřednictvím výkazu zisku a ztráty, plánovaného výkazu 

cash flow a plánované rozvahy. Došlo také ke stanovení nákladů kapitálu, jejichž výše 

byla ve výsledném ocenění využita jako odúročitel pro potřeby diskontování na 

současnou hodnotu.  

Závěrem celé práce bylo provedení výsledného ocenění analyzovaného podniku 

metodou DCF entity a EVA entity. Výsledná netto hodnota podniku k 1. 1. 2019 je 
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stanovena ve výši 173 890 tis. Kč. Výsledky obou oceňovacích metod vycházely 

shodně, což znamená, že v průběhu výpočtu výsledné hodnoty nevznikla žádná chyba.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZRATEK 

a.s. Akciová společnost 

APV Upravená současná hodnota 

CAPM Capital Assets Pricing Model (Model oceňování kapitálových  

 aktiv) 

CF Peněžní tok (Cash Flow) 

CK Cizí kapitál 

CZ Cizí zdroje 

CZK, Kč Česká koruna 

CZ – NACE Číselník ekonomických činností  

ČNB Česká národní banka 

ČPK Čistý pracovní kapitál 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DCF Diskontovaný peněžní tok 

DM Dlouhodobý majetek 

EBIT Zisk před daní a úroky 

EU Evropská unie 

EUR Euro 

EVA Ekonomická přidaná hodnota 

FCF Volný peněžní tok 

FCFF Volný peněžní tok do firmy 

HDP Hrubý domácí produkt 

IVS Mezinárodní oceňovací standardy 

KPVH Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MFČR Ministerstvo financí ČR 

MVA Tržní přidaná hodnota 
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NOA Čistá operační aktiva 

NOPAT Čistý provozní zisk po zdanění 

OA Oběžná aktiva 

ROA Rentabilita celkových aktiv 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu 

ROI Rentabilita investovaného kapitálu 

ROS Rentabilita tržeb 

Sb. Sbírka zákonů 

s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

USA Spojené státy americké 

VH Výsledek hospodaření 

VK Vlastní kapitál 

VZZ Výkaz zisku a ztráty 

WACC Průměrné vážené náklady kapitálu 
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A) Rozvaha společnosti v letech 2014–2018  

V tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM  106 708 99 067 114 098 130 546 170 715 

Dlouhodobý majetek 28 411 37 892 28 929 33 748 34 413 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 28 411 37 892 28 929 33 748 34 413 

     Pozemky a stavby 19 105 18 456 17 807 25 304 24 381 

          Pozemky 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 

          Stavby 16 706 16 057 15 408 22 905 21 982 

     Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 9 306 19 436 11 122 8 444 10 032 

Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 78 226 61 104 84 800 96 652 136 125 

Zásoby 23 779 26 394 34 038 32 327 48 922 

Pohledávky  41 452 24 525 30 576 41 940 42 436 

Krátkodobé pohledávky 41 452 24 525 30 576 41 940 42 436 

     Pohledávky z obchodních vztahů 38 374 21 958 28 209 40 029 37 118 

     Pohledávky - ostatní 3 078 2 567 2 367 1 911 5 318 

Krátkodobý finanční majetek  0 0 0 0 0 

Peněžní prostředky  12 995 10 185 20 186 22 385 44 767 

     Peněžní prostředky v pokladně 255 645 360 278 342 

     Peněžní prostředky na účtech 12 740 9 540 19 826 22 107 44 425 

Časové rozlišení  71 71 369 146 177 

PASIVA CELKEM  106 708 99 067 114 098 130 546 170 715 

Vlastní kapitál  36 322 48 796 54 936 66 873 79 199 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

     Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Ážio  0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 61 61 231 188 168 

     Ostatní rezervní fondy 20 20 20 20 20 

     Statutární a ostatní fondy 41 41 211 168 148 

Výsledek hospodaření minulých let 27 101 36 061 45 711 54 505 64 085 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  8 960 12 474 8 794 13 780 14 746 

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku  0 0  0 -1 800  0 

Cizí zdroje  70 313 50 256 59 103 63 627 91 481 

Rezervy 0 0 0 0 530 

Závazky  70 313 50 256 59 103 63 627 90 951 

     Dlouhodobé závazky  10 406 8 991 6 947 6 059 2 618 

          Závazky k úvěrovým institucím (úročený CK) 9 328 7 360 5 392 4 807 1 456 

          Odložený daňový závazek 1 078 1 631 1 555 1 252 1 162 

     Krátkodobé závazky 59 907 41 265 52 156 57 568 88 333 

          Závazky k úvěrovým institucím (úročený CK) 1 968 1 968 1 968 2 472 1 968 

          Závazky z obchodních vztahů 51 409 33 546 45 562 44 474 74 425 

          Závazky ostatní 6 530 5 751 4 626 10 622 11 940 

               Závazky ke společníkům 0 0 0 1 530 1 073 

               Závazky k zaměstnancům 1 633 1 895 2 273 2 400 2 285 

               Závazky ze soc. zabezp. a zdrav. poj. 993 1 077 1 352 1 260 2 043 

               Stát - daňové závazky a dotace 3 798 2 673 782 5 295 2 847 

Časové rozlišení  73 15 59 46 35 
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B) Výkaz zisku a ztráty společnosti v letech 2014–2018 

V tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 37 554 44 301 52 800 50 229 55 113 

Tržby za prodej zboží 257 833 287 790 187 376 263 429 290 061 

Výkonová spotřeba 268 067 291 600 203 770 272 716 297 080 

      Náklady vynaložené na prodané zboží 237 342 253 895 164 853 235 323 257 899 

      Spotřeba materiálu a energie 23 868 30 070 33 592 31 170 33 758 

      Služby 6 857 7 635 5 325 6 223 5 423 

Osobní náklady 17 250 21 357 20 826 23 632 26 532 

     Mzdové náklady 12 157 15 252 14 686 16 938 19 382 

     Náklady na soc. zabezp., zdrav. poj. a ostatní nákl. 5 093 6 105 6 140 6 694 7 150 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 245 3 576 5 497 4 035 3 005 

     Úpravy hodnot dlouhodobého majetku 3 043 3 713 4 635 4 101 3 831 

     Úpravy hodnot pohledávek -798 -137 862 -66 -826 

Ostatní provozní výnosy 9 899 510 10 760 7 371 3 210 

     Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  9 517 27 9 729 6 370 2 732 

     Jiné provozní výnosy 382 427 997 1 001 478 

Ostatní provozní náklady 5 921 977 9 518 4 858 3 042 

     Zůstatková cena prodaného DM 5 166   8 768 4 051 1 738 

     Daně a poplatky 129 131 99 178 167 

     Rezervy v provozní oblasti  0 0  0  0  530 

     Jiné provozní náklady 626 790 647 629 607 

Provozní výsledek hospodaření 11 771 15 139 11 293 15 805 18 720 

Výnosové úroky a podobné výnosy 36 49 14 25 22 

Nákladové úroky a podobné náklady 299 182 99 97 129 

Ostatní finanční výnosy 330 1 721 90 1 803 694 

Ostatní finanční náklady 770 1 172 147 393 1 038 

Finanční výsledek hospodaření -703 416 -142 1 338 -451 

Výsledek hospodaření před zdaněním 11 068 15 555 11 151 17 143 18 269 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2 108 3 081 2 357 3 363 3 523 

     Daň z příjmů splatná 2 020 2 528 2 433 3 666 3 613 

     Daň z příjmů odložená 88 553 -76 -303 -90 

Výsledek hospodaření za účetní období 8 960 12 474 8 794 13 780 14 746 

Čistý obrat za účetní období 305 652 334 371 251 040 322 857 349 100 

 


