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Tato práce se zabývá maximalizací tržní hodnoty podniku jako primárním finančním 

cílem soudobého finančního řízení. Ocenění reálné společnosti v první části 

metodou diskontovaných peněžních toků je následně doplněno analýzou citlivosti. 

Jejím účelem je vyhodnocení míry dopadu odchylek od prognózovaných hodnot 

jednotlivých hodnototvorných faktorů na výslednou tržní hodnotu společnosti. 

Výstup představují návrhy na opatření s cílem maximalizovat právě hodnotu firmy. 
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strategická analýza, finanční plán, analýza citlivosti 

This thesis is about maximization of the market value of a company as a primary 

financial target of nowadays financial management. Valuation of real company in 

first part using discounted cash flow method is then completed with a sensitivity 

analysis. Purpose of it is evaluation of a rate of consequences from forecasted 

values of individual value drivers to the final market value of the company. The 

output is represented with suggestions to procuration just to maximize the value of 

the company. 
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Za primární cíl soudobého finančního řízení firem je považována její tržní hodnota, 

resp.  maximalizace tržní hodnoty firmy. Proto jsem se rozhodl tento princip 

aplikovat ve své diplomové práci. Díky ochotě spolupráce jsem pro aplikaci dané 

problematiky využil společnost Skanska a.s. 

Práce se skládá ze dvou hlavních částí. Nejprve se jedná o ocenění společnosti, 

konkrétně stanovení její tržní hodnoty. K tomu jsem využil metodu diskontovaných 

peněžních toků, tržního porovnání a účetní metodu. Protože metoda DCF vychází 

z budoucích peněžních toků vzhledem k datu ocenění, provedl jsem nejprve finanční 

analýzu, jejímž vyhodnocením je schopnost nepřetržitého trvání podniku, následně 

strategickou analýzu za účelem vytvoření prognózy tržeb, poté jsem sestavil finanční 

plán a na jeho základě provedl samotné ocenění. Ocenění účetní metodou jsem 

doplnil pouze pro doplnění a možnosti porovnat výsledné hodnoty v rámci 

jednotlivých metod. 

Po stanovení tržní hodnoty společnosti jsem se zaměřil na hodnototvorné faktory, 

vstupující do procesu ocenění. Pomocí analýzy citlivosti, aplikované na jednotlivé 

faktory, jsem vyhodnocoval míru dopadu odchylky od nejvíce pravděpodobné 

predikované hodnoty faktorů na výslednou hodnotu společnosti. Výstupem práce je 

vyhodnocení těchto simulací a návrh vlastních opatření, která by potenciálně mohla 

zvýšit tržní hodnotu společnosti. 

  



 

Každá obchodní společnost je zakládána a poté provozována z nějakého důvodu, 

s určitým cílem, kterého by měla vlastní činností dosáhnout, nebo možná přesněji – 

průběžně plnit. Daný cíl samozřejmě musí být reálný a měřitelný v čase. Zda se jej 

podaří dosáhnout, závisí na mnoha faktorech. Bezpochyby nejdůležitější je v tomto 

ohledu řízení společnosti zodpovídající za plnění daného cíle, jehož tvůrcem je 

vedení společnosti. 

 

Společnosti se obvykle snaží plnit několik cílů, kterým přikládají různou úroveň 

důležitosti, a kterému většinou jeden dominuje. Záleží na míře, jakou přikládají 

vyhovění jednotlivým zainteresovaným stranám. Základem každé společnosti jsou 

investoři, bez jejichž prostředků by nemohla společnost provozovat svoji činnost, 

v oboru stavebnictví vzhledem ke značné náročnosti na majetek obzvláště. Veškerá 

pozornost je směřována právě k nim. Ostatně zpravidla zde funguje jednoduchá 

logika – čím více kapitálu investoři do společnosti vloží, tím vyšší objem produkce je 

společnost schopna vytvářet a tím vyšší tržby a posléze zisky může generovat. Pokud 

se manažerům podaří investory přesvědčit o něčem jiném než o jejich krátkodobém 

prospěchu, pak nejspíše o potenciálním zisku v dlouhodobém hledisku, čímž je 

v podstatě získají na svoji stranu, protože zvýšení generování zisků v budoucnu 

nelze zaručit. 

Stanované cíle mohou mít finanční podobu, ať už se jedná o zisk, hodnotu 

společnosti, nebo nefinanční charakter, jako například trvale udržitelný rozvoj. 

 

Právě mezi akcionáři a finančními manažery se může nacházet základní bod 

rozchodu priorit, většinou se totiž jedná o jiné fyzické osoby. Narazit lze spíše na 

případy, kdy zakladatel společnosti je akcionářem (Shareholder) s významným 

podílem a současně stojí v jejím čele na pozici generálního ředitele (CEO – Chief 

Executive Officer). 



Vlastníci, resp. akcionáři investují do společnosti, aby zhodnotili svá aktiva v podobě 

podílů. Dosáhnout zisku mohou dvěma způsoby, které závisí na typu společnosti. 

Buď se jedná o růstovou společnost, kdy společnost nemusí být nutně zisková, ale 

rozvíjí se, rostou její tržby a akcionáři tak předpokládají nárůst hodnoty akcií. Tento 

případ se týká především veřejně obchodovaných akcií. Druhou možností jsou již 

silné rozvinuté společnosti generující stabilní zisk, který vyplácí svým akcionářům 

v podobě dividend představující příjem akcionářů. V závislosti na podílu v dané 

společnosti mohou ovlivňovat její chod hlasováním na valné hromadě. 

V podstatě na druhé straně řeky stojí manažeři, kteří společnost řídí. Pokud jim 

doopravdy záleží na výsledcích, snaží se veškerý zisk reinvestovat zpět do 

společnosti a podpořit tím její rozvoj, což nemusí vždy vyhovovat požadavkům 

investorů. Další rizika nejen pro akcionáře, ale pro celou společnost může 

představovat management, jehož nedostatečná schopnost, nebo přílišná aktivita 

rozvrátí její chod. Obdobně prohřešky v podobě zbytečných výdajů do drahých věcí, 

případně podvodná jednání způsobující vyvádění peněz nevýhodnými transakcemi 

nejsou u manažerů vylučitelná. 

Dobrým příkladem, jak předejít tomuto problému je vlastnictví části akcií manažery, 

kteří se tak dostanou na obě strany zájmu. Nesmí však získat primární pozici 

akcionářů, bezpochyby je proto velice důležité nastavení takových podmínek, které 

přinutí manažery jednat s co možná nejlepším úmyslem. Typickým příkladem budiž 

odměny manažerů v závislosti na výsledcích společnosti. 

  



 

V případové studii nejprve provedu odhad tržní hodnoty společnosti Skanska a.s., 

přičemž vycházet budu ze strategické a finanční analýzy a finančního plánu. 

Následně se zaměřím na nejvýznamnější generátory hodnoty a pomocí analýzy 

citlivosti vyhodnotím vliv těchto faktorů na tržní hodnotu společnosti. 

 

Pro aplikaci dané problematiky využiji jednu z největších českých stavebních 

společností, která se mi zamlouvá svými stanovenými prioritami. Skanska a.s. se 

kromě ziskovosti snaží plnit také několik jiných cílů, které sice nemusí být přímo 

z finančního hlediska vhodné, podřizují se však koncepci strategie. 

Skanska a.s. představuje hlavní část skupiny Skanska pro region České a Slovenské 

republiky. Je součástí mateřského koncernu Skanska AB, která sídlí ve švédském 

Stockholmu a její akcie jsou veřejně obchodované na burze cenných papírů NASDAQ 

Stockholm, konkrétně vetší část o objemu ~ 70 %. Ovládající osobou a jediným 

akcionářem Skansky a.s. je Skanska Kraft AB, opět stoprocentně vlastněná 

společností Skanska AB, která mimoto vlastní také Skanska Financial Services.1 

Celkově je skupina zaměřená na čtyři oblasti podnikání – výstavba, rezidenční, 

komerční a infrastrukturní development. Na českém trhu operuje ve všech těchto 

oblastech, kromě infrastrukturního developmentu, ten se týká především 

skandinávské oblasti. Business model spočívá právě ve spolupráci developerských 

jednotek se stavebními, přičemž v ČR fungují samostatně. Zatímco Skanska a.s. 

provádí zejména dodávku stavebních prací, Skanska Property Czech Republic s.r.o. 

                                                   

 

1 Výroční zpráva společnosti Skanska a.s. 2014 

Obrázek 1: Logo Skanska 



se zabývá komerčními projekty a Skanska Reality a.s., která se v roce 2014 oddělila, 

pak rezidenčním developmentem.2 

Samotná Skanska a.s. se konkrétně zabývá prováděním staveb, jejich změnami a 

odstraňováním, dále také projektovou činností ve výstavbě, opravami silničních 

vozidel, ostatních dopravních prostředků a strojů, silniční motorovou dopravou a 

mechanizací, přičemž je organizačně rozdělena do šesti divizí:3 

Divize Pozemní stavitelství západ 

¬ Závod Čechy 01 –  bytové, občanské a průmyslové stavby, modernizace a 

rekonstrukce staveb, technologické dodávky pro výstavby a rekonstrukce tunelů. 

¬ Závod Čechy 02 – pozemní stavitelství, vodohospodářské stavby a liniové 

produktovody, technologická zařízení využívající obnovitelná paliva. 

¬ Závod Rezidenční výstavba – rezidenční a komerční stavby. 

¬ Závod Monolitické konstrukce – železobetonové monolitické konstrukce. 

Divize Pozemní stavitelství východ 

¬ Závod Pozemní stavitelství Morava – průmyslové stavby, bytové projekty, 

občanská a inženýrská výstavba pro veřejný sektor. 

¬ Závod Pozemné stavitel’stvo SK – bytové projekty pro soukromé developery, 

průmyslové stavby, rekonstrukce, občanská výstavba pro veřejný i privátní sektor, 

železobetonové monolitické konstrukce, vzduchotechnika, chlazení, odprašování 

a vytápění. 

Divize Silniční stavitelství 

Výstavba silnic, dálnic, rychlostních a městských komunikací, parkovišť, kruhových 

objezdů, letištních ploch, mostních konstrukcí: 

¬ Závod Čechy západ. 

¬ Závod Čechy východ. 

                                                   

 

2 Výroční zpráva společnosti Skanska a.s. 2014 
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¬ Závod Morava. 

¬ Závod Slovensko. 

¬ Závod Tunely. 

¬ Závod Technologie. 

Divize Železniční stavitelství 

¬ Železnice – modernizace, optimalizace a rekonstrukce vysokorychlostních 

koridorů, regionálních tratí, stanic, vleček, vč. silnoproudých a slaboproudých 

technologií, železniční mosty, podchody, propustky, odvodňovací systémy, 

protihluková opatření. 

¬ Městská kolejová doprava – technologické celky, speciální konstrukce a zařízení 

při výstavbě a rekonstrukci kolejových svršků. 

Divize Výroba 

¬ Lehké hliníkové obvodové pláště a prosklené fasády. 

¬ Ocelové konstrukce. 

¬ Odstraňování a sanace azbestu. 

¬ Vzduchotechnika. 

¬ Technická zařízení budov. 

¬ Elektroinstalace. 

¬ Hasicí zařízení. 

Divize Zdroje 

¬ Výroba, dodávka a čerpání betonu. 

¬ Výroba a dodávka asfaltových směsí. 

¬ Těžba a zpracování kameniva. 

Samostatnou částí je dále Skanska Facility s.r.o., zajišťující management provozu 

budov. 



Ačkoliv společnost primárně operuje na českém trhu, má také své organizační složky 

v zahraničí:4 

¬ Organizační složka Slovensko. 

¬ Organizační složka Polsko. 

¬ Organizační složka Maďarsko. 

¬ Organizační složka Švédsko. 

Společnosti, ve kterých má Skanska a.s. významný podíl:5 

¬ Skanska Transportbeton, s.r.o. 

¬ Skanska SK a.s. 

¬ Lom Klecany s.r.o. 

¬ Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. 

¬ Skanska Asfalt s.r.o. 

¬ IPS Slovakia, s.r.o. „v likvidaci“. 

¬ Skanska Facility s.r.o. 

¬ Jihomoravská obalovna s.r.o. 

¬ Pražská obalovna Herink, s.r.o. 

Celková filozofie společnosti vychází z hodnot, které kladou důraz na bezpečnost lidí 

při práci, etické a transparentní jednání, společné dosahování cílů a spokojenost 

zákazníků. Nad těmito hodnotami je postaven business plán, charakterizovaný jako 

zisk s posláním, jehož principy spočívají v lidech, resp. firemní kultuře, trvalé 

udržitelnosti a procesu neustálého zlepšování. To vše ústí v jakési poslání stavět 

svět, ve kterém lidé sami chtějí žít. Je tedy znatelná rozmanitost priorit, které určují 

způsob řízení celé společnosti.6 

                                                   

 

4 Výroční zpráva společnosti Skanska a.s. 2014 
5 Výroční zpráva společnosti Skanska a.s. 2014 
6 O nás – Skanska, dostupné z: http://skanska.cz/cz/O-nas/ 



 

Ať se jedná o společnost plánující umístit své akcie na burzu prostřednictvím IPO, 

nebo o společnost, která má být prodána nezávislému investorovi, její hodnota je 

jedním z nejdůležitějších údajů, který rozhoduje o výhodnosti takové investice. 

Kromě toho může sloužit jako prostředek podnikového řízení v oblasti kontroly, 

plánování, hodnocení nebo rozhodování, zejména vzhledem k současné hodnotově 

orientované filozofii. Daný účel může splnit také při motivování a odměňování 

výkonného managementu. 

Stanovení hodnoty podniku obecně je velice komplexní záležitostí. Kromě finančních 

údajů a ukazatelů se odvíjí také od nefinančních faktorů, ať už z prostředí podniku, 

nebo jeho okolí, navíc nezávisí jen na historických a aktuálních datech, ale také na 

budoucích předpokladech, které je nutné stanovit opět s ohledem na veškerá 

objektivní data, resp. jejich potenciální vývoj. Krom toho existuje k samotnému 

procesu ocenění několik metod, které se liší formou zjišťované hodnoty, nebo 

konkrétními údaji, z nichž vychází. 

V rámci předpisů České republiky se oceňování podniku řídí podle „Zákona o 

oceňování majetku“ a „Oceňovací vyhlášky“, avšak jejich použití je závazné jen 

v určitých případech, navíc jsou pro oceňování podniku jako celku nevhodné. Pro 

potřeby ČNB slouží metodické pokyny ČNB, nicméně ty také slouží jen pro určité 

situace. Z mezinárodních standardů se mezi nejvýznamnější řadí Evropské 

oceňovací standardy EVS (European Valuation Standards), Mezinárodní oceňovací 

standardy IVS (International Value Standards), americké US PAP (Uniform Standards 

of Professional Appraisal Practice) nebo německé IDW S1.7 

Pokud se zaměříme na definici tržní hodnoty (market value), zjistíme, že její přesná 

formulace se může lišit. Obecně je tržní hodnota částka, za kterou by měl být 

majetek směněn mezi potenciálním kupujícím a prodávajícím na daném trhu a 

                                                   

 

7 PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy: manažerské účetnictví v praxi. 



k danému datu ocenění. Dále je třeba poznamenat, že tržní hodnotu nelze stanovit 

přesně a bodově, ve výsledku se vždy jedná o určitý hodnotový, resp. cenový 

interval, teprve po provedení transakce na efektivním trhu se jedná o danou 

realizovanou tržní cenu. Pojem hodnota podniku navíc není dostatečně objektivní, 

jedná se o velmi hromadné a specifické aktivum.8 

Ocenění firmy je možné provést různými metodami a technikami, mezi 

nejpoužívanější lze zařadit:9 

Majetkové metody (Assets / Cost Approach): 

¬ Účetní hodnota (Book Value of Equity). 

¬ Tržní hodnoty (Market Value of Equity). 

¬ Substanční hodnota (Replacement Costs). 

¬ Likvidační hodnota (Terminal Value; Cost of Disposal). 

Výnosové metody (Income Approach) – výnosové ocenění: 

¬ Metoda diskontovaných peněžních toků (Discounted Cash Flows, DCF). 

¬ Metoda kapitalizovaných čistých výnosů/zisků. 

¬ Metoda přidané ekonomické hodnoty (Economic Value Added, EVA). 

¬ Kombinované výnosové metody. 

Výnosové metody (Income Approach) – ocenění trhem: 

Přímé: 

¬ Tržní kapitalizace (Market Capitalization). 

Nepřímé: 

¬ Podle srovnatelných podniků. 

¬ Podle srovnatelných transakcí. 

¬ Podle veřejných nabídek primárních emisí (Initial Public Offering, IPO). 

¬ Podle odvětvových tržních multiplikátorů. 
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V této práci se podrobněji zaměřím na metodu diskontovaných peněžních toků, 

která bude stěžejní, tržního ocenění podle srovnatelných podniků a pro porovnání 

použiji také metodu účetní hodnoty. Ačkoliv by bylo mnohem vhodnější použít 

metodu substanční hodnoty, příp. tržní hodnoty, pro tuto práci by se jednalo o příliš 

rozsáhlé rozšíření. Z každé kategorie metod se tak jedná vždy o jednoho zástupce, a 

ačkoliv metoda účetní hodnoty není pro perspektivní společnosti obecně vhodná, 

ukáže se, jak podstatný rozdíl vznikne oproti výnosové metodě. Metoda tržního 

porovnání pak odhalí pohled daného trhu, což je z hlediska tržní hodnoty zásadní 

informace. 

Na základě informací o společnosti Skanska a.s. provedu její ocenění k datu 1. 1. 

2015. Pomocí finanční analýzy zhodnotím její finanční zdraví, následně ze strategické 

analýzy vyvodím prognózu vývoje tržeb a na základě agregovaného finančního plánu 

provedu samotné ocenění. 

 

Pokud se podíváme na finanční analýzu z fundamentálního pohledu a z pohledu 

oceňování, v podstatě potvrzuje a dále rozvíjí výsledky strategické analýzy 

z finančního hlediska. Na rozdíl od ní pracuje čistě s finančními údaji a v procesu 

oceňování je jejím účelem identifikace a prognóza finanční stability, a tedy celkového 

finančního zdraví dané společnosti. Dále slouží jako vstupní podklad pro agregovaný 

finanční plán, představující konečnou fázi výnosového oceňování.10 

Při sestavování finanční analýzy se vychází z výkazů finančního účetnictví, jimiž jsou 

především rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz peněžních toků. Kromě toho lze 

vycházet z údajů výročních zpráv, manažerského účetnictví, statistických dat nebo 

externích údajů o konkurenčních subjektech pro externí srovnání. 

Používanými technikami jsou především horizontální a trendová analýza, vertikální 

analýza a finanční poměrové ukazatele. Podoba údajů se liší v závislosti na účetních 
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standardech (IAS/IFRS, US GAAP, národní účetní standardy), které stanovují 

požadavky na vykazování účetních dat. 

Celkově je třeba finanční analýzu a její techniky přizpůsobit hodnotovému pohledu 

pro potřeby komplexního ocenění. 

 

Do konce účetního období 2014 bylo účetnictví společnosti vedeno podle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhláškou Ministerstva financí České 

republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení tohoto zákona, ve 

znění pozdějších předpisů. Během analyzovaného období let 2010 až 2014 se účetní 

pravidla neměnila, jejich popis vychází z údajů výroční zprávy za rok 2014. 

Ve společnosti se nevyskytuje majetek, jehož tržní ocenění se podstatně liší od 

účetního. Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je prováděna 

v pořizovacích cenách, obdobně jako nakupované zásoby. Zásoby vlastní výroby 

jsou oceňovány vlastními náklady, nedokončená výroba taktéž. Výdaje zásob ze 

skladu pak průměrnými skladovými cenami. 

Odpisování majetku se provádí vždy lineárně. 

Opravné položky jsou vytvářeny k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému 

majetku, pohledávkám po lhůtě splatnosti, zásobám a rezervám. 

Deriváty se oceňují reálnou hodnotou k rozvahovému dni na základě tržního 

ocenění, nebo kvalifikovaným odhadem. 

V případě majetku najatého finančním leasingem jsou leasingové splátky 

zahrnovány do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při uplatnění možnosti 

odkupu na konci nájmu se předmět leasingu zařazuje do majetku společnosti 

v kupní (reprodukční) ceně.11 
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Účetní finanční výkazy obsahují údaje v absolutním hodnotovém vyjádření, přičemž 

se dělí na stavové veličiny, uvádějící určitý stav k určitému datu (např. rozvaha), a 

tokové veličiny, které informují o tocích daných prostředků během určitého 

časového intervalu (např. výkaz zisků a ztrát). Tyto údaje lze dále analyzovat pomocí 

analýzy struktury a analýzy trendů.12 

Pomocí analýzy struktury lze zjistit podíl jednotlivých položek na celkové bázi, kterou 

mohou být celková aktiva, vlastní jmění a závazky, nebo celkové náklady a výnosy a 

která se stanoví jako základna, tedy 100 %, a podřadné položky se vypočítají jako 

procentuální podíl vůči tomuto celku. Zobrazuje tedy finanční strukturu rozvahy. 

Principem analýzy trendů je srovnávání finančních ukazatelů během sledovaných 

období, resp. jejich změna v porovnání s předcházejícím obdobím v absolutním 

nebo procentuálním vyjádření. Procentuální změna se vypočítá podílem hodnoty ve 

sledovaném období hodnotou v období předcházejícím, odečte se 1 a následně se 

vynásobí číslem 100. Při hodnocení analýzy trendů je však nutné zohlednit inflaci. 

Společnost s klesající finanční výkonností se bez započtené inflace může na první 

pohled jevit jako rostoucí, tudíž je vhodné hodnoty opravit s ohledem na index 

maloobchodních prodejních cen v daném odvětví.13 

Uvedu zde pouze hlavní položky účetních výkazů, jejich kompletní rozbor je 

v přílohách. 

Výkaz zisků a ztrát 

Pro přehled o výnosech, nákladech, a tedy i marží a výsledku hospodaření slouží 

výkaz zisků a ztrát. Analyzovat budu období od roku 2010 do 2014, obdobně jako u 

ostatních dat. 
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Tabulka 1: Výkaz zisků a ztrát 

Ozn. TEXT 2010 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodej zboží 364 024 439 582 123 764 135 045 115 396 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 341 320 407 852 116 025 117 718 116 225 

+ Obchodní marže 22 704 31 730 7 739 17 327 -829  

II. Výkony 19 875 243 14 704 256 12 42 346 9 957 608 12 284 698 

B. Výkonová spotřeba 15 255 912 11 371 815 9 802 114 8 185 749 10 044 119 

+ Přidaná hodnota 4 642 035 3 364 171 2 607 971 1 789 186 2 239 750 

C. Osobní náklady 2 699 907 2 020 565 2 233 275 2 118 911 1 961 514 

D. Daně a poplatky 31 521 35 249 36 893 33 149 32 560 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmot. majetku 519 677 423 697 317 006 234 743 174 301 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 82 892 12 215 36 188 151 090 299 765 

F. Zůst. cena prodaného dl. maj. a mat. 42 569 6 155 16 760 126 598 363 432 

G. Změna sta. rezerv a opr. pol. nákl. p. o. 264 492 1 026 696 100 688 290 703 -390 061 

IV. Ostatní provozní výnosy 212 104 443 815 203 587 234 840 286 391 

H. Ostatní provozní náklady 225 240 165 595 171 049 86 733 387 145 

* Provozní výsledek hospodaření 1 153 625 142 244 -27 925 -715 721 297 015 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů - - 6 480 - - 

J. Prodané cenné papíry a podíly - - 2 000 - - 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 13 814 15 030 19 745 8 438 20 456 

IX. Výnosy z přecenění cen. papírů a deriv. - 7 527 9 880 8 864 5 605 

L. Náklady z přecenění cen. papírů a deriv. 6 298 3 555 7 571 7 940 5 622 

X. Výnosové úroky 2 032 12 961 20 061 15 720 14 588 

N. Nákladové úroky 9 088 8 814 5 257 14 652 2 747 

XI. Ostatní finanční výnosy 191 776 157 338 115 061 114 839 58 025 

O. Ostatní finanční náklady 418 575 240 837 227 895 158 548 140 682 

* Finanční výsledek hospodaření -226 339 -55 870 -75 976 -33 279 -50 377 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 163 546 70 966 -1 483 -55 488 97 514 

** Výsledek hosp. za běžnou činnost 763 740 15 408 -102 418 -693 512 149 124 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 763 740 15 408 -102 418 -693 512 149 124 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 927 286 86 347 -103 901 -749 000 246 638 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014 

 



Co se týče dividend, nejsou ve výkazu zisků a ztrát zřetelné, protože probíhají v rámci 

cashpoolingu (krátkodobé pohledávky vůči ovládající osobě). Vyplacené dividendy 

v jednotlivých letech mateřské společnosti byly následující:14 

¬ Rok 2010: 570 mil. Kč 

¬ Rok 2011: 300 mil. Kč 

¬ Rok 2012: 0 

¬ Rok 2013: 145 mil. Kč 

¬ Rok 2014: 0 

V roce 2013 byly opraveny nesrovnalosti v účetnictví (zásoby), což mělo nemalý vliv, 

dále pak byly provedeny jednorázové operace, konkrétně odpisy aktiv a tvorba 

rezerv. U vybraných položek aktiv (především budov) byla zreálněna současná tržní 

hodnota. Vzhledem ke strategii celosvětové skupiny Skanska na snižování vázaného 

kapitálu a následné investování do našich developerských projektů společnost 

přistoupila k mimořádným odpisům u nemovitostí. Cílem bylo prodat tyto 

nemovitosti v nejbližším období, což se u hlavních budov podařilo. Dále byly 

vytvořeny rezervy na restrukturalizaci a rizika, která souvisí s činností podniku. V 

případě, že by nedošlo k těmto jednorázovým operacím, byl by zisk Skanska 

přiměřený stavu trhu – tedy cca ve výši 1,5 až 2 % z tržeb 12 mld. Kč.15 

Zásadní skutečností, která měla významný vliv na vývoj finančních údajů, bylo 

oddělení developerské divize na začátku účetního období 2014. Zřejmě nejvíce 

poznamenaná byla zisková marže, která se u samotné developerské divize 

pohybovala okolo 10 %, přičemž v oblasti výstavby dosahuje řádově 3 %. 
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Výkaz zisků a ztrát – analýza struktury 

Analýza struktury informuje o procentním podílu jednotlivých položek vůči vtažené 

veličině tvořící 100 %. V případě výkazu zisku a ztráty jsem dané položky poměřil 

s tržbami, resp. sumou tržeb za prodej zboží a za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Tabulka 2: Výkaz zisků a ztrát – analýza struktury 

Ozn. TEXT 2010 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodej zboží 1,8 % 2,9 % 1,0 % 1,3 % 0,9 % 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1,7 % 2,6 % 0,9 % 1,1 % 0,9 % 

+ Obchodní marže 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 

II. Výkony 98,4 % 95,4 % 97,3 % 92,2 % 99,1 % 

B. Výkonová spotřeba 75,5 % 73,8 % 76,9 % 75,8 % 81,1 % 

+ Přidaná hodnota 23,0 % 21,8 % 20,5 % 16,6 % 18,1 % 

C. Osobní náklady 13,4 % 13,1 % 17,5 % 19,6 % 15,8 % 

D. Daně a poplatky 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmot. majetku 2,6 % 2,7 % 2,5 % 2,2 % 1,4 % 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 0,4 % 0,1 % 0,3 % 1,4 % 2,4 % 

F. Zůst. cena prodaného dl. maj. a mat. 0,2 % 0,0 % 0,1 % 1,2 % 2,9 % 

G. Změna sta. rezerv a opr. pol. nákl. p. o. 1,3 % 6,7 % 0,8 % 2,7 % -3,1 % 

IV. Ostatní provozní výnosy 1,1 % 2,9 % 1,6 % 2,2 % 2,3 % 

H. Ostatní provozní náklady 1,1 % 1,1 % 1,3 % 0,8 % 3,1 % 

* Provozní výsledek hospodaření 5,7 % 0,9 % -0,2 % -6,6 % 2,4 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Obdobně jako u jiných stavebních společností i zde tvoří tržby za prodej zboží spíše 

zanedbatelný podíl na celkových tržbách. Výkonová spotřeba se stabilně drží okolo 

75 %, avšak v roce 2014 mírně narostla, což je dáno vyššími výdaji za služby. Prodej 

majetku v posledních letech se projevil na nižších odpisech a vyšších tržbách z jeho 

prodeje. 

Výkaz zisků a ztrát – analýza trendů 

Druhým způsobem pro analyzování výkazu zisku a ztrát je rozbor změn jednotlivých 

položek mezi po sobě jdoucími roky. 



Tabulka 3: Výkaz zisků a ztrát – analýza trendů 

Ozn. TEXT 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I. Tržby za prodej zboží -40,0 % 20,8 % -71,8 % 9,1 % -14,5 % 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží -40,4 % 19,5 % -71,6 % 1,5 % -1,3 % 

+ Obchodní marže -33,4 % 39,8 % -75,6 % 123,9 % -104,8 % 

II. Výkony -22,3 % -26,0 % -15,7 % -19,7 % 23,4 % 

B. Výkonová spotřeba -22,5 % -25,5 % -13,8 % -16,5 % 22,7 % 

+ Přidaná hodnota -21,9 % -27,5 % -22,5 % -31,4 % 25,2 % 

C. Osobní náklady -19,8 % -25,2 % 10,5 % -5,1 % -7,4 % 

D. Daně a poplatky -24,8 % 11,8 % 4,7 % -10,1 % -1,8 % 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmot. majetku -3,6 % -18,5 % -25,2 % -25,9 % -25,7 % 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 8,0 % -85,3 % 196,3 % 317,5 % 98,4 % 

F. Zůst. cena prodaného dl. maj. a mat. -15,8 % -85,5 % 172,3 % 655,4 % 187,1 % 

G. Změna sta. rezerv a opr. pol. nákl. p. o. 153,9 % 288,2 % -90,2 % 188,7 % -234,2 % 

IV. Ostatní provozní výnosy 2,7 % 109,2 % -54,1 % 15,4 % 22,0 % 

H. Ostatní provozní náklady 35,8 % -26,5 % 3,3 % -49,3 % 346,4 % 

* Provozní výsledek hospodaření -41,2 % -87,7 % -119,6 % -2462,0 % 141,5 % 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   -100,0 %   

J. Prodané cenné papíry a podíly   -100,0 %   

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 67,5 % 8,8 % 31,4 % -57,3 % 142,4 % 

IX. Výnosy z přecenění cen. papírů a deriv. -100,0 %  31,3 % -10,3 % -36,8 % 

L. Náklady z přecenění cen. papírů a deriv. -54,8 % -43,6 % 113,0 % 4,9 % -29,2 % 

X. Výnosové úroky -97,4 % 537,8 % 54,8 % -21,6 % -7,2 % 

N. Nákladové úroky -75,9 % -3,0 % -40,4 % 178,7 % -81,3 % 

XI. Ostatní finanční výnosy -59,5 % -18,0 % -26,9 % -0,2 % -49,5 % 

O. Ostatní finanční náklady -35,0 % -42,5 % -5,4 % -30,4 % -11,3 % 

* Finanční výsledek hospodaření -100,0 % 75,3 % -36,0 % 56,2 % -51,4 % 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -58,5 % -56,6 % -102,1 % -3641 % 275,7 % 

** Výsledek hosp. za běžnou činnost -47,5 % -98,0 % -764,7 % -577,1 % 121,5 % 

*** Výsledek hospodaření za účetní období -47,5 % -98,0 % -764,7 % -577,1 % 121,5 % 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -49,9 % -90,7 % -220,3 % -620,9 % 132,9 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2009-2014, vlastní výpočty 



Za účelem získání relevantnějších údajů o tendenci vývoje nákladů a výnosů 

v průběhu let je vhodné zohlednit vývoj cen stavebních děl, který jsem sestavil 

pomocí aritmetických průměrů indexů cen stavebních děl jednotlivých kategorií 

podle CZ-CC za jednotlivé roky a z nich následně vyvodil tempo růstu cen.16 

Tabulka 4: Vývoj cen stavebních děl 

Ceny stavebních děl 2010 2011 2012 2013 2014 

Tempo růstu cen stavebních děl -0,1 % -0,5 % -0,7 % -1,2 % 0,5 % 

Zdroj: ČSÚ – index cen stavebních děl, vlastní výpočty 

Vzhledem ke značné stagnaci tržeb do roku 2013 muselo docházet i redukci nákladů, 

avšak například osobní náklady se například v roce 2012 navýšily. Ani ostatní 

náklady nebyly dostatečně redukovány, což prokazuje vývoj přidané hodnoty, která 

klesala, ale i rostla významněji než výkony. Nejmarkantnější změny se týkají výsledku 

hospodaření. 

Rozvaha 

Rozvaha informuje o přehledu stavu majetku a jeho krytí vždy ke konci účetního 

období, tzn. 31. 12. 

Tabulka 5: Rozvaha 

Ozn. AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014 

 AKTIVA CELKEM 21 006 871 19 378 731 17 855 706 15 357 492 13 735 868 

B. Dlouhodobý majetek 4 176 077 4 218 000 4 329 719 3 799 862 3 267 710 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 51 341 52 526 47 396 53 165 43 218 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 923 080 2 905 000 2 729 951 1 807 901 1 398 291 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 201 656 1 260 474 1 552 372 1 938 796 1 826 201 

C. Oběžná aktiva 16 694 240 15 056 420 13 447 140 11 506 968 10 433 457 

C.I. Zásoby 3 648 300 3 178 357 2 564 132 1 816 465 498 893 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 1 317 502 1 790 510 991 635 812 879 934 465 

C.III. Krátkodobé pohledávky 10 088 107 8 778 630 8 033 516 7 823 218 8 500 891 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 640 331 1 308 923 1 857 857 1 054 406 499 208 

                                                   

 

16 Vlivem krize ve stavebnictví ceny na rozdíl od celkové inflace klesaly 



D.I. Časové rozlišení 136 554 104 311 78 847 50 662 34 701 

Ozn. PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014 

 PASIVA CELKEM 21 006 871 19 378 731 17 855 705 15 357 492 13 735 868 

A. Vlastní kapitál 8 908 897 8 678 277 8 267 448 7 060 257 6 351 715 

A.I. Základní kapitál 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

A.II. Kapitálové fondy 53 423 107 394 -54 718  -423 398 326 258 

A.III. Rezervní fondy, fondy ze zisku 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

A.IV. Výsledek hospodaření min. let 6 691 734 7 155 475 7 024 584 6 777 167 4 476 333 

B. Cizí zdroje 12 087 076 10 689 566 9 579 843 8 291 426 7 378 822 

B.I. Rezervy 1 463 695 1 853 793 1 784 655 1 699 379 1 334 094 

B.II. Dlouhodobé závazky 1 478 059 1 230 414 992 738 742 793 517 712 

B.III. Krátkodobé závazky 9 145 322 7 605 359 6 802 450 5 849 254 5 527 016 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci - - - - - 

C.I. Časové rozlišení 10 898 10 888 8 414 5 809 5 331 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014 

Zhoršení finanční situace se promítlo také do objemu majetku, klesá ale i v roce 

2014, což je dáno zmíněným prodejem majetku. 

Jak je patrné z rozvahy, společnost zastává politiku žádných bankovních úvěrů. 

Naopak hojně využívá leasingu k financování objemných aktiv, aby měla maximum 

dostupných prostředků pro realizaci projektů. Ačkoliv uvažuje nad faktoringem, 

zatím nemá důvod jej zařadit do zdrojů financování, zejména z důvodu jeho nákladů, 

které by ovlivnily už tak nízkou ziskovou marži. Další ze zásad společnosti je totiž 

realizace zakázek, které nebudou ztrátové.17 

Rozvaha – analýza struktury 

Položky rozvahy jsou vztaženy k celkovým aktivům, resp. celkovým pasivům, které 

tak tvoří 100 %. 
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Tabulka 6: Rozvaha – analýza struktury 

Ozn. AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014 

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

B. Dlouhodobý majetek 19,9 % 21,8 % 24,2 % 24,7 % 23,8 % 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13,9 % 15,0 % 15,3 % 11,8 % 10,2 % 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 5,7 % 6,5 % 8,7 % 12,6 % 13,3 % 

C. Oběžná aktiva 79,5 % 77,7 % 75,3 % 74,9 % 76,0 % 

C.I. Zásoby 17,4 % 16,4 % 14,4 % 11,8 % 3,6 % 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 6,3 % 9,2 % 5,6 % 5,3 % 6,8 % 

C.III. Krátkodobé pohledávky 48,0 % 45,3 % 45,0 % 50,9 % 61,9 % 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 7,8 % 6,8 % 10,4 % 6,9 % 3,6 % 

D.I. Časové rozlišení 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 

Ozn. PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014 

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

A. Vlastní kapitál 42,4 % 44,8 % 46,3 % 46,0 % 46,2 % 

A.I. Základní kapitál 5,2 % 5,7 % 6,2 % 7,2 % 8,0 % 

A.II. Kapitálové fondy 0,3 % 0,6 % -0,3 % -2,8 % 2,4 % 

A.III. Rezervní fondy, fondy ze zisku 1,4 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,2 % 

A.IV. Výsledek hospodaření min. let 31,9 % 36,9 % 39,3 % 44,1 % 32,6 % 

B. Cizí zdroje 57,5 % 55,2 % 53,7 % 54,0 % 53,7 % 

B.I. Rezervy 7,0 % 9,6 % 10,0 % 11,1 % 9,7 % 

B.II. Dlouhodobé závazky 7,0 % 6,3 % 5,6 % 4,8 % 3,8 % 

B.III. Krátkodobé závazky 43,5 % 39,2 % 38,1 % 38,1 % 40,2 % 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci      

C.I. Časové rozlišení 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Opět je zde zřejmý prodej dlouhodobého hmotného majetku, nejvíce strojů a 

dopravních prostředků, méně pak staveb. Naopak zvyšující se podíl dlouhodobého 

finančního majetku je následkem narůstajících podílů ve firmách. Struktura 

oběžných aktiv se mění zejména ve dvou ohledech – značná redukce zásob (zejména 

nedokončená výroba) a naopak růst krátkodobých pohledávek, a to zejména 



pohledávky vůči ovládané nebo ovládající osobě, přičemž podíl pohledávek vůči 

odběratelům se naopak snižoval. Struktura pasiv se pak příliš nemění, mírně klesá 

podíl cizích zdrojů a během celého období nebylo využívání úvěrů. 

Rozvaha – analýza trendů 

Vývoj položek majetku a jeho krytí v průběhu let vyjadřuje analýza trendů. 

Tabulka 7: Rozvaha – analýza trendů 

Ozn. AKTIVA 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 AKTIVA CELKEM -13,1 % -7,8 % -7,9 % -14,0 % -10,6 % 

B. Dlouhodobý majetek -10,0 % 1,0 % 2,6 % -12,2 % -14,0 % 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek -23,4 % 2,3 % -9,8 % 12,2 % -18,7 % 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek -11,7 % -0,6 % -6,0 % -33,8 % -22,7 % 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek -4,8 % 4,9 % 23,2 % 24,9 % -5,8 % 

C. Oběžná aktiva -13,8 % -9,8 % -10,7 % -14,4 % -9,3 % 

C.I. Zásoby -5,9 % -12,9 % -19,3 % -29,2 % -72,5 % 

C.II. Dlouhodobé pohledávky -20,8 % 35,9 % -44,6 % -18,0 % 15,0 % 

C.III. Krátkodobé pohledávky -17,5 % -13,0 % -8,5 % -2,6 % 8,7 % 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 3,2 % -20,2 % 41,9 % -43,2 % -52,7 % 

D.I. Časové rozlišení -25,1 % -23,6 % -24,4 % -35,7 % -31,5 % 

Ozn. PASIVA 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 PASIVA CELKEM -13,1 % -7,8 % -7,9 % -14,0 % -10,6 % 

A. Vlastní kapitál 1,7 % -2,6 % -4,7 % -14,6 % -10,0 % 

A.I. Základní kapitál 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

A.II. Kapitálové fondy -51,8 % 101,0 % -151,0 % -673,8 % 177,1 % 

A.III. Rezervní fondy, fondy ze zisku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

A.IV. Výsledek hospodaření min. let -7,7 % 6,9 % -1,8 % -3,5 % -33,9 % 

B. Cizí zdroje -21,6 % -11,6 % -10,4 % -13,4 % -11,0 % 

B.I. Rezervy 3,5 % 26,7 % -3,7 % -4,8 % -21,5 % 

B.II. Dlouhodobé závazky -15,1 % -16,8 % -19,3 % -25,2 % -30,3 % 

B.III. Krátkodobé závazky -25,4 % -16,8 % -10,6 % -14,0 % -5,5 % 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci      

C.I. Časové rozlišení 22,5 % -0,1 % -22,7 % -31,0 % -8,2 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2009-2014, vlastní výpočty 



K největšímu poklesu celkového majetku došlo v roce 2013, zejména vlivem redukcí 

strojů a staveb shodně o 40 %. Současně v tomto roce byl nejvyšší nárůst podílů ve 

firmách. Redukce zásob byla nejmarkantnější v roce 2014, a to rovnoměrně 

jednotlivými položkami. Díky vyššímu podílu ve firmách narostly také pohledávky 

vůči nim, pohledávky vůči odběrateli se ale snižují v obdobném tempu, jako tržby, 

nicméně v roce 2014 se i nadále snižovaly, navzdory vyšším tržbám. Na straně pasiv 

docházelo nejvíce ke snižování závazků – dlouhodobých i krátkodobých závazků vůči 

dodavatelům. Naopak se zvyšovaly závazky vůči spřízněným osobám, což bylo 

kompenzováno značným snížením přijatých záloh. 

Dodatek k účetním výkazům 

Co se týče výkazu peněžních toků, údaje nejsou právě z důvodu účetního podvodu 

dostupné v opravené podobě a z důvodu nesouladu je tedy nebudu analyzovat. 

Pro získání ucelenějšího pohledu na finanční situaci podniku ve sledovaném období 

zanalyzuji další doplňující údaje. 

Struktura tržeb podává informace o podílu tržeb za stavební činnost v ČR, zahraničí 

a z jiných činností bez ohledu na území. 

Tabulka 8: Struktura tržeb 

Struktura tržeb za vlastní výkony 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 19 835 813 14 977 580 12 618 940 10 661 137 12 276 056 

Stavební činnost ČR 86,9 % 78,6 % 78,9 % 81,5 % 78,8 % 

Stavební činnost EU 2,6 % 4,8 % 5,9 % 5,3 % 17,4 % 

Ostatní  10,5 % 16,6 % 15,2 % 13,1 % 3,8 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Co se týče tržeb Skanska a.s. mimo ČR, společnost nesleduje přesné podíly 

generovaných tržeb v jednotlivých zemích. Přibližně se jedná o následující podíly:18 

¬ Rok 2010: 50 % Slovinsko, 50 % Švédsko. 
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¬ Rok 2011: 50 % Polsko, 50 % Švédsko. 

¬ Rok 2012: 55 % Polsko, 30 % Švédsko, 15 % Norsko. 

¬ Rok 2013: 35 % Polsko, 25 % Švédsko, 40 % Norsko. 

¬ Rok 2014: 40 % Polsko, 40 % Švédsko, 20 % Norsko. 

Na Slovensku podniká přes Skanska a.s., org. složku nebo přes dceřinou společnost 

Skanska SK a.s. 

Zřejmě nejpodstatnějším údajem je navýšení tržeb ze stavební činnosti v zahraničí 

v posledním roce na úkor tržeb z nestavební činnosti. Důvodem je expanze na nové 

trhy, zejména Slovensko a Polsko. 

Podíl prací, které jsou realizovány vlastní kapacitou je v oblasti pozemních staveb 

cca 30 % (zejména řízení), u železničních staveb činí vlastní práce téměř 100 % 

z celkového objemu. Pokud jde o podíl externích subdodávek, kterými jsou 

realizovány práce v pozemním stavitelství, jedná se odhadem o 65 %. 

Kromě kategorií zisku z výkazu zisku a ztrát prováděného podle českých účetních 

standardů se často používají také následující kategorie zisku:19 

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization 

Charges): zisk před úroky, opisy a zdaněním 

- odpisy 

= EBIT (Earnings before Interest and Taxes): zisk před úroky a zdaněním 

- nákladové úroky 

= EBT (Earnings before Taxes): zisk před zdaněním 

- daň z příjmů za běžnou činnost 

- daň z příjmů za mimořádnou činnost 

= EAT (Earnings after Taxes): hospodářský výsledek za účetní období 

 

                                                   

 

19 PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy: manažerské účetnictví v praxi. 



Tabulka 9: Kategorie zisku 

Zisk 2010 2011 2012 2013 2014 

EBITDA 1 456 051 518 885 218 362 -499 605 601 263 

EBIT 936 374 95 188 -98 644 -734 348 249 385 

EBT 927 286 86 374 -103 901 -749 000 246 638 

EAT 763 740 15 408 -102 418 -693 512 149 124 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Rok 2013 byl opravdu krizový, což dokazuje i EBITDA v záporné hodně půl miliardy. 

Tabulka 10: Nové zakázky a zásoba práce 

Nové zakázky a zásoba práce 2010 2011 2012 2013 2014 

Nové zakázky 18 946 512 17 335 260 11 051 117 9 857 664 13 659 296 

Zásoba práce 23 450 008 21 703 815 16 560 566 13 805 064 13 222 104 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska AB 2010-2014, vlastní výpočty 

Objem nových zakázek dává naději do dalších let, méně uspokojivá je zásoba práce, 

jejíž objem se i v roce 2014 nepatrně snížil. Je však nutno poznamenat, že se jedná 

o hodnoty, které jsou reportovány společně se slovenskou jednotkou, tudíž mají 

spíše orientační význam. 

Tabulka 11: Struktura hmotného majetku 

Hmotný majetku 2010 2011 2012 2013 2014 

Drobný hmotný majetek 18 657 17 955 13 846 13 685  11 332 

Stroje a zařízení 586 742 498 279 416 891 221 899 138 913 

Dopravní prostředky 277 501 200 889 156 344 115 426 84 511 

Inventář 15 126 7 480 18 283 15 377 11 831 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014 

Z podrobné struktury dlouhodobého hmotného majetku je vidět, že v průběhu let 

byla odprodána značná část strojů a zařízení a dopravních prostředků. 

 

 



Tabulka 12: Najatý majetek 

Najatý majetek 2010 2011 2012 2013 2014 

Operativní leasing 139 129 112 467 122 230 93 726 138 884 

Nájemné – nemovitosti 142 907 194 180 199 628 172 564 188 963 

Nájemné – stroje  232 303 242 565 178 465 189 229 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014 

V údajích o nákladech na pronajatý majetek je patrná jejich stabilita, což je zvláštní 

vzhledem k tomu, že společnost značnou část majetku prodávala a namísto toho 

přechází k jeho pronájmu. 

V roce 2014 byl na operativní leasing pořízen majetek v hodnotě cca 43,5 mil. Kč.20 

Tabulka 13: Struktura finančního majetku 

Finanční majetek 2010 2011 2012 2013 2014 

Majetkové účasti s rozh. vlivem – pořiz. cena 1 176 450 1 203 765 1 663 502 2 173 213 1 512 871 

Maj. úč. s rozh. vlivem – hodnota podílu na VK 1 468 412 1 188 144 1 463 205 1 828 071  1 711 264 

Maj. účasti s podstatným vlivem – pořiz. cena 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 

Maj. úč. s pods. vlivem – hodnota podílu na VK 62 729 72 324 89 161 110 719 114 931 

Ostatní finanční investice – pořizovací cena 276 276 276 276 276 

Ostatní finanční invest. – hodnota podílu na VK      

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014 

Nejvíce v roce 2013 došlo k nákupu podílů ve firmách, přičemž co se týče podílů 

s rozhodujícím vlivem (nad 50 %), v letech 2011 až 2013 byly v součtu nakoupeny za 

vyšší cenu v porovnání s hodnotou podílu (kladný goodwill). 

Tabulka 14: Struktura pohledávek 

Pohledávky 2010 2011 2012 2013 2014 

Kr. pohl. z obch. vztahů po lhůtě splatnosti 1 752 749 1 981 723 2 303 248 1 666 802 1 197 901 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014 
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Objem krátkodobých pohledávek vůči odběratelům po splatnosti poukazuje na 

jejich ochotu platit včas své závazky a vzhledem k objemu celkových pohledávek je 

patrné, že mají podstatný vliv na likviditu. Do roku 2012 se situace v tomto ohledu 

nevyvíjela nijak optimisticky, tehdy byla více než polovina neuhrazena v požadované 

lhůtě. V roce 2014 se jedná o třetinu, což stále není příliš dobré, obzvláště vzhledem 

k tomu, že společnost uvádí nulový stav závazků z obchodní činnosti po splatnosti. 

Podle dostupných informací je však většina pohledávek po splatnosti pod kontrolou 

a závazky po splatnosti jsou většinou jen takové, které jsou z nějakého důvodu 

vynucené. Zejména v oblasti subdodávek bývá doba splatnosti pohledávek zpravidla 

kratší než u závazků. 

Tabulka 15: Počet zaměstnanců 

Zaměstnanci 2010 2011 2012 2013 2014 

Průměrný počet zaměstnanců 3 907 3 635 3 491 3 225 3 048 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014 

Počet zaměstnanců se každým rokem snižoval, a to i v roce 2014, kdy došlo 

k opětovnému růstu tržeb. 

 

Finanční výkonost je standardně měřena pomocí finančních poměrových ukazatelů, 

které jsou výsledkem poměrové analýzy. 

Ziskovost 

Ukazatelé ziskovosti vyjadřují míru vytvořeného zisku vůči tržbám. 

Provozní marže kalkuluje s provozním výsledkem hospodaření, tudíž zobrazuje 

ziskovost v rámci provozních výnosů a nákladů: 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
×100 

Hrubá marže vychází z výsledku hospodaření před zdaněním, kde jsou zahrnuty 

veškeré výnosy a náklady kromě daně z příjmů: 

𝐻𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =
𝑉𝐻 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
×100 



Zisková marže před zdaněním využívá výsledku hospodaření za běžnou činnost, 

nezahrnuje tedy mimořádné položky: 

𝑀𝑎𝑟ž𝑒 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 =
𝑉𝐻 𝑧𝑎 𝑏ěž𝑛𝑜𝑢 č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
×100 

Podílem daně z příjmů a výsledkem hospodaření před zdanění lze zjisti daňovou 

zátěž: 

𝐷𝑎ň𝑜𝑣á 𝑧á𝑡ěž =
𝑑𝑎ň 𝑧 𝑝ří𝑗𝑚ů

𝑉𝐻 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚
×100 

Čistá marže zohledňuje veškeré výnosy a náklady včetně daně z příjmů. Vypovídá 

tedy o poměru výsledku hospodaření za účetní období, který podnik inkasuje, nebo 

vyplatí, vůči tržbám: 

Č𝑖𝑠𝑡á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =
𝑉𝐻 𝑧𝑎 úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
×100 

Tabulka 16: Analýza ziskovosti 

Ziskovost 2010 2011 2012 2013 2014 

Provozní marže 5,7 % 0,9 % -0,2 % -6,6 % 2,4 % 

Hrubá marže 4,6 % 0,6 % -0,8 % -6,9 % 2,9 % 

Marže před zdaněním 3,8 % 0,1 % -0,8 % -6,4 % 1,2 % 

Daňová zátěž 17,6 % 82,2 % 1,4 % 7,4 % 39,5 % 

Čistá marže 3,8 % 0,1 % -0,8 % -6,4 % 1,2 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Na výši ziskových marží je zřejmá ještě solidní situace v roce 2010, následovaná 

zápornými maržemi v důsledku ztrátového období v podniku, přičemž v roce 2014, 

kdy se podnik začal zotavovat, je marže velice nízká. Je to dáno především poklesem 

stavební produkce v ČR, a tedy také vyššímu konkurenčnímu tlaku právě na ziskovou 

marži. Za zmínku stojí také daňová zátěž, která byla v roce 2011 enormně vysoká 

z důvodu značného nárůstu stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období. V následujících letech byla naopak velice 

nízká, což je důsledkem záporného výsledku hospodaření. 

 



Výnosnost 

Fundamentálním ukazatelem finanční výkonnosti z hlediska výnosnosti je ukazatel 

výnosnosti aktiv (celkového kapitálu), jehož výpočet lze provést podílem zisku 

celkovými aktivy. Nejvhodnější kategorií zisku je v tomto případě bezpochyby čistý 

výsledek hospodaření: 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑉𝐻 𝑧𝑎 úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
×100 

Jak je zřejmé z principu výpočtu, hodnotu tohoto ukazatele je možné navýšit 

v podstatě dvěma způsoby – navýšení objemu tržeb je účinný a v souladu s účetními 

zásadami korektní způsob, na straně druhé toho lze dosáhnout snížením objemu 

kapitálu (aktiv), přičemž existují dvě cesty – nereálnou odpisovou politikou, nebo 

sofistikovanějšími metodami nazývanými kreativním účetnictvím. Jako příklad lze 

uvést prodej aktiv a jejich zpětný nájem, čímž tato aktiva dále nefigurují v rozvaze a 

logicky současně také jejich financování. Pokud jsou kryta dlouhodobými závazky, 

změní se dluhová politika. Může tak dojít k nárůstu rentability aktiv, aniž by se změnil 

objem tržeb (případně nastal pokles) a jedná se tedy o manipulaci, což je právě 

z hlediska obecných účetních zásad neetické.21 

Výnosnost vlastního kapitálu je pak pouhou úpravou předchozího ukazatele, udává 

rentabilitu pouze vlastního kapitálu: 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑉𝐻 𝑧𝑎 úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
×100 

Obdobným způsobem lze ještě zjistit výnosnost investovaného kapitálu, tedy 

celkového kapitálu kromě krátkodobých cizích zdrojů: 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑉𝐻 𝑧𝑎 úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
×100 

 

                                                   

 

21 PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy: manažerské účetnictví v praxi. 



Tabulka 17: Analýza výnosnosti 

Výnosnost 2010 2011 2012 2013 2014 

Výnosnost aktiv 3,6 % 0,1 % -0,6 % -4,5 % 1,1 % 

Výnosnost vlastního kapitálu 8,6 % 0,2 % -1,2 % -9,8 % 2,3 % 

Výnosnost investovaného kapitálu 6,4 % 0,1 % -0,9 % -7,3 % 1,8 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Výnosnost (rentabilita) vychází podobně jako ziskové marže z výsledku hospodaření, 

tudíž je jejich vývoj obdobný a také není příliš příznivý. 

Likvidita 

Kategorie ukazatelů likvidity informuje o krátkodobé a dlouhodobé solventnosti 

společnosti, což vyjadřuje schopnost vyhovět svým krátkodobým a dlouhodobým 

finančním závazkům, resp. finanční stabilitu společnosti. Jsou orientované na 

finanční a kapitálovou strukturu společnosti, což právě ovlivňuje krátkodobou 

likviditu a dlouhodobou solventnost a posléze také cenu budoucích kapitálových 

zdrojů. Opět je třeba klást důraz na aktuální zobrazení finanční situace společnosti 

a přizpůsobovat dané ukazatele aktuálním podmínkám. 

Při hodnocení likvidity (krátkodobé solventnosti) se nejvíce používá běžný poměr, 

který poměřuje celková oběžná aktiva vůči krátkodobým závazkům: 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Ačkoli u žádného z poměrových ukazatelů nelze stanovit jeho ideální hodnotu, 

obecně lze tvrdit, že hodnota běžného poměru by neměla klesnout pod 1, čistý 

pracovní kapitál by tedy měl být kladný. Naopak hodnota běžného poměru vyšší než 

2 může sice pro věřitele působit pozitivně, z hlediska efektivity finančního řízení není 

takováto pozice vhodná, může totiž znamenat nadbytečný stav hotovosti, kterou lze 

vhodněji investovat. V horším případě má společnost přílišný objem pohledávek a 



zásob, kde také záleží na různých faktorech, jako např. struktura a prodejnost aktiv 

a podobně.22 

Pohotová likvidita se od běžné liší tím, že od oběžných aktiv jsou odečteny zásoby: 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Opět, pokud je hodnota pohotové likvidity alespoň rovna jedné, dokáže společnost 

dostát krátkodobým závazkům, avšak záleží na situaci vztahů s obchodními 

partnery, resp. pokud je schopna získat hotovost z tržeb ještě před platbou 

dodavatelům, pak může být hodnota nižší. Problém může nastat v případě trvale 

klesající hodnoty pohotové likvidity, což přijme společnost k navýšení prostředků 

krátkodobého financování, následované zvýšenými náklady na zdroje financování 

nejen krátkodobého, ale také dlouhodobého, z důvodu zvýšeného rizika vůči 

věřitelům. Nakonec společnost nemusí být schopna získat dodatečné zdroje 

financování a může se ocitnout v konkursu. 

Hotovostní likvidita vyjadřuje solventnost v nejkratším časovém horizontu, protože 

vychází z poměru krátkodobého finančního majetku vůči krátkodobým závazkům. 

Jedná se tedy o aktiva s okamžitou směnitelností: 

𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Obecně se doporučuje udržovat hotovostní likviditu na hodnotě 0,2-0,5. Závisí však 

na charakteristice dané činnosti. 

Čistý pracovní kapitál je konstruován podobně jako běžná likvidita pomocí celkových 

oběžných aktiv, přičemž krátkodobé závazky jsou od nich odečítány a ukazatel je 

tedy vyjádřen v absolutní finanční hodnotě: 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

                                                   

 

22 PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy: manažerské účetnictví v praxi. 



Hodnota čistého pracovního kapitálu by měla být kladná, aby byl zajištěn nadbytek 

oběžných aktiv nad krátkodobými závazky. 

Tabulka 18: Analýza likvidity 

Likvidita 2010 2011 2012 2013 2014 

Běžná likvidita 1,68 1,74 1,83 1,83 1,72 

Pohotová likvidita 1,28 1,33 1,45 1,52 1,63 

Hotovostní likvidita 0,18 0,17 0,27 0,18 0,09 

Čistý pracovní kapitál v tis. Kč 6 231 416 5 660 551 5 653 055 4 844 835 3 971 976 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Běžná likvidita se pohybuje v ideálním rozmezí, inklinuje spíše k vyšší hodnotě 2, což 

znamená větší nadbytek oběžných aktiv nad krátkodobými závazky. Hodnota 

pohotové likvidity snížená o zásoby je relativně vysoká, naopak hodnoty hotovostní 

likvidity poukazují na velice efektivní hospodaření s penězi. Ve výši čistého 

pracovního kapitálu pak nelze v podstatě poznat klesající tržby a ztrátu, což se týká 

zejména roku 2013. 

Ukazatele likvidity jsou však zkreslené, protože společnost využívá v rámci celého 

koncernu cashpooling. Naprostá většina peněžních prostředků je tak v rozvaze 

zobrazena v krátkodobých pohledávkách vůči ovládající osobě. 

Finanční zdraví 

Co se týče solventnosti společnosti z dlouhodobého hlediska, hodnotí se pomocí 

poměrových ukazatelů zadlužení. Předmětem zkoumání se tak stává finanční 

kapitálová struktura společnosti.  

Celková zadluženost je fundamentálním ukazatelem finančního zdraví podniku a 

počítá se jako poměr cizího kapitálu k vlastnímu: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Dlouhodobá zadluženost pak kalkuluje pouze s dlouhodobými závazky: 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 



Dlouhodobá (celková) zadluženost je spojená s věřitelským rizikem, tudíž by se 

podle toho měla odrážet výnosnost z vloženého kapitálu, tedy investoři ji 

bezpochyby budou požadovat. Obdobně věřitelé v podobě bank budou nabízet svůj 

kapitál s vyšším úrokem. Optimální míru zadlužení je možné odvodit pomocí 

ukazatele WACC s ohledem na náklady celkového kapitálu. 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobým dluhem poměřuje dlouhodobé závazky 

vůči dlouhodobým aktivům: 

𝐾𝑟𝑦𝑡í 𝑑𝑙. 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 𝑑𝑙. 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑒𝑚 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Úrokové krytí říká, kolikrát provozní zisk pokrývá nákladové úroky: 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑉𝐻

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Tabulka 19: Analýza finančního zdraví 

Finanční zdraví 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost 1,36 1,23 1,16 1,17 1,16 

Dlouhodobá zadluženost 0,17 0,14 0,12 0,11 0,08 

Krytí dlouhodobého majetku dl. dluhem 0,35 0,29 0,23 0,20 0,16 

Úrokové krytí 126,94 16,14 -5,31 -48,85 108,12 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Celková zadluženost ukazuje na mírně vyšší podíl cizího kapitálu vůči vlastnímu, 

nicméně podíl dlouhodobých závazků je velice nízký. V obou případech se hodnoty 

každým rokem snižují, tudíž klesá i věřitelské riziko. 

Aktivita 

Ukazatele aktivity zkoumají efektivnost hospodaření s určitou kategorií aktiv, nebo 

pasiv. Výsledkem doby obratu je počet dní, za které dané aktivum (pasivum) 

v podniku otočí. Obecně platí čím kratší doba, tím lépe. 

Doba obratu aktiv počítá s celkovými aktivy: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 360×
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 



Doba obratu stálých aktiv kalkuluje s dlouhodobými aktivy: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 360×
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba obratu hmotného investičního majetku bere v potaz jen dlouhodobý hmotný 

majetek: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝐻𝐼𝑀 = 360×
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba obratu oběžných aktiv měří počet dní, za které se otočí oběžná aktiva: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑜𝑏ěž𝑛ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 360×
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba obratu zásob informuje o hospodaření se zásobami: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 360×
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba splatnosti krátkodobých pohledávek vůči odběratelům určuje ochotu 

odběratelů splácet své závazky, resp. průměrnou dobu, za kterou se tak stane: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟. 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 𝑣ůč𝑖 𝑜𝑑𝑏ě𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚 = 360×
𝑘𝑟. 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ. 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Výsledkem doby splatnosti krátkodobých závazků vůči dodavatelům je naopak 

průměrná doba, za kterou společnost zaplatí své závazky: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚 = 360×
𝑘𝑟. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ. 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

Rozdílem těchto dvou ukazatelů je obchodní deficit: 

𝑂𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 = 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟. 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 − 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 

Pokud je obchodní deficit kladný, znamená to, že podnik platí své závazky v průměru 

dříve, než dostávají zaplaceno od svých odběratelů. 

 



Tabulka 20: Analýza aktivity 

Aktivita 2010 2011 2012 2013 2014 

Doba obratu aktiv 374,38 452,51 504,45 512,10 399,06 

Doba obratu stálých aktiv 74,43 98,49 122,32 126,71 94,93 

Doba obratu hmotného investičního majetku 52,09 67,83 77,13 60,28 40,62 

Doba obratu oběžných aktiv 297,52 351,58 379,90 383,70 303,12 

Doba obratu zásob 65,02 74,22 72,44 60,57 14,49 

Doba splatn. kr. pohledávek vůči odběratelům 151,97 129,65 125,97 128,06 94,35 

Doba splatnosti kr. závazků vůči dodavatelům 88,33 100,07 113,58 93,24 76,06 

Obchodní deficit 63,64 29,58 12,39 34,82 18,29 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Doba obratu jednotlivých položek se pohybuje v běžných hodnotách, pozitivní je 

snížení doby obratu zásob a také hmotného investičního majetku. Také doba 

splatnosti krátkodobých pohledávek od odběratelů se značně snižovala, nicméně 94 

dní je stále vysoká hodnota. Oproti tomu doba splatnosti krátkodobých závazků vůči 

dodavatelům je vždy o něco nižší, což je na jednu stranu důkaz solidní solventnosti, 

bohužel tím ale vzniká kladný obchodní deficit. U stavební společnosti tomu ale tak 

bývá běžně – důvodem je platba za nakoupené výrobky, u kterých bývá splatnost 

např. 2 týdny, ovšem od investorů přijímá zálohy např. v měsíčním intervalu. 

Růst 

Kromě vývoje v jednotlivých letech uvedeného v analýze trendů výkazu zisku a ztráty 

z celkového pohledu vhodně vypovídá několikaletý průměr vývoje. Využil jsem 

geometrického průměru, který vhodně zachycuje průměrný růst. 

Tabulka 21: Analýza růstu 

Růst     2014 

Tržby (5letý průměr)     -14,8 % 

Provozní VH (5letý průměr)     -31,5 % 

VH za běžné období (5letý průměr)     -36,6 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 



Během posledních pěti let došlo k poklesu tržeb v průměru o 15 %, zisk se průměrně 

snižoval dvakrát rychleji. 

Produktivita 

Pro vyjádření efektivnosti produkce jsem se rozhodl použít tržby a provozní zisk 

vztažený na jednoho zaměstnance: 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Tabulka 22: Analýza produktivity 

Produktivita 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby na zaměstnance 5 170 4 241 3 650 3 348 4 065 

Provozní zisk na zaměstnance 295 39 -8 -222 97 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Ukazatele produktivity naznačují úspěšné zotavení z nejhoršího roku 2013. 

Hotovostní tok 

Cash flow analýza pak zkoumá schopnost společnosti generovat hotovostní tok a 

určit, jestli bude vytvořen dostatečný čistý hotovostní tok v běžném období za 

účelem pokrytí celkové potřeby hotovosti společnosti v běžném období:23 

𝐻𝑟𝑢𝑏ý ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑡𝑜𝑘

= 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 + 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

+ 𝑧𝑣ýš𝑒𝑛í(−𝑠𝑛íž𝑒𝑛í) 𝑜𝑑𝑙𝑜ž𝑒𝑛é 𝑑𝑎𝑛ě 𝑧 𝑝ří𝑗𝑚𝑢 

Č𝑖𝑠𝑡ý ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑡𝑜𝑘 = ℎ𝑟𝑢𝑏ý ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑡𝑜𝑘 − 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑦 

Společnost potřebuje hotovost ke splácení závazků a za účelem navýšení pracovního 

kapitálu, který je součtem běžných aktiv a prakticky dává odpověď na schopnost 

jejího fungování, příp. existence. Pro rozvoj společnosti je klíčová potřeba hotovosti 
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na investice a pokud z analýzy hotovosti vyplyne nedostatek čistého hotovostního 

toku, může si zajistit dodatečné prostředky například navýšením krátkodobých a 

dlouhodobých závazků, emisí nových akcií, prodejem aktiv, případně jejich zpětný 

nájem, redukcí v objemu plánovaných investic, zefektivněním inkasní politiky, 

snížením objemu zásob, snížením nebo úplným pozastavením výplaty dividend, 

nebo v nejhorším případě snížením úrovně výroby. 

Tabulka 23: Analýza hotovostního toku 

Hotovostní tok 2010 2011 2012 2013 2014 

Hrubý hotovostní tok 1 297 634 338 880 313 362 -508 024 431 303 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2009-2014, vlastní výpočty 

Společnost nevyplácí žádné dividendy, tudíž čistý hotovostní tok se rovná hrubému. 

 

Ačkoli hodnotit finanční výkonnost v budoucnu v podstatě výhradně na historických 

datech nepůsobí příliš věrohodně, možnosti, jak ji alespoň odhadnout, existují. 

Zejména u Altmanova modelu jsou pochyby na místě, protože vychází pouze 

z finančních ukazatelů. Ne tak co se týče ratingu, který zohledňuje také nefinanční 

skutečnosti. 

Altmanův model 

Kromě omezení plynoucí ze standardizovaných metod a postupů finančního 

účetnictví lze považovat za hlavní nedostatek, zvláště pro potřeby výnosového 

oceňování, orientaci na minulost. Stanovit předpokládanou budoucí finanční 

výkonnost na základě minulých výsledků nemusí být vždy dostatečně relevantní. 

Model, který tento problém řeší a na základě poměrových ukazatelů posuzuje 

výkonost společnosti v horizontu 2 až 5 let, se nazývá Altmanův model. Existuje 

několik podob, které se přizpůsobují podnikům např. v závislosti na tom, zda jsou 



obchodované burze, nebo podle používaných účetních standardů. Pro tento případ 

využiji obecnou formulaci pro akciové společnosti neobchodované na burze:24 

𝑍𝐸𝑇𝐴 = 3,107×𝑅1 + 0,998×𝑅2 + 0,42×𝑅3 + 0,847×𝑅4 + 0,717×𝑅5 

𝑅1 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  

𝑅2 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  

𝑅3 = úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖í 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦⁄  

𝑅4 = 𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  

𝑅5 = č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  

K vyhodnocení ukazatele se využívá stanovených rozmezí, která definují finanční 

situaci: 

>2,90 bonitní podnik; 

1,23-2,90 šedá zóna; 

<1,23 bankrotní podnik. 

Tabulka 24: ZETA Score 

Altmanův model 2010 2011 2012 2013 2014 

ZETA 1,62 1,38 1,31 1,22 1,52 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Z výsledků vychází, že podnik v roce 2013 balancoval na hraně šedé zóny a 

bankrotního podniku, nicméně situace se již v roce 2014 přiblížila té z roku 2010. 

Rating 

Primárně u společností obchodovaných na burze se používá hodnocení, které 

zpracovávají ratingové agentury a pomocí daného systému je definována finanční 

výkonnost a stabilita dané společnosti, resp. riziko pro věřitele. Rating je odrazem 

nejen účetních výkazů, ale také faktorů jako například řízení společnosti, vládní 

politika, obchodní vztahy apod. 
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Bohužel pro Skanska a.s. žádné hodnocení není k dispozici, pouze pro její mateřskou 

společnost Skanska AB – ta získala v roce 2014 od MSCI rating AAA, což je nejlepší 

možné hodnocení.25 

 

Diskontní sazbu společnost uvažuje na úrovni vážených průměrných nákladů na 

kapitál. Jako historické údaje o WACC použiji hodnoty stanovené samotnou 

společností Skanska. 

Tabulka 25: Náklady na kapitál 

WACC 2010 2011 2012 2013 2014 

WACC dle Skanska 9,30 % 11,00 % 11,00 % 9,00 % 8,00 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska AB 2010-2014 

Podstatnou roli v tomto ohledu hraje fakt, že společnost nevyužívala žádné úročené 

úvěry. Za zmínku stojí také fakt, že tuto sazbu využívá pouze pro hodnocení 

dlouhodobých projektů, např. při nákupu firem. V případě stavebních zakázek volí 

diskontní sazbu ve výši cca 3 %, což je nyní jejich reálná výnosnost.26 

 

Způsob, jak hodnotit finanční situaci společnosti s vnějším prostředím, představuje 

benchmarking. Spočívá v porovnání dané společnosti s konkurenčními subjekty 

nebo s určitým odvětvím trhu. Bezpochyby se jedná o užitečný analytický nástroj 

doplňující pohled na finanční situaci společnosti. 

Využil jsem systému Ministerstva průmyslu a obchodu a několik finančních 

ukazatelů porovnal s průměrem mezi stavebními podniky v ČR (F podle CZ-NACE). 
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Tabulka 26: Benchmarking – relevantní trh 

Benchmarking 2010 2011 2012 2013 2014 

Rent. vlastního kapitálu 

(ROE) 

Trh 11,84 % 9,20 % 6.76 % 6,52 % 5,87 % 

Skanska 8,57 % 0,18 % -1,24 % -9,82 % 2,35 % 

Produkční síla (EBIT/Aktiva) 
Trh 6,21 % 4,55 % 3,32 % 3,09 % 3,00 % 

Skanska 4,46 % 0,49 % -0,55 % -4,78 % 1,82 % 

Marže (EBIT/Obrat) 
Trh 6,58 % 5,07 % 3,75 % 3,61 % 3,35 % 

Skanska 4,63 % 0,63 % -0,79 % -7,28 % 2,01 % 

Obrat aktiv (Obrat/Aktiva) 
Trh 0,94 0,90 0,89 0,86 0,90 

Skanska 0,96 0,78 0,70 0,66 0,90 

VK/Aktiva 
Trh 37,31 % 38,56 % 40,96 % 40,12 % 40,53 % 

Skanska 42,41 % 44,78 % 46,30 % 45,97 % 46,24 % 

UZ/Aktiva 
Trh 47,20 % 47,83 % 47,82 % 48,37 % 47,48 % 

Skanska 42,41 % 44,78 % 46,30 % 45,97 % 46,24 % 

CZ/Zisk 
Trh 75,22 % 77,64 % 76,23 % 74,31 % 74,77 % 

Skanska 82,36 % 17,84 % 98,57 % 92,59 % 60,46 % 

Likvidita 1 
Trh 0,40 0,44 0,39 0,25 0,42 

Skanska 0,18 0,17 0,27 0,18 0,09 

Likvidita 2 
Trh 1,50 1,57 1,62 1,51 1,53 

Skanska 1,43 1,56 1,60 1,66 1,80 

Likvidita 3 
Trh 1,72 1,77 1,85 1,74 1,70 

Skanska 1,83 1,98 1,98 1,97 1,89 

Zdroj: MPO – Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA, výroční zprávy 

společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

V porovnání s tržním průměrem společnost zaostává v hodnocení výkonnosti, jako 

je rentabilita vlastního kapitálu, produkční síla a marže, což je vše důsledkem 

nízkého zisku. V ostatních případech se jedná o podobné hodnoty, pouze likvidita 1 

(hotovostní) je výrazněji nižší vlivem využívání cashpoolingu.27 
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Z provedené finanční analýzy a porovnání s konkurencí vyplývá, že společnost 

Skanska a.s. se během sledovaných let 2010 až 2014 musela potýkat se stagnací trhu 

a také se musela vyrovnat s mylným nadhodnocením zásob, což se nejvíce projevilo 

v roce 2013, kdy byla provedena oprava účetních výkazů. V roce 2014 se však situace 

zdá být pod kontrolou, údaje to potvrzují. Otázkou je, zda se podaří v následujících 

letech zvýšit ziskovou marži, nicméně ani to by nemělo ohrozit budoucí stabilitu 

společnosti z finančního hlediska. 

Finanční zdraví podniku lze závěrem vyhodnotit jako dostatečné, aby se dalo 

předpokládat jeho neomezené trvání do budoucna. Potvrdit tento předpoklad má 

za účel následující strategická analýza. 

 

Druhým předpokladem pro co možná nejpřesnější ocenění společnosti je rozbor 

strategických aspektů. Na rozdíl od finanční analýzy nepracuje s finančními daty, je 

však s nimi velice úzce spjata, navíc kromě samotné společnosti uvažuje také 

s vnějším prostředím, ve kterém se pohybuje a které ji bezpochyby zásadně 

ovlivňuje. Celkově se jedná spíše o tvůrčí proces, což však může způsobit výraznější 

nepřesnosti, pokud není sestavena důsledně, avšak přitom je strategická analýza tím 

nejdůležitějším pro tvorbu predikcí z pohledu výnosového oceňování.28 

Charakteristika analyzovaných dat se odvíjí od konkrétní společnosti, jako např. 

právní a vlastnická forma, obor činnosti podnikání apod., v podstatě je ale nutné 

zachytit maximum adekvátních údajů, které zapadají do velice komplexní 

problematiky oceňování. 

Data získaná strategickou analýzou v zásadě určují, zda je budoucnost oceňované 

společnosti perspektivní, zda má potenciál v dlouhodobém horizontu generovat 

výnosy a konkretizuje její předpoklady a zdroje. V případě hodnotově perspektivních 
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společností se daný horizont uvažuje jako nekonečný – tzv. going concern princip. 

Tento princip neomezeného trvání je v praxi právě ovlivněn vnějším a vnitřním 

potencionálem, což je předmětem zkoumání společnosti ve vztahu k danému trhu. 

V praxi však pochopitelně nefunguje automatický předpoklad principu efektivního 

fungování, a tedy tvorby přidané hodnoty v neomezeném horizontu, a pokud daná 

společnost tento předpoklad nesplňuje, není výnosová metoda pro její ocenění 

vhodná a použije se některá z majetkových metod. Druhou část představuje analýza 

konkurence, která se zaměřuje na monitorování konkurenční síly a práci 

s konkurenčními výhodami. Celkovým výstupem tohoto procesu je ocenění vývoje 

výnosů, produktových tržeb a prodejů v peněžních jednotkách na základě 

odvozeného tržního podílu a daného vytěžitelného trhu. Tyto faktory by následně 

měla potvrdit finanční analýza a celkově je třeba s nimi uvažovat jako s primárním 

vstupem a generátorem hodnoty, co se celého výnosového ocenění týče. 

Pro konkrétnější vymezení je vhodné provést úvodní strategickou analýzu, která by 

pro účely komplexního ocenění měla specifikovat právní a vlastnickou strukturu, 

vlastnické podíly, obor a charakteristiku hlavní činnosti, organizační strukturu, 

pokud možno úplnou historii, trh včetně tržního podílu, konkurenci, ekonomická a 

hospodářská data, marketing, odbyt, dodavatele, obchodní politiku, výrobu, provoz, 

lidské zdroje, řízení a v neposlední řadě základní strategii podnikání. 

 

Základním kamenem strategické analýzy je vymezení, rozbor a prognóza celkového 

trhu a jeho segmentů z hlediska kupujícího, protože právě tržní poptávka 

v kombinaci s nabídkou určuje výslednou tržní cenu (hodnotu).29 V tomto případě se 

jedná o tržní pohled na danou společnost. Klíčové pro vypovídací schopnost metody 

DFC a jí podobné jsou totiž tržní diskontní sazba, věrohodný odhad a kvalifikovaná 

prognóza budoucích volných hotovostních toků. Stejně tak je třeba se na společnost 
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dívat z investorského pohledu, kdy rozhodují celkové náklady kapitálu WACC 

odvozené z trhu a s tím také požadovaný výnos poskytovatelů kapitálu s ohledem 

na rizika spojené s investicí do společnosti, jež představují alternativní náklad. 

V praxi jsou běžně využívány časové řady a indexy v horizontu minimálně pěti let, 

které ukazují vývoj například ekonomických šetření, statistických výzkumů týkající se 

výroby, spotřeby, prodejů produktů, vývoje domácností, cenové indexy, 

demografický vývoj apod. Předmětem analýzy jsou také minulá tempa růstu, ze 

kterých se vychází při určování budoucích trendů vývoje daných ukazatelů. Mimo to 

se hojně využívá matematicko-statistických metod a postupů, jako například 

regresní analýza, analýza časových řad, trendů a ukazatelů nebo i modelování a 

prognózování. Všechna tato data jsou pak přeměněna do odhadů vývoje výnosů, 

tržeb a prodejů včetně tempa jejich růstu ve finančních, případně fyzických 

jednotkách. Ve své zásadě to znamená specifikovat a finančně vymezit trh včetně 

jeho segmentů z pohledu zákazníků.30 

Vymezení relevantního trhu se skládá z dílčích komponent podle určitých hledisek, 

jakými zpravidla bývá produkt, region, konkurence, obchodní partneři nebo 

distribuce. 

Analýzu trhu je možné provést například pomocí analýzy externího realizačního 

potenciálu AEP, jejíž podoba bude záviset na metodě oceňování, a především oblasti 

podnikání.31 Principem je stanovení kritérií s následným bodovým ohodnocením a 

určitou váhou. Doplnit ji lze částí SWOT analýzy, která taktéž zohledňuje vnější 

prostředí, konkrétně příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). Účelem je 

pozorování vývoje ekonomiky a daného trhu tak, aby bylo možné odhadnout 

pravděpodobný růst tohoto a celkového trhu. 
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Vymezení relevantního trhu 

Věcné vymezení 

Hlavní ekonomickou činností společnosti podle systému klasifikace CZ-NACE32 je 

odvětví F Stavebnictví, přičemž tato kategorie zahrnuje následující činnosti – 41 

Výstavba budov, 42 Inženýrské stavitelství a 43 Specializované stavební činnosti. 

Podle zápisu v obchodním rejstříku33 se jedná o široké spektrum činností spojených 

se stavebnictvím. 

Regionální vymezení 

Z hlediska státních regionů působí společnost v České republice, na jejímž trhu 

generuje dominantní část tržeb (přes 80 %), prakticky rovnovážně v pozemním a 

dopravním stavitelství. V zahraničí se jedná o státy Evropské unie, konkrétně 

Slovensko, kde však podniká prostřednictvím organizační složky nebo dceřiné 

společnosti Skanska SK a.s.34 V Polsku a Švédsku má sice skupina Skanska dceřiné 

společnosti, avšak Skanska a.s. na těchto trzích pomáhá s dodávkou prací, zejména 

ve specializovaných oblastech. Dále dodává do Norska a své organizační složky má i 

pro Maďarsko a Rumunsko, zde se ale zatím jedná o zanedbatelné tržby. 

V zahraničních zemích staví zejména dopravní stavby a specializované konstrukce, 

důležitou roli v tomto ohledu hraje opláštění budov, které se týká celé Evropy.35 

Vymezení z hlediska zákazníků 

Zákazníky lze rozdělit na dvě skupiny – soukromí, jimiž bývají právnické osoby, 

zejména developerské společnosti, méně pak fyzické osoby, a veřejní, kdy se jedná 

o státní organizace, jako jsou ministerstva, kraje, obce a podobně, přičemž zadávání 

zakázek je v tomto případě regulováno zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

Poměr objemu zakázek v oblasti soukromé a veřejné sféry je asi 50:50. 

 

                                                   

 

32 Klasifikace ekonomických činností podle ČSÚ dostupná na: https://czso.cz 
33 Dostupné na webu Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik 
34 Výroční zpráva společnosti Skanska a.s. 2014 
35 Informace získané z konzultace se zaměstnanci společnosti Skanska a.s. 



Vymezení z hlediska konkurence 

Konkurence je v oboru stavebnictví velice silná. Jedná se o tradiční obor, na trhu tak 

existuje mnoho zavedených podniků, které pokrývají poptávku ve všech oborech. 

Ačkoli společnost patří mezi největší v ČR a může si dovolit usilovat o ty největší 

zakázky, které jsou pro menší podniky nedosažitelné z důvodu nedostatku kapitálu 

a pracovních sil, má v tomto směru několik silných konkurentů, s nimiž není 

jednoduché na relativně malém trhu, kterým je Česká republika, soupeřit. 

V minulosti měla Skanska a.s. dominantní postavení na tomto trhu a navzdory 

ústupu z této pozice v důsledku změny strategie, stabilně zůstává mezi největšími 

společnostmi. Konkurenci má společnost také na zahraničních trzích, kde působí, a 

kde vidí potenciál do budoucna pro případ další stagnace českého trhu. 

Charakteristika relevantního trhu 

Vzhledem k faktu, že Česká republika je primárním trhem pro společnost Skanska 

a.s. a dodávky na jednotlivé zahraniční trhy nejsou příliš stabilní, charakteristika trhu 

se bude týkat převážně právě stavebnictví v ČR. 

Postavení stavebnictví v ekonomice 

Pro zobrazení pozice stavebnictví v rámci národní ekonomiky jsem využil objemy 

produkce, které vstupují do výpočtu hrubého domácího produktu v členění podle 

průmyslových odvětví. Jedná se souhrn vlastních výrobků a služeb, změnu zásob, 

aktivaci a zboží určeného pro přeprodej, snížený o náklady na prodané zboží.36 

                                                   

 

36 Metodika ČSÚ: Quarterly National Accounts Inventories 



Graf 1: Produkce v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ 

Během sledovaných let sice celková produkce v ČR rostla, stavebnictví v tomto 

ohledu ale naopak až do roku 2013 klesalo, mírný nárůst v roce 2014 je příslibem do 

dalších let. 

Dále jsem využil údaje o tvorbě hrubého fixního kapitálu, které vyjadřují investiční 

aktivitu dané ekonomiky. Stavebnictví se týká především Obydlí a Ostatní budovy a 

stavby. 
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Graf 2: Tvorba hrubého fixního kapitálu v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ 

Celková tvorba hrubého fixního kapitálu se držela na obdobné úrovni, podíl 

stavebních investic má však stagnující tendenci. 

Stavební výroba 

Nejvyužívanějším ukazatelem vypovídajícím o růstu stavebního trhu bývá index 

stavební produkce, který vychází z vývoje stavebních prací přeceněných do stálých 

cen, a to prováděných podniky s převažující stavební činností.37 

                                                   

 

37 Metodika ČSÚ: Stavebnictví 
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Graf 3: Index stavební produkce v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ 

Do roku 2013 se situace ve stavebnictví jen zhoršovala, což potvrzuje index stavební 

produkce. Inženýrské stavitelství zaznamenalo větší propad než pozemní 

stavitelství, nyní však začíná opět růst vyšším tempem. 

Pro doplnění uvádím index stavební produkce také na zahraničních trzích, kde 

Skanska a.s. momentálně působí, tedy Polsko, Švédsko a Norsko. 

Graf 4: Index stavební produkce na zahraničních trzích 

 

Zdroj: Eurostat 
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Údaje o počtu a hodnotě stavebních povolení informují o stavbách připravených 

k zahájení výstavby. 

Graf 5: Stavební povolení v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ 

Hodnota vydaných stavebních povolení bohužel celé období klesala, a to i v roce 

2014. Oproti tomu počet vydaných povolení až na propad v roce 2012 roste, což 

znamená, že průměrná hodnota jedné plánované stavby se snižuje. 

Stavební zakázky 

Podrobnější informace o nasmlouvaných zakázkách podává hodnota a počet nových 

zakázek. 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2010 201 2012 2013 2014

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Počet vydaných stavebních povolení

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v mil. Kč



Graf 6: Nové stavební zakázky v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ 

Údaje o nových zakázkách potvrzují příznivý obrat ve vývoji stavebnictví v roce 2014 

a příslib pro vyšší zásobu práce do budoucna. 

O zakázkách v průběhu výstavby informuje stav počtu a hodnoty stavebních zakázek 

vždy ke konci účetního období. 

Graf 7: Stávající stavební zakázky v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Také v případě rozpracovaných zakázek se situace vyvíjí příznivě, přičemž je třeba 

podotknout, že velký podíl na tomto faktu mají zakázky v zahraničí, ale také veřejný 

sektor. 

Konjunktura 

Vnímání budoucího vývoje stavebnictví z pohledu podnikatelů a zaměstnanců 

stavebních firem se vyjadřují pomocí salda indikátorů důvěry, které zahrnuje 

očekávání poptávky a zaměstnanosti, a které je vyjádřeno v % jako rozdíl mezi 

odpověďmi růst a pokles.38 

Tabulka 27: Konjunktura ve stavebnictví 

Konjunktura ve stavebnictví 2010 2011 2012 2013 2014 

Saldo indikátorů důvěry ve stavebnictví -44,0 -44,0 -45,5 -52,5 -21,5 

Zdroj: ČSÚ 

Důvěra ve stavebnictví byla do roku 2013 velmi malá a ačkoli je hodnocení i v roce 

2014 záporné, jedná se o pozitivní vývoj. Takto negativní hodnocení může být 

zapříčiněno především proběhlou krizí ve stavebnictví, které trvá již dlouhou dobu a 

navzdory momentálnímu zlepšení je situace daleko za výsledky, které byly běžné 

před rokem 2008. 

Produkční charakteristiky 

Základním údajem hodnotící podniky na daném trhu je jejich obrat. 

 

                                                   

 

38 Metodika ČSÚ: Konjunkturální průzkum 



Tabulka 28: Obrat stavebních podniků v ČR 

 

Zdroj: Eurostat, ČNB, vlastní výpočty 

Velikost relevantního trhu 

Vzhledem k tomu, že z údajů o velikosti trhu bude odvozována predikce tržeb, 

rozhodl jsem se pro odhad velikosti trhu využít údaje o obratu podniků s převažující 

stavební činností (F podle CZ-NACE) s 250 a více zaměstnanci v ČR. Jedná se o sumu 

celkových tržeb39 stavebních podniků se sídlem v ČR. Zdrojová data jsou v eurech, 

přepočet do Kč jsem provedl pomocí průměrného ročního kurzu uváděného ČNB. 

Tabulka 29: Analýza relevantního trhu 

Relevantní trh 2010 2011 2012 2013 2014 

Relevantní trh v mil. Kč 203 294 185 479 175 121 151 470 164 419 

Vývoj -8,0 % -8,8 % -5,6 % -13,5 % 8,5 % 

Zdroj: Eurostat, ČNB, vlastní výpočty 

Průměrný růst relevantního trhu byl ve sledovaném období -5,7 %. 

 

                                                   

 

39 Celkové tržby (na domácím a zahraničních trzích) = tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb + ostatní tržby 
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Analýza atraktivity relevantního trhu 

Dále je třeba trh charakterizovat z takových hledisek, která pomohou stanovit 

atraktivitu trhu. Jednotlivým faktorům se přiřadí míra zatížení na celkovém výstupu 

a pomocí ohodnocení reflektující stav se zjistí celkové ohodnocení. 

Velikost trhu 

Společnost Skanska a.s. má dostatek potřebných prostředků k tomu, aby mohla 

působit na celém území ČR i na některých zahraničních trzích v EU. 

Růst trhu 

Stavebnictví v ČR se okolo roku 2011 dostal do krize, ze které se sice zotavuje, další 

výhled však není příliš optimistický. Je to dáno zejména celkovou ekonomickou 

situací a ochotou zákazníků investovat do staveb, dále pak investičními plány 

zadavatelů veřejných zakázek. Nejlépe o vývoji trhu vypovídá index stavební 

produkce: 

Tabulka 30: Index stavební produkce v ČR 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Index stavební produkce – stálé ceny, 2010=100 100,0 96,4 89,1 83,1 86,7 

Zdroj: ČSÚ 

V ostatních zemích, zejména v Polsku a na Slovensku je však výhled pozitivnější. 

Intenzita konkurence 

Konkurenční síla je v ČR na vysoké úrovni, což se projevuje jak v nabízených cenách, 

tak v boji o samotné získání zakázek. Společnosti se proto snaží expandovat na 

zahraniční trhy. 

Průměrná rentabilita 

Ačkoli se průměrná rentabilita vlastního kapitálu ROE stavebních podniků v ČR do 

roku 2011 pohybovala nad desíti procenty, po tomto roce klesly na hodnoty okolo 

šesti procent. 

 



Tabulka 31: Průměrná rentabilita stavebních podniků v ČR 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ČR – rent. vlastního kapitálu (ROE) 11,84 % 9,20 % 6.76 % 6,52 % 5,87 % 

Zdroj: MPO – Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA 

Bariéry vstupu 

Vstoupit na stavební trh v ČR lze vzhledem k silné konkurenci a celkovým 

podmínkám hodnotit jako velice obtížné. Mnoho zavedených podniků bojuje o svou 

existenci. 

Možnosti substituce 

Stavební výrobky nelze žádným způsobem nahradit. 

Citlivost na konjunkturu 

Stavebnictví je značně citlivé na změny hospodářského cyklu. Pokud nastane období 

útlumu, investice do výstavby se také sníží, protože se nejedná o statky nezbytné 

spotřeby, bytových prostor není nedostatek. 

Graf 8: Závislost HDP a stavební produkce v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ 
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 Z grafu je zřejmé, že vývoj stavebnictví je na vývoji HDP závislý, ovšem na rozdíl od 

něj nyní stagnoval. 

Struktura zákazníků 

Zákazníky lze rozdělit na dvě hlavní skupiny – soukromé a veřejné. Soukromými 

zákazníky mohou být fyzické osoby, nebo právnické osoby, zejména obchodní 

společnosti, jejichž záměrem bývají bytové nebo průmyslové stavby. Veřejné 

zákazníky pak představuje stát a obce, kteří investují nejčastěji do dopravních, 

inženýrských staveb a staveb potřebných pro poskytování veřejných služeb. 

Vyhodnocení 

Metodiku jsem sestavil následovně – každému faktoru jsem přiřadil váhu, která 

určuje důležitost faktoru (1 – nejmenší, 3 – největší). Následně jsem každé kritérium 

ohodnotil body (0 – nejhorší, 3 – průměr, 6 – nejlepší), váhu jsem vynásobil body a 

tyto hodnoty sečetl. Tento počet bodů jsem vydělil maximálním možným počtem 

bodů a získal procentuální hodnocení (0 % - nejhorší, 50 % - průměr, 100 % nejlepší). 

Tabulka 32: Příležitosti a hrozby 

FAKTOR váha 0 1 2 3 4 5 6 váha x body 

Velikost 2      X  10 

Růst 3   X     6 

Intenzita konkurence 3  X      3 

Průměrná rentabilita 2   X     4 

Bariéry vstupu 1  X      2 

Možnosti substituce 1 X       0 

Citlivost na konjukturu 2   X     4 

Struktura zákazníků 1     X   4 

Celkem 15        33 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnocení: 33 bodů z 90 možných – 37 % 

Příležitosti 

¬ Velikost dosažitelného trhu 

¬ Nové zahraniční trhy 



¬ Dopravní stavby (železnice), opláštění budov 

Hrozby 

¬ Veřejné zakázky 

¬ Levnější konkurence 

Potenciál společnost vidí v oblasti železničního stavitelství, kde předpokládá nárůst 

zakázek a investuje tedy do strojů formou leasingu. Znatelně se také rozvíjí 

provádění speciálních systémů opláštění budov, což se týká celé Evropy. 

Faktory ovlivňující relevantní trh 

Prognóza vývoje daného trhu závisí na faktorech, které jej ovlivňují, a je proto 

nezbytné vzít je v úvahu. 

Protože stavebnictví je z podstatné části tvořeno veřejnými zakázkami, velice záleží 

na investiční politice státu. Ta je v případě zemí Evropské unie navíc ovlivněna 

dotacemi, plynoucími právě z EU. Rok 2014 byl v tomto směru štědrý, hospodářská 

situace je na vzestupu a ochota investovat je patrná, ovšem v dalších letech bude 

záviset na tom, zda budou připravené projekty a zda se vyčerpají přidělené fondy. 

Z legislativního hlediska je stavebnictví ovlivňováno především „Stavebním 

zákonem“ a „Zákonem o zadávání veřejných zakázek“. Vzhledem k plánovaným 

změnám „Zákona o zadávání veřejných zakázek“, které by měly zvýhodnit eticky 

jednající společnosti, lze spatřit ve srovnání s konkurenty výhodu v dlouhodobém 

horizontu. 

Prognóza vývoje relevantního trhu 

Pro určení prognózy jsem vycházel ze závislosti stanoveného relevantního trhu na 

HDP ČR. Využil jsem prognózy HDP Mezinárodního měnového fondu (IMF) a pomocí 

lineární regresní analýzy zjistil rovnici určující právě závislost tempa růstu 

relevantního trhu na tempu růstu HDP. Následně jsem dosadil do zjištěné rovnice a 

tím vypočítal prognózu vývoje trhu. Veškeré hodnoty jsou převedeny do Kč podle 

průměrného kurzu za daný rok České národní banky. 



Délku 1. fáze jsem stanovil na standardních 5 let, což by na jednu stranu měla být 

dostatečně dlouhá doba pro přesnější zachycení vývoje trhu v blízké budoucnosti. 

Na druhou stranu je stavebnictví tradiční obor, který ve stabilním ekonomickém 

prostředí nepostihují příliš velké výkyvy, tudíž by délka právě 5 let měla stačit. 

Tabulka 33: Analýza a prognóza vývoje relevantního trhu 

Analýza 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP České republiky – běžné ceny v mil. Kč 3 953 651 4 033 755 4 059 912 4 098 128 4 313 789 

Tempo růstu 0,8 % 2,0 % 0,6 % 0,9 % 5,3 % 

Relevantní trh – běžné ceny v mil. Kč 203 294 185 479 175 121 151 470 164 419 

Tempo růstu -8,0 % -8,8 % -5,6 % -13,5 % 8,5 % 

Prognóza 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP České republiky – běžné ceny v mil. Kč 4 554 838 4 722 254 4 907 011 4 876 263 4 817 089 

Tempo růstu 5,6 % 3,7 % 3,9 % -0,6 % -1,2 % 

Relevantní trh – běžné ceny v mil. Kč 178 397 180 509 184 283 156 129 128 770 

Tempo růstu 8,5 % 1,2 % 2,1 % -15,3 % -17,5 % 

Zdroj: ČSÚ, Eurostat, IMF, ČNB, vlastní výpočty 

Protože období, z něhož byla počítána regresní analýza bylo příliš specifické, nelze 

na základě takových údajů stanovit budoucí vývoj. Prognóza relevantního trhu proto 

bude provedena vlastním odhadem. 

V roce 2013 se stavebnictví40 v ČR dostalo na desetileté minimum, přičemž v roce 

2014 se trend obrátil a vyšší tempo růstu ekonomiky společně s přísunem dotačních 

fondů znamenalo růst stavebnictví o 8,5 %. Také v následujících letech by tempo 

růstu mělo pokračovat solidním tempem, je však avizován nedostatek připravených 

projektů, což může potenciálně znamenat zpomalení růstu. Do roku 2019 se 

očekává další méně razantní růst, záležet bude na přidělených dotačních fondech 

z EU, a právě na připravenosti zakázek. Predikovaný růst celé ekonomiky tyto 

                                                   

 

40 Ve smyslu vymezeného relevantního trhu 



předpoklady potvrzuje. Odhad vývoje trhu po roce 2020 je velice nejistý, nicméně 

zřejmě nelze očekávat značné výkyvy, proto jsem zvolil tempo růstu 2,0 %. 

Tabulka 34: Prognóza vývoje relevantního trhu 

Prognóza 2015 2016 2017 2018 2019 

Tempo růstu 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,2 % 2,0 % 

Relevantní trh – běžné ceny v mil. Kč 170 173 175 279 179 661 183 613 187 285 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Graf 9: Vývoj stavebního trhu 

 

Zdroj: ČSÚ, Eurostat, IMF, ČNB, vlastní výpočty 

 

Druhou část SWOT analýzy představují silné stránky (strenghts) a slabé stránky 

(weaknesses) společnosti, jež navazují na analýzu interního prostředí AIP, která se 

skládá z analýzy přímých a nepřímých konkurenčních faktorů. Dokážeme tím 

zodpovědět otázku schopnosti využít relevantní trh včetně příležitostí vůči 

konkurenci a čelit rizikům daného trhu, což nás dovede ke stanovení tržního podílu 

společnosti, který vychází z analýzy konkurence a posléze její konkurenční síly na 

daném trhu a samozřejmě také k odhadu vývoje tržního podílu. Obdobně jako 

v celém procesu oceňování se vychází z minulých hodnot k budoucím trendům a 
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dále k prognózám vývoje v dlouhodobém hledisku s využitím veškerých dostupných 

analytických vstupů a technik vyjmenované již v popisu analýzy trhu. Navíc je klíčové 

určit a konkretizovat konkurenční subjekty, primárně hlavní přímé konkurenty a 

rozhodující konkurenční faktory, což lze považovat za zásadní krok v celé strategické 

analýze. Samotný tržní podíl lze odvodit z poměru tržeb [net sales] k stanovené 

velikosti referenčního trhu. Kromě oceňované společnosti je vhodné odvodit také 

relativní tržní podíly konkurenčních společností, z čehož získáme konkurenční 

srovnání. Poté bude možná identifikace shodných parametrů a konkurenčních 

faktorů a následně provádění porovnávání a plánování tržní výkonnosti. Mimo to 

také pracovat s odhady budoucího vývoje při zhotovování variantních scénářů a 

rozhodování za účelem efektivního ovlivňování budoucnosti pro dosažení 

podnikových cílů. Za nadstavbový cíl je pak v současnosti považována maximalizace 

přidané hodnoty a posléze tedy maximální možná tržní hodnota společnosti. 

Vymezení relevantních konkurentů 

Za nejvýznamnější konkurenční společnosti se považují největší stavební společnosti 

v ČR – Metrostav a.s., EUROVIA CS, a.s., STRABAG a.s., HOCHTIEF CZ a.s. a OHL ŽS, 

a.s. 

Metrostav a.s. 

Metrostav je jako jediná z konkurentů čistě česká společnost, která není vlastněna 

mateřskou zahraniční společností. Vyjímá se také tím, že v posledních letech si drží 

největší tržní podíl v České republice. Dokázala také bez vlivu na objem tržeb 

překonat ekonomickou krizi okolo roku 2011. Zaměřuje se na občanskou, bytovou i 

průmyslovou výstavbu, na dopravní stavby, trasy metra, podzemní stavby a jiné 

inženýrské stavby. Ve svém portfoliu má také developerské projekty. 

Certifikace a normy: ISO 9000, OHSAS 18001:2008, ČSN ISO 14001, EMAS, SA 8000 

EUROVIA CS, a.s. 

EUROVIA CS je vlastněna francouzskou společností EUROVIA spadající pod koncern 

VINCI. V České republice je lídrem v dopravním stavitelství, které tvoří podstatnou 

část tržeb – okolo 80 %. Má vlastní surovinovou základnu, což je pro výstavbu silnic 



a železnic jako hlavních produktů výhodné. Svoji činnost se snaží rozšiřovat o 

sportovní stavby, projekty ochrany životního prostředí, rekonstrukce památkových 

center nebo speciální inženýrské stavby. 

Certifikace a normy: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 

STRABAG a.s. 

STRABAG pro ČR je součástí koncernu STRABAG SE. Zaměřuje se na realizaci všech 

druhů dopravních, pozemních a inženýrských staveb. 

Certifikace a normy: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, EMAS, 

ČSN ISO/IEC 27001 

HOCHTIEF CZ a.s. 

HOCHTIEF CZ patří pod nadnárodní společnost HOCHTIEF. Zabývá se především 

realizací bytové, občansko-administrativní, průmyslové, ekologické, 

vodohospodářské výstavby včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury. 

Certifikace a normy: EMAS 

OHL ŽS, a.s. 

OHL ŽS přísluší ke španělské skupině OHL. Staví pozemní, vodohospodářské, 

podzemní, silniční, železniční, inženýrské stavby a sanace. Služby také poskytuje 

v oblasti technologií, zařízení, mechanizace, dopravy a distribuce a obchodu 

s elektřinou. 

Certifikace a normy: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, EMAS 

Pro srovnání konkurenčních podniků jsem využil finanční ukazatele, které co možná 

nejvíce objektivně hodnotí jejich výkonnost – tržby, provozní zisková marže a 

výnosnost celkových aktiv. 

 

 

 



Tabulka 35: Srovnání s konkurencí 

Srovnání s konkurencí 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby v mil. Kč 

Skanska a.s. 20 200 15 417 12 743 10 796 12 391 

Metrostav a.s. 21 241 21 491 20 656 20 575 20 298 

EUROVIA CS, a.s. 18 693 15 901 10 295 9 675 11 515 

STRABAG a.s. 17 187 15 071 12 769 12 537 11 225 

OHL ŽS, a.s. 10 269 8 995 8 846 8 277 10 470 

HOCHTIEF CZ a.s. 5 049 5 087 3 718 4 705 5 451 

Provozní zisková 

marže 

Skanska a.s. 5,71 % 0,92 % -0,22 % -6,63 % 2,40 % 

Metrostav a.s. 4,50 % 3,99 % 4,40 % 3,78 % 2,36 % 

EUROVIA CS, a.s. 4,30 % 3,88 % 2,24 % 0,97 % -1,22 % 

STRABAG a.s. 2,47 % 2,92 % 2,08 % 3,04 % 1,59 % 

OHL ŽS, a.s. 3,21 % 4,88 % 2,22 % 0,14 % -4,00 % 

HOCHTIEF CZ a.s. 1,51 % 1,66 % 3,01 % 1,57 % 2,26 % 

Výnosnost celkových 

aktiv 

Skanska a.s. 3,64 % 0,08 % -0,57 % -4,52 % 1,09 % 

Metrostav a.s. 3,71 % 3,66 % 1,50 % 1,42 % 2,39 % 

EUROVIA CS, a.s. 5,12 % 9,11 % 7,48 % 7,34 % 2,60 % 

STRABAG a.s. 2,69 % 3,77 % 2,02 % 4,04 % 1,10 % 

OHL ŽS, a.s. 2,94 % 3,99 % 1,25 % 0,35 % -3,54 % 

HOCHTIEF CZ a.s. 0,15 % 0,63 % 0,69 % 0,55 % 1,68 % 

Zdroj: ČSÚ, výroční zprávy společností Skanska a.s., Metrostav a.s., EUROVIA CS, a.s., STRABAG a.s., 

HOCHTIEF CZ a.s., OHL ŽS, a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Stanovení tržních podílů 

Vzhledem k tomu, že asi 80 % tržeb oceňované společnosti pochází z regionu ČR, 

budu se zabývat tržními podíly pouze pro tento trh. Velikost tržního podílu je 

výsledkem podílu tržeb dané společnosti na daném trhu a stanoveného 

relevantního trhu. 

 

 

 



Tabulka 36: Tržní podíly konkurenčních podniků 

Tržní podíly 2010 2011 2012 2013 2014 

Relevantní trh – běžné ceny v mil. Kč 203 294 185 479 175 121 151 470 164 419 

Skanska a.s. 9,94 % 8,31 % 7,28 % 7,13 % 7,54 % 

Metrostav a.s. 10,45 % 11,59 % 11,80 % 13,58 % 12,35 % 

EUROVIA CS, a.s. 9,20 % 8,57 % 5,88 % 6,39 % 7,00 % 

STRABAG a.s. 8,45 % 8,13 % 7,29 % 8,28 % 6,83 % 

OHL ŽS, a.s. 5,05 % 4,85 % 5,05 % 5,46 % 6,37 % 

HOCHTIEF CZ a.s. 2,48 % 2,74 % 2,12 % 3,11 % 3,32 % 

Zdroj: ČSÚ, výroční zprávy společností Skanska a.s., Metrostav a.s., EUROVIA CS, a.s., STRABAG a.s., 

HOCHTIEF CZ a.s., OHL ŽS, a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Graf 10: Tržní podíly konkurenčních podniků 

 

Zdroj: ČSÚ, výroční zprávy společností Skanska a.s., Metrostav a.s., EUROVIA CS, a.s., STRABAG a.s., 

HOCHTIEF CZ a.s., OHL ŽS, a.s. za roky 2010-2014, vlastní výpočty 

V součtu tyto podniky zaujímají cca 45 % relevantního trhu, tedy tržeb stavebních 

podniků s 250 a více zaměstnanci. 

Pro zobrazení tempa růstu tržeb vůči tržním podílům jsem využil Bostonské matice. 

Zachytil jsem situaci v roce 2010 a 2014 a zobrazil vývoj během tohoto období. 
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Graf 11: Závislost tržního podílu vůči růstu tržeb konkurenčních podniků 

 

Zdroj: Výroční zprávy společností Skanska a.s., Metrostav a.s., EUROVIA CS, a.s., STRABAG a.s., 

HOCHTIEF CZ a.s., OHL ŽS, a.s. za roky 2009-2014, vlastní výpočty 

Skanska a.s. si dokázala udržet druhý největší tržní podíl a nyní její tržby rostou 

slibným tempem v porovnání s konkurenčními podniky. 

Analýza konkurenční síly 

Tržby 

Objem tržeb sice do roku 2013 v porovnání s konkurenty znatelně klesal, nicméně 

tempo růstu tržeb v roce 2014 patří k těm lepším. 

Zisková marže 

Pokud pomineme roky 2011 až 2013, kdy byla ztráta zapříčiněna účetními 

nesrovnalostmi, má Skanska a.s. nejvyšší provozní ziskovou marži. 
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Výnosnost aktiv 

Z hlediska výnosnosti celkových aktiv Skanska a.s. v porovnání s konkurenty nijak 

nevybočuje. 

Portfolio činností 

Pro Skanska a.s. je pozitivní vývoj stavebnictví více směrem k dopravním stavbám, 

navíc má řadu specializací, nad konkurencí má v tomto ohledu výhodu. 

Úspěšnost v zakázkách 

Vzhledem k zásadám společnosti, které jsou zaměřeny na určitou úroveň kvality, 

bezpečnosti a také ziskovosti, se zejména v případě veřejných zakázek staví do jisté 

nevýhody oproti konkurenci. 

Technologie 

Skanska a.s. při realizaci některých projektů využívá BIM (Building Information 

Modelling) a je v tomto směru v ČR lídrem. 

Výzkum a vývoj 

V oblasti výzkumu a vývoje je společnost aktivní, podílí se na vývoji asfaltových 

vozovek, podporuje projekt, jehož cílem je rozšíření využívání BIM, a připravuje 

projekt na vzdělávání zaměstnanců v oblasti systémů řízení stavební výroby. 

Udržitelnost 

Do kategorie udržitelnosti lze zařadit morální hodnoty, na které Skanska a.s. dbá 

zřejmě nejvíce v porovnání s konkurencí. 

Vyhodnocení 

Metodika je obdobná, jako u hodnocení příležitostí a hrozeb relevantního trhu – 

váha přiřazená každému faktoru určuje jeho důležitost (1 – nejmenší, 3 – největší). 

Každé kritérium je následně ohodnoceno body (0 – nejhorší, 3 – průměr, 6 – nejlepší), 

přičemž váhu jsem vynásobil body a hodnoty sečetl. Vydělením tohoto počtu bodů 

maximálním možným počtem bodů jsem pak získal procentuální hodnocení (0 % - 

nejhorší, 50 % - průměr, 100 % nejlepší). 



Tabulka 37: Silné a slabé stránky 

Faktor váha 0 1 2 3 4 5 6 váha x body 

Tržby 3     x   12 

Zisková marže 3      x  15 

Výnosnost aktiv 2    x    6 

Portfolio činností 2     x   8 

Úspěšnost v zakázkách 2  x      2 

Technologie 1     x   4 

Výzkum a vývoj 1     x   4 

Udržitelnost 1     x   4 

Celkem 15        55 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnocení: 55 bodů z 90 možných – 61 % 

Silné stránky: 

¬ Zisková marže 

¬ Široké portfolio činností včetně specializací 

¬ Využívání moderních technologií 

¬ Udržitelnost podnikání 

Slabé stránky: 

¬ Úspěšnost v získávání veřejných zakázek 

¬ Vyšší náklady spojené s prioritami 

Vyhodnocení perspektivnosti podniku 

Výsledkem strategické analýzy je tedy hodnocení atraktivity trhu, které vyšlo 37 %, a 

hodnocení konkurenční síly – 61 %. Údaje se vyhodnotí pomocí matice, která určí 

perspektivnost podniku. 

 



Tabulka 38: Vyhodnocení perspektivnosti 
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Téměř žádná Malá Omezená 

 

Nízká Střední Vysoká 

Atraktivita trhu – 37 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Atraktivita trhu lze ohodnotit jako střední, byť téměř hraničí s nízkou a konkurenční 

sílu lze také ohodnotit jako střední, avšak blíže k velké. Ze zařazení do matice 

vyplývá, že společnost má přijatelnou perspektivnost a je tedy splněný předpoklad 

tzv. going concern neomezeného trvání podniku, tudíž lze přistoupit k prognóze 

tržeb. 

 

Ve výsledku se sloučí předchozí analýzy tak, že prognóza celkového referenčního 

trhu se vynásobí vývojem předpokládaného tržního podílu, čímž stanovíme klíčovou 

prognózu vývoje tržeb, které představují základní generátor hodnoty, přičemž 

finančním potvrzením se uvedené faktory dostávají do agregovaného finančního 

plánu, jenž lze považovat za finální kalkulační vstup výnosových metod, nejdůležitější 

je tempo růstu těchto položek. Postupuje se tak, že minulá tempa růstu zjištěná 

podrobnou analýzou se extrapolují do budoucích očekávaných temp růstu, 

pochopitelně reálných a dosažitelných. Věrohodnost těmto předpokládaným 

hodnotám je vhodné dodat testováním například matematicko-statistickými modely 

nebo ekonomickým zdůvodněním, nejlépe z pohledu nezávislého potencionálního 

investora. Minulý a budoucí růst zjišťovaných hodnotových ukazatelů by měl být 



výsledek celé strategické analýzy, pochopitelně konkrétně vyčíslitelný. Z nich se dále 

odvozuje zisková marže, další podstatný generátor hodnoty, a také operativní 

provozní zisk EBIT, z něhož ve finále získáme čistý hotovostní tok FCF (free cash flow). 

Tržby za prodej zboží 

Tržby z prodeje zboží mají sice minoritní podíl na celkových tržbách, nicméně je 

nelze zanedbat. 

Tabulka 39: Prognóza tržeb za prodej zboží 

Skutečnost 2010 2011 2012 2013 2014 

Tempo růstu tržeb za prodej zboží -40,0 % 20,8 % -71,8 % 9,1 % -14,5 % 

Tržby za prodej zboží v tis. Kč 364 024 439 582 123 764 135 045 115 396 

Prognóza – 1. fáze 2015 2016 2017 2018 2019 

Tempo růstu tržeb za prodej zboží 8,1 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Tržby za prodej zboží v tis. Kč 124 735 125 359 125 985 126 615 127 248 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2009-2014, vlastní výpočty 

Tržby z prodeje zboží nemají s ničím dostatečnou souvislost, během posledních let 

se jejich objem ustálil na hodnotě okolo 125 mil. Kč, proto jsem stanovil hodnotu 

v roce 2010 na úrovni průměru za poslední 3 roky. V následujících letech jsem podle 

tempa růstu stavebních děl v roce 2014 stanovil tempo růstu tržeb 0,5 %. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Česká republika 

Predikci tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb na jednotlivých trzích jsem 

provedl následovně – na základě zjištěného tempa růstu českého trhu a 

stanoveného vývoje tržního podílu podle vyhodnocené konkurenční síly jsem 

pomocí vzorce získal budoucí tempo růstu tržeb: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟ů𝑠𝑡𝑢 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 = (𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑟ů𝑠𝑡𝑢 𝑡𝑟ℎ𝑢×𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑧𝑚ě𝑛𝑦 𝑡𝑟ž𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑜𝑑í𝑙𝑢) − 1 

Nakonec jsem dopočítal objem tržeb. 

 



Tabulka 40: Prognóza tržeb za stavební činnost v České republice 

Skutečnost 2010 2011 2012 2013 2014 

Relevantní trh – běžné ceny v mil. Kč 820 074 775 221 702 071 671 592 699 077 

Tempo růstu trhu -1,0 % -5,5 % -9,4 % -4,3 % 4,1 % 

Tržní podíl 2,29 % 1,83 % 1,68 % 1,50 % 1,45 % 

Tempo růstu tržeb -27,2 % -24,6 % -16,6 % -14,8 % 0,3 % 

Tržby za stavební činnost v ČR v tis. Kč 18 802 801 14 176 728 11 827 705 10 081 577 10 112 257 

Prognóza – 1. fáze 2015 2016 2017 2018 2019 

Relevantní trh – běžné ceny v mil. Kč 170 173 175 279 179 661 183 613 187 285 

Tempo růstu trhu 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,2 % 2,0 % 

Tržní podíl 6,10 % 6,30 % 6,50 % 6,70 % 6,80 % 

Tempo růstu tržeb 2,7 % 6,4 % 5,8 % 5,3 % 3,5 % 

Tržby za stavební činnost v ČR v tis. Kč 10 380 582 11 042 557 11 677 942 12 302 083 12 735 410 

Zdroj: Eurostat, ČNB, výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2009-2014, vlastní výpočty 

Vzhledem k tomu, že v dlouhodobém horizontu by měla mít Skanska a.s. nad svými 

konkurenty mírnou výhodu, měla by také postupně navyšovat svůj tržní podíl. V roce 

2019 by se mohla dostat na hodnotu tržního podílu 7,0 %. Objem tržeb by tak měl 

směřovat ke 13 mld. Kč, bude však záležet zejména na vývoji trhu. 

Evropská unie 

Co se týče zahraničních tržeb, jsou tvořeny ve státech Evropské unie, nyní se jedná 

především o Polsko, Švédsko a Norsko. Do roku 2013 byl tento podíl relativně nízký, 

v roce 2014 však došlo ke znatelnému nárůstu, což je dáno několika faktory – recese 

na českém trhu, solidní růst na zahraničních trzích a specializace na některé druhy 

prací, zejména opláštění budov, které zahraniční jednotky nemají. Polsko se jevilo 

jako perspektivní velký trh, došly však velké zakázky a další vývoj je nejistý, zahraniční 

firmy z tohoto trhu couvají a domácí krachují, včetně velkých hráčů. Na Švédský trh 

jako jediná organizační jednotka pomáhá dodávat švédské jednotce práce, zejména 

specializace jako je opláštění budov. V Maďarsku má Skanska a.s. sice od r. 2014 

organizační jednotku, nicméně jedná se zanedbatelnou hodnotu projektů zde 

realizovaných, obdobně jako v Rumunsku, které spadá pod tuto organizační 

jednotku. Výraznější potenciál je zde vnímán v dlouhodobém horizontu z důvodu 



výrazného růstu těchto trhů. Prognózu tržeb jsem stanovil podle odhadu tempa 

růstu těchto tržeb a vzhledem ke zhoršení situace v Polsku, ale zároveň 

perspektivnímu vývoji na ostatních trzích lze odhadovat tempo růstu během 

prognózovaného období pouze mírné na úrovni 2,0 %. 

Tabulka 41: Prognóza tržeb ze stavební činnosti v zahraničí 

Skutečnost 2010 2011 2012 2013 2014 

Tempo růstu tržeb  39,4 % 2,2 % -23,1 % 274,8 % 

Tržby za stavební činnost v EU v tis. Kč 519 620 724 484 740 650 569 236 2 133 772 

Prognóza – 1. fáze 2015 2016 2017 2018 2019 

Tempo růstu tržeb 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

Tržby za stavební činnost v EU v tis. Kč 2 176 447 2 219 976 2 264 376 2 309 663 2 355 857 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Nestavební práce 

Vyšší podíl nestavebních prací do roku 2013 lze přisoudit do té doby ještě 

developerské divizi, kterou Skanska a.s. vlastnila, a která byla právě v roce 2014 

odloučena. Budoucí vývoj objemu nestavebních prací jsem proto stanovil na úrovni 

podílu vůči tržbám za stavební práce z roku 2014. 

Tabulka 42: Prognóza tržeb za nestavební činnost 

Skutečnost 2010 2011 2012 2013 2014 

Tempo růstu tržeb  19,4 % -22,7 % -27,1 % -66,9 % 

Tržby za nestavební činnost v tis. Kč 2 078 766 2 481 022 1 918 681 1 398 395 463 746 

Prognóza – 1. fáze 2015 2016 2017 2018 2019 

Tempo růstu tržeb 2,5 % 5,6 % 5,1 % 4,8 % 3,3 % 

Tržby za nestavební činnost v tis. Kč 475 246 501 948 527 676 553 011 571 160 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Tržby podniku celkem 

Celkové tržby jsou součtem tržeb za prodej zboží a za prodej vlastních výrobků a 

služeb na jednotlivých trzích. 

 



Tabulka 43: Prognóza tržeb 

Skutečnost 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby za prodej zboží v tis. Kč 364 024 439 582 123 764 135 045 115 396 

Tržby – stavební činnost v ČR v tis. Kč 18 802 801 14 176 728 11 827 705 10 081 577 10 112 257 

Tržby – stavební činnost EU v tis. Kč 519 620 724 484 740 650 569 236 2 133 772 

Nestavební činnost 2 078 766 2 481 022 1 918 681 1 398 395 463 746 

Tržby celkem 20 199 837 15 417 162 12 742 704 10 796 182 12 391 452 

Tempo růstu celkových tržeb -27,0 % -23,7 % -17,3 % -15,3 % 14,8 % 

Prognóza – 1. fáze 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby za prodej zboží v tis. Kč 124 735 125 359 125 985 126 615 127 248 

Tržby – stavební činnost v ČR v tis. Kč 10 380 582 11 042 557 11 677 942 12 302 083 12 735 410 

Tržby – stavební činnost EU v tis. Kč 2 176 447 2 219 976 2 264 376 2 309 663 2 355 857 

Nestavební činnost 475 246 501 948 527 676 553 011 571 160 

Tržby celkem 13 157 011 13 889 840 14 595 979 15 291 373 15 789 675 

Tempo růstu celkových tržeb 6,2 % 5,6 % 5,1 % 4,8 % 3,3 % 

Prognóza – PH     2020 

Tempo růstu celkových tržeb     2,0 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2009-2014, vlastní výpočty 

Průměrné tempo růstu celkových tržeb v prognózovaném období 1. fáze je 5,0 %. 

Graf 12: Prognóza celkových tržeb 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 
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Závěr strategické analýzy 

Z analýzy trhu vyplynulo, že se stavební trh se právě zotavuje z dlouhodobého 

poklesu, v krátkodobém horizontu lze očekávat výraznější růst, z dlouhodobého 

hlediska se jeví spíše neutrálně. Porovnáním s konkurencí bylo zjištěno, že 

společnost má v součtu mírnou konkurenční výhodu, lze tedy očekávat mírné 

zvyšování tržního podílu. 

Celkově byla Skanska a.s. vyhodnocena jako společnost s přijatelnou perspektivou, 

lze tedy potvrdit předpoklad neomezeného trvání její činnosti. 

 

Základním principem metod výnosového ocenění obecně je ohodnocení budoucích 

finančních výsledků. Agregovaný finanční plán je tedy podkladem, ze kterého se při 

oceňování vychází. Jinými slovy se jedná o finanční vyjádření celkového plánu 

společnosti jako celku, skládající se z rozpočtovaných plánovaných finančních 

výkazů. V případě metody diskontovaných peněžních toků jde o prognózu volných 

hotovostních toků a generátorů hodnoty, jež jsou poslední fází samotného ocenění. 

Agregovaný finanční plán dále obvykle obsahuje: 

¬ Plán investic. 

¬ Plán pracovního kapitálu. 

¬ Plán financování. 

¬ Plán odpisů. 

¬ Plán prodeje investičního majetku. 

¬ Plán výplaty dividend a tvorby fondů. 

Současně s uvedenými daty je třeba zohlednit postoj průměrného investora na 

určitém trhu, tudíž je potřebné kromě uvedených plánů promítnout do prognóz 

myšlenky související s daným trhem. 

Protože je sestavování kompletního agregovaného finančního plánu náročné, je 

možné proces ocenění zjednodušit výběrem nejdůležitějších generátorů hodnoty, a 

jejich pomocí odvodit klíčové položky, potřebné pro výsledné ocenění. 



 

Důležitou úpravou nutnou pro ocenění je vyčlenění provozně potřebných aktiv, 

které souvisí s vykonáváním primární činnosti společnosti. Provozně nepotřebná 

část aktiv je odebrána a samostatně se ocení a přičte v závěru ocenění. Co se týče 

provozně potřebné hotovosti, pro jeho výši sice existuje obecně přijímaná hodnota 

15-20 % okamžité likvidity, nelze se podle tohoto stanoviska obecně řídit. 

Obdobně je potřebné určit provozně nutný investovaný kapitál. Ten se oprostí od 

takových pasiv, jejichž náklady nelze stanovit ve formě nárokovatelného úroku. 

Jedná se o závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům nebo státu v podobě pojištění, 

sociálního zabezpečení, případně některé daně. 

V souvislosti s výše popsaným dojde také k úpravě provozního výsledku 

hospodaření. Tzv. korigovaný výsledek hospodaření se bude vztahovat jen k činnosti 

z provozně potřebných aktiv. Vyloučí se například tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu a podobně. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Tento druh majetku tvoří prakticky pouze software a práva, tudíž je vše provozně 

potřebný majetek. 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Na pozemcích se nachází kancelářské prostory, výrobní prostory, nebo jsou určeny 

pro prodej, stavby mají obdobné využití, nicméně vzhledem k tomu, že společnost 

ustupuje od vlastnictví tohoto majetku a přechází k jeho pronájmu, jedná o 

provozně nepotřebný majetek. Movité věci představují zejména stroje a zařízení, 

dopravní prostředky a nářadí a vše je potřebné pro vykonávání hlavní činnosti, 

podobně jiný dlouhodobý hmotný majetek. Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek se týká především rozestavěných stavebních objektů, je tak provozně 

potřebný. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku také nechám jako provozně 

potřebný. 

 



Dlouhodobý finanční majetek 

Zde se jedná pouze o podíly v podnicích, přičemž všechny lze začlenit do provozně 

potřebného majetku, protože se jedná o podniky provádějící činnosti související 

s hlavní činností společnosti. 

Zásoby 

Veškeré majetkové položky tvořící zásoby vstupují do výroby a jsou tak v celém 

objemu provozně potřebné. 

Dlouhodobé pohledávky 

Pohledávky se splatností přes jeden rok jsou tvořeny pohledávkami z obchodních 

vztahů a odloženou daňovou pohledávkou a lze je tedy považovat za provozně 

potřebné. 

Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky se skládají z pohledávek z obchodních vztahů, vůči 

ovládané nebo ovládající osobě, za společníky, daňových pohledávek, krátkodobých 

poskytnutých pohledávek, dohadných účtů aktivních a jiných pohledávek. Vše se 

řadí mezi provozně potřebná aktiva, kromě části pohledávek vůči ovládané nebo 

ovládající osobě, protože na tomto účtu jsou uloženy peněžní prostředky z 

cashpoolingu. Společnost má navíc další peněžní prostředky v krátkodobém 

finančním majetku. Vzhledem k faktu, že si společnost drží vysoký čistý pracovní 

kapitál, lze krátkodobé pohledávky vůči ovládané nebo ovládající osobě určit jako 

provozně nepotřebná v plné výši, pouze v roce 2014 je nutné ponechat takovou část 

jako provozně potřebná, aby nevznikl záporný čistý pracovní kapitál. Vhodné bude 

také z provozně potřebného majetku vyjmout krátkodobé pohledávky z obchodních 

vztahů po lhůtě splatnosti. 

Krátkodobý finanční majetek 

Oběžný finanční majetek představují pouze peníze a bankovní účty. Jak bylo 

uvedeno výše, většina peněžních prostředků je zaúčtovaná ve formě pohledávek, 

což je dáno využíváním cashpoolingu, a tyto prostředky jsem určil jako provozně 

nepotřebné. Nyní určím, jak velká část krátkodobého finančního majetku bude dále 



vyjmuta z provozně potřebných aktiv na základě hotovostní likvidity s ohledem na 

čistý pracovní kapitál počítaný již s využitím provozně potřebných položek. 

Tabulka 44: Hotovostní likvidita 

Hotovostní likvidita 2010 2011 2012 2013 2014 

Požadovaná hotovostní likvidita 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Čistý pracovní kapitál (provozně potřebný) 3 960 691 1 002 792 200 906 256 164 78 009 

Zdroj: MPO – Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA, výroční zprávy 

společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Společnost si drží opravdu solidní výši čistého pracovního kapitálu, proto jsem určil 

požadovanou hodnotu likvidity 0,1441 a v roce 2014 ponechal celý krátkodobý 

finanční majetek provozně potřebný. 

Časové rozlišení aktivní 

Časové rozlišení s týká zejména nákladů příštích období, konkrétně nákladů za 

nájem majetku. Vše je tedy provozně potřebný majetek. 

Tabulka 45: Rozdělení aktiv na provozně potřebná a provozně nepotřebná 

Provozně potřebné položky 2010 2011 2012 2013 2014 

Dlouhodobý nehmotný majetek 51 341 52 526 47 396 53 165 43 218 

Dlouhodobý hmotný majetek 946 568 810 576 672 378 414 157 286 298 

Dlouhodobý finanční majetek 1 201 656 1 260 474 1 552 372 1 938 796 1 826 201 

Zásoby 3 648 300 3 178 357 2 564 132 1 816 465 498 893 

Dlouhodobé pohledávky 1 317 502 1 790 510 991 635 812 879 934 465 

Krátkodobé pohledávky 8 177 368 4 365 044 3 486 881 3 470 057 3 833 142 

Krátkodobý finanční majetek 1 280 345 1 064 750 952 343 818 896 499 208 

Časové rozlišení aktivní 136 554 104 311 78 847 50 662 34 701 

Provozně potřebná aktiva 16 759 634 12 626 548 10 345 984 9 375 077 8 729 908 

Provozně nepotřebná aktiva 4 247 237 6 752 183 7 509 722 5 982 415 5 005 960 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 
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Součtem provozně potřebného dlouhodobého majetku a čistého pracovního 

kapitálu získáme provozně potřebný investovaný kapitál. Čistý pracovní kapitál 

získáme rozdílem oběžného majetku a neúročených krátkodobých závazků. 

Tabulka 46: Provozně potřebný investovaný kapitál 

Provozně potřebný investovaný kap. 2010 2011 2012 2013 2014 

Neúročené krátkodobé závazky 9 145 322 7 605 359 6 802 450 5 849 254 5 527 016 

Časové rozlišení pasivní 10 898 10 888 8 414 5 809 5 331 

Čistý pracovní kapitál 3 960 691 1 002 792 200 906 256 164 78 009 

Provozně potřebný investovaný kap. 7 603 414 5 010 301 3 535 120 3 520 014 3 197 561 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření pak vychází z výnosů a nákladů 

spojených pouze s hlavní činností. Provozní VH se celý týká hlavního zaměření 

podniku. 

Tabulka 47: Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 2010 2011 2012 2013 2014 

Provozní VH 1 153 625 142 244 -27 925 -715 721 297 015 

Tržby z prodeje dl. majetku a mater. 82 892 12 215 36 188 151 090 299 765 

Zůstatková cena dl. majetku a mat. 42 569 6 155 16 760 126 598 363 432 

Výnosy z nepotřebného majetku 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 2 032 12 961 20 061 15 720 14 588 

Odpisy nepotřebného dl. majetku 58 043 57 570 58 183 46 120 42 632 

KPVH před daněmi 1 173 377 206 715 30 891 -678 373 417 902 

Odpisy potřebného dl. majetku 461 634 366 127 258 823 188 623 131 669 

KPVH před daněmi a odpisy 1 635 011 572 842 289 714 -489 750 549 571 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Z porovnání tržeb z prodeje majetku a zůstatkové ceny vychází, že v roce 2014 jej 

v součtu prodala pod cenou, což jen dokazuje nastavenou strategii značného 

snižování vázaného kapitálu. 



 

Zmíněný agregovaný finanční plán je v podstatě vyjádřením prognóz a analýz tzv. 

generátorů hodnoty, což jsou faktory podílející se na tvorbě hodnoty z hlediska 

ocenění metodou DCF. Jejich podstata je pro zainteresované strany za účelem 

stanovení tzv. budoucích a současných vnitřních hodnot akcií (fair value) 

nepostradatelná, proto se na ně zaměřím jako na jádro celé práce. 

Volba konkrétních faktorů se odvíjí od charakteristiky společnosti, její situaci a 

prioritách, a ne vždy musí mít finanční povahu. Vliv na výši hodnoty celé společnosti 

mohou mít například tržby, marže, pracovní kapitál, provozní cash flow, investice, 

diskontní míra nebo struktura zdrojů financování. Čím lépe se generátory zvolí, tím 

efektivněji lze vytvářet plány společnosti a provést její ocenění. Rozhodně si v tomto 

ohledu zaslouží maximální pozornost. 

Ocenění se skládá z jednotlivých částí, jako jsou volné peněžní toky, diskontní míra 

a cizí kapitál. Každá tato část je ovlivňována určitými faktory, které tudíž mají vliv na 

výslednou hodnotu – právě generátory hodnoty: 

¬ Tržby a jejich růst. 

¬ Provozní zisková marže. 

¬ Investice do provozně potřebného pracovního kapitálu. 

¬ Investice do provozně potřebného dlouhodobého majetku. 

¬ Náklady kapitálu. 

¬ Zadluženost. 

¬ Předpokládaná doba generování kladného peněžního toku. 

Kromě analýzy jednotlivých faktorů následně provedu také jejich predikci v určitém 

horizontu. Délku první fáze plánu jsem stanovil na 5 let z důvodu momentální 

nestability trhu a z toho se také odvíjející měnící se situace uvnitř podniku, přičemž 

právě 5 let jsem vyhodnotil jako minimální nutnou dobu pro stanovení následujícího 

šestého roku jako druhé fáze plánu. Ten již představuje konstantní tempa růstu 

v horizontu neomezeného trvání činnosti společnosti. 



Tržby a jejich růst 

Předpověď vývoje tržeb v plánovaném období je výsledkem provedené strategické 

analýzy. Tržby jsou uvažovány jako součet tržeb za prodej zboží a za prodej vlastních 

výrobků a služeb. 

Tabulka 48: Analýza tržeb 

Analýza tržeb a jejich růst 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby 20 199 837 15 417 162 12 742 704 10 76 182 12 391 452 

Růst tržeb -27,0 % -23,7 % -17,3 % -15,3 % 14,8 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

V posledních 5 letech bylo průměrné tempo růstu -14,8 %. 

Tabulka 49: Prognóza tržeb 

Prognóza tržeb a jejich růst 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby 13 157 011 13 889 840 14 595 979 15 291 373 15 789 675 

Růst tržeb 6,2 % 5,6 % 5,1 % 4,8 % 3,3 % 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Prognózované průměrné tempo růstu tržeb během první fáze je 5,0 %, pro druhou 

fázi je stanoveno na úrovni 2,0 %. 

Provozní zisková marže 

Výpočet provozní ziskové marže je uvažován jako podíl korigovaného provozního 

výsledku hospodaření před daněmi a odpisy vůči tržbám. 

Tabulka 50: Provozní zisková marže 

Provozní zisková marže 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby 20 199 837 15 417 162 12 742 704 10 796 182 12 391 452 

KVPH před daněmi a odpisy 1 635 011 572 842 289 714 -489 750 549 571 

Provozní zisková marže 8,09 % 3,72 % 2,27 % -4,54 % 4,44 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Analýzu a následnou prognózu ziskové marže lze provést dvěma způsoby – analýzou 

faktorů, které na marži působí, nebo rozborem výnosových a nákladových položek 

z hlediska jejich podílu na celkových tržbách, což je součet tržeb za prodej zboží a 



vlastních výrobků a služeb. Z důvodu zachování rozumného rozsahu práce využiji 

pouze druhou metodu. 

Tabulka 51: Analýza podílu nákladů a výnosů na tržbách 

Analýza podílu nákladů a výnosů na tržbách 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby za prodej zboží 1,8 % 2,9 % 1,0 % 1,3 % 0,9 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 1,7 % 2,6 % 0,9 % 1,1 % 0,9 % 

Obchodní marže 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 

Výkony 98,4 % 95,4 % 97,3 % 92,2 % 99,1 % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 98,2 % 97,1 % 99,0 % 98,7 % 99,1 % 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,0 % -3,4 % -2,1 % -6,6 % 0,0 % 

Aktivace 0,2 % 1,6 % 0,4 % 0,1 % 0,0 % 

Výkonová spotřeba 75,5 % 73,8 % 76,9 % 75,8 % 81,1 % 

Přidaná hodnota 23,0 % 21,8 % 20,5 % 16,6 % 18,1 % 

Osobní náklady 13,4 % 13,1 % 17,5 % 19,6 % 15,8 % 

Daně a poplatky 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 0,4 % 0,1 % 0,3 % 1,4 % 2,4 % 

Zůst. cena prodaného dl. majetku a materiálu 0,2 % 0,0 % 0,1 % 1,2 % 2,9 % 

Změna stavu rezerv a opr. pol. nákl. p. o. 1,3 % 6,7 % 0,8 % 2,7 % -3,1 % 

Ostatní provozní výnosy 1,1 % 2,9 % 1,6 % 2,2 % 2,3 % 

Ostatní provozní náklady 1,1 % 1,1 % 1,3 % 0,8 % 3,1 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Podíl tržeb za prodej zboží jsem dopočítal podle provedené predikce ve strategické 

analýze, náklady na prodané zboží jsou stanoveny v obdobné výši po vzoru roku 

2014. Podíl tržeb za prodej vlastních výrobků bude tedy 99,1 %. Výkonová spotřeba 

rostla z důvodu výdajů na bezpečnost práce a etické jednání obecně, postupně by 

měla klesnout na 78,0 %, podíl osobních nákladů také vzrostl, jejich větší redukce by 

se nevyplatila, měly by tak mírně klesnout na 15,0 %. Daně a poplatky, ostatní 

provozní výnosy a náklady jsou stanoveny na úrovni roku 2014. Změna stavu zásob 

vlastní činnosti, aktivace, tržby z prodeje majetku a změna stavu rezerv a opravných 

položek nejsou predikovány. 



Tabulka 52: Prognóza podílu nákladů a výnosu na tržbách 

Prognóza podílu nákladů a výnosů na tržbách 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby za prodej zboží 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 

Obchodní marže 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Výkony 99,1 % 99,1 % 99,1 % 99,2 % 99,2 % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 99,1 % 99,1 % 99,1 % 99,2 % 99,2 % 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Aktivace 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Výkonová spotřeba 81,0 % 80,0 % 79,0 % 78,5 % 78,0 % 

Přidaná hodnota 18,1 % 19,1 % 20,1 % 20,7 % 21,2 % 

Osobní náklady 15,5 % 15,3 % 15,2 % 15,1 % 15,0 % 

Daně a poplatky 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Zůst. cena prodaného dl. majetku a materiálu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Změna stavu rezerv a opr. pol. nákl. p. o. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ostatní provozní výnosy 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 

Ostatní provozní náklady 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 

KPVH 204 190 388 565 574 622 699 119 820 132 

Provozní zisková marže 1,55 % 2,80 % 3,94 % 4,57 % 5,19 % 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Zisková marže v roce 2019 představuje její výši pro 2. fázi. 

Investice do provozního kapitálu 

Predikci provozního kapitálu provedu analýzou a následnou prognózou jednotlivých 

položek, ze kterých se skládá, a to pomocí doby obratu těchto položek. 

Tabulka 53: Analýza doby obratu zásob 

Analýza doby obratu zásob 2010 2011 2012 2013 2014 

Zásoby 65,02 74,22 72,44 60,57 14,49 

Materiál 5,17 6,91 3,26 2,08 0,56 

Nedokončená výroba a polotovary 47,68 54,06 53,30 54,01 13,06 

Výrobky 11,73 11,89 14,74 3,67 0,52 

Zboží 0,08 0,96 0,78 0,80 0,35 



Poskytnuté zálohy na služby 0,36 0,40 0,36 0,01 0,01 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Zásoby jsou ve stavebním podniku důležitou položkou, proto je pozitivní snižující se 

trend doby jejich obratu. Celkově byla doba obratu zásob v roce 2014 velice nízká 

v porovnání s minulými roky, což bylo dáno mylným nadhodnocením zásob v letech 

2011 až 2013, optimalizací při nákupu zásob pouze na základě plánované spotřeby 

a také prodejem výrobny prefabrikátů, kde se skladovaly prefabrikátové výrobky 

vysoké hodnoty. V predikci proto vycházím z roku 2014 při zachování efektivního 

hospodaření se zásobami. 

Tabulka 54: Prognóza doby obratu zásob 

Prognóza doby obratu zásob 2015 2016 2017 2018 2019 

Zásoby 14,36 14,36 14,36 14,36 14,36 

Materiál 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Nedokončená výroba a polotovary 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

Výrobky 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Zboží 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Doba obratu krátkodobých pohledávek se sice prodlužuje, nicméně důležité je, že 

doba obratu pohledávek z obchodních vztahů se snižuje a za růstem doby obratu 

stojí zejména pohledávky vůči ovládané nebo ovládající osobě, které představují 

peněžní prostředky v rámci cashpoolingu. 

Tabulka 55: Analýza doby obratu krátkodobých pohledávek 

Analýza doby obratu krátkodobých pohledávek 2010 2011 2012 2013 2014 

Krátkodobé pohledávky 179,79 204,99 226,96 260,87 246,97 

Pohledávky z obchodních vztahů 151,97 129,65 125,97 128,06 94,35 

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 2,82 56,79 63,38 89,58 123,29 

Pohledávky za společníky 2,07 1,62 3,29 2,76 1,14 

Stát – daňové pohledávky 0,05 2,40 4,19 1,57 2,58 

Krátkodobé poskytnuté pohledávky 8,41 1,74 1,32 1,75 1,03 



Dohadné účty aktivní 11,69 10,55 19,71 24,91 13,67 

Jiné pohledávky 2,79 2,24 9,11 12,25 10,92 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Při prognóze vycházím především z roku 2014 s přihlédnutím k vývoji během 

minulých let. Dobu obratu krátkodobých pohledávek vůči ovládané nebo ovládající 

osobě predikovat nebudu, tento účet využiji k vyrovnání plánované rozvahy, 

hodnoty jsou tedy již dopočítaným výsledkem. 

Tabulka 56: Prognóza doby obratu krátkodobých pohledávek 

Prognóza doby obratu krátkodob. pohledávek 2015 2016 2017 2018 2019 

Krátkodobé pohledávky 113,17 114,45 114,45 114,45 114,45 

Pohledávky z obchodních vztahů 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 26,47 27,75 27,75 27,75 27,75 

Pohledávky za společníky 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Stát – daňové pohledávky 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Krátkodobé poskytnuté pohledávky 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Dohadné účty aktivní 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Jiné pohledávky 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Prognózu peněžních prostředků provedu pomocí analýzy a prognózy hotovostní 

likvidity. Ta se pohybovala okolo hodnoty 0,2, přičemž v roce 2014 klesla pod 0,1. 

Tabulka 57: Analýza hotovostní likvidity 

Analýza hotovostní likvidity 2010 2011 2012 2013 2014 

Hotovostní likvidita 0,18 0,17 0,27 0,18 0,09 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Vzhledem k využívání cashpoolingu je v krátkodobém finančním majetku pouze část 

peněžních prostředků, tudíž lze očekávat udržení likvidity cca na úrovni roku 2014. 

 

 



Tabulka 58: Prognóza hotovostní likvidity 

Prognóza hotovostní likvidity 2015 2016 2017 2018 2019 

Hotovostní likvidita 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Prognózu krátkodobých závazků provedu opět pomocí doby obratu. Ta se příliš 

neměnila, což poukazuje na stabilní solventnost společnosti a platební morálku.42 

Tabulka 59: Analýza doby obratu krátkodobých závazků 

Analýza doby obratu krátkodobých závazků 2010 2011 2012 2013 2014 

Krátkodobé závazky 162,99 177,59 192,18 195,04 160,57 

Závazky z obchodních vztahů 88,33 100,07 113,58 93,24 76,06 

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 3,23 2,33 14,60 27,84 19,14 

Závazky ke společníkům 2,31 2,40 4,35 3,93 1,20 

Závazky k zaměstnancům 4,03 2,45 2,78 2,98 2,50 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. poj. 1,01 1,25 1,35 1,65 1,41 

Stát – daňové závazky a dotace 5,90 0,46 0,56 0,67 0,43 

Krátkodobé přijaté zálohy 14,68 25,14 22,45 13,82 3,47 

Dohadné účty pasivní 43,26 43,30 32,44 50,73 56,31 

Jiné závazky 0,24 0,18 0,08 0,18 0,05 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Při prognóze jsem vycházel zejména z roku 2014 s přihlédnutím k vývoji doby obratu 

jednotlivých položek v minulých letech. Pouze u krátkodobých přijatých záloh se 

očekává mírný nárůst, protože stát jako zadavatel veřejných zakázek opět začíná 

poskytovat zálohy. 

Tabulka 60: Prognóza doby obratu krátkodobých závazků 

Prognóza doby obratu krátkodobých závazků 2015 2016 2017 2018 2019 

Krátkodobé závazky 165,45 173,45 173,45 173,45 173,45 

Závazky z obchodních vztahů 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

                                                   

 

42 Skanska a.s. ve výročních zprávách uvádí, že závazky po lhůtě splatnosti jsou zanedbatelné 



Závazky ke společníkům 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Závazky k zaměstnancům 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. poj. 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Stát – daňové závazky a dotace 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Krátkodobé přijaté zálohy 7,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Dohadné účty pasivní 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

Jiné závazky 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Na základě stanovených dob obratu jednotlivých položek lze provést výpočet čistého 

pracovního kapitálu. 

Tabulka 61: Prognóza čistého pracovního kapitálu 

Prognóza čistého pracovního kapitálu 2015 2016 2017 2018 2019 

Zásoby 524 819 554 050 528 217 609 956 629 833 

Krátkodobé pohledávky 4 136 126 4 415 889 4 640 386 4 861 467 5 019 889 

Krátkodobý finanční majetek 604 674 669 220 703 242 736 747 760 755 

Krátkodobé závazky 6 046 743 6 692 202 7 032 424 7 367 469 7 607 553 

Čistý pracovní kapitál 186 354 17 710 18 610 19 497 20 132 

Investice do ČPK 108 345 -168 645 900 887 635 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Hodnota čistého pracovního kapitálu by měla být v prognózovaném období kladná, 

avšak co nejblíže nule, protože jedná pouze o provozně potřebný pracovní kapitál. 

Investice do dlouhodobého provozně potřebného majetku 

Pro prognózu investic do dlouhodobého majetku jsem využil metody pracující 

s koeficienty náročnosti jednotlivých kategorií majetku. Investice brutto jsou 

počítány jako součet investic netto a odpisů, údaje o odpisech jednotlivých druhů 

majetku jsou získány z výročních zpráv. Koeficienty náročnosti jsou průměrem 

podílů investic brutto k tržbám v jednotlivých letech. 

 



Tabulka 62: Analýza investic do dlouhodobého provozně potřebného majetku 

Investice 2010 2011 2012 2013 2014 

Dlouhodobý provozně potřebný majetek 2 469 459 2 259 568 2 410 344 2 664 339 2 283 576 

Dlouhodobý nehmotný majetek – stav 51 341 52 526 47 396 53 165 43 218 

Odpisy 43 577 37 853 22 785 17 909 16 707 

Investice netto  1 185 -5 130 5 769 -9 947 

Investice brutto  39 038 17 655 23 678 6 760 

Koeficient náročnosti     0,2 % 

Movité věci – stav 905 471 783 724 657 075 405 918 284 363 

Odpisy 386 400 328 274 236 038 165 057 109 943 

Investice netto  -121 747 -126 649 -251 157 -121 555 

Investice brutto  206 527 109 389 -86 100 -11 612 

Koeficient náročnosti     0,3 % 

Oceňovací rozdíl – stav 41 097 26 852 15 303 8 239 1 935 

Odpisy  14 245 11 549 7 064 6 304 

Dlouhodobý finanční majetek – stav 1 201 656 1 260 474 1 552 372 1 938 796 1 826 201 

Investice netto  58 818 291 898 386 424 -112 595 

Koeficient náročnosti     1,3 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen především softwarem a ocenitelnými 

právy, koeficient náročnosti tak ponechávám na hodnotě 0,1 %, což by mělo 

s uvažováním odpisů ponechat stav majetku na obdobné úrovni jako doposud. 

Movité věci jsou tvořeny zejména stroji a dopravními prostředky, u nichž je nyní 

preferován leasing. Lze tedy počítat s mírným snížením investic a se zohledněním 

odpisů odhaduji koeficient náročnosti v dalších letech na úrovni 0,1 %. V dalším 

období bude hrát roli plánovaná změna vykazování pronajatého majetku 

pomocí mezinárodních účetních standardů IFRS (International Financial Reporting 

Standards), na které Skanska a.s. přešla v roce 2015, kdy hodnota pronajatého 

majetku bude zahrnuta do rozvahy. Společnost začala razantně snižovat vázaný 

kapitál prodejem zejména staveb, pozemků a strojů v roce 2014 a místo toho si jej 

pronajímat, do roku 2019 lze tedy očekávat pokračování tohoto trendu, pokud ale 



poté bude pronajatý majetek zobrazený v rozvaze, investice do něj budou opět růst 

i v případě, že se jeho stav nebude měnit, protože se odepisuje. Od roku 2020 

odhaduji koeficient náročnosti na úrovni 0,5 %, což by mělo zachovávat stav majetku 

se zohledněním odpisů na obdobných hodnotách. Dlouhodobý finanční majetek se 

týká prakticky pouze podílů ve firmách, který stabilním tempem navyšuje, do 

budoucna se však již s takovými investicemi nepočítá, stav tohoto majetku by měl ve 

výsledku zůstat na stávající hodnotě, volím proto koeficient náročnosti 0,0 %. 

Tabulka 63: Koeficienty náročnosti investic do majetku 

Koeficient náročnosti brutto 2010-2014 2015-2019 2020 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,17 % 0,10 % 0,10 % 

Movité věci 0,33 % 0,10 % 0,50 % 

Dlouhodobý finanční majetek 1,34 % 0,00 % 0,00 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. 2010-2014, vlastní výpočty 

Podle stanovených koeficientů jsem dopočítal investice brutto. Odpisy jsem stanovil 

vynásobením stavu daného majetku v předešlém roce poměrem odpisů 

v předešlém roce ke stavu daného majetku v roce před tím. Odečtením odpisů od 

investic brutto jsem získal investice netto, a nakonec jsem dopočítal předpokládaný 

stav majetku. 

Tabulka 64: Prognóza investic do dlouhodobého provozně potřebného majetku 

Investice 2015 2016 2017 2018 2019 

Dlouhodobý provozně potřebný majetek      

Dlouhodobý nehmotný majetek – stav 42 794 43 236 44 245 45 632 47 082 

Odpisy 13 581 13 448 13 587 13 904 14 340 

Investice netto -424 442 1 009 1 387 1 450 

Investice brutto 13 157 13 890 14 596 15 291 15 790 

Koeficient náročnosti     0,10 % 

Movité věci – stav 220 500 174 668 141 955 118 798 102 411 

Odpisy 77 020 59 723 47 309 38 448 32 176 

Investice netto -63 863 -45 833 -32 713 -23 157 -16 387 

Investice brutto 13 157 13 890 14 596 15 291 15 790 

Koeficient náročnosti     0,10 % 



Oceňovací rozdíl – stav 0 0 0 0 0 

Odpisy 1 935 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek – stav 1 826 201 1 826 201 1 826 201 1 826 201 1 826 201 

Investice netto 0 0 0 0 0 

Koeficient náročnosti     0,00 % 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Stávající oceňovací rozdíl bude odepsán, v dalších letech bude zanedbatelný 

z důvodu minimálních investic. 

 

Na základě predikce generátorů hodnoty se zkompletuje finanční plán obsahující 

plánovaný výkaz zisku a ztráty a plánovaná rozvaha. 

Důležitým aspektem pro sestavení finančního plánu je stanovení délky první fáze, 

během které budou pro každý rok jednotlivě stanoveny plánované údaje. Zvolil jsem 

období pěti let, což by měla být dostatečně dlouhá doba, během které by se měla 

stabilizovat situace na trhu, a tudíž i v podniku. 

Plán financování 

Společnost doposud využívala jako zdroj financování pouze vlastní kapitál a tuto 

strukturu financování bez využívání úročených úvěrů si hodlá držet i do budoucna. 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

Tabulka 65: Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

Ozn. TEXT 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Tržby za prodej zboží 124 735 125 359 125 985 126 615 127 248 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 124 735 125 359 125 985 126 615 127 248 

+ Obchodní marže 0 0 0 0 0 

II. Výkony 13 032 276 13 764 481 14 469 993 15 164 758 15 662 427 

B. Výkonová spotřeba 10 657 179 11 111 872 11 530 823 12 003 728 12 315 947 

+ Přidaná hodnota 2 375 097 2 652 609 2 939 170 3 161 030 3 346 480 

C. Osobní náklady 3 039 337 2 125 145 2 218 589 2 308 997 2 368 451 

D. Daně a poplatky 39 471 41 670 43 788 45 874 47 369 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmot. majetku 124 058 98 388 81 070 68 492 59 428 



III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 222 399 177 919 142 335 113 868 91 094 

F. Zůst. cena prodaného dl. maj. a mat. 222 399 177 919 142 335 113 868 91 094 

G. Změna sta. rezerv a opr. pol. nákl. p. o.      

IV. Ostatní provozní výnosy 302 611 319 466 335 708 351 702 363 163 

H. Ostatní provozní náklady 407 867 430 585 452 475 474 033 489 480 

* Provozní výsledek hospodaření 66 975 276 287 478 956 615 335 774 914 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů      

J. Prodané cenné papíry a podíly      

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 26 314 27 780 29 192 30 583 31 579 

IX. Výnosy z přecenění cen. papírů a deriv.      

L. Náklady z přecenění cen. papírů a deriv.      

X. Výnosové úroky 13 157 13 890 14 596 15 291 15 790 

N. Nákladové úroky 3 947 4 167 4 379 4 587 4 737 

XI. Ostatní finanční výnosy 92 099 97 229 102 172 107 040 110 528 

O. Ostatní finanční náklady 171 041 180 568 189 748 198 788 205 266 

* Finanční výsledek hospodaření -43 418 -45 836 -48 167 -50 462 -52 106 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 12 725 52 495 91 002 116 914 141 534 

** Výsledek hosp. za běžnou činnost 10 831 177 956 339 787 447 960 551 275 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 10 831 177 956 339 787 447 960 551 275 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 23 557 230 451 430 789 564 874 692 809 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Položky, které nebyly prognózovány v rámci generátorů hodnoty, jsem naplánoval 

na základě analýzy podílu na tržbách v minulých letech, zejména s ohledem na rok 

2014. 

Plánovaná rozvaha 

Tabulka 66: Plánovaná rozvaha 

Ozn. AKTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 

 AKTIVA CELKEM 14 564 364 15 507 814 16 303 486 17 200 395 18 073 374 

B. Dlouhodobý majetek 2 979 089 2 755 780 2 581 741 2 446 103 2 340 072 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 42 794 43 236 44 245 45 632 47 082 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 110 095 886 343 711 295 574 270 466 789 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 826 201 1 826 201 1 826 201 1 826 201 1 826 201 



C. Oběžná aktiva 11 548 727 12 713 451 13 681 201 14 711 815 15 689 442 

C.I. Zásoby 524 819 554 050 582 217 609 956 629 833 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 1 023 323 1 080 321 1 135 243 1 189 329 1 228 086 

C.III. Krátkodobé pohledávky 9 395 911 10 409 860 11 260 498 12 175 783 13 070 768 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 604 674 669 220 703 242 736 747 760 755 

D.I. Časové rozlišení 36 547 38 583 40 544 42 476 43 860 

Ozn. PASIVA 2015 2016 2017 2018 2019 

 PASIVA CELKEM 14 564 364 15 507 814 16 303 486 17 200 395 18 073 374 

A. Vlastní kapitál 6 362 546 6 540 503 6 880 290 7 328 250 7 879 525 

A.I. Základní kapitál 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

A.II. Kapitálové fondy 326 258 326 258 326 258 326 258 326 258 

A.III. Rezervní fondy, fondy ze zisku 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

A.IV. Výsledek hospodaření min. let 4 625 457 4 636 288 4 814 245 5 154 032 5 601 992 

B. Cizí zdroje 8 195 970 8 961 138 9 416 709 9 865 348 10 186 832 

B.I. Rezervy 1 593 343 1 682 090 1 767 605 1 851 819 1 912 165 

B.II. Dlouhodobé závazky 555 884 586 846 616 680 646 061 667 114 

B.III. Krátkodobé závazky 6 046 743 6 692 202 7 032 424 7 367 469 7 607 553 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci      

C.I. Časové rozlišení 5 848 6 173 6 487 6 796 7 018 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Položky, které nebyly součástí prognózy generátorů hodnoty, jsem odvodil na 

základě doby obratu v minulých letech, zejména v roce 2014. 

 

Pro kontrolu stanoveného finančního plánu je třeba ještě provést finanční analýzu, 

obdobně jako u analýzy historických dat, jen ve zjednodušeném rozsahu. 

Tabulka 67: Finanční analýza plánu 

Finanční ukazatelé 2015 2016 2017 2018 2019 

Čistá marže 0,1 % 1,3 % 2,3 % 2,9 % 3,5 % 

Výnosnost vlastního kapitálu 0,2 % 2,7 % 4,9 % 6,1 % 7,0 % 

Běžná likvidita 1,74 1,74 1,78 1,84 1,90 

Celková zadluženost 1,29 1,37 1,37 1,35 1,29 



Hrubý hotovostní tok 9 307 276 345 420 857 516 452 610 703 

ZETA Score 1,46 1,44 1,45 1,46 1,46 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Hodnoty plánované finanční analýzy navazují na minulé hodnoty bez velkých výkyvů, 

lze tedy finanční plán ohodnotit jako dostačující. 

 

Na základě finančního plánu a jeho analýzy lze potvrdit závěr získaný dříve z finanční 

a strategické analýzy, tedy že se dá předpokládat nekonečné trvání společnosti 

Skanska a.s. a je jej tak možné ocenit výnosovým způsobem. 

 

Nejprve je třeba uvést, že samotná metoda DCF (discounted cash flow) zahrnuje dvě 

další podstatně se lišící techniky: 

¬ FCFF (free cash flow to firm – entity) – brutto hodnota – volné hotovostní toky 

vůči vlastníkům i věřitelům kapitálu 

¬ FCFE (free cash flow to equity) – netto hodnota – volné hotovostní toky jen vůči 

vlastníkům 

V případě FCFF zahrnuje tržní hodnota jak vlastní jmění, tak také cizí kapitál a tržní 

náklady kapitálu se stanovují pomocí techniky WACC. U techniky FCFE se stanovuje 

hodnota společnosti jen z hlediska vlastního jmění, a tudíž se stanovují pouze 

náklady vlastního kapitálu. Dále se budu věnovat postupu ocenění technikou FCFF 

z důvodu ocenění společnosti z pohledu potenciálního investora. 

Metoda diskontovaných peněžních toků je základní široce používanou výnosovou 

metodou, orientovanou na budoucnost, jejímž klíčovým kalkulačním vstupem je 

tržní diskontní míra představující také tržní náklady kapitálu společnosti, která 

vychází z tržně oceněné kapitálové struktury. Vzhledem k její hodnotové logice, jež 

respektuje hotovostní toky, riziko a časovou hodnotu peněz, je využívána pro 

podporu manažerských rozhodnutí především v oblasti investic. A právě investorský 

přístup ke společnosti ve smyslu schopnosti investovaných aktiv generovat čisté a 



volné peněžní příjmy v současném dynamickém tržním prostředí, kde je nutné 

počítat s určitou mírou rizika, je pro zjištění její tržní hodnoty ideální. Principem této 

metody je tedy diskontování budoucích peněžních toků v daném čase, čímž se ocení 

investovaný kapitál, a protože peněžní toky představují reálný příjem, přesně 

odrážejí definici hodnoty. 

Obdobně jako u jiných technik metody DCF je také u techniky FCFF cílem odvodit 

hodnotu vlastního kapitálu společnosti (equity), což je v Česku označované jako čistý 

obchodní majetek (ČOM), což je podle „Obchodního zákoníku“ obchodní majetek po 

odečtení veškerých závazků. 

Jako podklad pro výpočet slouží strategická analýza, finanční analýza a agregovaný 

finanční plán, který musí být postavený na zdůvodněných faktech a předpokladech. 

Při samotném ocenění se vychází z určitých předpokladů, jako jsou běžné 

(nominální) ceny výnosů, běžné (nominální) diskontní míry a zdanění jen do úrovně 

příjmu dané společnosti. Výpočet pomocí techniky FCFF se provádí s pomocí 

standardizovaných kalkulačních vstupů, konkrétně se jedná o volný peněžní tok 

(free cash flow, FCF), provozně nutné investice, potřebné pro generování 

prognózovaných volných peněžních toků, tržní náklady kapitálu (weighted average 

cost of capital, WACC) a pochopitelně tržní diskontní sazba. 

Co se týče plánování a oceňování investic, předpokládá se zachycení ekonomického 

života majetku pomocí odpisů. Tyto investice lze odvodit z objemu provozně 

nutného investovaného kapitálu za předpokladu, že provozně nutná aktiva se 

v podstatě rovnají zůstatkové ceně provozně nutného kapitálu, vázaného v těchto 

aktivech: 

𝐼𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 + 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 

𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑃𝑁𝐾𝑡 − 𝑃𝑁𝐾𝑡−1 

PNKt: provozně nutný investovaný kapitál ke konci období t 

PNKt-1: provozně nutný investovaný kapitál ke konci období t-1 



Nyní již k samotnému principu metody DCF – zjednodušeně se jedná o diskontování 

generovaných volných hotovostních toků společnosti diskontní sazbou v podobě 

nákladů kapitálu. Schéma postupu odvození tržní hodnoty společnosti pomocí 

techniky FCFF, konkrétně nejběžnější dvoufázovou metodou, vypadá následovně: 

𝑃𝐻𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 = 𝑃𝑉1 + 𝑃𝑉2 

𝑃𝐻𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑃𝐻𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 − ú𝑟𝑜č𝑒𝑛ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

𝐶𝐻𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑃𝐻𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 − 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛ě 𝑛𝑒𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

PH: provozní hodnota 

PV1: současná hodnota 1. fáze 

PV2: současná hodnota 2. fáze 

CH: celková hodnota 

První fází ocenění je tedy PV1, tedy současná hodnota v určitém horizontu (3-6 let), 

která je rovna součtu diskontovaných FCF v daném období. Druhá fáze PV2 

představuje pokračující hodnotu PH, tedy současnou hodnotu modelované 

perpetui, obvykle s uvažováním konstantně rostoucích diskontovaných cash flow, 

které vycházejí z růstu HDP, nebo lépe růstu daného trhu (odvětví). 

Tato dvoufázová metoda vychází z předpokladu dlouhodobé stabilizace společnosti 

na konci zmíněné první fáze, a tedy počátku druhé fáze perpetui, kdy se je schopna 

dlouhodobě krýt náklady vlastního kapitálu (rentabilita investovaného kapitálu je 

vyšší), přičemž nejsložitější je odhad, kdy k takové transformaci dojde. V případech 

například kvantitativního, přechodného, nebo stabilizovaného růstu, kdy se vývoj 

společnosti mění závisle na růstu referenčního trhu, se může používat složitější 

třífázový model. Kromě toho existuje ještě jednofázová metoda, která počítá pouze 

se současnou hodnotou ve smyslu perpetui a pro tyto potřeby se využívá Gordonův 

vzorec. Efektivnější je však parametrický vzorec, zejména proto, že dokáže zobrazit 

růst (ztrátu) hodnoty právě ve fázi perpetui zohledněním generátorů hodnoty. 

 



Zmíněnou stabilitu společnosti pro určení horizontu první fáze ocenění je možné 

charakterizovat pomocí několika faktorů se společným jmenovatelem – stabilní: 

¬ Výnosnost nově investovaného kapitálu 

¬ Zisková marže 

¬ Obrat kapitálu 

¬ Rentabilita dříve investovaného kapitálu 

¬ Růst tržeb 

Z velké části se jedná o generátory hodnoty, je tedy patrné, že jsou klíčovými 

parametry v procesu oceňování. Ve druhé fázi se pak tyto parametry považují jako 

dlouhodobě stabilní. 

 

Pro odvození tržní hodnoty společnosti pomocí metod DCF jsou nezbytnými údaji 

také diskontní sazba (discount rate), představující alternativní výnosnost kapitálu, a 

vážené průměrné náklady kapitálu (weighted average cost of capital, WACC), pomocí 

nichž se, jak z názvu vyplývá, stanoví vážený aritmetický průměr nákladů vlastního a 

cizího kapitálu. Diskontní sazba se zpravidla rovná právě WACC, protože představuje 

požadovaný výnos z pohledu investora, tedy aby byly minimálně pokryty náklady 

kapitálu, ideálně pak aby byla vytvářena přidaná hodnota. Pro určení diskontní 

sazby za účelem ocenění je ale nutné stanovit WACC do budoucna, a to v řádu 

neomezeného trvání podniku. 

Protože společnost nemá žádné úročené cizí zdroje, celkové náklady kapitálu se 

rovnají nákladům na vlastní kapitál. 

Tabulka 68: Náklady na kapitál 

WACC 2010 2011 2012 2013 2014 

WACC 9,30 % 11,00 % 11,00 % 9,00 % 8,00 % 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska AB 2010-2014 



Pro stanovení predikce nákladů kapitálu je vhodné využít vzorec pro kalkulaci WACC. 

Základní vzorec pro statický výpočet WACC vychází, jak již bylo uvedeno, z nákladů 

vlastního a cizího úročeného kapitálu: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑁𝑉𝐾×
𝑉𝐾

𝐶𝐾
+ 𝑁𝐶ú𝐾×(1 − 𝑆𝐷𝑃𝑃𝑂)×

𝐶ú𝐾

𝐶𝐾
 

NVK: náklady vlastního kapitálu 

VK: vlastní kapitál 

CK: celkový kapitál 

NCúK: náklady cizího úročeného kapitálu 

SDPPO: sazba daně z příjmu právnických osob 

CúK: cizí úročený kapitál 

Pro potřeby stanovení tržního odhadu diskontní míry ekonomického subjektu jako 

celku se vychází z nákladů kapitálu odvozených z tržních hodnot. 

Tržní náklady cizího kapitálu 

Náklady cizího kapitálu je možné vnímat jako vážený průměr efektivních úrokových 

měr závisející na kapitálové struktuře společnosti, a které představují vnitřní 

výnosovou míru. Započíst je nutné také veškeré vyvolané náklady v souvislosti 

s daným financováním. Z trhu odvozené náklady cizího kapitálu lze zjistit buď přímo, 

kdy je daným nákladem výnos do doby splatnosti dluhu, tedy v případě vyspělého 

kapitálového trhu, nebo nepřímým způsobem, pak se sčítá referenční sazba 

nejméně rizikových státních cenných papírů a riziková prémie: 

𝑀𝑉𝐶𝑂𝐷 = 𝑟𝑓 + 𝑅𝑝𝑐𝑘 

rf: referenční sazba 

Rpck: riziková prémie cizího kapitálu 

Hodnocení rizikové prémie se provádí v podobě ratingu podnikového dluhu, který 

se odvozuje tak, aby byl maximálně podobný oficiálnímu ratingu dluhopisů. 

 



Tržní náklady vlastního kapitálu 

Alternativou k účetně kalkulovaným WACC je pro stanovení nákladů na vlastní 

kapitál univerzální metoda oceňování kapitálových aktiv (Capital Assets Pricing 

Model, CAPM), která byla původně sestavena pro potřeby obchodování investorů 

s cennými papíry na kapitálovém trhu. Hlavní devizou metody CAPM oproti WACC je 

zohlednění rizika – čím je vyšší, tím vyšší jsou náklady kapitálu, a tedy i diskontní 

míra. Pracuje s rizikem specifickým, které se vztahuje k danému cennému papíru a 

které lze eliminovat optimálně diverzifikovaným portfoliem, a s rizikem tržním, které 

je spjato s podmínkami daného trhu a nelze jej eliminovat pomocí diverzifikace. 

Citlivost cenného papíru vůči změnám celého trhu se hodnotí koeficientem β. Pokud 

je roven 1, cenný papír má shodné riziko jako samotný trh, v případě, že je vyšší než 

1, cenný papír je rizikovější v porovnání s trhem a naopak. Vyjádření diskontní míry 

pomocí metody CAPM je následovné: 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽×(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

re: očekávaný výnos cenného papíru 

rf: bezriziková úroková sazba 

β: koeficient citlivosti cenného papíru vůči změnám trhu 

rm: očekávaný výnos tržního portfolia 

Metoda oceňování kapitálových aktiv také funguje s jistými omezeními, například 

předpokládá shodné tržní riziko dané investice s aktivy společnosti. Při výpočtu 

koeficientu β je pak třeba zohlednit veškeré vydané cenné papíry společnosti a 

počítat s váženým průměrem jejich očekávaných výnosů. 

Tabulka 69: Prognóza nákladů na kapitál 

WACC     2015… 

Tržní náklady vlastního kapitálu     8,81 % 

Bezriziková úroková sazba     2,50 % 

Koeficient beta     1,08 

Očekávaný výnos tržního portfolia     8,34 % 

Vlastní kapitál     6 351 715 



Tržní náklady cizího kapitálu     - 

Referenční sazba     - 

Riziková prémie cizího kapitálu     - 

Cizí úročený kapitál     0 

Sazba daně z příjmu PO     19,00 % 

WACC     8,81 % 

Zdroj: Damodaran, ČNB, Reuters, vlastní výpočty 

Bezriziková úroková sazba: MF ČR – úroková sazba státního dluhopisu České 

republiky 2013-2028 

Koeficient beta: Reuters – beta pro Skansku AB (Nasdaq Stockholm) 

Očekávaný výnos tržního portfolia: Damodaran – geometrický průměr výnosnosti 

akciového indexu S&P 500 za posledních 10 let + riziková prémie ČR 

Diskontní sazba zjištěná na úrovni nákladů kapitálu se rovná 8,81 %, což lze 

považovat za odpovídající vzhledem k diskontní sazbě v minulých letech. 

 

Pro konečné odvození tržní hodnoty společnosti technikou FCFF zbývá už jen 

definovat postup výpočtu volného hotovostního toku FCFF: 

+ Provozní výsledek hospodaření před daněmi 

- Daň z příjmu 

= Čistý provozní výsledek hospodaření 

+ Odpisy 

+/- Ostatní korekce 

= Provozní peněžní tok před investicemi 

- Investice brutto do dlouhodobých aktiv 

- Investice brutto do upraveného provozního kapitálu 

= Volný provozní peněžní tok FCFF 

 

 



Výslednou hodnotu společnosti dvoufázovou metodou lze zjistit obecným vzorcem: 

𝐻𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
+

𝐶𝑉

(1 + 𝑖)𝑇

𝑇

𝑡=1

 

T: délka první fáze [roky] 

i: diskontní sazba 

CV: pokračující hodnota v druhé fázi 

Pokračující hodnotu v 2. fázi lze vypočítat pomocí Gordonova vzorce, efektivnějším 

způsobem pro výpočet pokračující hodnoty je však parametrický vzorec: 

𝐶𝑉 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑇+1× (1 −

𝑔𝑛
𝑟𝑖

)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔𝑛
 

NOPATT+1: přizpůsobený čistý provozní výsledek hospodaření v prvním roce po 

původně projektované fázi 

gn / ri = mi = míra investic = investice netto / NOPAT 

Tabulka 70: Stanovení hodnoty metodou DCF 

Stanovení hodnoty DCF 2015 2016 2017 2018 2019 

KPVH před daněmi 111 645 315 395 513 726 646 766 773 616 

Daň z příjmu 21 214 59 925 97 608 122 886 146 987 

KPVH po daních 90 440 225 470 416 118 523 881 626 629 

Odpisy 92 536 73 170 60 896 52 352 46 516 

Ostatní korekce      

Provozní CF před investicemi 182 976 328 640 477 014 576 233 673 145 

Investice brutto do prov. potř. aktiv -66 222 -45 391 -31 704 -21 770 -14 937 

Investice brutto do potř. prov. kap. 108 345 -168 645 900 887 635 

FCFF 140 853 542 676 507 817 597 116 687 447 

Provozně potřebný investovaný kapitál 3 329 872 3 174 544 3 200 311 3 235 137 3 260 754 

     2020 

KPVH po daních     639 161 

Provozně potřebný investovaný kapitál     3 325 970 

 



     celkem 

Diskontní sazba     8,81 % 

PV 1. fáze     1 858 831 

Tempo růstu tržeb     2,00 % 

Míra investic netto do prov. potř. kap.     10,20 % 

PV 2. fáze – parametrický vzorec     5 528 592 

Provozní hodnota brutto     7 387 423 

Cizí úročený kapitál     0 

Provozní hodnota netto     7 387 423 

Provozně nepotřebná aktiva     5 005 960 

Celková hodnota netto     12 393 383 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Výsledná hodnota společnosti Skanska a.s. k 1. 1. 2015 zjištěná metodou 

diskontovaných peněžních toků je 12 393 383 tis. Kč. 

 

Pro srovnání výsledné hodnoty společnosti zjištěné výnosovou metodou využiji 

účetní metodu ocenění, která vychází z historických účetních údajů. Hodnota brutto 

se rovná součtu veškerých aktiv (pasiv) v účetní rozvaze. Při výpočtu hodnoty netto 

se od hodnoty brutto odečtou dluhy, resp. cizí úročený kapitál.43 

Nevýhodou je, že se hodnota může lišit v závislosti na užitých účetních standardech, 

resp. způsobu vykazování majetku. Na mysli mám zejména nehmotná aktiva, jako je 

goodwill, know-how, výzkum a vývoj, tržní příležitosti apod. a také způsob jejich 

odepisování.44 Navíc zobrazují stavové údaje z minulosti, což není pro ocenění 

perspektivního podniku vhodné, avšak pro doplnění postačí. 

Hodnota brutto společnosti Skanska a.s. se tedy k 1. 1. 2015 rovná 13 735 868 tis. 

Kč, což je tedy také hodnota netto, protože společnost nemá žádné úročené dluhy. 

                                                   

 

43 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění – základní metody a postupy. 
44 PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy: manažerské účetnictví v praxi. 



Hodnota společnosti netto zjištěná metodou diskontovaných peněžních toků je tedy 

asi o desetinu nižší než hodnota zjištěná účetní metodou. 

 

Hodnota společnosti Skanska a.s. zjištěná jednotlivými metodami je k 1. 1. 2015 

následující: 

Metoda DCF: Hbrutto = Hnetto = 12 393 383 tis. Kč 

Účetní metoda: Hbrutto = Hnetto = 13 735 868 tis. Kč 

Ačkoli hodnota podniku zjištěná výnosovou metodou bývá vyšší než v případě účetní 

metody, příčinu lze spatřit ve dvou faktorech – provoz stavebního podniku je 

náročný na potřebu majetkových zdrojů a prostředků, samozřejmě pokud provádí 

práce vlastními silami, a pak také fakt, že oceňovaná společnost má nízkou ziskovou 

marži, tudíž nemusí být výnosová metoda vhodná. Paradoxem je, že společnost svůj 

majetek prodává a převádí jej do pronájmu a co se týče ziskové marže, v porovnání 

s konkurenty ji má nejvyšší. Myslím si, že to poukazuje na znatelně nepříznivé 

podmínky na stavebním trhu.  



 

Aby bylo možné zjistit, jak efektivně navýšit tržní hodnotu společnosti pro akcionáře, 

zaměřím se na generátory hodnoty a pomocí analýzy citlivosti zjistím, jaký vliv bude 

mít odchylka od předpokládaných hodnot těchto hodnototvorných faktorů na 

výslednou hodnotu společnosti. 

 

Určil jsem dva nejzásadnější faktory, které by měly mít znatelný vliv na hodnotu 

společnosti oceněnou výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků – tržby 

a zisková marže. Pro upřesnění se jedná o prognózované generátory hodnoty, tržby 

jsou tedy myšleny jako součet tržeb za prodej zboží a za prodej vlastních výrobků a 

služeb, zisková marže je pak počítaná jako korigovaný provozní výsledek 

hospodaření před daněmi a odpisy vůči uvedeným tržbám. 

 

Nejprve jsem určil reálnou velikost odchylky od předpokládaných hodnot tržeb a 

během prognózovaného období danou odchylku vždy postupně započítal, jak je 

vidět na grafu. 

Graf 13: Odchylky prognózovaných tržeb 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. za roky 2010-2014, vlastní výpočty 

7000000

9000000

11000000

13000000

15000000

17000000

19000000

21000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20% 10% 5% -5% -10% -20% střed



Poté jsem upravené tržby podle stanovených odchylek vždy dosadil jako 

prognózované tržby do sestaveného systému výpočtu, který jsem použil pro 

sestavení plánu a výpočet hodnoty firmy s předpokládaným vývojem. Žádný jiný 

faktor jsem neměnil, tempo růstu v pokračující fázi jsem ve všech případech nechal 

na hodnotě 2,0 %. 

Graf 14: Závislost změny hodnoty společnosti na odchylkách tržeb 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Z výsledného grafu je zřejmá prakticky lineární závislost, příčinou je daná konstrukce 

výpočtu hodnoty. Konkrétní hodnoty a odchylky jsem shrnul v následující tabulce. 

Tabulka 71: Závislost hodnoty společnosti na odchylkách tržeb 

Odchylka od prognózovaných tržeb Hodnota netto v tis. Kč Odchylka od zjištěné hodnoty 

-20 % 10 950 339 -11,6 % 

-10 % 11 671 861 -5,8 % 

-5 % 12 032 622 -2,9 % 

0 % 12 393 383 0,0 % 

5 % 12 754 144 2,9 % 

10 % 13 114 905 5,8 % 

20 % 13 836 427 11,6 % 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Odchylky od prognózované ziskové marže jsem sestavil obdobným způsobem, jako 

u tržeb, pouze jsem z důvodu reálnosti zdvojnásobil velikost odchylek. 

Graf 15: Odchylky prognózované ziskové marže 

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti Skanska a.s. za roky 2010-2014, vlastní výpočty 

Změněné výše ziskových marží v jednotlivých letech jsem zpětně dosadil do výpočtu 

a obráceným postupem dopočítal výši provozního výsledku hospodaření, velikost 

tržeb jsem ponechal nezměněné. 
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Graf 16: Závislost změny hodnoty společnosti na odchylkách ziskové marže 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Také v tomto případě je zřejmá lineární závislost odchylky prognózované ziskové 

marže vůči výsledné hodnotě společnosti. Konkrétní údaje jsem opět porovnal 

v tabulce. 

Tabulka 72: Závislost hodnoty společnosti na odchylkách ziskové marže 

Odchylka od prognózované marže Hodnota netto v tis. Kč Odchylka od zjištěné hodnoty 

-40 % 9 337 653 -24,7 % 

-20 % 10 865 518 -12,3 % 

-10 % 11 629 450 -6,2 % 

0 % 12 393 383 0,0 % 

10 % 13 393 383 6,2 % 

20 % 13 921 248 12,3 % 

40 % 15 449 113 24,7 % 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Zaměřil jsem se tedy na dva nejzásadnější generátory hodnoty – tržby a ziskovou 

marži. Oba faktory mají vliv na výši generovaných hotovostních toků, na jejichž 

základě se kalkuluje právě hodnota společnosti metodou diskontovaných peněžních 

toků. Pokud porovnám analýzy citlivosti odchylek od prognózovaných hodnot obou 

faktorů na hodnotu společnosti v číslech, tak změna tržeb o 20 % změní hodnotu o 

11,6 %, přičemž změna ziskové marže o 20 % změní hodnotu o 12,3 %. Lze tedy říci, 

že výsledná hodnota společnosti je citlivější na změnu ziskové marže. Otázkou 

ovšem je, nakolik pravděpodobná je reálná odchylka např. právě 20 % od 

předpokládaných hodnot v případě tržeb a v případě ziskové marže. 

 

Pokud by tedy akcionář společnosti požadoval maximalizaci její tržní hodnoty, je 

toho možné dosáhnout několika způsoby. Tím prvním je zvýšení tržeb, čehož lze 

dosáhnout buď expanzí na nové trhy, zvýšením tržního podílu na stávajících trzích, 

případně si držet podíl na trhu s vysokým tempem růstu. Reálně by to v případě 

Skanska a.s. mohla být expanze na trhy v Maďarsku a Rumunsku, kde sice má 

organizační jednotku, ale zanedbatelné velikosti. Také by společnost mohla zvýšit 

tržní podíl na primárním trhu, což je Česká republika. Konkurenční síla společnosti 

je sice solidní, může nabídnout řadu výhod oproti konkurenci, bohužel zde hraje 

velkou roli požadovaná ziskovost zakázek, která pramení právě z jiných 

konkurenčních výhod, stojí samozřejmě určité náklady. Záleží tedy na hierarchii 

priorit, které má Skanska a.s. orientované oproti konkurenci více ve směru etických 

zásad. 

Druhým způsobem je zvýšení ziskové marže. Protože je zisková marže kalkulována 

z výsledku hospodaření vůči tržbám, je jedinou možností snížení nákladů. S tím, jak 

se prohlubovala stavební krize a tržby společnosti klesaly, podíl nákladů na tržbách 

mírně vzrostl. Opět je to však dáno etickými zásadami, ale i předpokládaným 

vývojem v budoucnu. Například se nevyplatí propustit některé zaměstnance a 

vyplácet jim odstupné, když je opětovné zlepšení situace v dohlednu. Svou roli 



v tomto ohledu sehrálo také odloučení developerské divize, nebo účetní 

nesrovnalosti. Cestou, jak snížit náklady do budoucna, může být v další optimalizaci 

procesního řízení. Nevýhodou je však složitější předvídatelnost situace na trhu. 

Pokud jde o ostatní generátory hodnoty, v podstatě se jedná spíše o teoretické 

předpoklady, jejich podrobná citlivostní analýza by byla příliš rozsáhlá pro účely této 

práce. Investice do provozně potřebného pracovního kapitálu a do provozně 

potřebného dlouhodobého majetku jsou součástí finálního výpočtu volných 

peněžních toků, tudíž by hodnotu společnosti bezpochyby ovlivnily. 

Náklady kapitálu a zadlužení se doplňují. Pro zvýšení hodnoty je potřebné náklady 

na kapitál snížit, čehož lze dosáhnout změnou struktury financování. Pokud je 

například společnost financována pouze vlastním kapitálem, jsou celkové náklady 

kapitálu rovny nákladům na vlastní kapitál, což je také případ Skanska a.s. Tyto 

náklady bývají obvykle vyšší než náklady cizího kapitálu například ve formě 

bankovního úvěru, tudíž se nabízí možnost snížit vlastní kapitál a o tento objem 

kapitálu si půjčit. Celkové náklady kapitálu by tedy podle výpočtu WACC měly 

klesnout, to ale nelze potvrdit. Důvodem je skutečnost, že při změně kapitálové 

struktury se změní také riziková přirážka vnímaná věřiteli, čímž se celkové náklady 

na druhou stranu zvýší. V případě, že bychom o takové možnosti uvažovali u 

Skanska a.s., sehrálo by důležitou roli právě riziko. Společnost je totiž dlouhodobě 

financována bez pomoci úročených dluhů, celá skupina Skanska AB je navíc řízená 

pohledem rizika obecně velice bezpečně a stabilně. Pro případ potíží má tak 

v mateřské skupině velice silnou oporu, což společně s etickým jednáním riziko 

prakticky minimalizuje předpokládaný úrok na bezrizikovou sazbu. Nabídky bank na 

poskytnutí úvěru společnosti jsou toho důkazem. Teoreticky by se tak mohlo jevit 

velice výhodné změnit strukturu financování, využít cizích dluhů a prostředky 

vyjmuté z vlastního kapitálu investovat do jiných aktiv, změnilo by to však 

nastavenou strategii. 

Podle mého názoru nejefektivnější cestou, jak maximalizovat tržní hodnotu 

společnosti Skanska a.s., se jeví zvýšení ziskové marže, resp. snížení nákladů.  



 

Smyslem práce bylo stanovit, jakým způsobem lze maximalizovat tržní hodnotu 

stavební společnosti Skanska a.s. Práce byla sestavena ze dvou částí. Účelem té 

první bylo stanovit tržní hodnotu společnosti pomocí metody diskontovaných 

peněžních toků. Nejprve jsem tedy provedl analýzu jejího finanční zdraví, které bylo 

dostatečné pro předpoklad neomezeného trvání společnosti. Následně jsem 

předpoklad odpovídající perspektivnosti společnosti potvrdil strategickou analýzou. 

Posuzoval jsem atraktivitu trhu, která vyšla jako mírně podprůměrná, a konkurenční 

sílu, ta vyšla jako mírně převažující nad hlavními konkurenty. Výsledkem pak byla 

solidně rostoucí prognóza tržeb, na jejímž základě jsem společně s finanční a 

strategickou analýzou sestavil předpokládaný finanční plán, což je klíčové pro 

stanovení tržní hodnoty výnosovou metodou. Následně jsem ještě stanovil diskontní 

sazbu nakonec provedl výpočet hodnoty. 

V druhé části jsem se pak zaměřil na tržby a ziskovou marži, což jsou primární 

generátory hodnoty, a pomocí analýzy citlivosti zjistil, jak se změní výsledná 

hodnota, pokud se hodnoty predikovaných generátorů hodnoty odchýlí o určité 

procento. Jako nejvhodnější možnost vidím ve zvýšení ziskové marže, čehož lze 

dosáhnout snížením nákladů. Dále by se mohlo jednat o navýšení tržeb pomocí 

expanze na nové zahraniční trhy. Trochu kontroverzní řešení pak představuje změna 

kapitálové struktury s využitím bankovního úvěru, díky čemuž by došlo ke snížení 

nákladů kapitálu. 

Závěrem bych dodal, že samotné ocenění je velice komplikovanou a na nedostatek 

informací a přehlížení souvislostí náchylnou disciplínou, proto si velice vážím ochoty 

ze strany těch, kteří mi byli s prací nápomocni. 
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