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ABSTRAKT  

Diplomová práce je zaměřena na hodnotu goodwill i značky vybraného stavebního 

podniku a v současnosti užívaných metod pro jejich stanovení. V teoretické části práce 

jsou popsány základní teoretické pojmy, které se vztahují k problematice goodwill, 

značka, stavební podnik a jejich hodnota. Dále jsou představeny metody výpočtu 

goodwill a značky a metoda řízeného rozhovoru. V závěru teoretické části je popsáno 

marketingové plánování. V praktické části práce jsou zpracovány vybrané metody 

ocenění hodnoty goodwill a hodnoty značky firmy. Následně jsou stanoveny tři 

hypotézy a otázky pro metodu řízeného rozhovoru, které jsou testovány. Na základě 

zjištěných analýz jsou v závěru práce navrženy marketingové strategie na udržení 

a posílení hodnoty goodwill a značky firmy. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Goodwill, značka, hodnota, stavební podnik, nehmotná aktiva, marketingová strategie. 

 

ABSTRACT  

The diploma thesis is focuses on the value of the goodwill and the value of the brand of 

the selected construction company and the methods currently used for their 

determination. In the theoretical part of the thesis are described basic theoretical terms, 

which relate to the issue of goodwill, brand, construction company and their value. 

I also describe methods of goodwill and brand calculation and managed interview 

method. At the end of the theoretical part, I described marketing planning. In the 

practical part of the thesis, the thesis deals with selected methods of valuation of 

goodwill value and value of company brand. I have set three hypotheses and questions 

about a controlled interview. At the end of my diploma thesis, I proposed marketing 

strategies to maintain and enhance the value of goodwill and company brand. 

 

KEYWORDS  

Goodwill, brand, value, construction company, intangible assets, marketing strategy. 
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1 Úvod  

 

Téma mé diplomové práce jsem si vybrala vzhledem k zajímavosti tohoto 

tématu, které není v České republice ještě tolik známé a spousta lidí o něm nikdy 

neslyšela. Také jsem ho zpracovávala v návaznosti na svou bakalářskou práci, kterou 

jsem zpracovávala na marketingové nástroje, kde jsem se zabývala komunikačními 

nástroji stavební firmy a chtěla jsem se tak věnovat podrobněji obdobné problematice. 

Diplomová práce je zaměřena na hodnotu goodwill i značky vybraného 

stavebního podniku a v současnosti užívaných metod pro jejich stanovení a udržení. 

V teoretické části práce budu vysvětlovat základní teoretické pojmy, které se 

vztahují k problematice goodwill, přičemž se zaměřím na hodnotu goodwill podniku, 

ale i hodnotu značky podniku a metody jejich výpočtů. Další část bude představovat 

metoda řízeného rozhovoru a v závěru teoretické části se budu věnovat marketingovému 

plánování. 

V praktické části práce představím vybranou stavební firmu a aplikuji získané 

vědomosti z teoretické části, podle kterých budu postupovat. Pomocí vybraných metod 

nejdřív ocením hodnotu goodwill a hodnotu značky firmy. Následně stanovím tři 

hypotézy pro metodu řízeného rozhovoru, které se budou týkat dané problematiky 

práce. Vytvořím soubor otázek, pomocí kterých tyto hypotézy vyhodnotím. V závěru 

práce vytvořím marketingové strategie na udržení a posílení hodnoty goodwill stavební 

firmy. 
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2 Podnikatelská činnost 

 

Podle nového zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je podnikatel 

charakterizován v dílu 5 §420 – 422. Podle §420 v odst. 1 je podnikatel definován jako 

osoba, která „samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“1 

Dále je podnikatelem také ten, kdo uzavírá smlouvy, které souvisí s jeho vlastní 

obchodní, výrobní nebo jinou činností, také pokud je zapsán v obchodním rejstříku nebo 

vlastní živnostenské či jiné oprávnění a pokud nemá svou vlastní firmu, tak jedná pod 

vlastním jménem. (Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, §420 - 422)  

M. Vochozka (2012) označuje osoby, které podnikají jako osoby samostatně 

výdělečně činné (OSVČ), které jsou podrobně vymezeny podle zákona 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Patří sem fyzické osoby, jako 

např. živnostníci podnikající podle živnostenského zákona a řada jiných podnikatelů, 

tedy fyzických osob. (Vochozka, 2012, s. 34) 

Nejvýznamnější skupinu představují živnostníci a v tomto případě se dá v České 

republice podnikat dvěma způsoby, a to jako:  

 fyzická osoba – podnikatel musí získat povolení k podnikání, tedy 

živnostenský list v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., Živnostenský 

zákon, který rozlišuje dva druhy živností: 

o ohlašovací, které se dělí na živnosti vázané, řemeslné, volné, 

o koncesované, 

 právnická osoba - forma veřejné obchodní společnosti, dále komanditní, 

akciové nebo společnosti s ručením omezeným, družstva, sdružení, nadace 

a neziskové organizace. (Vochozka, 2012, s. 34) 

 

D. Jakubíková (2008) popisuje podnikatele jako tzv. hnací sílu tržní ekonomiky. 

Právě podnikatelé totiž poskytují zákazníkům výrobky, které chtějí a požadují, a také 

pracovní příležitosti, které jsou na trhu nezbytné. Podílí se také na rozvoji obcí 

a regionů, čímž přináší společnosti blahobyt. (Jakubíková, 2008, s. 14) 

                                                 
1 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
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Podle J. Pleskače (2001) může mít založení firmy, tedy začátek podnikání různé 

důvody, jako např. snaha seberealizace člověka, uspokojení konkrétních potřeb nebo 

uplatnění vědeckého pokroku. Pokud chce tedy někdo začít podnikat a uskutečnit tyto 

snahy, tak by je měl promítnout v cílech své podnikatelské činnosti. 

(Pleskač, 2001, s. 23) 

Podle občanského zákoníku představuje obchodní firma jméno, podle kterého je 

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku a nesmí pod ním být zapsáno více takovýchto 

obchodních firem. Jeho sídlem je podle tohoto zákona uvedená adresa v rejstříku. 

Pokud se však fyzická osoba nezapisuje jako podnikatel, tak to může být místo bydliště 

nebo místo hlavního obchodního závodu. (Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

§429) 

 

2.1 Podnik 

 

Pojmem podnik se podle dříve platného zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku podle §5 rozuměl „soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání.“2 Podnik tak tvořil celek vytvořený za účelem dosahování zisku.  

Podle nového občanského zákoníku je podnik nahrazen novým pojmem, a to 

obchodní závod, který představuje jmění vytvořené podnikatelem, a který slouží pro 

provoz jeho následné činnosti. (Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, §502) 

Termín podnik, nově tedy obchodní závod, se podle obou zmíněných zákonů 

skládá z následujících složek: 

 hmotné složky podnikání - movitý a nemovitý majetek, 

 osobní složky podnikání - zaměstnanci a zaměstnavatelé, 

 nehmotné složky podnikání - obchodní jméno, patenty, licence, ochranné 

známky, know-how, apod. (Vochozka, 2012, s. 35) 

 

L. Marková (2006) popsala podnik jako uspořádání jednotlivých prvků tvořících 

určitou strukturu. Takové seskupení může mít jako cíl výrobu a předání výrobků nebo 

služeb, tedy přípravu pro uspokojování potřeb zákazníků. (Marková, 2006, s. 15)  

                                                 
2 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 
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2.2 Stavební podnik 

 

Stavební podnik můžeme popsat právně, majetkově i ekonomicky jako 

samostatnou organizaci, která sdružuje pod vedením podnikatele lidi a potřebné 

hospodářské prostředky. Jeho cílem je především provádění staveb za účelem dosažení 

zisku a uspokojení poptávky stavebníků. (www.fast.vsb.cz)  

Podniky můžeme dělit z různých hledisek. Jako první můžeme zmínit dělení 

podle právní formy, kde se podniky dělí na společnosti a družstva. Malé a střední 

stavební podniky jsou nejčastěji založeny s právní formou společnosti s ručením 

omezeným (s.r.o.) a velké většinou jako akciové společnosti (a.s.). 

(Marková, 2009, s. 20) 

Dále můžeme podniky dělit také podle jejich působení v národním hospodářství, 

a to jako podniky:  

 produkující výkony – zemědělství a lesnictví, doly a energetika, 

zpracovatelský průmysl, stavebnictví, 

 poskytující služby – obchodní, bankovní, dopravní, pojišťovací a služby 

ostatní. (Marková, 2006, s. 19) 

 

Podle tohoto dělení můžeme stavební podnik zařadit v rámci působení 

v národním hospodářství do takového, který produkuje výkony v rámci stavebnictví. 

Dalším dělením může být členění podle výrobních způsobů, podle kterého 

můžeme stavební podnik charakterizovat jako takový, který má své výrobní postupy 

určené pracovním pořadím a časově sladěné. Existují také podniky, které můžou být 

naopak časově nesladěné nebo s neurčitým pracovním pořadím, kam patří 

např. rukodělná výroba. (Marková, 2009, s. 19) 

Dělení podniků podle převládajících výrobních faktorů může být pracovně 

intenzivní, investičně náročné nebo materiálově intenzivní. Zde se většina stavebních 

podniků, které se zabývají převážně dodávkami pozemního stavitelství, řadí do skupiny 

materiálově intenzivní. (Marková, 2009, s. 19) 
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Podniky dělíme také podle velikosti, kdy mohou být podniky velké, střední nebo 

malé, což je dáno především počtem pracovníků, velikostí kapitálu nebo obratu. Ve 

stavebnictví se podniky dělí podle různých kritérií, ale nejčastěji se dělí právě podle 

počtu pracovníků, což může vypadat následovně: 

 velký podnik – od 100 a více, 

 střední podnik – od 25 do 100, 

 malý podnik – do 25 včetně. (Marková, 2009, s. 19 - 20) 
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3 Goodwill 

 

Původně byl pojem definován již v 16. století jako good will, což v překladu 

znamená dobře v budoucnu, z čehož vyplývá nadčasovost tohoto pojmu. 

Prostřednictvím něj se oceňovala kapitalizace budoucích příjmů z nehmotného majetku. 

(Kulil, 2014, s. 19) 

Fenomén goodwill lze považovat za právní, ekonomický, ale i účetní pojem, 

který již v 19. století vyvolával otázky v odborné veřejnosti. První zmínky vyplývají 

z právních sporů, proto lze považovat prvním směrem právní. Druhým byl potom směr 

ekonomický, který se později změnil na směr ekonomicko-účetní. (Zelenka, 2006, 

s. 16 - 17) 

Různorodost přístupů se ve 20. a 21. století ještě více prohloubila a svědčí o tom 

především řada lišících se definic. 

Například podle výkladového slovníku od Merriama Webstera znamená 

goodwill tři odlišné definice:  

1. “ An attitude of friendliness or kindness: BENEVOLENCE.  

2.  Cheerful acquiescence or willingness.  

3. A good relationship, as of a business with its customers or a country with 

other counties.“3 

 

V překladu znamenají výše zmíněné definice přátelský, laskavý či shovívavý 

postoj, dále radostný souhlas nebo dobrou vůli, ale i dobrý vztah, jako např. podnikání 

s vlastními zákazníky nebo podnikání země s jinými zeměmi.  

V rámci ekonomického pojetí goodwill existuje mnoho různých pojetí a definic, 

které se od sebe navzájem odlišují, což je vidět podle následujících tvrzení. 

Například H. P. Hughes charakterizuje goodwill v historické účetní encyklopedii 

jako: „Goodwill je rozdíl ve schopnosti jedné firmy vytvářet zisk ve srovnání s jinou 

nebo nějakou průměrnou firmou.“4 Rovněž uvedl, že tento název je původně odvozen 

z dobrého pocitu nebo nějaké dobré vůle podnikatele k zákazníkovi. Vymezil dokonce 

základní vlastnosti tohoto fenoménu jako nehmotnost, příslušnost k podnikatelské 

                                                 
3 Webster's II: new riverside university dictionary, 1984, s. 539 

4 ZELENKA, Vladimír. Goodwill: principy vykazování v podniku, 2006, s. 18 
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entitě, nezávislost na svých pořizovacích nákladech, rozdílové a monopolistické 

výhodě, nestabilitě hodnoty nebo technické neužitečnosti. (Zelenka, 2006, s. 18 - 19) 

J. M. Yang definuje ve své knize Goodwill and Other Intangibles z roku 1927 

goodwill takto: „Goodwill představuje současnou hodnotu nebo kapitalizovanou 

hodnotu odhadovaných budoucích zisků zavedeného podniku navíc nad úrovní 

normálních výsledků, o nichž by se dalo rozumně předpokládat, že budou realizované 

podobným podnikem nově zřízeným.“5 

Problém goodwill řeší také N. Gray, který naznačuje, že není zcela prokázáno, 

jak dosáhne goodwill své hodnoty. (www.webofknowledge.com, 1997) 

V. Kulil (2014) uvádí, že podle ustálených mezinárodních zvyklostí je goodwill 

dobré jméno podniku, které přináší zlepšené ekonomické výsledky, a to na základě 

vhodné obchodní politiky, přičemž je výsledkem vztahů k zákazníkům, propagaci 

a reklamě. (Kulil, 2014, s. 14) 

D. C. Mueller uvádí, že goodwill nebo kapitál značky běžně řeší analytici 

v oblasti obchodu a marketingu, kvůli měření hodnoty majetku, zejména názvu 

společnosti nebo obchodní značky a následně mezi účetními a obchodními analytiky, 

ale je málo využíván ekonomy. (www.webofknowledge.com, 2002) 

V mezinárodních oceňovacích standardech je tento pojem definován jako 

nehmotný majetek vznikající díky dobrému jménu, reputaci, zákaznické věrnosti, 

umístění podniku, produktů nebo jiných faktorů, které nemusí být rozpoznatelné či 

ocenitelné, ale přináší zisk. (Kulil, 2014, s. 14) 

Podle V. Galkina tvoří goodwill podniku zdlouhavý proces, který je spojený 

s množstvím aktivit podniku, mezi kterými může být např. pozitivní image, dobré 

reference, konkurenční výhoda, dobrá reklama nebo povědomí o značce společnosti. 

Cena podniku je závislá právě na těchto aktivitách, a proto se může hodnota goodwill 

neustále měnit, protože žádná z těchto aktivit podniku nemusí fungovat pořád stejně. 

(www.vadim-galkin.ru) 

Z uvedených definic je tedy patrné, že goodwill se postupem času proměňoval 

a rozšiřoval po celém světě. Na jeho podstatu byla vyjádřena spousta odlišných názorů 

odborníků, které se liší v řadě znaků. Existuje však klasifikace tradičních typových 

                                                 
5 ZELENKA, Vladimír. Goodwill: principy vykazování v podniku, s. 19 
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přístupů, které předkládá např. Hendriksenova učebnice teorie účetnictví, ve které je 

goodwill charakterizován takto: 

 goodwill jako ocenění příznivého nehmotného postoje k firmě, 

 goodwill jako současná hodnota nadstandardních výdělků, 

 goodwill jakožto vrcholný oceňovací dopočet. (Zelenka, 2006, s. 21) 

 

V. Kulil (2014) uvádí, že s pojmem goodwill je spojen také další pojem 

tzv. badwill. Ten se při oceňování používá pro majetek se špatnou pověstí, tedy při 

zkoumání zvláštních vlivů. Tyto zvláštní vlivy, které mohou působit na cenu 

nemovitosti lze definovat jako vlivy tzv. nehmotného charakteru. Jedná se tedy 

o záporný rozdíl mezi tržní hodnotou nemovitosti (obvyklou cenou) a časovou cenou 

nemovitosti. Dále se tento pojem vyskytuje také v oblasti mezinárodního práva pro 

ochranu investic, kde je chápán jako nehmotná nevýhoda, oproti tomu goodwill je 

chápán jako nehmotná výhoda. (Kulil, 2014, s. 16 - 17)  

 

3.1 Nehmotná aktiva 

 

V České republice se pojem nehmotné aktivum soustřeďuje především na 

majetek, který tak můžeme považovat z daňového i účetního hlediska. Účtuje se jako 

dlouhodobý nehmotný majetek a patří sem zřizovací výdaje, nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise 

a preferenční limity. Tvoří se jako rozdíl mezi oceněním podniku a složkami majetku, 

které jsou snížené o závazky. (Svačina, 2010, s. 55), (Mařík, 2003, s. 349) 

Transakce s nehmotnými aktivy mají v České republice přímé důsledky na 

účetní a daňový obraz podniku a mohou tak ovlivnit volbu, kterou metodou se bude 

nehmotný majetek oceňovat. (Uminská, 2013, s. 11) 

Nehmotná aktiva jsou pro podnikatele v České republice upravena základními 

a daňovými předpisy, a to: 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o účetnictví (dříve podvojné účetnictví), 
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 Český účetní standard pro podnikatele č. 013 – Dlouhodobý nehmotný 

a hmotný majetek,  

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. (Svačina, 2010, s. 55) 

 

Mezi velmi důležité a používané zákony patří také: 

 Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., 

 Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. (Uminská, 2013, s. 12) 

 

V mezinárodním měřítku jsou nehmotná aktiva všeobecně uznávaná aktiva 

u kteréhokoliv majetku, a to včetně nemovitostí.  Cílem mezinárodních účetních 

standardů IFRS 3, v oddílu nehmotná aktiva IAS 38, je popsat přístupy pro účtování 

zmíněných nehmotných aktiv. Standardy vyžadují od účetních jednotek, aby nehmotná 

aktiva uznala jen při splnění kritérií, a dále specifikují výpočet účetní hodnoty 

nehmotných aktiv v případě dlouhodobého nehmotného majetku. (Kulil, 2014, s. 14) 

IAS 38 definují nehmotné aktivum a jeho vykázání jako: 

 nepeněžní aktivum bez hmotné povahy – nemá stejnou povahu jako hmotné 

aktivum,  

 výsledek minulých událostí – např. koupě, licence, vlastní vývoj, 

 identifikovatelné – splnění této podmínky je pouze pokud jde aktivum 

oddělit od podniku samostatně nebo s jiným aktivem, závazkem 

či smlouvou, anebo existuje k danému statku smluvní nebo zákonné právo 

(např. aktivum od podniku nelze oddělit), 

 pravděpodobně v budoucnu přinese ekonomický užitek – např. zvýšení 

tržeb, snížení nákladů, 

 kontrolovatelné – vlastník nebo uživatel mají jistou exkluzivitu na budoucí 

prospěch z aktiva, 

 spolehlivost ocenění – lze spolehlivě určit hodnotu aktiva. 

(Svačina, 2010, s. 59) 
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Nehmotným aktivem včetně goodwillu je podle zmíněného 

IAS 38: „identifikovatelné nepeněžní aktivum bez fyzické podstaty.“6 

Obchodní firma, obchodní značka, značka zboží nebo ochranná známka se dají 

navenek považovat za dobrou pověst firmy a jsou tedy nehmotným majetkem patřícím 

do goodwill firmy. (Kulil, 2014, s. 16) 

  

3.2 Účetní pojetí goodwill 

 

H. Vomáčková (2005) uvádí, že z účetního hlediska je goodwill rozdílem mezi 

celkovou hodnotou, tedy kupní cenou podniku a sumou cen jednotlivých aktiv 

a závazků, tedy čistých aktiv podniku. Je tedy považován za zbytkovou, rozdílovou 

rozvahovou položku, která se váže k podniku jako k celku. (Vomáčková, 2005, s. 80.) 

Podle Dany Kovanicové (1999) pojem goodwill „velmi názorně ilustruje, jak 

důležité jsou pro účetnictví externí operace, tj. transakce prováděné s okolním 

prostředním. Existuje samozřejmě řada vlastníků, kteří by oprávněně mohli obdržet 

prémiovou cenu za svoji společnost, ale takový goodwill se nikdy v účetnictví neobjeví 

jako nehmotné aktivum.“7 

Účetní goodwill je chápán a vykazován v rozvaze jako nehmotné aktivum, které 

není zahrnuto v podnikových účtech a je předmětem testu na snížení hodnoty alespoň 

jednou za rok. Lze ho považovat za nehmotný majetek pouze v případě, že je získán 

v podnikové kombinaci. Nemůže být kapitalizován, protože není identifikovatelný, 

a proto se nehmotná aktiva, která nejsou identifikovatelná, vykazují jako součást 

goodwill. (Dohnal, Hanušová, Lipovská, 2018, s. 1109) 

V oblasti účetnictví existuje problém mezi vyjádřením kupní ceny firmy 

a vyjádřením účetní ceny firmy, který se nemůže shodovat. V účetnictví se jedná 

o společné působení používané metodiky a strategie firmy při vyjadřování aktiv či 

pasiv, nákladů nebo výnosů proti historické ceně a optimalizaci daňového základu. 

Naproti tomu tržní cena je definována jako okamžitá cena, která vyjadřuje sílu nebo 

                                                 
6 KULIL, Vladimír. Goodwill a oceňování: ambasády České republiky v zahraničí, 2014, s. 14 

7 KOVANICOVÁ, Dana. Finanční účetnictví v kontextu světového vývoje, 1999, s. 106 
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slabost kupujícího, lokalitu nebo chuť prodávajícího. (Dohnal, Hanušová, Lipovská, 2018, 

s. 1113) 

V českém účetnictví nebyl pojem goodwill až do roku 2003 známý 

a používal se pouze pojem opravná položka k nabytému majetku. Ve zmíněném roce 

přišla novela účetních předpisů a pojem se zde dělí na dvě části, a to: 

 goodwill, který je součástí dlouhodobého nehmotného majetku, 

 oceňovací rozdíl k nabytému majetku, který je součástí dlouhodobého 

hmotného majetku. (Mařík, 2018, s. 80) 

 

Problematika účetního vyjadřování goodwill se rozděluje do dvou oblastí. První 

oblast představuje vyjadřování v interním účetnictví, které se neřídí zákony ani 

předpisy. Je však vedeno firmou tak, aby se ekonomická realita firmy zachytila co 

nejblíže k jejímu skutečnému ekonomickému obrazu. Může tedy zachytit, sledovat 

a oceňovat vývoj goodwillu, který firma vyjadřuje jako nehmotné aktivum, které se 

může snižovat nebo růst. (Dohnal, Hanušová, Lipovská, 2018, s. 1109) 

Druhou oblast představuje podvojné finanční účetnictví, které nemá jednotné 

vyjadřování, oceňování ani účtování goodwill. Závisí zde na účetní metodice, která je 

používána v dané zemi nebo na konkrétní účetní jednotce, kterou metodu používá. 

Jedná se o IFRS, US GAAP nebo národní úpravy. (Dohnal, Hanušová, Lipovská, 2018, 

s. 1109) 

 

3.2.1 Metodiky vedení podvojného finančního účetnictví 

 

a) IFRS (international financial reporting standards) 

Jedná se o mezinárodní standardy finančního výkaznictví, které jsou určeny 

zejména pro ziskově orientované jednotky, ale i pro neziskové jednotky. Používají se ve 

více státech světa, a to včetně Evropy. Tento účetní systém je založen na zásadách, které 

mají okolo 1 400 stran. (Jílek, 2018, s. 15 - 16) 

Goodwill zde představuje budoucí ekonomický prospěch z majetku, který 

nesplňuje kritéria pro jeho uznání. Ty jsou důležité pro rozpoznání goodwillu. Po 

uznání by měl být goodwill testován na snížení hodnoty. V den akvizice musí být 

goodwill oceněn penězotvornými jednotkami. Největší změna v IFRS je v negativním 
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goodwillu, který je nově označován jako sleva při akvizici. Dochází k ní, pokud podíl 

nabyvatele na čisté reálné hodnotě identifikovatelných aktiv, závazků a podmíněných 

závazků nabývaného majetku přesahuje pořizovací cenu. Podle nového standardu je 

potom sleva při pořízení okamžitě vykázána ve výkazu zisku a ztráty, a to v daném 

období. (Dohnal, Hanušová, Lipovská, 2018, s. 1109)  

 

b) US GAAP (US generally accepted accounting principles) 

Jedná se o americké obecně uznávané účetní zásady, které jsou určené hlavně 

pro nevládní jednotky (nevládní ziskově orientované společnosti, neziskové 

organizace), státní a místní vlády nebo jednotky federální vlády v USA. Tento účetní 

systém je založený na velmi podrobných pravidlech, které jsou obsaženy asi na 

17 000 stranách, což je oproti IFRS velmi vysoké číslo. (Jílek, 2018, s. 15 - 16) 

Goodwill je zde zaznamenáván jako přebytek nákladů na pořizovací cenu nad 

reálnou hodnotu nabytých čistých aktiv. Je tomu tak tehdy, když účetní hodnota 

goodwillu přesahuje svou výchozí reálnou hodnotu. Podle účetního zpracování 

goodwillu v IFRS a US GAAP musí při testování goodwillu na snížení hodnoty 

společnosti nejdřív přiřadit zakoupený goodwill na účetní jednotku. Společnosti 

přiřazují goodwill vykazujícím jednotkám srovnáním odhadované reálné hodnoty 

jednotky s reálnými hodnotami identifikovatelných čistých aktiv jednotky. 

K identifikaci potenciálního snížení hodnoty goodwill a pro stanovení výše ztráty 

z uvedené snížené hodnoty, která má být uznaná, se používá dvojstupňové snížení 

hodnoty. K těmto krokům patří odhad reálné hodnoty jednotky zpravodajských jednotek 

ve srovnání s účetní hodnotou a porovnání implikované reálné hodnoty goodwill 

vykazující jednotky s účetní hodnotou tohoto goodwill. (Dohnal, Hanušová, Lipovská, 

2018, s. 1110) 

 

c) ČÚS (České účetní standardy) 

Jedná se o standardy vydávané Ministerstvem financí České republiky. 

Problematika goodwill je řešena českým účetním standardem pro podnikatele č. 011, 

v části operace s podnikem, podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., §24 odst. 3 

pís. b) lze použít úpravy u jednotlivých položek aktiv tak, jak uvádí zákon o účetnictví v 

§25 nebo lze použít způsob podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., §61a odst. 1, tedy rozdíl 
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mezi kupní a zůstatkovou cenou zachytit a zaúčtovat jako dlouhodobý nehmotný 

majetek – goodwill s přihlédnutím k §6 odst. 1 a odst. 3 pís. d Vyhlášky 500/2002 Sb. 

(Dohnal, Hanušová, Lipovská, 2018, s. 1110) 

 

České účetnictví je zatím v rozporu s IFRS i US GAAP, protože stále můžeme 

účtovat o stejné skutečnosti rozdílně, což podle zmíněných mezinárodních i amerických 

standardů není možné. V nich platí pro všechny jednotky, a to bez ohledu na velikost, 

že určitá transakce bude mít u každé jednotky stejný hospodářský požitek i rizika. 

Účetnictví musí být podle IFRS a US GAAP nejen srozumitelné, ale také stejné pro 

všechny jednotky, přehledné, dostatečně podrobné a především málo nákladné 

a s jasnými pravidly. (Jílek, 2018, s. 12 - 13) 

I když zatím nejsou tyto standardy sjednoceny s českými, pracuje se na tom, a to 

především kvůli zpřehlednění, zjednodušení nebo snížení konkurenceschopnosti. 

Od 1. května 2004 všechny společnosti, které sestavují své konsolidované a individuální 

účetní závěrky musí postupovat v souladu s IFRS. Dále téměř všechny banky a některé 

finanční instituce již IFRS používají především pro účely účtování finančních nástrojů 

či ocenění, a to od 1. ledna 2018. IFRS sice nejsou tolik podrobné jako US GAAP, ale 

jsou stále podrobnější než ČÚS, proto se snaží co nejvíce jednotek v České republice 

podle těchto standardů postupovat. (Jílek, 2018, s. 12 – 13, 18) 

Existují také tzv. IPSAS (International public sector accounting staandards), což 

jsou mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor a zaměřují se tedy hlavně na 

účetnictví vládních jednotek, zatím ho ale uznalo pouze několik států a veřejných 

institucí. Vydává je tzv. IPSASB, což je Rada mezinárodních účetních standardů právě 

pro veřejný sektor. (Jílek, 2018, s. 17) 

Shodu mezi ekonomickým, právním a účetním pojetím goodwillu vidím hlavně 

v tom, že jde o součást nehmotného majetku firmy, který firmě přináší pozitivní 

i negativní ekonomické výsledky. Nejobjektivnější je podle mě pojetí goodwillu 

z ekonomického hlediska podle V. Kulila. Účetní pojetí v podobě interního účetnictví 

totiž odpovídá pouze potřebám a specifikům firmy, které nemohou mít k dispozici jiné 

firmy a finanční účetnictví je určeno metodikou vedení, tedy podle IFRS, US GAAP 

nebo podle národní legislativy. Jeho zachycení, ocenění a účtování tedy není vůbec 
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jednotné, protože vychází z používané metodiky dané firmy. (Dohnal, Hanušová, 

Lipovská, 2018, s. 1110-1111) 

 

3.3 Výpočet hodnoty goodwill 

 

Jak bylo zmíněno, pojem goodwill je velmi rozšířený a existuje spousta názorů 

na jeho pojetí. Obdobně je na tom také způsob jeho výpočtu, který není zcela 

jednoznačný a má více podob. Je to hlavně z toho důvodu, že se hodnota goodwill 

v čase mění, a proto se nedá přesně popsat pomocí matematického vzorce. Vliv na tuto 

hodnotu může mít např. vstup nové konkurence na trh, nové trendy, reklama nebo 

ekonomické změny. (www.dumfinanci.cz) 

Následné výpočty budou tedy spíše doporučením, ve kterém se díky 

prozkoumání situace v oblasti této nehmotné složky promítnou vlivy do ceny goodwill 

podle znalostí, zkušeností, citů a nejlepšího vědomí oceňovatele. (Kulil, 2013, s. 11) 

 

3.3.1 Výpočet z hlediska účetnictví 

 

H. Vomáčková (2005) uvádí ocenění goodwillu z hlediska účetnictví jako rozdíl 

mezi celkovou hodnotou, tedy kupní cenou podniku a sumou cen jednotlivých aktiv 

a závazků, tedy čistých aktiv podniku. Je tedy považován za zbytkovou, rozdílovou 

rozvahovou položku, která se váže k podniku jako k celku. (Vomáčková, 2005, s. 80.) 

Výpočet z hlediska účetnictví vypadá následovně: 

 

+/−𝐺𝑂𝑂𝐷𝑊𝐼𝐿𝐿 = 𝐾𝑈𝑃𝑁Í 𝐶𝐸𝑁𝐴 𝑃𝑂𝐷𝑁𝐼𝐾𝑈 −  [∑ 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉 +  (− ∑ 𝑍Á𝑉𝐴𝑍𝐾Ů)]    (1) 

(Vomáčková, 2005, s. 80.)  

 

Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., k provedení výše zmíněného zákona 

o účetnictví je v §6 odst. 3 písm. c) goodwill charakterizován jako: „Kladný nebo 

záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem 

za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní 
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korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým 

o převzaté dluhy.“8  

Zákon také pojednává o době odpisování goodwillu obchodního závodu, která 

by měla být nejpozději do 60 měsíců od jeho nabytí, a to rovnoměrně a do nákladů. 

Záporný goodwill by se měl odpisovat také do 60 měsíců od jeho nabytí, ale do výnosů. 

(Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §6)  

Cílem oceňování majetku je jeho tržní hodnota, která je stanovena v souladu 

s Evropskou organizací národních asociací odhadců (TEGoVa) a s Evropskými 

oceňovacími standardy (EVS), ze kterých vychází Česká komora odhadců majetku. 

(www.managementmania.com)  

V České republice se v praxi nejčastěji používají metody podle zákona 

o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., kde se využívá tzv. cena obvyklá (tržní hodnota 

majetku), která je podle §2 zmíněného zákona stanovena jako: „Cena, která by byla 

dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 

stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.“9 

Pro výpočet ceny obvyklé se nejčastěji používají tyto metody ocenění: 

 Metoda zjištění věcné hodnoty 

- založena na principu náhrady, kdy věcná hodnota podniku vyjadřuje, 

kolik je třeba investovat pro pořízení stejného majetku, 

- běžně se používá výpočet reprodukční hodnoty pomocí 

jednotkových cen za 1 m3 obestavěného prostoru, který je snížený 

o opotřebení. 

 Metoda výnosová 

- založena na koncepci časové hodnoty peněz a relativního rizika 

investice, kdy investor nakupuje budoucí tok příjmů (budoucí 

cash flow), 

                                                 
8 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

9 Zákon č. 151/1991 Sb., Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku) 
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- základ pro hodnotu budoucího toku příjmů může být současné 

využití podnikatelského majetku nebo úvaha o možném nejlepším 

a nejvýhodnějším využití, 

- používá se zde např. metoda kapitalizace zisku, která se počítá 

následovně: 

 

𝑉 =  
𝑍

𝑟
 𝑥 100   (2) 

 

Vysvětlení vzorce: 

V  tržní hodnota majetku, 

Z  čistý roční výnos, 

r  míra kapitalizace v %, 

- další používanou metodou je metoda diskontovaného cash flow 

(DCF) nebo free cash flow (DFCF), kde se nahrazuje zisk pomocí 

finančních toků. 

 Metoda porovnání tržních hodnot - také metoda realizovaných cen, která 

v tržní hodnotě zohledňuje majetkovou podstatu, ale i tržní chování firmy 

ve všech činnostech, které mají vliv na zisk, tedy na výsledek podnikání. 

(www.managementmania.com), (www.tomas-dolezal.cz)  

 

3.3.2 Výpočet pomocí duální cenové skladby 

 

Pokud dochází k prodeji majetku, tak se z pravidla převádí dvě položky, a to věc 

samotná a její dobré nebo špatné jméno, tedy goodwill nebo badwill. Jde zde 

o kombinaci hmotné složky a nehmotné složky, ke kterým se pojí princip tzv. duální 

cenové skladby. (Štěpánek, 2018, s. 62 – 63) 

Výsledkem těchto hmotných a nehmotných složek je buď dobré anebo špatné 

jméno, které tvoří nabídku a poptávku po oceňovaném majetku. Názor člověka na cenu 

majetku představuje jeho pohled na užitek, který je vyjádřen právě nabídkou 

a poptávkou. K ocenění zde využíváme hmotné potřeby člověka, které upravujeme 

o nehmotnou funkci pocitů zakotvených v čase a neustále se vyvíjejícím právním 

http://www.managementmania.com/
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systému. Vliv mají také média, která se starají o tvorbu veřejného mínění, které potom 

vytváří právní systém. (Štěpánek, 2018, s. 62 – 63) 

Podstatu nehmotných charakteristik u nemovitostí tvoří vlastnosti spojené právě 

se jménem, dále s polohou a odlišnými právy. Vzorec pro výpočet k ocenění značky 

i goodwillu zde vypadá následovně: 

 

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑣ě𝑐𝑖 = 𝑐𝑒𝑛𝑎 ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛é 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑦 𝑥 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑛𝑒ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑐𝑖𝑡ů (𝐾𝑃)   (3) 

      (Štěpánek, 2018, s. 62 – 63) 

 

Pro stanovení hodnoty značky a hodnoty goodwill lze použít následující vzorec 

koeficientu prodejnosti:  

 

𝐾𝑝 = 𝐾𝑝𝑘 𝑥 𝐾𝑓𝑟 𝑥 𝐾𝑝𝑟   (4) 

 

Vysvětlení vzorce: 

KP  koeficient prodejnosti, který zvyšuje celkovou hodnotu značky a vychází 

ze základního jmění a je tedy hodnotou přidanou goodwillem, 

Kpk  koeficient pracovního kapitálu, který představuje úroveň a zkušenosti 

zaměstnanců firmy, 

Kfr  koeficient finanční rovnováhy, který představuje finanční stabilitu firmy, 

např. placení faktur, placení zdravotního a sociálního zabezpečení, vše 

v termínech, 

Kpr  koeficient, který představuje public relations, tedy délku působení firmy, 

jméno firmy na trhu, také její propagaci a marketing. 

(Štěpánek, 2018, s. 82) 

 

Je velmi důležité volit koeficient prodejnosti správně, protože při zvolení 

koeficientu menší než 1 se věcná hodnota majetku sníží o badwill a při 

zvolení koeficientu větší než 1 se věcná hodnota majetku zvýší o goodwill. Věcnou 

hodnotou se zde myslí časová cena, nebo také reprodukční cena snížená o opotřebení 

majetku. (Kulil, 2013, s. 13 – 14) 
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3.3.3 Výpočet podle konceptu průměrné vážené výnosnosti aktiv 

 

P. Svačina (2010) uvádí výpočet goodwillu jako rozdíl kupní ceny podniku 

a čisté hodnoty aktiv v konceptu vážené výnosnosti aktiv tzv. WARA (weighted 

average return on asset). Přičemž hodnota WARA = WACC, tedy průměrná vážená 

výnosnost z pohledu aktiv by se měla rovnat průměrné vážené výnosnosti kapitálu 

z pohledu pasiv. (Svačina, 2010, s. 203) 

Matematický výpočet pro WARA vypadá následovně: 

 

∑ 𝑟𝑖 𝑥 
𝐻𝑖

𝐾

𝑛
𝑖=1 =  𝑟𝑉𝐾 ×

𝑉𝐾

𝐾
+ 𝑟𝐶𝐾 × (1 − 𝑑) ×

𝐶𝐾

𝐾
   (5) 

 

Vysvětlení vzorce: 

ri  průměrná vážená výnosnost i-tého aktiva užitého ve výrobě, 

Hi  tržní hodnota i-tého aktiva, 

rVK  požadovaná výnosnost vlastního kapitálu, 

K  celková tržní hodnota investovaného kapitálu (brutto, tj. VK + CK), 

rCK  požadovaná výnosnost cizího kapitálu, 

CK/K  míra zadlužení, 

d  sazba daně z příjmů. (Svačina, 2010, s. 203) 

 

Požadovanou výnosnost vlastního kapitálu lze vypočítat pomocí vzorce na 

rentabilitu vlastního kapitálu (ROE), která představuje jak výnosný je vložený kapitál 

do podniku a jak jsou tyto prostředky zhodnoceny. Postupuje se podle zde vzorce: 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
   (6) 

(Uminská, 2013, s. 29) 

 

Matematický výpočet pro WACC vypadá následovně: 

 

WACC = 
𝐶𝐾

𝐾
 x nCK x (1 - d) +  

𝑉𝐾

𝐾
 x nVK   (7) 
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Vysvětlení vzorce: 

WACC průměrné vážené náklady kapitálu, 

nVK  náklady vlastního kapitálu, 

nCK  náklady cizího kapitálu, 

d  sazba daně z příjmu, 

CK  cizí úročený kapitál (v tržní hodnotě), 

VK  vlastní kapitál (v tržní hodnotě), 

K  investovaný kapitál (K = CK + VK). (Mařík, 2018, s. 20) 

 

Náklady na cizí kapitál lze při větším počtu úvěrů firmy vypočítat pomocí 

váženého aritmetického průměru z úroků, které firma má. (Uminská, 2013, s. 38) 
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4 Vymezení pojmu hodnota značky 

 

V následující kapitole bude vymezen pojem hodnota, značka a také to, jakým 

způsobem jsou hodnota a značka propojeny. 

 

4.1 Hodnota 

 

Pod pojmem hodnota mě napadá velmi výstižná věta od O. Wilda, která 

zní: „Dneska vědí lidé o všem, jakou to má cenu, ale o ničem, jakou to má hodnotu.“10  

Touto větou se můžeme dostat k tomu, že hodnota a cena jsou dvě naprosto 

odlišné věci. Je na každém jak bude tyto dvě věci odlišovat nebo spojovat. Hodnota 

konkrétní věci může být v mnoha případech větší než její uvedená cena.  

Již ve 20. století uvedl P. Drucker, že prvním úkolem firmy je vytvářet si své 

zákazníky, což vede k základní koncepci hodnoty podle Kotlera a Armstronga (2004) 

kteří tvrdí, že hodnota produktu je pro zákazníka rozdíl mezi náklady, které zákazník 

vynaložil na získání produktu a hodnotou, kterou docílil své spokojenosti vlastnictvím 

a užíváním daného produktu. (Kotler, Armstrong, 2004, s. 35)  

P. Kotler (2007) se zmiňuje také o tom, že dnešní doba je plná nabídek výrobků 

a služeb, které mají uspokojovat právě lidské potřeby. Pro spoustu zákazníků je tedy 

hodnota velmi důležitá a volí si podle ní nabídku, která jim přinese nejvyšší hodnotu za 

nakoupené výrobky a služby. (Kotler, 2007, s. 535 - 536) 

Hodnota podniku může podle D. Jakubíkové (2008) růst i jinak než jenom 

zhodnocováním kapitálu, a to např. zlepšením postavení konkrétní firmy na trhu. 

(Jakubíková, 2008, s. 14) 

Podle V. H. Peemöllera je hodnota v ekonomickém smyslu chápána jako: „vztah 

mezi určitým subjektem a objektem za předpokladu racionálního chování.“11 Dále 

ekonomická hodnota také plyne ze skutečností hospodářského života, kterými jsou 

lidské potřeby postrádající hranice a omezené zdroje k uspokojení lidských potřeb. 

(Mařík, 2003, s. 16) 

                                                 
10 https://citaty.net/autori/oscar-wilde/ 

11 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku, 2003, s. 16 
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Tabulka 1 - Získaná hodnota pro zákazníka  

 

celková hodnota pro zákazníka hodnota produktu, služeb, zaměstnanců a image 

- celkové náklady pro zákazníka finanční, časové, energetické a psychické náklady 

= získaná hodnota pro zákazníka „zisk“ pro zákazníka 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (Kotler, 2007, s. 536) 

 

4.2 Definice a význam značky 

 

Již po staletí je známo používání značky nebo minimálně odlišení se od 

konkurence pomocí vlastního obrandování zboží. K. L. Keller (2007) popisuje, že 

zmíněné obrandování bylo právě základem pro vznik a vývoj značek. Nejdříve to bylo 

zboží keramické či kamenické prodávané na trzích, později se keramické výrobky 

a hliněné lampy prodávaly v obchůdcích, kde se také vyráběly a zákazníci tak měli 

jistou záruku kvality. (Keller, 2007, s. 80) 

Podle M. Heskové (2008) má značka stejný úkol už delší dobu a jedná se 

o pomoc zákazníkům odlišovat a identifikovat výrobky či služby určité firmy od 

nabídek konkurence. (Hesková, 2008, s. 4)  

Americká marketingová asociace (American Marketing Association) označila 

značku jako „jméno, termín, označení, symbol či design nebo kombinace těchto pojmů 

sloužící k identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců a k jejich odlišení 

v konkurenci trhu.“12 Z toho plyne, že pokud marketér vytvoří něco nového jako logo, 

jméno nebo symbol, tak vzniká nová značka.  

John Murphy z Interbrandu řekl: „Vytvoření úspěšné značky vyžaduje propojení 

těchto různých prvků jedinečným způsobem – výrobek či služba musí mít vysokou 

kvalitu a odpovídat potřebám zákazníka, jméno značky musí oslovovat a ladit 

s očekáváním spotřebitele, balení, reklama, cena i další prvky musí právě odpovídat 

testům vhodnosti, přitažlivosti a odlišnosti.“13 

                                                 
12 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky, 2007, s. 33 

13 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky, 2007, s. 37 
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Podle spousty odborníků z oblasti marketingu obsahuje tento pojem mnohem víc 

a definují ji jako něco, co upoutalo zákazníky natolik, že ji mají ve svém povědomí, má 

své jméno ve světe a postavení na trhu. (Keller, 2007, s. 33) 

Dnešní svět je však plný značek a je velmi obtížné najít něco bez nich. Existují 

i produkty bez značek, které jsou označovány jako generické produkty představující 

levnější verze známých produktů z nekvalitních ingrediencí s levnějším balením 

a menšími náklady na reklamu. Právě kvůli zmíněným důvodům lidé od značek 

a značkových věcí očekávají určitou záruku kvality a spolehlivosti, kterou by jim měly 

díky jejich vyšší ceně poskytnout. (Hesková, 2008, s. 4)  

Na problematiku značkových a neznačkových výrobků reagoval např. 

Alvin A. Achenbaum, který řekl: „Přesněji - to, co odlišuje značkový výrobek od 

neznačkového a co mu dává hodnotu, je celkový úhrn vjemů a dojmů zákazníka, pokud 

jde o vlastnosti produktu a toho, jak funguje, pokud jde o jméno značky a toho, co 

zastupuje, a také společnosti, jež je s touto značkou spojována.“14  

Podle K. L. Kellera (2007) nemusí být značkovým produktem pouze fyzické 

výrobky, ale také služby, obchod, osobnost, místo, organizace nebo i myšlenka. 

(Keller, 2007, s. 34) 

Velmi výstižně popsal značku J. Stuart, který byl bývalým prezidentem 

společnosti Quaker Oats Ltd., a to tímto výrokem: „Pokud by se měl tento podnik 

rozdělit, vzal bych si raději značky, ochranné známky a dobré jméno společnosti a vy 

byste si mohli nechat všechny ostatní hmotné věci – a já bych dopadl lépe než vy.“15  

Značky tedy mohou ve velké míře pomoci zákazníkům k rozlišení 

produktů, ale pomáhají také: 

 kupujícím – vypovídají o kvalitě produktu, zvyšují efektivitu nákupů, 

upozorňují na nové produkty, 

 dodavatelům – jednodušší řešení objednávek, ochranná známka a značka 

zajišťují právní ochranu funkcí produktu, získání klientely, segmentování 

trhů, 

 společnosti – zvyšování míry inovací, pomoc při nákupech díky informacím 

o produktech. (Kotler, 2007, s. 628) 

                                                 
14 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky, 2007, s. 34 

15 DE CHERNATONY, Leslie. Značka: od vize k vyšším ziskům, 2009, s. 7 
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Pro firmy může mít značka velký význam, protože dobře zpracovaná značka se 

může postarat o velké finanční zisky. Organizace i firmy si sílu značek uvědomují 

a označují je jako jedny ze svých nejhodnotnějších aktiv, které patří k nehmotnému 

majetku firmy. Můžeme do něj řadit také manažerské schopnosti, marketingové, 

finanční nebo operační dovednosti. (Keller, 2007, s. 32, 37) 

Problematika ochranné známky je v České republice obsažena v zákoně 

o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., kde je ochranná známka definovaná v 

§1 jako: „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem 

jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních 

jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto 

označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb 

jiné osoby.“16  

V marketingu je však pohled na značku mnohem širší a nejedná se pouze 

o jméno nebo označení zboží, má zákazníkovi dát přehled o celkové image produktu. 

Nejvíce se tímto pojmem zabývá tzv. brand management, který se snaží podporovat již 

stávající značky, vyvíjet nové, umisťovat je na trh nebo vytvářet strategie apod. Pro jeho 

efektivitu je potřebné znát především hodnotu značky a cenu značky. 

(Hesková, 2008, s. 4) 

 

4.3 Spojení hodnoty a značky 

 

M. Hesková (2008) popsala, že značku lze z marketingového hlediska chápat 

nejen jako označení nebo jméno nějakého zboží, ale jde o celkovou image produktu, 

tedy soubor přidané hodnoty značky. (Hesková, 2008, s. 4) 

Podle D. A. Aakera (2003) je hodnota značky chápána jako sada aktiv a pasiv, 

které jsou spojené se jménem a symbolem značky, což může hodnotu pro zákazníka 

zvyšovat nebo snižovat. (Aaker, 2003, s. 8) 

D. Haigh uvádí, že hodnota značky nevyjadřuje pouze přínos k tvorbě zisku, ale 

také pravděpodobnost k její tvorbě. (Haigh, 2002, s. 24 - 25)  

                                                 
16 Zákon č. 441/2003 Sb., Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 

znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách) 
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L. de Chernatony (2009) napsal, že hodnoty jsou pro značky velmi důležité 

a mají realizovat a především posilovat jejich účel. Pro nejlepší rozvoj značky je 

důležité zvolit si pouze malý počet hodnot, které by měly značku podpořit. Nejčastěji to 

bývá okolo pěti hodnot, aby pracovníci určité organizace mohli myslet na ty 

nejdůležitější. (Chernatony, 2009, s. 115 - 118) 

K. L. Keller (2007) popisuje tři klíčové složky hodnoty značky, které pochází od 

zákazníka, a to: 

 hodnota značky vychází z rozdílů v reakci spotřebitelů,  

 rozdíly v reakci spotřebitelů jsou výsledkem znalosti značky spotřebitelů, 

 hodnota značky se odráží ve vnímání, preferencích a chování vztahujících 

se ke všem aspektům marketingu značky. (Keller, 2007, s. 90 – 91) 

 

4.3.1 CBBE model  

 

Význam hodnoty značky často vychází z tzv. CBBE (customer-based brand 

equity) modelu, tedy v překladu z pohledu zákazníka. Tento model má za úkol 

poskytovat ten nejlepší pohled na vnímání hodnoty značky, budování, měření a řízení 

značky. Jeho předpokladem je síla značky v mínění spotřebitelů, tedy co o ní 

spotřebitelé vědí, co k ní cítí nebo co o ní slyšeli a viděli. (Keller, 2007, s. 90) 

Značka zde může mít buď pozitivní nebo negativní hodnotu CBBE. Pozitivní 

hodnotu bude mít značka tehdy, pokud bude identifikována, potom reagují spotřebitelé 

na dané produkty a jejich prodej lépe. Můžou být také ochotnější přijímat rozšíření 

značky, nebudou tolik citliví na zvyšování cen nebo vyhledání značky v jiné lokalitě. 

Pokud však spotřebitelé nebudou reagovat příznivě na marketingovou aktivitu značky, 

tak se bude jednat o negativní hodnotu CBBE. (Keller, 2007, s. 90) 

Silnou značku lze podle modelu CBBE tvořit pomocí následujících kroků, které 

představují také zásadní otázky zákazníků ve spojení se značkami: 

- zajistit identifikaci spotřebitelů se značkou a asociaci značky v mysli 

spotřebitelů a konkrétní třídou produktů či potřebou spotřebitelů 

o Kdo jsi? (identita značky), 

- jasně určit význam značky v myslích zákazníků pomocí velkého množství 

hmotných i nehmotných asociací s konkrétními vlastnostmi výrobku 
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o Co jsi? (význam značky), 

- vyvolat správné reakce spotřebitelů na tuto identifikaci značky a na význam 

značky 

o Co s tebou? Co si o tobě myslím či cítím? (reakce na značku), 

- přeměnit reakci na značku tak, aby se vytvořil intenzivní, aktivní, věrný 

vztah mezi spotřebitelem se značkou  

o Jak je to s tebou a se mnou? Jaký druh asociace a jak silné spojení 

bych s tebou chtěl mít? (vztah ke značce). (Keller, 2007, s. 105)  
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5 Postupy a metody při ocenění nehmotných aktiv 

 

D. Haigh píše ve své knize Oceňování značky, že se oceňování dříve soustředilo 

především na diskusi v oblasti účetnictví, ale jedná se o postup, který je přijímám 

i v řadě jiných aplikovaných oblastí. Patří k nim např. daňové plánování, podklady pro 

soudní spory, vnitřní marketingové řízení, plánování fúzí a akvizic, přidělování 

rozpočtových zdrojů v oblasti marketingu nebo přezkoumání portfolia. 

(Haigh, 2002, s. 15) 

Metody ocenění jsou založeny na třech hlavních přístupech ocenění, které popsal 

P. Svačina ve své knize Oceňování nehmotných aktiv (2010). Podle těchto přístupů se 

odhaduje cena nehmotného aktiva a patří sem přístupy srovnávací, nákladový 

a výnosový, které jsem popsala již v podkapitole 3.3.1. (Svačina, 2010, s. 95) 

Někteří odborníci se zmiňují ještě o čtvrtém přístupu tzv. opční (option), ale ten 

je založen na obdobném principu jako je výnosový přístup jen s jinou technikou, a proto 

jej ponechám začleněný ve výnosovém přístupu. (Svačina, 2010, s. 95) 

 

5.1 Metoda násobitelů 

 

Použití této metody ze srovnávacího přístupu je velmi omezené, protože se jedná 

o metodu přímo úměrnou míře existence a dostupnosti absolutních a veřejných tržních 

cen srovnatelných aktiv. Dostupnost těchto údajů je zatím pouze v aukcích pro: 

 určitý typ doménových jmen (napodobeniny), 

 soubory vybraných patentů a přihlášek. (Svačina, 2010, s. 96) 

 

Vyjádření metody násobitelů pomocí matematického vzorce: 

 

𝐻𝑁𝐴 =
𝐶𝑆

𝑋𝑆
 × 𝑋𝑁𝐴   (8) 

 

Vysvětlení vzorce: 

HNA  hodnota nehmotného aktiva při srovnání s jedním srovnatelným  

nehmotným aktivem, 

CS  cena srovnatelného nehmotného aktiva, 
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XS  klíčová ekonomická charakteristika srovnatelného nehmotného aktiva  

(EBIT, tržby, návštěvnost domény), 

XNA  shodná ekonomická charakteristika hospodaření u oceňovaného  

nehmotného aktiva. (Svačina, 2010, s. 96) 

 

5.2 Metoda nákladů reprodukce a nahrazení 

 

S použitím metod z nákladového přístupu oceňovatel nesmí ztratit koncept tržní 

hodnoty, podle kterého by měli být jak kupující, tak i prodávající ochotni směnit dané 

aktivum. Rozeznáváme dvě nákladové metody: 

 metoda nákladů reprodukce – metoda vychází z vytvoření kopie 

oceňovaného nehmotného aktiva, která zahrnuje míru opotřebení k datu 

ocenění odrážející pokles užitečnosti vytvořeného aktiva, předpokládá se 

zde použití původních vstupů v cenách k oceňovanému datu, 

 metoda nákladů nahrazení – tato metoda vychází z vytvoření nehmotného 

aktiva s obdobnou užitečností, předpokládá se zde použití nových 

a efektivnějších vstupů a postupů, které jsou dostupné k oceňovanému datu. 

(Svačina, 2010, s. 109 - 110) 

 

Vyjádření metody nákladů na reprodukci pomocí matematického vzorce: 

 

𝐻𝑁𝐴 = ∑ ∑ [𝑁𝑖 × (1 + 𝐼𝐶𝑃𝐼)𝑡 × (1 + 𝑖)𝑡] × (1 − 𝐴) + 𝑇𝐴𝐵𝑇
𝑡=0

𝑛
𝑖=1    (9) 

 

Vysvětlení vzorce: 

Ni  hodnota nákladové položky vynaložené na vytvoření původního  

nehmotného aktiva (o počtu i = 1 až n nákladových položek), 

ICPI  míra změny cen (růst či pokles) nákladových položek mezi obdobím  

vynaložení (t) a datem ocenění (T), měřeno vhodným cenovým indexem 

(CPI) či jinou vhodnou veličinou, 

i  náklady ušlé příležitosti, 

A  míra snížení užitečnosti vynaložených nákladů (amortizace) k datu  

ocenění (v procentním vyjádření), pokud k zastarání došlo, 
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TAB  přínos z daňové odepisovatelnosti aktiva (plyne z možnosti daňově  

odepisovat nakoupené aktivum). (Svačina, 2010, s. 110) 

 

Vyjádření metody nákladů nahrazení pomocí matematického vzorce: 

 

𝐻𝑁𝐴 = ∑ 𝑁𝑖 × (1 + 𝑖)𝑡 + 𝑇𝐴𝐵𝑛
𝑖=1    (10) 

 

Vysvětlení vzorce: 

Ni  hodnota nákladové položky vynaložené na vytvoření nehmotného aktiva  

se srovnatelnou užitečností (o počtu i = 1 až n nákladových položek). 

(Svačina, 2010, s. 110) 

 

5.3 Metoda licenční analogie 

 

Podle P. Svačiny (2010) se jedná o jednu z nejvíce rozšířených metod oceňování 

nehmotných aktiv. Principy této metody vychází z principů obchodování s právy 

duševního vlastnictví formou licenčních a podobných smluv, proto oceňuje hlavně 

práva duševního vlastnictví. Obchody jsou vypořádány v podobě licenčních plateb, kde 

nejvýznamnějšími platbami bývají průběžné licenční poplatky, které jsou kalkulované 

z objemu prodeje. (Svačina, 2010, s. 134) 

Pomocí analogie licenčního obchodu je odvozována tržní hodnota nehmotného 

aktiva a výše licenčních plateb, které se odráží v individuálních přínosech vlastníků 

licence. (Svačina, 2010, s. 17) 

Licenční analogii lze použít v souladu s nerivalitním užíváním nehmotného 

aktiva pomocí různých způsobů: 

 analogií nabytí licence (licensing in, anglický název metody Relief from 

Royalty) – hodnota dána součtem příjmů plynoucích z hypotetických úspor 

na licenčních poplatcích z titulu vyhnutí se licenčním poplatkům, 

 analogií poskytnutí licence (licensing out) – hodnota dána součtem příjmů 

plynoucích ze skutečného nebo hypotetického poskytnutí licence třetí 

osobě, 
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 kombinovanou analogií – hodnota tvořena oběma cestami, pokud nehmotné 

aktivum tvoří přínosy jednak ve vlastní výrobě a jednak v licenční výrobě 

třetích stran. (Svačina, 2010, s. 134) 

 

Výpočet hodnoty metody licenční analogie podle matematického vzorce: 

 

𝐻𝑁𝐴 = ∑
𝑇𝑡×𝑃𝑀×𝐿𝑃×𝐾𝑡×(1−𝑑)

(1+𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1
+ 𝑇𝐴𝐵   (11) 

 

Vysvětlení vzorce:  

Tt  plán objemu prodeje výrobku obsahujícího oceňované nehmotné aktivum  

(čisté tržby), 

PM  podíl nehmotného aktiva (majetku) na objemu prodeje výrobku  

obsahujícího oceňované nehmotné aktivum (u technických řešení 

a designu), 

LP  sazba licenčního poplatku (%), 

Kt  index zastarání (u technických řešení a designu), 

i  náklady ušlé příležitosti (% p.a.), 

t  zbývající doba životnosti nehmotného aktiva, 

d  sazba daně z příjmů právnických osob, 

TAB  přínos z daňové odepisovatelnosti nehmotného aktiva, mezinárodní  

užívání (TAB – tax amortisation benefit). (Svačina, 2010, s. 135) 

 

Tento vzorec se může dále upravovat, pokud dochází k tvorbě hodnoty více 

cestami nebo pokud se liší některé parametry užití nehmotných aktiv. V metodě se 

kombinuje prvek výnosového (diskontování) a srovnávacího přístupu (výše licenčního 

poplatku). (Svačina, 2010, s. 134 - 135) 

 

5.4 Metoda prémie při prodeji  

 

Princip metody prémie při prodeji je odhadnout hodnotu nehmotného aktiva, a to 

jako současnou hodnotu vyjádřené hodnotové prémie, kterou můžeme přiřadit k vlivu 

oceňovaného nehmotného aktiva. K používaným metodám prémií při prodeji patří 
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cenová prémie, zisková prémie, nákladová prémie, prémie výnosnosti. (Svačina, 2010, 

s. 164) 

Pro použití některé z uvedených metod je potřeba, aby stav při ocenění splňoval 

následující znaky:  

 oceňované nehmotné aktivum je klíčovým aktivem podniku, nesoucí 

soutěžní výhodu, a lze mu tuto prémii přisuzovat, 

 v podniku neexistuje žádná další významná aktiva z hlediska soutěže 

v oboru, 

 existence srovnatelné výroby či více srovnatelných výrob ze stejného oboru, 

které mohou posloužit k měření prémie. (Svačina, 2010, s. 164) 

 

5.4.1 Cenová prémie 

 

Cenovou prémii lze vysvětlit tak, že produkt nabízený na trhu pod určitou 

značkou se prodává jinak a dráž, než produkt nabízený bez značky. Vzniklý rozdíl mezi 

cenami je cenová prémie, která se v tomto případě rovná hodnotě značky. Výhodou této 

metody je vztah mezi hodnotou značky a cenou, který je jednoznačně vysvětlen. 

Nevýhoda vzniká tehdy, pokud značkový výrobek neurčuje cenu a tedy ani cenovou 

prémii. (Slabý, 2014, s. 47) 

Podle P. Svačiny může tedy rozdíl cen ukazovat nejen rozdílné vnímání ceny 

výrobků, ale i rozdílné náklady na výrobky. (Svačina, 2010, s. 165) 

Vyjádření metody cenové prémie při srovnatelných objemech pomocí 

matematického vzorce: 

 

𝐻𝑁𝐴 = ∑
𝑄𝑡×(𝑃𝑡𝑆×𝑃𝑡𝐵𝐸𝑍)×𝐾𝑡×(1−𝑑)

(1+𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1
+ 𝑇𝐴𝐵   (12) 

 

Vysvětlení vzorce:  

Qt  objem prodané produkce v MJ, 

PtS  cena výrobku obsahující oceňované nehmotné aktivum, 

PtBEZ  cena výrobku bez oceňovaného/srovnatelného nehmotného aktiva, 

Kt  index zastarání (u tech. řešení a designu), 
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n  životnost nehmotného aktiva. (Svačina, 2010, s. 165) 

 

5.5 Metoda Brand Value Added (BVA) 

 

Metoda BVA je známá také jako analýza hodnoty přidané značkou a je vysoce 

hodnotným a statisticky spolehlivým způsobem, jak přiřadit značce výnos. Jedná se 

o systematický přístup k otázce a jeho výsledkem jsou závěry. Tyto závěry jsou důležité 

pro určení významu značky z důvodu kupního rozhodnutí. Výpočet je založen na 

odhadu diskontovaných peněžních toků, které jsou spojené se značkou. 

(Haigh, 2002, s. 23 - 30) 

V metodě je nutné určit diskontní sazbu, která vyjadřuje ekonomická a tržní 

rizika a rizika spojená se značkou. Byla tedy vytvořena metoda pro stanovení diskontní 

sazby založená na teorii investice známá jako analýza βrandβetaTM vytvořená 

pracovníky společnosti Brand Finance. Analýza objektivně hodnotí 10 nejdůležitějších 

ukazatelů výkonu značky a vypadá následovně: (Haigh, 2002, s. 24 - 25) 

 

Tabulka 2 – Příklad položkového bodování βrandβetaTM 

 

Atribut Počet bodů 

Doba na trhu 0-10 

Distribuce 0-10 

Podíl na trhu 0-10 

Pozice na trhu 0-10 

Míra růstu prodeje 0-10 

Cenová přirážka 0-10 

Elasticita ceny 0-10 

Výdaje na marketing/podporu 0-10 

Povědomí o reklamě 0-10 

Povědomí o značce 0-10 

Celkem 0-100 

      

   Zdroj: Vlastní zpracování (Haigh, 2002, s. 26) 
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Pomocí výše uvedené tabulky se hodnotí všechny značky na trhu, bodováním 

10 ověřitelnými ukazateli, díky kterým se dospěje k relevantnosti βrandβetaTM pro 

danou značku. Pomocí výsledku bodového hodnocení, kdy se boduje od 0 do 10, se dále 

určí diskontní sazba, která se bude vztahovat k dané značce. (Haigh, 2002, s. 25) 

 

Tabulka 3 - Bodové hodnocení βrandβetaTM 

 

Bodové hodnocení βrandβetaTM Zařazení 

91-100 AAA 

81-90 AA 

71-80 A 

61-70 BBB 

51-60 BB 

41-50 B 

31-40 CCC 

21-30 CC 

11-20 C 

0-10 D 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (Haigh, 2002, s. 27) 

 

Podle bodového hodnocení v uvedené tabulce představuje zařazení AAA ideální 

značku, BB potom průměrnou značku a D je zcela bez značky. (Haigh, 2002, s. 28) 

Výsledky výše uvedeného bodového hodnocení βrandβetaTM: 

 100 bodů – k ocenění bude použita neriziková diskontní sazba, 

 50 bodů – k ocenění bude použita průměrná složená diskontní sazba, 

 0 bodů – k ocenění bude použita nejvyšší diskontní sazba. 

(Haigh, 2002, s. 26 – 27) 
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Po součtu rizikové přirážky a bezrizikové míry získáme výslednou diskontní 

míru. Vyjádřenou pomocí matematického vzorce: 

 

𝑌𝑛 = 𝑟𝑓 + 𝑅𝑃   (13) 

 

a vzorce: 

 

𝑅𝑃 = 𝑟𝑓 𝑥 (𝑛 − 1) 𝑥 (
100− ββ

100
)   (14) 

 

Vysvětlení vzorců: 

Yn  diskontní míra,  

rf  bezriziková diskontní míra,  

RP  riziková přirážka,  

(n - 1)  koeficient rizikové přirážky,  

ββ  počet bodů získaných při βrandβetaTM analýze. (Gillar, 2015, s. 37). 

 

Po tomto kroku následuje výpočet hodnoty značky diskontováním peněžních 

toků, které odpovídají značce. Ve výpočtu se bude uvažovat korigovaný provozní 

výsledek hospodaření (související s provozně nutným majetkem) před zdaněním a po 

dani, který bude upraven pomocí odpisů, ostatními náklady (změnou rezerv), 

investicemi do dlouhodobého hmotného majetku a změnou pracovního kapitálu, 

přičemž vzniknout volné peněžní toky. Ty se budou následně násobit předpokládanou 

hodnotou BVA, tedy hodnotou přidanou značkou a diskontovat na současnou hodnotu, 

kde se sečte hodnota první fáze, která bude představovat odhad následujících pěti let. 

(Gillar, 2015, s. 37, 52) 
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Tabulka 4 – Výpočet volných peněžních toků 

 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

   -  Daň z příjmu PO 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření po zdanění 

   +  Odpisy 

   +  Ostatní náklady započtené v provozním VH, které nejsou výdaji v běžném období 

   -  Investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) 

   -  Investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného) 

Volný peněžní tok 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (Mařík, 2011, s. 170) 

 

Výslednou hodnotu značky bude tvořit součet volných peněžních toků v první 

fázi a diskontovaných peněžních toků v druhé fázi. Pro výpočet druhé fáze, která je od 

konce první fáze, a pokračuje do nekonečna, se použije vzorec: 

 

𝑃𝐻 =  
𝐹𝐶𝐹𝑇+1

𝑌𝑛−𝑔
   (15) 

 

Vysvětlení vzorce: 

PH  pokračující hodnota, 

FCFT + 1 volný peněžní tok v prvním roce druhé fáze (FCFT x (1 + g)), 

g  růst volného peněžního toku během druhé fáze. (Gillar, 2015, s. 53) 

 

5.6 Metoda podle zákona o oceňování majetku  

 

Oproti předcházejícím metodám tržního oceňování nehmotných aktiv se v České 

republice používají pro zákonem vymezené případy dvě zákonné normy, a to: 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku,  

 Vyhláška č. 540/2002 Sb., k zákonu o oceňování majetku. 

(Svačina, 2010, s. 205) 
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Podle zákona o oceňování č. 151/1997 Sb. se používá §17, tedy majetková 

práva, který zní takto: „Majetková práva, která jsou obsahem průmyslových práv a práv 

na označení nebo vyplývající z jejich užití, a výrobně technické poznatky (know-how) 

se oceňují výnosovým způsobem, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních 

čistých výnosů vyplývajících z užívání těchto práv ode dne ocenění. Způsob 

diskontování stanoví vyhláška.“17 V té je stanovena diskontní míra ve výši 12 %. 

Vyjádření metody podle zákona o oceňování majetku pomocí matematického 

vzorce: 

𝐶 = ∑
𝑧𝑗

(1+
𝑝

100
)𝑗

𝑛
𝑗=1    (16) 

 

Vysvětlení vzorce:  

zj  roční čistý výnos užívání práva v letech, po které bude právo užíváno, 

p  míra kapitalizace, 

j  pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno, 

n  počet let, ve kterých bude právo užíváno. (Svačina, 2010, s. 206) 

 

 

 

  

                                                 
17 Zákon č. 151/1997 Sb., Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku) 
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6 Metodika – rozhovor 

 

J. Reichel (2009) popisuje základních techniky sběru dat, kterých podle něj 

existuje více a jsou rozděleny do kvalitativních a kvantitativních zkoumání. Nejvíce se 

však shoduje pět technik, ke kterým patří pozorování, rozhovor, dotazník, studium 

dokumentů a experiment. Mohou mít i více aplikačních variant. 

(Reichel, 2009, s. 90, 99) 

V diplomové práci se budu zabývat metodikou dotazování, kam patří 

právě rozhovor.  

 

6.1 Zásady tvorby otázek 

 

K podstatě dotazování patří kladení otázek mluvených (rozhovor) i psaných 

(dotazník). Pro dosažení kvalitních rozhovorů je potřeba si dopředu stanovit záměr 

výzkumu a nezjišťovat informace, které jsou zbytečné. Je potřeba se ptát také 

respondentů, od kterých víme, že disponují potřebnými informacemi. 

(Reichel, 2009, s. 100) 

Podle J. Reichela (2009) existují obecné zásady tvorby otázek: 

 srozumitelnost otázky – ptát se na srozumitelné otázky pro všechny 

dotazované, bez použití cizích slov, odborných termínů a slangů, 

 jednoznačnost otázky – ptát se zcela jasně na to, co chceme, ne na více 

aspektů, 

 psychologická přijatelnost – využívá se eufemismu a taktní formulace, např. 

znepokojující nebo drsný výraz nahradíme jemnějším tak, aby neublížil, 

 formulace dotazu – dotaz nesmí vnucovat správnou odpověď, 

 neverbální projevy – je potřeba se vycvičit k sebekontrole a nepoužívat 

nevhodné neverbální projevy a při větších akcích s využitím tazatelů 

pořádat důkladná školení, 

 Proč? – jedná se o zavádějící otázku, která může přinést nepřesné 

informace, které mohou být i mimo výzkum, někdy se přímou otázkou proč 

ptát nemůžeme a musíme uvažovat, zda ji použít.  

(Reichel, 2009, s. 100 -102) 
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Podle Pattona (1990) existuje šest různých typů otázek: 

 vztahující se ke zkušenostem nebo chování – úkolem je zjistit, co by tazatel 

zpozoroval, kdyby byl s nějakou osobou a neustále ji sledoval, 

 vztahující se k názorům – jsou zaměřené na porozumění o tom, co si lidé 

myslí o světě, jaké mají cíle, záměry a touhy, 

 vztahující se k pocitům – směřují k získání přirozených odpovědí a reakcí 

na jejich zkušenosti nebo prožitky, 

 vztahující se ke znalostem – mají objasnit, co dotazovaná osoba skutečně 

zná, tedy o fakta, 

 vztahující se k vnímání – zjišťují, co dotazovaná osoba viděla a slyšela, 

 demografické a kontextové – jsou zaměřeny na identifikační charakteristiku 

jedince. (Hendl, 2005, s. 172 – 173) 

 

6.2 Typy a druhy otázek  

 

Typ otázky by měl vyjadřovat konkrétní podobu a druh otázky představuje 

hlavní funkci v rámci dotazování. (Reichel, 2009, s. 102) 

Dělení podle toho, do jaké míry je otázka standardizovaná: 

 otázky volné – tyto otázky nenabízí žádnou variantu odpovědi a nechávají 

respondentovi zcela volný prostor pro jeho vyjádření, používá se především 

při kvalitativním výzkumu, 

 otázky uzavřené – tyto otázky vedou respondenty k odpovědi z nabízených 

variant, což může vést ke zkreslení odpovědí, protože respondenti často volí 

některé odpovědi jen jako kompromis, používá se při kvantitativním 

výzkumu, 

 otázky polouzavřené – tyto otázky obsahují jak nabízené odpovědi, 

tak i možnost odpovědět vlastní variantou, používají se u kvalitativních 

i kvantitativních výzkumech. (Reichel, 2009, s. 102 - 103) 

 

Dělení podle rozsahu, tedy podle počtu variant: 

 dichotomické – dvě varianty, jedná se o otázky např. muž / žena nebo 

ano / ne,  
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 polytomické – více variant, kde se otázky dále označují podle toho, jak 

si může respondent varianty vybrat, např. u výběrové je dána instrukce, že si 

smí vybrat pouze jednu odpověď nebo u výčtové je dána instrukce, 

že si může vybrat podle toho, co považuje sám za adekvátní. (Reichel, 

2009, s. 103) 

 

Dělení podle druhů, tedy podle funkcí: 

 otázky výzkumné – tyto otázky nám pomáhají získat potřebné informace 

a údaje, 

 otázky filtrační – tyto otázky rozčleňují respondenty podle toho, jak moc se 

mohou vyjádřit ke zkoumané oblasti, 

 otázky grafické – tyto otázky slouží pro zpestření dotazování, ale také 

odpovědi. (Reichel, 2009, s. 103 - 104) 
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7 Strategické řízení firmy 

 

Podle D. Jakubíkové (2008) patří strategické řízení firmy k funkcím vrcholového 

managementu a k jeho hlavním úkolům patří zejména rozhodování, které má následně 

vliv na marketing firmy. (Jakubíková, 2008, s. 8) 

H. Horáková (2000) popisuje strategické řízení jako souvislý proces, který je 

složený z plánování, organizování, vlastního rozhodování, komunikování, motivování 

a kontroly, a to za předpokladu dosažení výhod pomocí stanovení vztahu podniku ke 

konkrétnímu trhu a formování strategií. (Horáková, 2000, s. 12) 

P. Košťan a O. Šuleř (2002) popisují, že strategické řízení firmy je úzce spojeno 

se strategickým myšlením, díky kterému by měla takto smýšlející osoba umět dobře 

analyzovat, plánovat a překonávat problémy v dané firmě, tedy umět správně 

rozhodovat. (Košťan, Šuleř, 2002, s. 6) 

Mezi důležitá strategická rozhodnutí patří např. směr podnikání, stanovení cílů, 

formulace a realizace dané strategie firmy, stanovení marketingu, motivační systém, 

apod. Jedná se tedy o dynamický proces spojený s tvorbou a realizací plánů, které jsou 

pro firmu podstatné především při jejím rozvoji. (Jakubíková, 2008, s. 18) 

Strategické řízení firmy se skládá ze situační analýzy, plánování, realizace 

a následné kontroly. Používá se také jiná podoba tohoto dělení, a to plánování spolu 

s analýzou prostředí, realizací a kontrolou. (Jakubíková, 2008, s. 32) 

 

Plánování 

Podstatou strategie plánování je podle P. Kotlera a G. Armstronga především 

určení poslání a cílů firmy, také určení podnikatelských aktivit a spolupráce 

jednotlivých strategií firmy. (Kotler, Armstrong, 2004, s. 81) 

Výstupem strategického plánování je písemně zpracovaný strategický plán, který 

obsahuje akce potřebné k dosažení cílů firmy. Je také podkladem pro jednání se 

skupinami uvnitř i mimo podniku, např. s vládou, odbory, svazy nebo podniky. 

(Jakubíková, 2008, s. 33) 
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Realizace 

 

Jedná se o proces, ve kterém je důležité, jakým způsobem umí management dané 

firmy vytvořit prostředí podporující realizaci plánů. Důležitým úkolem manažerů firem 

je umět motivovat zaměstnance podílejících se právě na realizaci těchto plánů, aby je 

plnili správně a včas. (Jakubíková, 2008, s. 34) 

 

Kontrola 

 

Jde o velmi důležitou funkci managementu zahrnující aktivity, díky kterým 

zjišťují manažeři, jestli odpovídají plánované výsledky s dosaženými. Efektivní je totiž 

kontrola tehdy, jsou-li dostupné potřebné informace a manažeři mohou případně využít 

opravných akcí. (Jakubíková, 2008, s. 35) 

V rámci působnosti existují tři typy kontroly, a to: 

 preventivní – zaměřena na zjišťování kvalitativních a kvantitativních 

odchylek, kdy je manažerské úsilí zaměřeno na větší pravděpodobnost, že 

dojde k dosažení plánovaných výsledků, 

 průběžná – zaměřena na právě probíhající operace, jde o zjištění, zda 

probíhá vše v souladu s cíli, 

 zpětnou vazbou – zaměřena na konečné výsledky, možno použít také pro 

sledování situace na trhu nebo jako východisko pro významná rozhodnutí, 

kam patří např. snížení cen, zavedení nového produktu nebo uskutečnění 

propagační kampaně. (Jakubíková, 2008, s. 35) 

 

7.1 Strategie 

 

Dle H. Horákové (2000) se strategií rozumí „určité schéma postupu, které 

naznačuje, jak za daných podmínek dosáhnout vytyčených cílů.“18 

Jako dostatečně výstižná mi ke strategii přijde věta podle M. Portera: „Nesnažte 

se být nejlepší, snažte se být jedineční.“19 Podle této věty by se měla řídit každá firma 

                                                 
18 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing, 2000, s. 11 
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a měla by se snažit především o nalezení něčeho speciálního, co by firmu odlišovalo od 

konkurence.  

R. T. Pascale uvedl v California Management Review (1982), že se stala 

strategie jakýmsi fetišem naší doby a doslovně řekl: „ Náš fetiš strategie je vlastní naší 

kultuře, je pro ni příznačný. Milujeme strategie stejně tak, jako Francouzi milují 

jídlo a romantiku.“20  

Pojem strategie podle D. Jakubíkové (2008) představuje „Kvalita strategie není 

v tom, nakolik vznosná prohlášení a ušlechtilé záměry obsahuje, ale v tom, zda umožní 

lidem uvnitř společnosti a v jejím okolí efektivně pracovat, a tak dlouhodobě přežít 

a prosperovat.“21  

D. Jakubíková (2008) také uvádí ve své knize Strategický marketing tři typy 

strategií, které jsou úzce spjaty, ale přesto bychom mezi nimi měli rozeznávat rozdíly. 

Jedná se o firemní, podnikatelskou a marketingovou strategii. (Jakubíková, 2008, s. 29) 

 

 

 

  

                                                                                                                                               
19 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing, 2008, s. 30 

20 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing, 2000, s. 10 

21 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing, 2008, s. 28 
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8 Marketingové plánování 

 

H. Horáková (2000) popisuje marketingové plánování jako schopnost vytvořit, 

udržet a rozvinout vazbu mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi, které jsou volené 

právě pro uskutečnění předem stanovených cílů. Jedná se tedy o proces, který zahrnuje 

marketingovou situační analýzu, stanovení marketingových cílů, formulování 

marketingových strategií a nakonec sestavení marketingového plánu. (Horáková, 2000, 

s. 34) 

Dle praktických podmínek se jedná o dlouhodobý komplexní proces, který 

vychází z pohledu zpět do minulosti, hodnocení současnosti a předvídání budoucnosti. 

Zahrnuje nejen rozhodování o výběru strategií, ale tvoří také předpoklady k realizaci 

a následné kontrole soustředěné na hodnocení působení zvolených strategií. 

(Horáková, 2000, s. 57, 118) 

Marketingový proces řízení má tři fáze, ke kterým patří plánování, realizace  

a kontrola. Nejdůležitější fází a základem marketingového řízení podniku je 

marketingové plánování, které tvoří těžiště koncepčního řízení firmy. V této fázi se 

stanovují úkoly pro realizaci, které musí odpovídat předem stanoveným cílům podniku, 

protože při chybném provedení by byl marketingový plán nepoužitelný. 

(Horáková, 2003, s. 33 – 35), (Pleskač, 2001, s. 189)  

Podle M. Blažkové (2007) se často stává, že v malých a středních podnicích se 

marketingové plány nestanou skutečností a zůstanou pouze v hlavách majitelů těchto 

firem. Důvodem jsou především nedostatečné finance, nedostatečný čas a zkušenosti. 

Tvrdí, že všechno mají v hlavě a není potřeba si to zapisovat a hlavně, že nic takového 

nepotřebují a své zákazníky získávají na základě doporučení. (Blažková, 2007, s. 16) 

M. Blažková (2007) uvádí také důvody, proč by měly malé a střední podniky 

plánovat, a jedním z nich je např.: „Plán napomáhá firmě zvýšit zisk a obrat. Firma si 

ujasní, na které segmenty se bude zaměřovat, a vytvoří si příslušné marketingové 

strategie. Díky komplexní analýze si ujasní, jaké jsou její silné a slabé stránky, jaké 

příležitosti lze využít a jakým hrozbám je třeba čelit.“22  

Podle J. Pleskače (2001) tvoří zmíněné marketingové plánování těžiště 

koncepčního řízení firmy, prostřednictvím kterého se specifikuje umístění produkce 

                                                 
22 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, 2007, s. 17 
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a stavebně dodavatelské činnosti na trhu a jako své nástroje používá složky 

marketingového mixu. (Pleskač, 2001, s. 189) 

 

8.1 Plánovací etapa  

 

Tento proces zahrnuje následující kroky, a to: 

 marketingová situační analýza, SWOT analýza, 

 stanovení marketingových cílů, 

 formulování marketingových strategií, 

 sestavení marketingového plánu. (Horáková, 2003, s. 37) 

 

Základem marketingového plánování je schopnost vytvořit, udržet a rozvíjet 

vazby mezi cíli stanovené podnikem a jeho strategiemi, které jsou voleny k uskutečnění 

cílů. (Horáková, 2003, s. 37)  

 

8.1.1 Situační analýza 

 

Marketingová situační analýza zkoumá především prostředí firmy, segmenty 

trhu, konkurenci a odhad budoucích prodejů a poptávky. (Jakubíková, 2008, s. 79) 

Analýza probíhá v časových horizontech, a to: 

 dosavadní vývoj, tedy kde se podnik nacházel v minulosti, 

 současný stav, tedy pozice podniku v současnosti, 

 odhad možného budoucího vývoje, tedy kam chce podnik dospět 

v budoucnosti. (Horáková, 2000, s. 35) 

 

V části situační analýzy je potřeba provést komplexní analýzu podniku i jeho 

okolí. Na podnik působí jak externí, tak i interní faktory. Díky výsledkům komplexní 

analýzy může podnik určit svou budoucí tržní pozici, marketingové cíle podniku, 

formulaci marketingových strategií či sestavení marketingového plánu. Měla by se 

provádět pravidelně, a to minimálně jednou za rok, aby se předešlo nákladům na nové 

zpracování celé analýzy. (Blažková, 2007, s. 43 - 44) 
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Vnější prostředí  

 

Analýza vnějšího prostředí zahrnuje analýzu marketingového makroprostředí 

a mikroprostředí. (Blažková, 2007, s. 44) 

 

 Marketingové makroprostředí označuje podmínky, vlivy i situace, které může 

podnik ovlivnit jen velmi obtížně nebo vůbec. Patří sem vlivy hmotné i nehmotné, a to 

vlivy demografické, politické, legislativní, ekonomické, sociokulturní, geografické, 

technologické nebo ekologické. Pro celkovou analýzou makroprostředí se snaží firma 

vybrat ze všech faktorů ty nejpodstatnější. (Jakubíková, 2008, s. 82 - 83)  

 

 SLEPT analýza 

Tato analýza se zabývá analýzou makroprostředí, které je důležité z důvodu 

poznání okolí, ve kterém podnik působí. Patří sem sociální, legislativní, ekonomické, 

politické a technologické faktory, které můžou ovlivnit podnikání i další rozvoj firmy. 

(Blažková, 2007, s. 53) 

 

Marketingovým mikroprostředím se označuje blízké prostředí, které 

obklopuje podnik a je to např. konkurence, dodavatelé, zákazníci, analýza příležitostí 

a hrozeb. (Blažková, 2007, s. 43 - 44)  

Pro analýzu mikroprostředí je podstatné identifikovat základní složky, které 

působí a ovlivňují činnost podniku. (Jakubíková, 2008, s. 84) 

 

 Porterův model pěti sil 

Podle tohoto modelu firmy vyhodnocují vliv faktorů, které na ně působí 

a ovlivňují tak i ziskovost odvětví. Patří sem:  

- stávající konkurenti, 

- potencionální konkurenti, 

- dodavatelé, 

- kupující, 

- substituty (alternativní výrobky nebo služby). (Blažková, 2007, s. 57) 
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Vnitřní prostředí 

 

Vnitřní situaci podniku naopak sleduje interní analýza. Ta zkoumá faktory, které 

můžou podnik ovlivnit a můžou na něj mít jistý vliv. Patří sem např. organizační 

struktura, zdroje firmy, úroveň managementu a zaměstnanců, technologické postupy, 

strojní zařízení nebo silné a slabé stránky firmy. (Blažková, 2007, s. 44) 

V analýze vnitřního prostředí je důležité porozumět schopnostem firmy, jak 

produkt vyvíjet, vyrábět, prodávat, poskytovat služby a posoudit zdroje. Na základě této 

analýzy jsou potom definovány silné a slabé stránky firmy. (Jakubíková, 2008, s. 89) 

 

 Metoda VRIO 

Tato metoda se zaměřuje na zdroje firmy členěné na fyzické (technologické 

vybavení, výrobní plochy), lidské (sociální klima, počet a struktura pracovníků), 

finanční (disponibilní kapitál, rentabilita provozu, likvidita) a nehmotné (know-how, 

image, zralost trhu). (Jakubíková, 2008, s. 88)  

Kritéria pro posouzení zdrojů: 

- value – hodnotnost, 

- rareness - vzácnost , 

- imitability  - napodobitelnost, 

- organization - schopnost organizační struktury firmy těchto zdrojů využít. 

(Jakubíková, 2008, s. 88) 

 

Analýza vlastního podniku 

Jde o analýzu, která podniku umožňuje podat obraz o aktuální situaci, kde se 

podnik nachází. Zejména ve stavebnictví sleduje tato analýza podle J. Pleskače tyto 

faktory: 

 celkový objem zakázek, zakázky v jednání, smluvně uzavřené zakázky 

a rozestavěnost, 

 tendence dalšího průběhu investiční aktivity na trhu jako celku i v jeho 

jednotlivých segmentech, 

 účinnost komunikačního mixu v akviziční činnosti u potenciálních 

zákazníků. (Pleskač, 2001, s. 191) 
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Podle P. Kotlera, je základním krokem k pochopení stavu podniku a jeho vývoje, 

studium finančních výkazů. Jde především o rozvahu, která podává přehled o aktivech, 

pasivech a čistém jmění společnosti a dále o výkazu zisků a ztrát, který nám při 

porovnání více výkazů může pomoci rozpoznat negativní nebo pozitivní trendy. (Kotler, 

2007, s. 94) 

 

8.1.2 Marketingový mix 

 

Marketingový mix je tvořen souborem jednotlivých marketingových nástrojů, 

které využívá společnost k dosažení svých marketingových cílů na daném trhu. 

(Přikrylová, 2010, s. 16 – 17) 

Tvoří ho tzv. 4P, a to podle anglických počátečních slov: 

 Product = výrobek, produkt, služba, 

 Price = cena, 

 Place = distribuce, místo, 

 Promotion = komunikace, podpora prodeje, propagace. (Přikrylová, 2010, 

s. 16 – 17) 

 

Počet P se mění hlavně podle odvětví, ve kterém firma podniká, kdy se např. 

v případě služeb přidávají lidé (people), apod. V některých případech se pracuje 

i s modelem 4C, který klade větší důraz na pohled z pozice vnímání spotřebitele. Do 

tohoto modelu patří customer value (hodnota pro zákazníka - výrobek), costs (náklady 

pro zákazníka - cena), convenience (dostupnost produktu - místo) a communication 

(komunikace). (Přikrylová, 2010, s. 16 – 17)  

Marketingový mix vychází ze strategických marketingových rozhodnutí  

a veškerá taktická rozhodnutí musí odpovídat cílovému segmentu a podporovat značku. 

V jiném případě nemůže zvolená marketingová strategie fungovat. 

(Karlíček, 2013, s. 152) 

K dosažení marketingových cílů je možné, aby firma zvolila více strategií. Měla 

by brát v úvahu také alternativy a vybrat právě tu, která by pro firmu mohla znamenat 

marketingovou výkonnost s nejmenším možným rizikem. (Horáková, 2003, s. 71)  
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Výrobek 

Základem a východiskem marketingového mixu je výrobek, který tvoří předmět 

směny. Ve formě tržní ceny získává směnnou hodnotu. Výrobkem jsou hmotné, účelové 

zaměřené statky pro pokrytí přání a potřeb (spotřebního a výrobního charakteru), jako 

např. průmyslová hala. (Pleskač, 2001, s. 119 – 120) 

Výrobky nepředstavují pouze fyzické zboží, ale jde také o služby, informace, 

myšlenky a jiné kombinace, pokud mohou uspokojit potřeby zákazníka a být 

předmětem směny. (Karlíček, 2013, s. 154) 

Základním prvkem marketingového mixu ve stavebnictví není výrobek, ale 

stavba. Ta se hodnotí peněžními prostředky pomocí cen a předem dohodnutého zadání 

a požadavků zákazníka, která se dále zpracovává a realizuje. Stavba je označována jako 

AEC, což označuje tři základní oblasti, mezi které patří architektura (A), projektování, 

engineering (E) a výstavba (C). (Pleskač, 2001, s. 137) 

 

Cena 

Cena vyjadřuje vztah mezi nabídkou a poptávkou. Slouží hlavně jako nástroj 

při rozdělování zdrojů, ale i vytváření výrobních kapacit podniku. Ovlivňuje ji řada 

faktorů, které mohou být skryté nebo zjevné a je také závislá na tržní situaci. (Pleskač, 

2001, s. 145) 

Tento nástroj marketingového mixu je pro firmu velmi důležitý, protože jako 

jediný pro firmu nepředstavuje náklady, ale naopak její výnosy. Správné stanovení ceny 

má pro firmu existenční význam, protože představuje hodnotu vyjádřenou v penězích, 

za které se daný produkt prodává. (Karlíček, 2013, s. 171) 

Ve stavebnictví jsou ceny různé kvůli plánům zákazníků. Vznikají zde různé 

typy cen a řadí se sem např. nabídková cena, smluvní cena, kalkulační cena, zákaznická 

cena, nákladová cena, běžná tržní cena, segmentační cena, cena ztrátového tahouna 

nebo smetanová cena. (Pleskač, 2001, s. 155) 

 

Komunikace 

Marketingová komunikace je nástroj marketingového mixu, který musí stejně 

jako ostatní nástroje vycházet z celkové marketingové strategie. Jedná se o řízené 

informování a přesvědčování cílových skupin, díky kterému uskutečňují firmy i další 
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instituce své marketingové cíle. Jejím cílem je seznámit cílovou skupinu a její 

jednotlivé členy s výrobkem nebo službou a přesvědčit je, aby si tento výrobek nebo 

službu koupili. (Karlíček, 2013, s. 190) 

Pro účinný marketingový mix a marketingový komunikační mix je nutné se zmínit 

o tzv. positioningu. Jedná se o velmi diskutovaný strategický koncept, kde se vytváří 

marketingové strategie zaměřené na určitý segment. Navrhují se k dosažení budoucí pozice 

výrobku, služby, firemního jména nebo myšlenky v zákazníkově mysli. Obchodníci 

a výrobci používají tuto strategii, aby odlišili své výrobky, služby či celou firmu od 

konkurence. (Přikrylová, 2010, s. 64) 

Důležitý pojem je zde také tzv. targeting, ve kterém se přiřazují atraktivity tržním 

segmentům a vybírají se segmenty, které jsou pro firmu nejlepší, případně kam by mohla 

vstoupit. (Kotler, 2007, s. 457) 

 

Distribuce 

Distribuce zahrnuje rozvětvený systém, který je složený z článků, kterými 

následně prochází výrobky od výrobce až ke spotřebiteli. Jejím cílem je, aby se 

k zákazníkovi dostal daný výrobek v požadované kvalitě, typu a v dohodnutém čase. 

Výroba výrobku ve stavebnictví probíhá přímo na staveništi a distribuce výrobku 

k zákazníkovi tak není možná. (Pleskač, 2001, s. 156) 

Distribuční cesty jsou přímé nebo uskutečňované pomocí distribučních 

mezičlánků. Přímý prodej vzniká při přímém kontaktu bez distribučních mezičlánků 

pomocí prodejců, katalogů, e-shopů, prodejních automatů nebo vlastních 

maloobchodních prodejen. Většina výrobků dnešní doby prochází sítí distribučních 

mezičlánků a obchodních struktur. Výhody mohou být v budování skladů nebo 

nepřítomnost nákladů spojených s budováním vlastní distribuční sítě. Rizikem můžou 

být ztráta přímého kontaktu se zákazníkem nebo kontrola nad marketingem. 

(Karlíček, 2013, s. 214 – 219) 

 

8.1.3 SWOT analýza  

 

Jedná se o analýzu silných a slabých stránek ve vnitřním prostředí podniku, 

z příležitostí a hrozeb, které pocházejí z vnějšího prostředí podniku. Jejím cílem je 
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identifikovat, do jaké míry je současná strategie firmy a její silné a slabé stránky 

schopny se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí. (Jakubíková, 2008, s. 123) 

Zkratku této analýzy značí počáteční písmena z anglických termínů: 

 Strengths – silné stránky; zaznamenávají skutečnosti, které přináší výhody 

zákazníkům i firmám, např. silná značka, dobré povědomí mezi zákazníky, 

cenová výhoda díky know-how, 

 Weaknesses – slabé stránky; zaznamenávají věci, které firma nedělá dobře 

nebo kde si vedou ostatní firmy lépe, např. nedostatek marketingových 

zkušeností, špatné umístění firmy, špatná reputace mezi zákazníky, 

 Opportunities – příležitosti; zaznamenávají skutečnosti, které mohou zvýšit 

poptávku nebo mohou pomoci k lepšímu uspokojení potřeb zákazníků, např. 

nové technologie, nenaplněné potřeby zákazníků, rozvoj nových trhů, 

 Threats – ohrožení; zaznamenávají skutečnosti, trendy nebo události, které 

mohou snížit poptávku nebo mohou způsobit nespokojenost zákazníků, 

např. vstup nových konkurentů na trh, konkurenti s nižšími náklady, nová 

regulační opatření, daňová zatížení. (Jakubíková, 2008, s. 103, 156) 

 

Tabulka 5 – SWOT analýza 

 

Obsah faktorů 
Typy faktorů 

Příznivé Nepříznivé 

Vnitřní Silné stránky Slabé stránky 

Vnější Příležitosti Ohrožení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (Horáková, 2000, s. 46) 

 

Firmy používají tuto analýzu spíše jako závěrečnou, protože se jedná o shrnutí, 

jak silných a slabých stránek, tak i příležitostí a ohrožení. Jejím hlavním úkolem je 

poukázat na faktory, které by mohly firmě pomoci k ovlivnění budoucích 

marketingových aktivit. (Horáková, 2000, s. 41) 
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8.1.4 Marketingové cíle 

 

Marketingové cíle se zpracovávají až po vyhotovení situační analýzy a vychází 

z podnikových cílů. Představují soubory úkolů podniku vztahujících se k produktům 

a trhům, o kterých firma předpokládá, že budou v určitém časovém období splněny. 

(Jakubíková, 2008, s. 126) 

Marketingové, ale i podnikové cíle by měly být tzv. SMART. Toto slovo je 

složeno z počátečních písmen anglických slov a představuje tyto kritéria cílů: 

 Specific (jednoznačné) - musí vyjadřovat, čeho má být dosaženo, 

 Measurable (měřitelné) – musí být měřitelné, aby bylo možno říct, jestli 

bylo cíle dosaženo, 

 Achievable (realizovatelné) – musí být realistické v daných podmínkách 

a za pomoci zdrojů, které jsou k dispozici, 

 Relevant (důležité) – musí být důležité pro toho, kdo je realizuje, 

 Time bound (časově ohraničené) – musí být stanoveny v rámci určitého 

časového období, které musí být realistické. (Blažková, 2007, s. 34) 

 

Pro sestavení správných marketingových cílů, je potřeba znát skupiny zákazníků 

nebo cílové trhy podniku. Můžeme se rozhodnout buď pro nediferencovaný, nebo 

cílený marketing. Jelikož je trh velmi rozlehlý, volí spousta firem spíše cílený 

marketing, ve kterém provedou jako první segmentaci trhu, následně určí a vyberou 

jednu či více cílových skupin a v poslední řadě umístí výrobek do mysli zákazníka. 

(Horáková, 2000, s. 53) 

Segmentace trhu znamená proces, který představuje rozdělení trhu na menší 

skupiny se stejnými či podobnými požadavky na výrobky. S jeho pomocí dojde podnik 

k výběru jednoho či více cílových segmentů, kteří by měli daný výrobek potřebovat 

a chtít. Se stanovením cílů se může podnik zamyslet také nad tím, jakou pozici bude 

chtít zaujmout v zákazníkově povědomí, tzv. positioning, kde jde především o umístění 

výrobku, podniku či jeho technologií v zákazníkově mysli. (Horáková, 2000, s. 53)  

V podnikové praxi se vyjadřují cíle v jednotkách, které jsou měřitelné 

a zaznamenané v časovém horizontu. Nejčastěji tedy čísla zaznamenávající budoucí 

výkony. (Horáková, 2000, s. 54) 
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8.1.5 Marketingová strategie 

 

Marketingovou strategii lze podle M. Blažkové (2007) chápat jako souhrn 

nástrojů, kterých se snaží podnik dosáhnout především z důvodu 

docílení marketingových cílů. Existuje velké množství marketingových strategií 

a jedním z možných členění je členění podle marketingového mixu.  

(Blažková, 2007, s. 107, 265) 

Podle Americké marketingové asociace znamená marketingová 

strategie: „vyjádření, jak určitá značka nebo výrobek dosáhnou svých cílů. Strategie 

obsahuje rozhodnutí týkající se segmentace trhu, identifikace cílových trhů, umístění, 

prvků marketingového mixu a výdajů.“23  

Jde o rozhodnutí vrcholového managementu firmy, který vzhledem ke 

konkurenci rozhodne jak, kdy a kde bude firma konkurovat ostatním ve svém prostředí, 

nebo jak podnik dosáhne svých cílů. Dělí se na dva směry provázanosti, kde prvním je 

firemní strategie definující strategický směr, alokaci zdrojů a identifikaci omezení. 

Druhým je výkonný management zabývající se volbou marketingových strategií, který 

nese také odpovědnost za informování tvůrců o vnějších změnách ze situační analýzy 

přinášejících firmě příležitosti nebo hrozby. (Jakubíková, 2008, s. 29) 

Ve stavebnictví je marketingová strategie a tržní politika velice důležitá, protože 

se dále projevuje v zakázkovém marketingu, a to získáním kvalitních zakázek. Stavební 

firmy totiž svou prosperitu i existenci zakládají právě na strategii získání investorů nebo 

zákazníků, kteří této firmě následně dají vyrobit stavební dílo, podle jejich představ, 

požadavků a potřeb. (Pleskač, 2001, s. 202) 

Marketingová strategie v oblasti stavebnictví řeší typy strategických chování, 

a to jako reakci na změnu ekonomického vývoje firmy a státu a patří sem následující 

typy strategií:  

 Strategie selekce a rozptýlení tržních segmentů 

Stavební trh je rozložený na jednotlivé segmenty, kde je potřeba určit, jaké 

segmenty budou vybrány jako hlavní a jaký marketingový mix nabídne firma 

zákazníkům v těchto segmentech.  

                                                 
23 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, 2007, s. 266 
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Strategie může být tvořena dvěma způsoby. První je tržně nediferencovaný 

marketing, kde se podrobně nerozlišují zákazníci a cílový trh má jednu podobu. 

Druhý způsob představuje strategie cíleného marketingu, kde je investorská 

sféra více členěná a tato strategie je více propracovaná.  

 Strategie optimalizace naplnění výrobní kapacity firmy 

Tato strategie nejvíce vyhovuje stavebnictví a řeší se zde konkrétní aplikace 

marketingového mixu. 

 Situační strategie 

Během působení firmy na trhu se její pozice stále vyvíjí, proto reaguje tato 

strategie na měnící se pozici firmy na trhu. Rychlost změn této strategie 

vyjadřuje adaptabilitu a flexibilitu podniku.  

 Strategie tržních systémů 

Na tuto strategii má podstatný vliv vývoj stavebního trhu, především jestli 

klesá, roste nebo stagnuje a jak to bude v budoucnu. Je tedy potřeba mít 

připravené varianty pro reakce na trh. (Pleskač, 2001, s. 202 - 207) 

 

8.1.6 Segmentace 

 

Tržní segmentace představuje rozdělení trhu na více homogenních skupin 

zákazníků, které můžou mít odlišné potřeby a přání a je pro firmy velmi důležitá. 

(Kotler, 2007, s. 457) 

Trh realizace staveb dělí své zákazníky na tyto skupiny:  

 realizace stavebního díla jednorázově - zhotovitel v tomto případě 

neočekává od investora po dobu několika let získání další zakázky,  

 opakovaná realizace výstavby stavebního díla – zde se jedná se o investory, 

kteří jsou pro firmu klíčovými zákazníky s nejvyšším významem a výstavbu 

či rekonstrukci poptávají v jednom segmentu trhu (např. výstavba 

obchodních řetězců) nebo i ve více segmentech trhu (např. obecní úřady, 

ministerstva). (Pleskač, 2001, s. 86 – 87) 
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Na stavebním trhu je potřeba také rozdělit investory podle několika hledisek:  

 investoři disponující penězi ze státního rozpočtu, rozpočtu obcí - jde 

o investory, kteří mají ze zákona povinnost řídit se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek, 

 investoři nedisponující penězi ze státního rozpočtu, rozpočtu obcí - jedná se 

o investory, kteří investují do staveb ze soukromých zdrojů. 

(Pleskač, 2001, s. 87) 

 

8.1.7 Synergie goodwill a marketingové strategie 

 

Mezi marketingovou strategií a goodwillem existuje jistá synergie neboli 

společné působení ve firmě, a to především z důvodu řízení firmy. Marketingová 

strategie jakožto součást strategie firmy ve vnitřním prostředí působí na goodwill 

takovým způsobem, aby ovlivnil chování a přístup zákazníků i dodavatelů ve vnějším 

prostředí. Jedná se o hodnotu, která je nedílnou součástí nehmotného majetku firmy. 

Stejně je na tom např. know-how firmy, výsledky vlastní výzkumné činnosti nebo 

výsledky vývojové činnosti. (Dohnal, Hanušová, Lipovská, 2018, s. 1111) 

 

Obrázek 1 - Vazba goodwill a marketingové strategie 

Zdroj: Vlastní zpracování (Dohnal, Hanušová, Lipovská, 2018, s. 1111) 
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Výše zmíněný obrázek znázorňuje, že goodwill ovlivňuje vnitřní procesy 

zejména ve firmě a vnější procesy zejména ve vztahu k zákazníkům a dodavatelům, a to 

v pozitivním, ale i v negativním pojetí a působí tak společně s marketingovou strategií 

ve vnitřním i vnějším prostředí firmy. (Dohnal, Hanušová, Lipovská, 2018, s. 1111) 

 

8.1.8 Marketingový plán 

 

Marketingový plán představuje písemný dokument, který zachycuje výsledky 

celého marketingového plánování a poukazuje na to, kde by podnik chtěl v budoucnu 

v určitém čase být a pomocí jakých prostředků by se tam chtěl dostat. Spojuje 

schopnosti, ale i dovednosti podniku s požadavky svých zákazníků. Měl by prezentovat, 

čeho je podnik schopný dosáhnout v prostředí, kde se pohybuje a jeho základem by 

měly být činnosti, kterými podnik konkuruje ostatním. (Horáková, 2000, s. 111 - 115) 

Pravidelná práce podniku s marketingovým plánem může být pouze prospěšná, 

a to především z důvodu schopnosti odhalovat problémy a včas na ně reagovat, zvýšení 

zisku a obratu díky cílení na správné segmenty, motivace zaměstnanců pomáhat firmě 

prosperovat pomocí připomínek a především je pravidelné plánování rychlejší a levnější 

z důvodu znalosti předchozích plánů. (Blažková, 2007, s. 17) 

 

8.2 Realizační etapa 

 

V realizační etapě jde především o dosažení předem stanovených cílů 

z plánovací etapy, které jsou provedeny po výběru a po formulování strategií. Je tedy 

potřeba pracovat na cílech, které jsou stanoveny a pracovat s kvalifikovanými 

zaměstnanci a manažery, kteří se na realizaci budou podílet. Při splnění stanovených 

cílů z marketingového plánu dojde k úspěšné realizaci, bez které by bylo celé 

marketingové plánování zbytečné. (Horáková, 2003, s. 157), (Pleskač, 2001, s. 210)  

K hlavním nástrojům realizační etapy patří: 

 operační tržně obchodní plány – určují se zde způsoby získání nových 

zákazníků, které se dále realizují v praxi a projevují se právě v počtu, 

kvalitě a struktuře získaných prací,  



65 

  

 realizační marketingové programy – jedná se o soubory opatření, zásahů 

a postupů pro dosažení cíle, 

 realizační marketingové projekty – přesně definované a vymezené postupy 

pro dosažení zdárného průběhu tržně obchodního procesu, 

 případové marketingové studie – jedná se o prostředek, který řeší konkrétní 

problém a vyžaduje provedení podrobných analýz ve sledovaném případu. 

(Pleskač, 2001, s. 210 – 211) 

 

8.3 Kontrolní etapa 

 

Poslední etapou marketingového procesu řízení je kontrola. Zde se porovnávají 

plány a skutečně dosažené výsledky z realizační etapy. Jde o nezbytnou etapu podniku 

pro získání jistoty, že bylo vše splněno nebo nesplněno podle marketingového plánu. 

Pokud se však zjistí nesoulad v předchozích etapách, tak se budou muset provést 

příslušná opatření, která povedou k případným změnám plánu nebo úpravám těchto 

etap. Změny by byly nutné především kvůli následujícímu marketingovému procesu 

řízení. Správná kontrola by se tedy neměla provádět nahodile, ale měla by být součástí 

trvalého a fungujícího systému podniku. (Horáková, 2003, s. 35), (Pleskač, 2001, 

s.  211) 

K zvláštnímu kontrolnímu nástroji patří marketingový audit, který zatím není 

v marketingu tolik využívaný, ale je postupně zaváděný do praxe. Jeho cílem by měla 

být kontrola vztahů mezi finančními prostředky, které firma vynaložila pro zajištění 

způsobu svého tržně obchodního chování a mezi mírou výsledného účinku, který se 

může projevovat zlepšením nebo zhoršením tržní pozice daného podniku, ale také jeho 

obchodních výsledků. (Pleskač, 2001, s. 211) 
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9 Praktická část 

 

V následujících kapitolách praktické části této diplomové práce budu vycházet 

z teoretických východisek zpracovaných v předchozí části práce. 

Nejdřív stanovím pomocí vybraných metod hodnotu goodwill a značky 

vybraného stavebního podniku. Dále stanovím tři hypotézy pro metodu řízeného 

rozhovoru a otázky, podle kterých budu tyto hypotézy testovat. V poslední části 

zpracuji marketingové analýzy, které následně zhodnotím ve SWOT analýze a vytvořím 

marketingové strategie na udržení a posílení goodwill a značky firmy. 

 

9.1 Charakteristika společnosti MSU s.r.o. 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila stavební firmu se sídlem v Brně na 

Jižním nám. 7/7, jedná se o firmu Moravská stavební unie - MSU s.r.o.  

Tato firma byla založena roku 1993 a od té doby podnikala v oboru pozemního 

stavitelství na území České republiky, Rakouska i Německa. V posledních letech se 

však těžiště firmy přesunulo do České republiky.  

V roce 2014 prošla společnost restrukturalizací. Jejím výsledkem je především 

zefektivnění celého procesu výstavby a přizpůsobení se vývoji v současném 

stavebnictví. Docílila toho zachováním mnohaletých zkušeností s generálními 

dodávkami v oblasti bytové, občanské a průmyslové výstavby. Součástí společnosti je 

také vlastní developerský program. 

Ve stejném roce byla společnost také rozdělena, a to konkrétně k 1. 4. 2014 

podle Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením s již existující společností 

MSU nemo s.r.o. Podle projektu byla odštěpena určitá část jmění majetku a závazků 

(tedy aktiv a pasiv) podle konečné účetní závěrky zpracované k 31. 3. 2014 

z rozdělované společnosti, které přechází na uvedenou nástupnickou společnost 

MSU nemo s.r.o. 

Firma dbá především na profesionální přístup ve všech fázích projektu, od 

přípravy, realizaci až po předání hotového díla. Za zaměstnance si vybírá odborníky 

v oboru, kteří své práci perfektně rozumí a neustále pracuje na profesním vzdělávání 
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a osobní motivaci svých zaměstnanců, snaží se pro ně vytvořit prostředí a podmínky, 

které jsou potřebné k bezchybnému plnění svěřených úkolů.  

V současné době pracuje ve firmě okolo 40 pracovníků, jak THP, tak dělnických 

profesí. Podle potřeby firma spolupracuje s prověřenými subdodavateli tak, aby byli 

schopni pružně reagovat na aktuální potřeby výstavby.  

 

9.2 Logo společnosti 

 

 

 

 

Obr. 2 - Logo společnosti 

Zdroj: MSU s.r.o. (www.msu.cz) 

 

9.3 Základní informace o společnosti 

 

 Obchodní firma:   Moravská stavební unie - MSU s.r.o. 

 Datum vzniku:   10. května 1993 

 Spisová značka:   C 10632 vedená u Krajského soudu v Brně 

 Sídlo:     Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 

 IČ:     48529303 

 Právní forma:    Společnost s ručením omezeným  

 Předmět podnikání:   provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

projektová činnost ve výstavbě 

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona 

 Statutární orgán - jednatel:  Ing. Tibor Vališ  

 Ředitel (prokura):  Ing. Marian Pala 

 Základní kapitál:   250 000 Kč  
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 Internetové stránky:   www.msu.cz 

 

Nástupnická společnost: 

 Obchodní firma:  MSU nemo s.r.o.  

 Datum rozdělení:  1. dubna 2014  

 Spisová značka:   C 80276 vedená u Krajského soudu v Brně 

 Sídlo:     Jižní náměstí 7/7 

Dolní Heršpice, 619 00 Brno 

 IČ:     02102471 

 Právní forma:    Společnost s ručením omezeným  

 Předmět podnikání:   pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

 Statutární orgán - jednatel:  Ing. Tibor Vališ  

 

  

http://www.msu.cz/
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10 Stanovení hodnoty goodwill a značky stavebního podniku  

 

V teoretické části práce jsem popsala metody výpočtu pro stanovení hodnoty 

goodwill a hodnoty značky, které nyní aplikuji na vybranou stavební firmu MSU s.r.o. 

Bude to hlavně z toho důvodu, že tyto hodnoty jsou pro podnik velmi důležité 

a propojené, protože pozitivní značka je většinou výsledkem dobrého goodwill firmy. 

 

10.1 Výpočet hodnoty goodwill a značky s využitím duální cenové skladby 

 

V této části práce se zaměřím na výpočet hodnoty goodwill a značky s využitím 

duální cenové skladby, a to k 31. 3. 2014 a 31. 3. 2018, kterou jsem popsala v teoretické 

části v podkapitole 3.3.2. 

 

A) Oceňovací předpis 

Výpočet hodnoty podniku provedu podle Zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. (oceňovací 

vyhláška pro rok 2014). Oceňovat zde budu k 31. 3. 2014, a to z důvodu odštěpení části 

jmění majetku a závazků firmy MSU s.r.o. sloučením s firmou MSU nemo s.r.o. 

Rozdělovaná firma totiž v současné době nedisponuje tímto dlouhodobým hmotným 

majetkem a od 1. 4. 2014 je pouze v nájmu uvedené nástupnické společnosti, ale stále 

ve stejném sídle jako před rozdělením.  

 

Základní údaje oceňované firmy 

Firma MSU s.r.o. sídlí v Brně na Jižním náměstí 7/7, kde má pozemky se sídlem 

firmy. Zde se nachází kanceláře, skladové prostory a stavební dvůr. Dále má pozemky 

na Havránkově ulici, které využívá jako zahradu. V majetku firmy je také movitý 

majetek, jako např. stroje, dopravní prostředky, přístroje a zařízení potřebné pro 

stavební činnost (lešení, stavební stroje různých typů). 
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Tabulka 6 – Definiční rozvaha odštěpované části jmění k 31. 3. 2014 

 

AKTIVA tis. Kč PASIVA tis. Kč 

Dlouhodobý majetek 14 036 Odštěpovaná část jmění 352 179 

Pozemky 1 128 486     

Stavby 2 672 084     

Movité věci 35 365     

Dlouhodobý finanční majetek 10 200 000     

Oběžná aktiva   Cizí zdroje 13 431 

Pohledávky dlouhodobé   Závazky dlouhodobé 12 000 000 

Pohledávky krátkodobé   Závazky krátkodobé 1 431 256 

Finanční majetek   Úvěry   

Časové rozlišení   Časové rozlišení 252 500 

AKTIVA CELKEM 14 035 935 PASIVA CELKEM 14 035 935 

 

Zdroj: Notářský zápis [NZ 20/2015] projekt rozdělení formou odštěpení 

sloučením, dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=562389, 

vlastní zpracování 

 

10.1.1 Metoda zjištění věcné hodnoty 

Hodnotu stavební firmy MSU s.r.o. a jejího majetku vyjádřím pomocí metody 

zjištění věcné hodnoty. Použiji výpočet reprodukční hodnoty s využitím jednotkových 

cen za 1 m3 obestavěného prostoru, který snížím o opotřebení.  

V metodě zjištění věcné hodnoty stanovím také koeficient prodejnosti, při 

kterém musí být respektován účel ocenění. Cena obecná se zde bude rovnat ceně 

obvyklé, tedy tržní hodnotě majetku. 

 

 

 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=562389
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OCENĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU 

 

Podklady pro vypracování ocenění  

- výpisy z katastru nemovitostí LV 43 k.ú. 612111 Dolní Heršpice  

- místní šetření provedeno dne 4. 12. 2018  

- fotodokumentace (viz. příloha č. 4), podklady a plány 

 

a) Pozemky na LV 43, k. ú. 612111 Dolní Heršpice 

 Parcela č. 14, výměra 856 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí pozemku je stavba: Dolní Heršpice, č. p. 7, jiná stavba 

 Parcela č. 13, výměra 1214 m2, druh pozemku zahrada 

 Parcela č. 403/3, výměra 18 m2, druh pozemku vodní plocha 

 Parcela č. 237, výměra 1103 m2, druh pozemku zahrada 

 Parcela č. 238, výměra 10 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí pozemku je stavba: Dolní Heršpice, č. ev. 52 

 

b) Stavby na LV 43, k. ú. 612111 Dolní Heršpice 

 budova č. p. 7, na pozemku p. č. 14, část obce Dolní Heršpice 

 budova č. ev. 52, na pozemku p. č. 238, část obce Dolní Heršpice 

 

Pozemky na LV 43, k. ú. 612111 Dolní Heršpice 

 

Pro tento výpočet budu vycházet ze Zákona o oceňování majetku 

č. 151/1991 Sb., kde je dle §10 stanoveno ocenění stavebního pozemku jako násobek 

výměry pozemku s cenou stavebního pozemku za m2 uvedenou v cenové mapě obce.  

 

Pozemky s p. č. 14, 13, 403/3 

Uvedené pozemky jsou součástí hlavní budovy firmy, která se nachází na Jižním 

náměstí 7 a výměra těchto pozemků je 2088 m2. Pro tuto oblast existuje zpracovaná 

cenová mapa, proto využiji cenu uvedenou z cenové mapy města Brna č. 10, která je 

platná od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2017. 
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 Výpočet: 

- Cena uvedená v cenové mapě je 1670 Kč/m2. 

- Celková výměra pozemků je 2088 m2. 

- Celková hodnota pozemků s p. č. 14, 13, 403/3 je 3 486 960,00 Kč. 

 

Pozemky s p. č. 237 a 238 

Uvedené pozemky se nachází v ulici Havránkova a výměra těchto pozemků je 

1113 m2. Pro tuto oblast existuje zpracovaná cenová mapa, proto využiji cenu uvedenou 

z cenové mapy města Brna č. 10, která je platná od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2017. 

 

 Výpočet: 

- Cena uvedená v cenové mapě je 1400 Kč/m2. 

- Celková výměra pozemků je 1113 m2. 

- Celková hodnota pozemků s p. č. 237, 238 je 1 558 200,00 Kč. 

 

Celková hodnota pozemků o výměře 3201 m2 je 5 045 160,00 Kč. 

 

Stavby na LV 43, k. ú. 612111 Dolní Heršpice 

 

Ceny budov č. p. 7 a č. ev. 52 stanovím podle uvedené vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

a podle jejich jednotlivých příloh. Ocenění provedu dle § 12 a § 13 uvedené vyhlášky.  

 

Ocenění budovy č. p. 7, na pozemku p. č. 14, část obce Dolní Heršpice 

 Popis: 

Předmětem ocenění je budova č. p. 7, která je umístěna na ulici Jižní náměstí 

č.p. 7/7 na pozemku p.č. 14, k.ú. Dolní Heršpice, obec Brno. S pozemkem jsou spojeny 

také dva další pozemky s p.č. 13 a s p.č. 403/3. Jedná objekt různorodého tvaru, který je 

dvoupodlažní, zastřešený částečně šikmou střechou s krytinou z pálených tašek 

a částečně plochou střechou s plechovou krytinou. Fasáda z ulice koresponduje se 

sousedními objekty. Vstup je z ulice, vedlejší potom ze dvora, do kterého je vjezd řešen 

průjezdem z ulice. V tomto objektu sídlí vybraná stavební firma. Nemovitost leží cca 
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7 km od centra města Brna a je v blízkosti MHD. Příjezd k tomuto domu je z ulice Jižní 

náměstí a dům je napojen na veškeré inženýrské sítě. 

 

 Výpočet:  

Ocenění provedu dle § 12 výše uvedené vyhlášky. Cenu staveb zjistím 

vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze 

č. 1 vyhlášky 441/2013 Sb., základní cenou za m3 stanovenou v závislosti na účelu užití 

a upravenou podle odst. 2.  

 

𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 𝑥 𝐾1 𝑥 𝐾2 𝑥 𝐾3 𝑥 𝐾4 𝑥 𝐾5 𝑥 𝐾𝑖   (17) 

 

Vysvětlení vzorce:  

ZCU  základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru stavby 

ZC  základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru pro budovy uvedené 

v příloze č. 8 tab. č. 1 - budova typu F pro administrativu s cenou 

2807 Kč/m3 

K1  koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený 

v příloze č. 10  

K2  koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné 

plochy podlaží v objektu, podle vzorce: 

 

𝐾2 = 0,92 +
6,60

𝑃𝑍𝑃
   (18) 

Kde: 

0,92 a 6,60 – konstanty 

PZP – průměrná zastavěná plocha v m2 

 

K3  koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží 

v objektu, podle vzorce pro budovy: 

 

𝐾3 =
2,10

𝑣
+ 0,30   (19) 
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Kde: 

2,10 a 0,30 – konstanty 

v - průměrná výška podlaží v m 

 

K4  koeficient vybavení stavby, podle vzorce: 

 

𝐾4 = 1 + (0,54 𝑥 𝑛)   (20) 

Kde: 

1 a 0,54 – konstanty 

n – součet cenových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v příloze č. 21 v tab. č. 1  

 

K5  koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 

Ki  koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 

 

Výpočet koeficientu K4 

 

Tabulka 7 - Výpočet koeficientu K4 

 

Č.p. 
Konstrukce a 

vybavení 

Určení 

S/P/N/C 
OP (%) 

Koeficient  

S/P/N/C 
OK 

1 základy S 0,082 1,00 0,082 

2 zdivo S 0,174 1,00 0,174 

3 stropy S 0,093 1,00 0,093 

4 střecha S 0,073 1,00 0,073 

5 krytina S 0,021 1,00 0,021 

6  klempířské kce S 0,006 1,00 0,006 

7 vnitřní omítky S 0,069 1,00 0,069 

8 fasádní omítky S 0,032 1,00 0,032 

9 vnitřní obklady S 0,018 1,00 0,018 

10 schody S 0,029 1,00 0,029 
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11 dveře S 0,031 1,00 0,031 

12 vrata S 0,005 1,00 0,005 

13 okna S 0,052 1,00 0,052 

14 povrchy podlah S 0,032 1,00 0,032 

15 vytápění S 0,042 1,00 0,042 

16 elektroinstalace S 0,057 1,00 0,057 

17 bleskosvod S 0,003 1,00 0,003 

18 vnitřní vodovod S 0,032 1,00 0,032 

19 vnitřní kanalizace S 0,031 1,00 0,031 

20 vnitřní plynovod S 0,002 1,00 0,002 

21 ohřev teplé vody S 0,017 1,00 0,017 

22 vybavení kuchyní S 0,002 1,00 0,002 

23 
vnitřní hyg. 

vybavení 
S 0,030 1,00 0,030 

24 výtahy C - 0,00 0,00 

25 ostatní S 0,059 1,00 0,059 

26 ins. prefabr. jádra C - 0,00 0,00 

Součet objemových podílů 0,992 

 

Zdroj: Vyhláška č. 441/2013, dostupné z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2013&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2, 

vlastní zpracování 

 

Vysvětlení: 

S = standard 

N = nadstandard 

P = podstandard 

C = nevyskytuje se 

OP = objemový podíl 

OK = objemový podíl x koeficient K4 
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- půdorys budovy    251 m2  

- obestavěný prostor     1 940 m3 

 

ZCU = ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x Ki 

ZC podle přílohy č. 8 – tab. č. 1 – budova typu F  2 807 Kč/m3 

K1 podle přílohy č. 10     0,939 

K2 dle vzorce K2 = 0,92 + 6,60 / 248   0,947  

K3 (2,10 / 2,7) + 0,3      1,08 

K4 viz tabulka výpočet koeficientu K4     0,992 

K5 podle přílohy č. 20     1,20 

Ki podle přílohy č. 41 je pro administrativu    2,103   

 

ZCU = 2 807 x 0,939 x 0,947 x 1,08 x 0,992 x 1,20 x 2,103 = 6 748,6 Kč 

Plná cena = 1 940 m3 x 6 748,6 Kč/m3 = 13 092 284 Kč 

 

Podle přílohy č. 21 k uvedené vyhlášce přiměřeně snížím cenu stavby 

o opotřebení vzhledem k jejímu stáří a výpočet provedu lineární metodou. 

Předpokládaná doba životnosti podle této přílohy je při běžné údržbě oceňované 

budovy 100 let. Stáří budovy je kolem 50 let, ale budova prošla rekonstrukcí a má 

dobrou údržbu a je tedy v dobrém stavu. Na základě toho stanovuji opotřebení na 25 % 

a zbývající životnost představuje 75 %. 

Výpočet jsem provedla následovně: 

13 092 284 x 0,25 = 3  273 071 Kč 

Následně tedy: 

13 092 284 – 3 273 071 = 9 819 213 Kč 

 

Celková hodnota budovy k datu ocenění před odštěpením sloučením k 31. 3. 2014 podle 

vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 9 819 213 Kč. 
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Ocenění budovy č. ev. 52, na pozemku p. č. 238, část obce Dolní Heršpice 

 Popis: 

Předmětem ocenění je budova č. ev. 52, která je umístěna na ulici Havránkova, 

konkrétně na pozemku p.č. 238, k.ú. Dolní Heršpice. S pozemkem je spojen i další 

pozemek s p.č. 237. Jedná se o rekreační chatu o velikosti 25 m3, která není 

podsklepená ani nijak vybavena a není napojena na inženýrské sítě. Nemovitost leží cca 

7 km od centra města Brna a je v blízkosti MHD, pouze 500 m od sídla této stavební 

firmy, přičemž pozemek je využíván jako zahrada. Příjezd k tomuto domu je z ulice 

Havránkova. 

 

 Výpočet:  

Cenu budovy č. ev. 52 stanovím podle výše uvedené vyhlášky a podle jejich 

jednotlivých příloh. Ocenění provedu dle § 13 uvedené vyhlášky.  

Cenu staveb zjistím vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného 

způsobem uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky 441/2013 Sb., základní cenou za m3 

stanovenou v závislosti na účelu užití a upravenou podle odst. 2.  

 

𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 𝑥 𝐾4 𝑥 𝐾5 𝑥 𝐾𝑖   (21) 

 

Vysvětlení vzorce:  

ZCU  základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru stavby 

ZC  základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru pro budovy uvedené 

v příloze č. 12 – typ B tedy 1 750 Kč/m3  

K4  koeficient vybavení stavby, podle již zmíněného vzorce v předchozím 

výpočtu: 

 

𝐾4 = 1 + (0,54 𝑥 𝑛)   (22) 

 

K5  koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 

Ki  koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 

 

Výpočet koeficientu K4  
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Tabulka 8 - Výpočet koeficientu K4  
 

Č.p. Konstrukce a vybavení 
Určení 

S/P/N/C 
OP (%) 

Koeficient  

S/P/N/C 
OK 

1 základy S 0,073 1,00 0,073 

2 podezdívka C - 0,00 0,00 

3 obvodové stěny S 0,273 1,00 0,273 

4 stropy S 0,101 1,00 0,101 

5 zastřešení S 0,062 1,00 0,062 

6  krytina S 0,041 1,00 0,041 

7 klempířské konstrukce S 0,008 1,00 0,008 

8 úprava povrchů S 0,092 1,00 0,092 

9 schodiště C - 0,00 0,00 

10 dveře S 0,031 1,00 0,031 

11 okna S 0,052 1,00 0,052 

12 podlahy  S 0,041 1,00 0,041 

13 vytápění C - 0,00 0,00 

14 elektroinstalace C - 0,00 0,00 

15 rozvod vody C - 0,00 0,00 

16 zdroj teplé vody C - 0,00 0,00 

17 rozvod propan-butanu C - 0,00 0,00 

18 kanalizace C - 0,00 0,00 

19 záchod C - 0,00 0,00 

20 okenice S 0,019 1,00 0,019 

21 vnitřní vybavení C - 0,00 0,00 

22 ostatní C - 0,00 0,00 

Součet objemových podílů 0,80 

 

Zdroj: Vyhláška č. 441/2013, vlastní zpracování 
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- půdorys budovy    10 m2  

- obestavěný prostor     25 m3 

 

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki 

ZC podle přílohy č. 12 - typ B    1 750 Kč/m3   

K4 viz tabulka výpočet koeficientu K4     0,80 

K5 podle přílohy č. 20     1,20 

Ki podle přílohy č. 41 je pro administrativu    2,126     

 

ZCU = 1 750 x 0,80 x 1,20 x 2,126 = 3 571,68 Kč 

Plná cena = 25 m3 x 3 571,68 Kč/m3 = 89 292 Kč 

 

Podle přílohy č. 21 k uvedené vyhlášce přiměřeně snížíme cenu stavby 

o opotřebení vzhledem k jejímu stáří a výpočet provedu lineární metodou. 

Předpokládaná doba životnosti podle této přílohy je při běžné údržbě oceňované 

budovy 80 let. Stáří budovy je kolem 40 let, budova nemá žádnou údržbu a je tedy ve 

velmi špatném stavu. Na základě toho stanovuji opotřebení na 70 %, zbývající životnost 

je tedy 30 %.  

Výpočet jsem provedla následovně: 

89 292 x 0,70 = 62 504,4 Kč 

Následně tedy: 

89 292 – 62 504,4 = 26 787,6 Kč 

 

Celková hodnota budovy k datu ocenění před odštěpením sloučením k 31. 3. 2014 podle 

vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 26 787,6 Kč. 
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Tabulka 9 - Rekapitulace 

 

Objekt Cena 

Budova č. p. 7 9 819 213,00 Kč 

Budova č. ev. 52 26 787,60 Kč 

Pozemky s p. č. 14, 13, 403/3, 237, 238 5 045 160,00 Kč 

Cena celkem  14 891 160,60 Kč 

Cena po zaokrouhlení (na desetikoruny) 14 891 160 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

OCENĚNÍ MOVITÉHO MAJETKU 

 

Firma disponuje také movitým majetkem, a to v podobě stojů, dopravních 

prostředků, přístrojů a zařízení. 

Tento majetek byl pořízen od založení firmy roku 1993 do oceňovaného roku 

2014 a je uveden v pořizovacích cenách k tomuto majetku. Současná tržní hodnota je 

u movitého majetku stanovena podle nabídky a poptávky na trhu k datu ocenění.  

 

 Výpočet:  

Stáří předmětů a jejich stav je určen podle prohlídky na místě. Jedná se o starší 

využívaný majetek, při kterém by náklady s případným odprodejem těchto předmětů za 

cenu obvyklou mohly snížit opravy, inzerce, doprava nebo související fyzické a účetní 

operace.  

Cenu obvyklou těchto předmětů jsem stanovila procentní sazbou z původní 

pořizovací ceny, a to ve výši 35 %. Celková pořizovací cena dlouhodobého movitého 

majetku ve firmě je 9 982 466 Kč. Následně tedy:  

9 982 466 x 0,35 = 3 493 863 Kč. 

 

Celková hodnota movitého majetku firmy je po zaokrouhlení 3 493 860 Kč. 
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Tabulka 10 - Hodnota majetku firmy MSU s.r.o. 

 

Nemovitý majetek 14 891 160 Kč 

Movitý majetek 3 493 860 Kč 

Celkem 18 385 020 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro stanovení hodnoty značky a hodnoty goodwill budu postupovat podle vzorce 

koeficientu prodejnosti, který jsem popsala v podkapitole 3.3.2. a který vypadá 

následovně:  

𝐾𝑝 = 𝐾𝑝𝑘 𝑥 𝐾𝑓𝑟 𝑥 𝐾𝑝𝑟  

 

Koeficient prodejnosti mnou oceňované firmy jsem stanovila takto: 

 

Kp = 1,25 x 1,20 x 1,25 = 1,875 

 

 hodnota majetku firmy včetně goodwillu 

hodnota majetku firmy (ZJ) x koeficient prodejnosti  

18 385 020 x 1,875 = 34 471 913 Kč 

 

 hodnota goodwill s využitím duální cenové skladby 

hodnota majetku firmy včetně goodwill – hodnota majetku firmy 

34 471 913 – 18 385 020 = 16 086 893 Kč 

 

 hodnota obchodní značky firmy s využitím duální cenové skladby 

hodnota majetku firmy + hodnota goodwill 

18 385 020 + 16 086 893 = 34 471 913 Kč 
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B) Oceňovací předpis 

Výpočet hodnoty podniku provedu v této části opět podle Zákona 

č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů a podle vyhlášky 

č. 457/2017 Sb. (oceňovací vyhláška pro rok 2018). Oceňovat zde budu k 31. 3. 2018, 

a to z důvodu odštěpení části jmění, které jsem zmínila v předchozím bodě, a které 

proběhlo k 31. 3. 2014. Vzhledem k této situaci, kdy je firma MSU s.r.o. pouze v nájmu 

nástupnické společnosti, můžu poukázat na nesoulad mezi hodnotou značky firmy 

a hodnotou goodwill firmy, protože výše oceněné nemovité a movité majetky přešly 

právě na zmíněnou nástupnickou společnost MSU nemo s.r.o., která nyní vlastní výše 

oceněný nehmotný majetek. 

 

Základní údaje oceňované firmy 

Firma MSU s.r.o. tedy sídlí v Brně na Jižním náměstí 7/7, kde je v pronájmu své 

nástupnické společnosti MSU nemo s.r.o. Zde se nachází kanceláře, skladové prostory 

a stavební dvůr. V majetku firmy je movitý majetek, jako stroje, dopravní prostředky, 

přístroje a zařízení potřebné pro stavební činnost (lešení, stavební buňky, kontejnery, 

stavební stroje různých typů). 

 

10.1.2 Metoda zjištění věcné hodnoty 

Hodnotu stavební firmy MSU s.r.o. a jejího majetku vyjádřím opět pomocí 

metody zjištění věcné hodnoty. Použiji výpočet reprodukční hodnoty s využitím 

jednotkových cen za 1 m3 obestavěného prostoru, který snížím o opotřebení.  

V metodě zjištění věcné hodnoty stanovím také koeficient prodejnosti, při 

kterém musí být respektován účel ocenění. Cena obecná se zde bude rovnat ceně 

obvyklé, tedy tržní hodnotě majetku. 

 

OCENĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU 

 

Firma vlastní od roku 2017 k oceňovanému datu 31. 3. 2018 pozemek 

v pořizovací ceně 3 952 000 Kč, který se nachází v části Brna - Královo Pole s p.č. 1200 

a č. p. 751/8 na ulici Veleslavínova. Tento pozemek má výměru 186 m2, ale firma ho 



83 

  

zatím nijak nevyužívá. Budu tedy uvažovat pouze s pořizovací cenou tohoto 

nemovitého majetku zakoupeného v roce 2017. 

 

OCENĚNÍ MOVITÉHO MAJETKU 

 

Firma disponuje také movitým majetkem, a to v podobě stojů, dopravních 

prostředků, přístrojů a zařízení. 

Tento majetek byl pořízen do oceňovaného roku 2018 a je uveden 

v pořizovacích cenách k tomuto majetku. Současná tržní hodnota je u movitého majetku 

stanovena podle nabídky a poptávky na trhu k datu ocenění.  

 

 Výpočet:  

Stáří předmětů a jejich stav je určen podle prohlídky na místě. Jedná se o starší 

i novější využívaný majetek. Náklady s případným odprodejem těchto předmětů za cenu 

obvyklou by mohly snížit opravy, inzerce, doprava nebo související fyzické a účetní 

operace.  

Cenu obvyklou těchto předmětů jsem stanovila procentní sazbou z původní 

pořizovací ceny, a to ve výši 30 %. Celková pořizovací cena dlouhodobého movitého 

majetku byla ve firmě 12 946 484 Kč. Následně tedy:  

12 946 484 x 0,30 = 3 883 945 Kč. 

 

Celková hodnota movitého majetku firmy je 3 883 945 Kč. 

 

Tabulka 11 - Hodnota majetku firmy MSU s.r.o. 

 

Nemovitý majetek 3 952 000 Kč 

Movitý majetek 3 883 945 Kč 

Celkem 7 835 945 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro stanovení hodnoty značky a hodnoty goodwill budu postupovat podle vzorce 

koeficientu prodejnosti, který jsem popsala v podkapitole 3.3.2. a vypadá následovně:  

 

𝐾𝑝 = 𝐾𝑝𝑘 𝑥 𝐾𝑓𝑟 𝑥 𝐾𝑝𝑟  

 

Koeficient prodejnosti mnou oceňované firmy jsem stanovila takto: 

 

Kp = 1,25 x 1,20 x 1,30 = 1,95 

 

 hodnota majetku firmy včetně goodwillu 

hodnota majetku firmy (ZJ) x koeficient prodejnosti  

7 835 945 x 1,95 = 15 280 093 Kč 

 

 hodnota goodwill s využitím duální cenové skladby 

hodnota majetku firmy včetně goodwill – hodnota majetku firmy 

15 280 093 – 7 835 945 = 7 444 148 Kč 

 

 hodnota obchodní značky firmy s využitím duální cenové skladby 

hodnota majetku firmy + hodnota goodwill 

7 835 945 + 7 444 148 = 15 280 093 Kč 

 

10.2 Výpočet z hlediska účetnictví 

 

Goodwill v tomto případě představuje kladný nebo záporný rozdíl, který vzniká 

mezi celkovou hodnotou podniku (kupní cenou podniku) a sumou cen jednotlivých 

aktiv a závazků podniku (čistých aktiv podniku), který jsem popsala v podkapitole 

3.3.1. 

Výpočet provedu opět k 31. 3. 2014, tedy před odštěpením části jmění majetku 

i závazků, a k 31. 3. 2018, kdy budu vycházet z hodnoty majetku firmy vypočítané 

v předchozí části práce pomocí metody zjištění věcné hodnoty vynásobenou 

koeficientem prodejnosti.  
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Tabulka 12 – Výpočet goodwill z hlediska účetnictví 

 

Rok / Ukazatel 2014 2018 

Kupní cena podniku  34 471 913 15 280 093 

Aktiva 35 593 065 34 090 648 

Závazky 20 841 000 23 156 000 

Hodnota goodwill k 31. 3. 19 719 848  4 345 445 

 

Zdroj: MSU s.r.o., dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

firma?subjektId=562389, vlastní zpracování 

 

Ve výpočtu jsem tedy použila hodnotu majetku firmy s využitím koeficientu 

prodejnosti stanovenou v předchozím výpočtu duální cenové skladby. Od této hodnoty 

jsem následně odečetla sumu aktiv poníženou o sumu pasiv a rozdílem mi vyšla 

hodnota goodwill firmy k 31. 3. 2014 jako 19 719 848 Kč. K 31. 3. 2018 mi 

vyšla hodnota goodwill, která je nižší než předchozí hodnota k 31. 3. 2014. Její výše je 

tedy 4 345 445 Kč. 

 

10.3 Výpočet podle konceptu průměrné vážené výnosnosti aktiv 

 

Tento výpočet se stanovuje jako rozdíl kupní ceny podniku a čisté hodnoty aktiv 

v konceptu vážené výnosnosti aktiv tzv. WARA, který se rovná hodnotě WACC. 

Výpočet jsem provedla podle vzorce zmíněném v podkapitole 3.3.3 teoretické 

části, a nyní stanovím pouze hodnotu WARA, kterou vypočítám následovně podle 

vzorce: 

 

𝑊𝐴𝑅𝐴 =  𝑟𝑉𝐾 ×
𝑉𝐾

𝐾
+ 𝑟𝐶𝐾 × (1 − 𝑑) ×

𝐶𝐾

𝐾
   

 

Výpočet této hodnoty jsem znázornila přehledně do tabulky č. 13. 
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Tabulka 13 – Výpočet WARA 

 

Rok / Ukazatel k 31. 3. 2014 k 31. 3. 2018 

K 
celková hodnota investovaného kapitálu 

(brutto, tj. VK + CK) 
38 969 41 204 

rVK požadovaná výnosnost vlastního kapitálu 0,566 4,838 

VK vlastní kapitál 16 428 18 046 

VK/K 
vlastní kapitál / celková tržní hodnota 

investovaného kapitálu 
0,422 0,438 

rCK požadovaná výnosnost cizího kapitálu 6,5 4,29 

d sazba daně z příjmů (19 %) 0,19 0,19 

(1 - d) 1 - sazba daně z příjmů 0,81 0,81 

CK hodnota cizího kapitálu 22 541 23 158 

CK/K míra zadlužení 0,578 0,562 

WARA (průměrná vážená výnosnost z pohledu aktiv) 3,284 4,072 

 

Zdroj: MSU s.r.o., dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

firma?subjektId=562389, vlastní zpracování 

 

Výsledná hodnota se tedy k 31. 3. 2014 rovná 3,284 % a k 31. 3. 2018 je hodnota 

o něco vyšší a představuje hodnotu 4,072 %. Tyto hodnoty tedy představují průměrnou 

váženou výnosnost, kterou nyní aplikuji v celém konceptu tohoto výpočtu podle vzorce 

zmíněném v podkapitole 3.3.3. Budu vycházet z předchozího výpočtu z hlediska 

účetnictví a výslednou hodnotu zde vynásobím hodnotou WARA. 

 

Tabulka 14 – Výpočet goodwill v konceptu WARA 

 

 Rok / Ukazatel k 31. 3. 2014 k 31. 3. 2018 

Hodnota goodwill k 31. 3. 19 719 848 4 345 445 

Hodnota goodwill x WARA 647 600 176 947 

Výsledná hodnota goodwill 20 367 447 4 522 392 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Podle konceptu vážené výnosnosti WARA je hodnota goodwill k 31. 3. 2014 

stanovena na 20 367 447 Kč a k 31. 3. 2018 na 4 522 392 Kč.  

Hodnota stanovené průměrné vážené výnosnosti se má přitom rovnat hodnotě 

WACC, což odpovídá, protože jsem při tomto výpočtu použila stejné údaje a výpočet 

jsem uvedla v příloze č. 5 této práce. Vzorec jsem popsala opět v podkapitole 3.3.3 

teoretické části. 

 

10.4 Výpočet podle metody BVA  

 

P. Svačina a D. Haigh, které jsem zmínila v teoretické části práce v 5 kapitole, 

patří k nejpoužívanějším a nejrozšířenějším metodám oceňování nehmotných aktiv 

metoda licenční analogie a metoda hodnoty přidané značkou (BVA). Obě metody jsou 

vhodné také pro použití ve stavebnictví, ale pro stanovení hodnoty značky budu dále 

vycházet pouze z metody hodnoty přidané značkou, tedy metody BVA. 

V teoretické části v podkapitole 5.5 jsem popsala postup ocenění podle této 

metody, podle kterého budu nyní postupovat. Vzhledem k časovým možnostem práce 

jsem ke stanovení diskontní míry pomocí indexu BVA použila výsledky od tří 

zaměstnanců firmy, kteří podle svého uvážení přiřadili hodnoty nula až deset, kde nízký 

počet (0) znamenal slabé značky a vysoký počet (10) zase silné značky. Čím více bodů 

tedy zaměstnanci přiřadili jednotlivým ukazatelům, tím silnější značku to může 

v konečném důsledku představovat. Hodnoty jsou zaznamenané v tabulce č. 15. 
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Tabulka 15 – Položkové bodování βrandβetaTM 

 

Atribut Počet bodů Počet bodů Počet bodů 

Doba na trhu 10 10 10 

Distribuce 5 10 8 

Podíl na trhu 5 5 5 

Pozice na trhu 9 8 8 

Míra růstu prodeje 5 5 6 

Cenová přirážka 5 3 5 

Elasticita ceny 5 5 5 

Výdaje na marketing/podporu 3 2 2 

Povědomí o reklamě 5 5 5 

Povědomí o značce 7 9 8 

Celkem 59 62 62 

Hodnota BVA 61 
  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkem mi tedy vyšly tři hodnoty, které se svými výsledky příliš neliší, což 

znamená, že zaměstnanci vidí firmu obdobně a pro tuto metodu je hodnota relevantní.  

Průměr těchto tří hodnot potom představuje hodnotu βrandβetaTM pro danou značku, 

která je tedy 61 bodů ze 100 možných. V následující tabulce č. 16 dále podle tohoto 

bodového hodnocení přiřadím značku do určitého zařazení.  
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Tabulka 16 – Bodové hodnocení βrandβetaTM 

 

Bodové hodnocení Zařazení 

91-100 AAA 

81-90 AA 

71-80 A 

61-70 BBB 

51-60 BB 

41-50 B 

31-40 CCC 

21-30 CC 

11-20 C 

0-10 D 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že značka firmy představuje lepší průměr, protože průměrná 

značka je zařazení do typu BB, i když vyšla hodnota přesně na hraně tohoto bodového 

hodnocení, tak se řadí značka firmy podle hodnocení zaměstnanců do skupiny BBB. 

Diskontní míra by proto měla být srovnatelná s lepším průměrem.  

Výpočet diskontní míry provedu podle vzorců uvedených v podkapitole 5.5, 

které vypadají následovně: 

 

𝑌𝑛 = 𝑟𝑓 + 𝑅𝑃    

𝑅𝑃 = 𝑟𝑓 𝑥 (𝑛 − 1) 𝑥 (
100− ββ

100
)    

 

 Výpočet tedy vypadá následovně: 

 

𝑅𝑃 = 1,81 𝑥 (10 − 1) 𝑥 (
100− 61

100
) = 6,3531    
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Riziková přirážka se tedy zjistila podle výše zmíněného vzorce, kde jsem 

použila výnosnost desetiletých státních dluhopisů zjištěných z ČNB, koeficient rizikové 

přirážky a počet bodů získaných při bodovém hodnocení βrandβetaTM. 

 

𝑌𝑛 = 1,81 + 6,3531 = 8,1631    

 

Ve výše uvedené rovnici jsem vypočítala diskontní míru, kde jsem po součtu 

rizikové přirážky a bezrizikové míry získala výslednou diskontní míru na základě 

βrandβetaTM analýzy, která je 8,163 % pro poslední účetní závěrku firmy ověřenou 

auditorem k 31. 3. 2018. Míra rizika je tedy 8,163 %, což představuje nižší riziko 

spojené se značkou. 

Dále budu počítat se zjištěnou diskontní mírou pro stanovení peněžních toků 

následujících pěti let v první fázi. Tento výpočet je uveden v následující tabulce č. 17  

 

Tabulka 17 – Výpočet volných peněžních toků v první fázi 

 

Rok/Ukazatel 2019 2020 2021 2022 2023 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 957 963 969 975 981 

Daň z příjmu PO 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Korigovaný provozní VH po dani 775 780 785 790 795 

Odpisy 1 802 2 145 2 488 2 831 3 174 

Změna rezerv 2 2 2 2 2 

Investice do pracovního kapitálu 0 0 0 0 0 

Investice do dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 

Volný peněžní tok 2 579 2 927 3 275 3 623 3 971 

Volný peněžní tok * BVATM 211 240 269 297 326 

Současná hodnota volného peněžního toku 196 205 212 217 220 

Hodnota první fáze 1 049 955 Kč 

 

Zdroj: MSU s.r.o., dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

firma?subjektId=562389, vlastní zpracování 
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Výpočet volných peněžních toků v druhé fázi stanovím podle vzorce, který jsem 

popsala v podkapitole 5.5 pro stanovení pokračující hodnoty v druhé fázi: 

 

𝑃𝐻 =  
219 957 𝑥 1,03

0,0816 − 0,03
= 4 390 615 𝐾č 

 

Hodnota 219 957 Kč představuje hodnotu volných peněžních toků v prvním roce 

druhé fáze, které jsou následně násobeny hodnotou 1,03. Jedná se o hodnotu (1 + g), 

kde hodnotu g uvažuji jako 3%, přičemž předpokládám růst volného peněžního toku 

v druhé fázi i vzhledem k tomu, že firma každým rokem roste. Tuto hodnotu následně 

dělím diskontní mírou z βrandβetaTM analýzy, která vyjadřuje míru rizika, od které 

odečítám hodnotu g. 

Diskontované volné peněžní toky činí v druhé fázi 2 966 142 Kč, přičemž 

hodnotu značky představuje součet volných peněžních toků v první fázi a zmíněných 

diskontovaných volných peněžních toků v druhé fázi. Hodnota značky stanovená 

metodou BVA je 4 016 097 Kč. 

 

10.5 Zhodnocení 

 

Pro ocenění hodnoty goodwill a značky jsem použila více metod, které se liší 

svými výsledky. Na výslednou hodnotu goodwill jsem použila tři metody, a to metodu 

duální cenové skladby, výpočet z hlediska účetnictví a výpočet podle vážené průměrné 

výnosnosti WARA. Pro výpočet hodnoty značky firmy jsem použila také metodu duální 

cenové skladby a analýzu hodnoty přidané značkou BVA. Je třeba podotknout, že obě 

hodnoty, tedy goodwill i značky závisí na mém subjektivním hodnocení. 

Hodnotu goodwill k 31. 3. 2014 podle zvolené metody s využitím duální cenové 

skladby jsem stanovila na 16 086 893 Kč, podle výpočtu z hlediska k účetnictví 

představuje jeho hodnota 19 719 848 Kč a vzhledem ke konceptu průměrné vážené 

výnosnosti WARA je hodnota 20 367 447 Kč. 

Goodwill k 31. 3. 2018 podle zvolené metody s využitím duální cenové skladby 

je 7 444 148 Kč, podle výpočtu z hlediska k účetnictví je jeho hodnota 4 345 445 Kč 

a vzhledem ke konceptu průměrné vážené výnosnosti WARA je hodnota 4 522 392 Kč. 



92 

  

Rozdíly v těchto výsledných hodnotách goodwill jsou především kvůli tomu, že 

společnost už nevlastní nemovitý majetek, který měla k 31. 3. 2014 

a je tedy ve všech stanovených metodách pro výpočet hodnoty goodwill 

k 31. 3. 2018 podstatně ponížen o tuto hodnotu. Vidím tedy velký problém ve 

výpočtu hodnoty goodwill, který je v každé z vybraných metod příliš závislý na majetku 

firmy a vychází především z rozdílu mezi tržní a účetní hodnotou, což je neobjektivní, 

protože tržní hodnota se dá využít pouze při reálném prodeji. Žádná z těchto metod tedy 

nemá dostatečnou schopnost pro vyjádření správné hodnoty goodwill. 

Hodnotu značky firmy jsem stanovila pomocí dvou metod, a to k 31. 3. 2018. 

Podle zvolené metody s využitím duální cenové skladby je hodnota značky 

15 280 093 Kč a podle výpočtu metodou BVA je její hodnota 4 016 097 Kč. V metodě 

duální cenové skladby je však stejně jako při výpočtu hodnoty goodwill firmy zahrnuta 

cena majetku, která se v případě metody BVA nezohledňuje, a proto kdyby byla 

hodnota z duální cenové skladby ponížena o majetek, tak by celková hodnota značky 

vyšla 7 444 148 Kč, což se rovná hodnotě goodwill v tomto roce. Tato hodnota se také 

mnohem více přibližuje hodnotě zjištěné metodou BVA, proto vychází ve výsledku lépe 

právě metoda BVA, která tolik nezávisí na majetku firmy. 

I tato metoda má však své negativní stránky, a to především v odhadované 

hodnotě volných peněžních toků následujících let, kdy nemůžeme přesně určit, jak na 

tom bude firma v budoucnu, a tato hodnota se může tedy podstatně změnit. Například 

při dobré marketingové strategii se můžou volné peněžní toky výrazně navýšit 

a hodnota značky tak může vzrůst nebo naopak.  

Ve výpočtu hodnoty goodwill firmy by i přesto bylo podle mě dobré, kdyby 

existovala metoda obdobná metodě BVA, která se nezabývá konkrétním majetkem 

firmy, ale byla by vztažena především na goodwill firmy. Z metodických postupů by 

byla sice metoda BVA vyhovující, ale jednotlivé položky v metodě by nevyhovovaly 

podstatě hodnoty goodwill. Při případném prodeji majetku tedy dochází ve vybraných 

metodách goodwill k výraznému ponížení této hodnoty, kde se může hodnota dostávat 

až do záporných čísel, přičemž může představovat hodnotu badwill. To by však 

nemuselo odpovídat opravdové hodnotě goodwill, kterou firma na trhu může 

představovat. Bylo by tedy vhodné nalézt metodu, která není tolik závislá na samotném 
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hodnocení firmy, což není objektivní vzhledem k ostatním podnikům v oboru 

stavebnictví. 

Při ocenění hodnoty goodwill i hodnoty značky tedy vše souvisí se vším a je 

velmi těžké zjistit jejich skutečné hodnoty. Jde tedy především o zkušenosti a znalosti 

oceňovatele a často se používá kombinace více metod pro jejich stanovení a jejich 

následný aritmetický průměr, což jsem v tomto případě neuvažovala. 
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11 Hypotézy 

 

V předchozí kapitole jsem stanovila hodnotu goodwill a značky firmy, které 

nyní aplikuji do praxe, tedy v konkrétní oceňované firmě, a to pomocí metody řízeného 

rozhovoru přímo se zaměstnanci firmy. Stanovila jsem si proto tři hypotézy a otázky 

pro prověření povědomí především o hodnotě goodwill, ale i hodnotě značky ve firmě. 

 

Ověřované hypotézy jsem volila následovně: 

 

Hypotéza 1 - Zaměstnanci firmy neznají pojem goodwill. 

 

- Vycházím z toho, že pro zaměstnance firmy bude pojem goodwill nový 

a neznají ho. 

- Předpokládám, že po objasnění termínu jako „dobré jméno společnosti“ 

budou vědět, že jeho hodnota je pro firmu důležitá. 

 

Hypotéza 2 - Zaměstnanci firmy dokážou rozlišit hodnotu goodwill a hodnotu  

                      značky firmy. 

 

- Vycházím z toho, že po objasnění pojmu goodwill budou zaměstnanci 

schopni odlišit pojem hodnota goodwill a hodnota značky firmy. 

- Předpokládám, že zaměstnanci znají pojem značka. 

 

Hypotéza 3 - Zaměstnanci firmy se věnují zvýšení hodnoty goodwill. 

 

- Vycházím z toho, že zaměstnanci firmy se věnují zvýšení hodnoty goodwill 

firmy. 

- Předpokládám, že znají konkrétní způsoby, jak jeho hodnotu zvyšují. 
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11.1 Metoda řízeného rozhovoru se zaměstnanci firmy 

 

Cílem této metody bylo především zjistit, zda zaměstnanci firmy vědí, jak je 

v dnešní době hodnota goodwill pro firmu důležitá a jestli vědí o tom, jak tuto hodnotu 

ve firmě zvýšit, případně jestli vůbec rozlišují pojem goodwill a značka firmy.  

Pro zjištění předem zvolených hypotéz jsem stanovila volné otázky, které 

nenabízí žádné možnosti odpovědí, ale nechávají volný prostor k vyjádření. 

Rozhovor se uskutečnil 20. 12. 2018 v sídle firmy MSU s.r.o., kde jsem třem 

zaměstnancům firmy kladla otázky ústně a tyto rozhovory nahrávala. Následně jsem 

rozhovory přepsala, přičemž zástupci firmy souhlasili s uveřejněním svých rozhovorů 

v této diplomové práci, které jsem dále přepsala v přílohách č. 1, 2, 3 této práce. 

 

Otázky obsažené v rozhovoru: 

 

1. Co podle vás znamená pojem značka firmy? 

2. Co si představujete pod pojmem goodwill firmy? 

3. Je podle vás goodwill pro vaši firmu důležitý? 

4. V čem se podle vás liší pojem hodnota goodwill a hodnota značky firmy? 

Dokážete tyto pojmy odlišit? 

5. Víte, jak vaše firma zvyšuje hodnotu goodwill? 

6. Jaká pozitiva vidíte v tom, že působíte na trhu již 26 let? 

7. Vynakládá vaše firma finanční prostředky na marketingovou propagaci? 

8. Provádí se ve vaší firmě pravidelná školení zaměstnanců? 

9. Vynakládá vaše firma finanční prostředky na nové technologie ve 

stavebnictví? 

10. Má podle vás vaše firma vzhledem k jiným stavebním firmám dobrou pozici 

na dnešním stavebním trhu? 
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11.2 Ověření hypotéz 

 

V této části práce ověřím, zda jsou předem stanovené hypotézy, podle 

řízeného rozhovoru se zaměstnanci firmy, potvrzené nebo zamítnuté vzhledem 

k položené otázce v hypotéze.  

 

Hypotéza 1 

 

Zaměstnanci firmy neznají pojem goodwill. 

 

Pro první hypotézu jsem volila dvě otázky. První otázka byla zaměřena na 

problematiku goodwill, kde jsem se ptala, co si respondenti představují pod pojmem 

goodwill firmy. Dva z nich pojem neznali a třetí respondent v rozhovoru uvedl, že 

goodwill podle něj znamená: „nějakou dobrou pověst.“ Následně jsem tedy pro 

pochopení tématu k tomuto rozhovoru vysvětlila respondentům tento termín 

jako: „dobré jméno společnosti.“  

Po objasnění termínu následovala otázka, jestli je podle respondentů goodwill 

pro tuto firmu důležitý. Zde se všichni shodli, a to odpovědí, která zněla: „určitě.“ Tuto 

odpověď jsem předpokládala především z toho důvodu, že jakékoliv dobré jméno je 

v dnešní konkurenční době na trhu pro firmu nebo její výrobek velmi důležité a všichni 

respondenti si to podle jejich odpovědí uvědomují. Jeden z respondentů dokonce uvedl 

také důvody, kvůli kterým je podle něj tento termín důležitý, jeho odpověď 

zněla: „Určitě, vzhledem k tomu, že ve stavařině jsou reference hodně důležité, protože 

si v podstatě od nás nekupujete nějaký hotový výrobek, ale dáváte nám nějakou důvěru 

v tom, že nám dáte zakázku a riskujete, ať už kvalitativní hodnoty nebo časové. Takže si 

myslím, že ve stavařině je to velice důležité.“ Z odpovědi je tedy patrné, že ve 

stavebnictví by měla být hodnotě goodwill věnována mnohem větší pozornost, protože 

je to obor, který je podle mě založený právě na hodnotě goodwill firmy. 

Ráda bych zde také ještě jednou zmínila citát od O. Wilda, který jsem uvedla 

v teoretické části práce, konkrétně v části 4.1, který samotnou hodnotu velmi dobře 

vystihuje a zní takto: „Dneska vědí lidé o všem, jakou to má cenu, ale o ničem, jakou to 

má hodnotu.“ 
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Přesně takto se dá podle mě pochopit také hodnota goodwill firmy, kterou je 

velmi náročné stanovit. Stále pro ni totiž není jednotný výpočet a jde spíše o odhad této 

hodnoty, což jsem uvedla v předchozích výpočtech podle používaných metod v kapitole 

10 této práce. I přesto však může být její hodnota často důležitější než jakákoliv jiná 

hodnota. 

 

Závěr - Tuto hypotézu po vyhodnocení nelze jednoznačně potvrdit ani zamítnout, 

protože jeden z dotazovaných respondentů na pojem dokázal odpovědět a představuje si 

ho jako: „nějakou dobrou pověst.“ Pojem sice nedefinoval přesně, protože jde 

o komplexnější problém, kdy se nejedná pouze o dobrou pověst, ale také o vnímání 

firmy zákazníky, vztahy či kontakty s odběrateli, dodavateli nebo investory, také 

o  image a kvalitní pracovníky v oboru. Nelze to však považovat jako neznalost tohoto 

pojmu, protože termín stále není přesně definovaný a existuje na něj stále spousta 

různých názorů. Především v České republice je termín poměrně nový a v účetnictví je 

známý až od roku 2003, do té doby byl známý pouze jako opravná položka k nabytému 

majetku.  

 

Hypotéza 2 

 

Zaměstnanci firmy dokážou rozlišit hodnotu goodwill a hodnotou značky firmy. 

 

První otázka obsažená v rozhovoru, tedy jestli respondenti vědí, co znamená 

pojem značka se žádný z nich neshodl a pouze jeden odpověděl správně, a to konkrétně 

takto: „Je to nějaké zkrácené označení firmy, aby se usnadnila orientace na trhu. 

Myslím si, že u hodně firem to může být profilace k nějakému cíli.“ 

Z této odpovědi je podle mě patrné, že značka by měla fungovat jako 

jakési usnadnění orientace na dnešním přehlceném trhu. A to především z důvodu, aby 

každý věděl, jakou firmu nebo konkrétní výrobek si má podle svých potřeb, doporučení 

a představ na trhu zvolit. Vyhází to také z několika definic, které jsem uvedla 

v teoretické části práce, konkrétně v části 4.2, kde podle více autorů značka plní 

především úkol odlišení firmy nebo výrobků od konkurence na trhu. 
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Tuto otázku jsem volila především kvůli druhé hypotéze, kde chci zjistit, jestli 

zaměstnanci dokážou odlišit hodnotu goodwill a značky firmy.  

Na další otázku rozhovoru, jestli dokážou respondenti odlišit pojem hodnota 

goodwill a hodnota značky, neodpověděl ani jeden podle východisek, které jsem uvedla 

v teoretické části práce. Jedna z odpovědí zněla např. takto: „značka je nějaká obchodní 

tvář a dobré jméno je na základě dobrých zkušeností.“ Přičemž odpověď není špatně 

mířená, ale pro potvrzení hypotézy není ani dostačující, protože hodnota značky není 

myšlena pouze jako tvář firmy, ale jako celá sada aktiv a pasiv podniku, která je spojená 

s dobrým jménem společnosti a také se symbolem značky. Obdobně na tom byla i další 

odpověď: „spíš bych viděl tu hodnotu té dobré pověsti v tom, jak se o té firmě mluví 

a hodnotu značky asi spíš po finanční stránce.“ Tato odpověď také nedefinuje správný 

rozdíl, protože hodnota značky není myšlena pouze po finanční stránce. 

 

Závěr – Tuto hypotézu po vyhodnocení rozhovorů zamítám, a to jako: Zaměstnanci 

firmy nedokážou rozlišit hodnotu goodwill a hodnotou značky firmy. Je tomu tak 

především z toho důvodu, že respondenti nedokázali definovat samotný pojem goodwill 

a značka, a nedokázali tak pojmy ani správně rozlišit. Odpovědi z obou otázek se 

u respondentů rozcházely a každý měl na tuto problematiku svůj vlastní pohled. 

 

Hypotéza 3 

 

Zaměstnanci firmy se věnují zvýšení hodnoty goodwill. 

 

Pro hypotézu, jestli se zaměstnanci věnují zvýšení hodnoty goodwill, jsem volila 

více otázek v rozhovoru a to, konkrétně 6. Všechny jsou přitom zaměřeny právě na 

zvyšování této hodnoty.  

Na první otázku, jestli respondenti vědí, jak firma zvyšuje hodnotu goodwill, se 

shodli v odpovědi. Nejčastější odpověď byla: „kvalitní prací.“ Jako velmi propracovaná 

a promyšlená odpověď od jednoho z respondentů byla podle mě tato: „Předpokládám, 

že kladnými referencemi, je to víceméně nejenom reference na naši práci, ale i na 

jednání stavbyvedoucích nebo ostatních techniků vůči investorům. Další věc je 

o prezentaci firmy formou pořádku na stavbě, kvalitní práce dělníků apod.“ Myslím, že 
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přesně toto je v dnešním stavebnictví to správné uvažování, protože přesně takto se 

podle mě může firma velmi dobře prezentovat a jen kladně zvyšovat hodnotu goodwill 

firmy. 

V další otázce, jestli respondenti vidí nějaká pozitiva ve svém dlouholetém 

působení na stavebním trhu, se respondenti shodli, a to především ve vnímání 

společnosti okolím, kdy by mohla být podle jedné z odpovědí: „vnímána jako 

dlouhodobě fungující.“ Další pozitivní odpověď z rozhovoru představuje podle mě 

i tato: „Nějakým způsobem tím dáváme najevo, že ta kontinuita funguje, protože 

řešíme i problémy, které jsou na stavbách, které jsme dělali kdysi, ať už je to v záruce 

nebo to není v záruce a ti lidi se na nás pořád můžou obrátit. Ta firma se všemi svými 

závazky pořád funguje.“ Tato odpověď je podle mě opět myšlená správným směrem, 

kterým by se měla společnost na dnešním trhu ubírat a jak by si mohla případně udržet 

svou pozici. 

Na otázku, jestli firma vynakládá finance na marketingovou propagaci, se 

respondenti shodli. Všichni respondenti jsou si vědomi, že v tomto směru je vynakládají 

pouze částečně, což je patrné např. z této odpovědí: „Ano, ale řekl bych, že ne moc 

velké. Ve stavařině si myslím, že nemá smysl mít nějaké billboardy nebo něco takového. 

Je to spíš o tom dobrém jméně a pozitivních referencích a profesionálním 

přístupu.“ Podle odpovědi je tedy zjevné, že hodnota goodwill je pro stavební firmu 

velmi důležitá, ale nepotřebuje vynakládat tak velké finanční prostředky na marketing. 

Chtějí se tedy spíše zaměřit na to dobré jméno, pozitivní reference a především svůj 

přístup. Firma je podle mě, i přes tuto odpověď, celkově dobře označená. Venkovní 

reklamy mají na viditelném místě, své logo mají na reklamních předmětech a na 

veškerých dopravních prostředcích. Také mají logo na zmíněném pozemku využívaném 

jako zahrada a veškeré stavby, kde právě působí, mají označené svým logem. Webové 

stránky mají přehledné a jednoduše zpracované. Podle mě je tedy tato propagace dobrá, 

vzhledem k odpovědi respondentů. 

Na otázku, jestli se ve firmě provádí pravidelná školení zaměstnanců, 

odpověděli všichni opět shodně. Odpověď jednoho z respondentů vypadala 

následovně: „Ano, hodně věcí máme ze zákona, jako školení řidičů, ovládání nářadí, 

bezpečnost práce. Nad rámec se snažíme dělat pravidelně školení na první pomoc, 

protože ve stavařině je těch úrazů pořád ještě docela hodně. Tak abychom předcházeli 
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nějakým fatálním důsledkům, a občas se snažíme i z hlediska nových produktů nebo 

nových technologických postupů.“ Z této odpovědi je tedy vidět, že firma se snaží své 

zaměstnance pravidelně vzdělávat, a to jak zákonnými školeními, tak i z vlastní 

iniciativy, což je vzhledem ke goodwillu firmy velmi důležité. 

Otázkou, jestli firma vynakládá finanční prostředky na nové technologie, jsem 

chtěla spíše doplnit předchozí otázku, vzhledem ke školení a tedy i inovování nových 

pracovních postupů ve stavebnictví, přičemž se respondenti shodli, že je vynakládají 

pouze částečně a tolik se jich to netýká. Vyplývá to např. z odpovědi respondenta: „To 

ani ne. To se nás tak úplně netýká, ale snažíme se inovovat.“ 

Na poslední otázku rozhovoru, jestli má podle respondentů firma vzhledem 

k jiným stavebním firmám dobrou pozici na dnešním stavebním trhu, odpověděli opět 

všichni respondenti obdobně. Konkrétně bych vybrala tuto odpověď: „Myslím si, že 

určitě má. Řekl bych, že právě ta tradice a to, že jsme dlouho na trhu a že se na nás 

určitě můžou spolehnout. Myslím si, že to je dnes výhoda.“ Z této odpovědi je 

jasné, že si konkrétní respondent, ale i ostatní uvědomují, že tradice a především dobré 

jméno na trhu je v dnešní době velkou výhodou. 

 

Závěr – Tuto hypotézu po jejím vyhodnocení potvrzuji jako: Zaměstnanci firmy se 

věnují zvýšení hodnoty goodwill. Z odpovědí je patrné, že se respondenti a zároveň tedy 

i zaměstnanci firmy věnují zvyšování hodnoty goodwill a uvědomují si také její 

důležitost, i když na začátku rozhovoru nevěděli, o co přesně v této problematice jde.  

 

11.3 Zhodnocení 

 

Díky hypotézám, které jsem si předem stanovila a následně na ně vytvořila 

soubor otázek pro řízený rozhovor, jsem v závěru dospěla k tomu, že i když je pro 

zaměstnance firmy pojem goodwill neznámý, tak po objasnění tohoto pojmu jako 

„dobrého jména společnosti“ dokázali správně reagovat všichni respondenti na další 

položené otázky v rozhovoru. Hodnotu goodwill určili jako velmi důležitou a dokonce 

dokázali správně popsat postupy, kterými tuto hodnotu ve svém podniku můžou 

zvyšovat.  
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První stanovená hypotéza, tedy jestli zaměstnanci firmy neznají pojem goodwill, 

nebyla jednoznačně potvrzena ani zamítnuta, protože jeden z dotazovaných respondentů 

na pojem dokázal odpovědět a představoval si ho jako: „nějakou dobrou 

pověst.“ Pojem sice nedefinoval přesně, protože se jedná o komplexnějším problém, 

kdy se nejedná pouze o dobrou pověst, ale také o vnímání firmy zákazníky, vztahy 

či kontakty s odběrateli, dodavateli nebo investory, také o  image a kvalitní pracovníky 

v oboru. Nelze však považovat odpověď jako špatnou, protože termín goodwill stále 

není přesně definovaný a existuje na něj stále spousta různých názorů. Především v 

České republice je termín poměrně nový a v účetnictví je známý až od roku 2003, do té 

doby byl známý pouze jako opravná položka k nabytému majetku. 

Druhá hypotéza byla po vyhodnocení rozhovorů zamítnuta, a to 

takto: Zaměstnanci firmy nedokážou rozlišit hodnotu goodwill a hodnotou značky 

firmy. Bylo to způsobeno nejspíš tím, že respondenti nedokázali definovat samotný 

pojem goodwill firmy a značka firmy a kvůli tomu nedokázali tyto pojmy rozlišit. 

Odpovědi z obou otázek se u respondentů rozcházely a každý měl na tuto problematiku 

svůj vlastní pohled. 

Poslední hypotéza byla jako jediná po vyhodnocení potvrzena, 

a to jako: Zaměstnanci firmy se věnují zvýšení hodnoty goodwill. Z odpovědí bylo 

patrné, že se respondenti a tedy i zaměstnanci firmy věnují zvyšování hodnoty goodwill 

a uvědomují si její důležitost. Na začátku rozhovoru sice nevěděli, čím přesně by se 

mohla problematika zabývat, ale myslím si, že při větších znalostech o konkrétním 

pojmu goodwill a značka by byli schopni tyto dvě hodnoty rozeznat a popsat.  
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12 Marketingový plán stavebního podniku 

 

Této části diplomové práce se věnuji především kvůli definování potřeb pro 

udržení hodnoty goodwill na současném trhu stavebních firem, kde mezi sebou 

jednotlivé společnosti soutěží o zakázky. 

 

12.1 Situační analýza 

 

Situační analýzu provedu pro získání většího množství informací vztahujících se 

k vybranému stavebnímu podniku. Budou to hlavně informace o podniku samotném 

a prostředí, ve kterém se podnik nachází.  

 

SLEPT analýza 

Tuto analýzu provedu vzhledem k tomu, že zkoumá makroprostředí firmy, tedy 

vnější faktory prostředí, které ovlivňují podnik, ve kterém se stavební firma aktuálně 

nachází. 

 

Sociální faktory 

Hlavními faktory, které ovlivňují vybraný stavební podnik, jsou životní úroveň 

lidí v České republice a v oblasti sídla firmy, konkrétně v Brně a také demografické 

rozložení obyvatelstva a migrační saldo obyvatelstva. 

V rámci Jihomoravského kraje a celé České republiky, kde firma působí, nelze 

zcela jednoznačně určit, jaké věkové skupiny si nejvíce objednávají zakázky na stavební 

práce, jelikož jde o odvětví, které není zaměřeno na konkrétní výrobky, ale na stavby, 

které si může nechat zhotovit každý. Ve firmě jsem však zjistila, že největší zájem 

o jejich práce mají investoři a zákazníci ve věku od 20 – 65 let. Pokud jde o životní 

i ekonomickou úroveň v České republice, tak ta se neustále zvyšuje a přibližuje se tak 

zahraničním zemím, proto jsou podmínky v této oblasti příznivé. 

Vzhledem k sídlu firmy, kde má firma nejvíce zakázek je migrace pozitivní, 

protože počet přistěhovalých je vyšší než počet vystěhovalých. Je to způsobeno nejspíš 

tím, že Brno je atraktivní město České republiky, které neustále roste a modernizuje se, 

také sem spousta lidí přichází za studiem a následně zde zůstává kvůli práci. 
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Legislativní faktory 

Česká republika má spoustu zákonů týkajících se podnikání a samotného oboru 

stavebnictví. Vybraný stavební podnik je tedy v mnoha směrech regulován právními 

předpisy. Především jde o novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 

Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů a délkou 

stavebního řízení v rámci staveb. 

 

Ekonomické prostředí 

Stavební podnik je velmi citlivý na aktuální stav národního hospodářství, ve 

kterém je stavebnictví významným odvětvím. Je tedy důležité, aby vybraný podnik 

sledoval nejen současný, ale i jeho budoucí stav. Sleduje se hlavně vývoj HDP, míra 

inflace a nezaměstnanost.  

Stavebnictví vytváří spoustu pracovních míst a v národní ekonomice může mít 

pozitivní, nebo i negativní dopad na hodnotu HDP. Ta představuje celkový objem statků 

a služeb za dané období a při nárůstu stavebnictví se hodnota HDP zvedá nebo naopak 

klesá. Celorepublikově je nyní hodnota HDP 2,4 %, přičemž by se jeho hodnota měla 

zvyšovat, což by bylo dobré pro ekonomiku státu i pro daný podnik. Nezaměstnanost 

sice nemá přímý vliv na obor stavebnictví, ale pro stát je dobré, když je nezaměstnanost 

nízká, znamená to potom nejen kladný ekonomický růst státu, ale také zisk do státního 

rozpočtu. Výše nezaměstnanosti je nyní 3,2 % a konkrétně v Jihomoravském kraji, ve 

kterém firma sídlí, je 3,52 %. Dalším ukazatelem je míra inflace, která má na 

stavebnictví zásadní a jedná se o všeobecný růst cenové hladiny. Z posledních 

dostupných údajů je její hodnota 2,2 % a měla by se dále snižovat. Pokud by došlo k 

jejímu zvýšení, tak by se mohla změnit např. cena práce na zakázkách, takže je pro 

firmu důležité, aby se inflace nezvyšovala. (ČSÚ) 

Ekonomická situace na stavebním trhu je tedy příznivá a vybranému stavebnímu 

podniku prospívá. 
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Politické prostředí 

Aktuálně působící politická strana, která má vliv na toto prostředí a také na celý 

stavební trh, jak v oblasti již zmíněné legislativy nebo v oblasti daní, sociální politiky 

a dalších je nyní stabilní. 

Významný vliv na konečnou výši má také sazba daně z příjmu právnických 

osob, která se od roku 2010 nezměnila a je ve stejné výši tedy 19 %. 

 

Technologické prostředí 

Firma by měla kvůli svému růstu sledovat aktuální trendy v oblasti moderních 

technologií. V roce 2014 prošla firma restrukturalizací, kde bylo výsledkem právě 

zefektivnění celého procesu výstavby a přizpůsobení se vývoji v současném 

stavebnictví a nadále na tom pracuje formou profesního vzdělávání svých zaměstnanců 

a školením zaměstnanců. 

 

Marketingový mix  

 

Marketingový mix tvoří několik marketingových nástrojů, mezi které patří 

výrobek, cena, distribuce a komunikace.  

 

Výrobek  

Stavební firma má mnohaletou zkušenost s generálními dodávkami v oblasti 

bytové, občanské a průmyslové výstavby. Nabízí projekty developerské, projekty 

z oblasti pozemního stavitelství a revitalizace domů, a to převážně v České republice. 

Jsou registrováni v seznamu odborných dodavatelů pro státní dotační program „Zelená 

úsporám“ a nabízí tak komplexní servis pro získání dotace. Mají také 20 letou zkušenost 

se zateplováním a používají certifikované zateplovací systémy. 

Většinu prací provádí s pomocí vlastních prověřených a vyškolených 

pracovníků. Podle potřeby spolupracují s prověřenými subdodavateli, které již dobře 

znají a spolupracovali s nimi už dříve.  

Kladou důraz na vysokou kvalitu prováděných prací a mají individuální přístup 

ke klientům. V tomto případě se na ně můžou zákazníci i investoři spolehnout také 

s případnými reklamacemi a záručními lhůtami. 
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V roce 2014 zefektivnili proces výstavby a přizpůsobili se vývoji současného 

stavebnictví, které v současné době prohlubují pomocí školení pracovníků. 

 

Cena  

Firma MSU s.r.o. se snaží po finanční stránce vyhovovat svým investorům 

a zákazníkům, a to hlavně díky svému dlouholetému fungování. Využívají vlastní 

stavbyvedoucí, technické pracovníky, vlastní lešení, mají propracovaný systém 

zásobování a zázemí, díky kterému můžou nabízet práce za výhodné ceny.  

Cena se vždy kalkuluje dopředu v rozpočtu na celou stavbu, poté se předloží 

investorovi. Cena se ve velké míře liší podle velikostí zakázek a použitého materiálu.  

Je také potřeba reagovat na situaci na trhu, která může nebo nemusí být pro 

stavebnictví příznivá. Je tedy nutné sledovat celkový aktuální i budoucí stav národní 

ekonomiky státu, případně v oblastech, kde firma nejvíce působí. 

Cenu stanovuje firma podle programu RTS, který využívá a případně cenu upravuje. 

Díky dobrému jménu firmy a její dobré pozici na trhu může firma také pracovat 

s cenou, která může být případně i vyšší než konkurence, protože v tomto oboru je 

důležitá především kvalita a dobré reference, proto jsou klienti ochotni si připlatit za 

stavební díla, která chtějí vyhotovit především kvalitně a v požadovaném čase. 

 

Distribuce  
Své zázemí má tato stavební firma v Brně na Jižním náměstí 7/7. Nachází se zde 

pozemky s administrativní budovou, kanceláře pro vedení firmy a pro projektové činnosti, 

skladové prostory a stavební dvůr. Další pozemky využívané jako zahrada se nachází na 

Havránkově ulici. 

Sídlo je situováno v okrajové části města v Dolních Heršpicích. Blízko sídla je 

dobrá občanská vybavenost a jezdí zde pravidelná linka MHD. Je dobře dohledatelné 

podle webových stránek firmy, kde jsou k nalezení potřebné kontakty i adresa firmy.  

Firma působí převážně v České republice, ale preferuje stavby spíše v blízkosti 

svého sídla, což je pro ně důležité především z důvodu operativního jednání na těchto 

stavbách. Je to zejména kvůli sjízdné vzdálenosti na stavby, což je pro stavbyvedoucí 

i řídící pracovníky velmi důležité.  
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Komunikace 

V současné době využívá tato stavební firma některé z komunikačních aktivit 

pro zviditelnění své značky. Patří k nim umístění firemního loga na firemní provozovně, 

uvnitř tohoto sídla, dále na stavbách, kde firma právě pracuje, na reklamních 

předmětech, firemních vizitkách nebo na firemních automobilech.  

Firma vlastní také webové stránky www.msu.cz, kde má k dispozici kontakty na 

konkrétní zaměstnance firmy a nabídku svých služeb doloženou referenčními stavbami. 

Tyto stránky jsou zpracované přehledně a plní svůj účel jako marketingový prostředek 

pro zviditelnění firmy a pro informace potřebné případným novým zákazníkům nebo 

investorům. 

 

12.2 SWOT analýza 

Pomocí této analýzy propojím výsledky z předchozí vnitřní a vnější analýzy 

prostředí firmy. Cílem je zde zjištění silných a slabých stránek, také příležitostí a hrozeb 

stavební firmy MSU s.r.o.  

 

Silné stránky 

- dlouholeté působení na stavebním trhu 

- goodwill firmy 

- kvalita prováděných prací 

- kvalifikovaná pracovní síla 

- přístup k zákazníkovi 

- reference 

- kompletní dodávka staveb 

- široké portfolio prací 

- dlouholeté zkušenosti se zateplováním 

- certifikované zateplovací systémy 

 

Slabé stránky 

- omezená finanční podpora marketingové komunikace 

- malá propagace firmy na internetu 

- omezená výrobní kapacita (střední stavební firma) 
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Příležitosti 

- zavedená značka na trhu 

- dlouhodobá spolupráce se subdodavateli 

- dobré vztahy s investory 

- oslovení nových zákazníků 

- nové technologie 

- stabilita stavebního trhu  

 

Hrozby 

- změna legislativy 

- stav ekonomiky a její vývoj 

- růst HDP 

- inflace 

- zvýšení daně z příjmu právnických osob 

- růst cen materiálu 

- zvyšující se požadavky na kvalitu 

- nejisté příjmy v budoucnu 

 

12.2.1 Zhodnocení 

 

Z provedené SWOT analýzy podniku je zřejmé, že silné stránky podniku 

převažují nad slabými. Je to především z toho důvodu, že firma působí na stavebním 

trhu od roku 1993. Má tedy stabilní pozici a díky dlouholetým zkušenostem 

a kvalitnímu provádění objednaných zakázek získala dobré jméno, vzhledem k ostatním 

firmám v rámci České republiky, ale i v rámci Brna, kde má firma sídlo. K slabým 

stránkám firmy patří hlavně malá finanční podpora marketingu a s tím související malá 

propagace firmy. Příležitostí pro firmu může být především známá značka na dnešním 

trhu a s ní související stabilita na trhu. Dále také dobré vztahy s investory, zákazníky, 

ale i subdodavateli. Jako hrozbu může pro firmu představovat případná změna 

legislativy a hlavně ekonomická situace státu, která by mohla mít za následek zvýšení 

cen materiálu a nejisté příjmy firmy v budoucnu. 
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12.3 Návrh marketingové strategie 

 

Pomocí analýz, které jsem zpracovala v předchozích bodech, navrhnu základní 

body k vytvoření marketingové strategie vybrané stavební firmy. 

Firma by se měla zaměřit na položky, kterým dali zaměstnanci v předchozí 

hodnocené metodě pro stanovení značky menší bodové stupně. Z metody BVA dali 

zaměstnanci nižší bodovou pozici, vzhledem k ostatním položkám, výdajům na 

marketing a povědomí o reklamě. Tyto položky však označila firma jako méně prioritní 

i během řízeného rozhovoru.  

V tomto případě jsou si však zaměstnanci vědomi, že do marketingových aktivit 

neinvestují velké finanční prostředky, proto navrhnu tyto strategie jako doporučení pro 

firmu, především z důvodu udržení získané hodnoty goodwill firmy, kterou má firma 

díky dlouholetému působení na trhu, kvalitně odváděné práci, dobrým referencím 

a vztahům se zákazníky, subdodavateli i investory. Je však dobré si pozici na trhu nejen 

udržet, ale také ji zvyšovat, což případně vede také ke zvyšování hodnoty goodwill 

firmy, ale i značky firmy. 

 

Strategie selekce a rozptýlení tržních segmentů  

Firma už má na trhu vytvořené dobré jméno společnosti a je také stabilní firmou, 

ale pro neustálé zvyšování těchto hodnot by si měla zpracovat podrobnou analýzu 

segmentů, ve kterých působí a rozdělit je tak, aby viděla, které segmenty jsou pro ni 

významné, případně které jsou pro ni méně významné. Z těch méně významných by 

měla rozhodnout, jestli v nich nejsou takové, bez kterých by se obešla a díky tomu by se 

mohla zaměřit na ty podstatnější segmenty.  

Byla by potom nejen schopná držet krok s požadavky svých investorů, 

zákazníků, ale také s personálem firmy, což může být při takovémto širokém zaměření 

prací náročné.  

 

Strategie optimalizace naplnění výrobní kapacity firmy 

Vzhledem k této strategii bych firmě navrhla větší propagaci v jednotlivých 

segmentech, a to hlavně z důvodu konkurence, které v těchto segmentech jsou. Zaměřila 

bych se především na segmenty, které firma zná a spolupracuje s nimi nejvíce 
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a především ví, že by mohli firmu posunout do větších, případně i zajímavějších 

stavebních projektů nebo i lepších stavebních zakázek. Dobré by bylo zlepšit 

propracovanost a větší množství informací na webových stránkách. Také se zaměřit na 

sociální sítě s možností využití sponzorovaných příspěvků, které by mohly firmě přinést 

další pozitivní ohlasy. 

Firma by měla také sledovat celkový aktuální i budoucí stav národní ekonomiky 

státu, která všeobecně stavebnictví ve velké míře ovlivňuje. 

 

Situační strategie 

Firma se zde může opřít právě o hodnotu goodwill, kterou má vybudovanou 

vzhledem k ostatním stavebním firmám ve svém okolí, ale neznamená to, že by tuto 

hodnotu nemohli ztratit. Jedná se hlavně o hodnotu, která je v čase proměnlivá a je třeba 

si postavení na trhu udržovat, a to již zmíněnou kvalitou odvedené práce, dále 

neustálým zdokonalováním a školením zaměstnanců, dobrými vztahy se zákazníky, 

subdodavateli, investory, ale také vystupováním s obchodními partnery, propagací 

a kladnými referencemi.  

Je tedy žádoucí, aby se firma přizpůsobovala okolí a podle potřeby zlepšovala 

výše zmíněné aspekty. 

 

Strategie tržních systémů 

Zde je potřeba, aby se firma zaměřila především na to, aby měla vypracovaná 

řešení k případnému poklesu nebo stagnaci na stavebním trhu, aby tedy mohla reagovat 

na případnou situaci na trhu. Je dobré zaměřit se na plány v rámci čerpání finančních 

prostředků na všechny práce, které firma provádí, tedy na revitalizaci, výstavbu 

developerských projektů, bytovou výstavbu, občanskou vybavenost a průmyslové 

stavby.  

Zde je vidět, že se firma zabývá velkým množstvím prací, které by měla 

kontrolovat a měla by tedy být strategicky připravena na případné problémy, které by 

mohly na stavebním trhu nastat. I když je stavebnictví na vzestupu, nemusí tomu tak být 

do budoucna a firma by měla mít vždy záložní plán, kterým by mohla i přes pokles nebo 

stagnaci držet své postavení na trhu. 
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12.3.1 Zhodnocení 

 

Firmě jsem navrhla především podrobné zpracování analýzy segmentů, ve 

kterých působí a jejich rozdělení podle významnosti. Následné zacílení marketingových 

aktivit právě na segmenty, které jsou pro firmu nejdůležitější. Firma by potom byla 

nejen schopná držet krok s požadavky svých investorů, zákazníků, ale také s personálem 

firmy, což může být při širokém zaměření prací náročné.  

Dále jsem firmě navrhla větší propagaci v jednotlivých segmentech z důvodu 

konkurence, které v segmentech jsou. Doporučila bych firmě, aby se zaměřila na 

segmenty, které zná a se kterými nejvíc spolupracuje. Ty by mohly firmu posunout do 

větších, případně i zajímavějších stavebních projektů, nebo i lepších stavebních 

zakázek. Zlepšením pro firmu by mohly být také propracovanější webové stránky 

s větším množstvím informací a případné využití sociálních sítí, kde je možno využit 

sponzorovaných příspěvků, které by mohly firmě přinést další pozitivní ohlasy. 

Také je pro firmu důležité sledovat nejen aktuální situaci, ale i budoucí, která by 

mohla na stavebním trhu nastat. Nebylo by dobré na toto dění případně nereagovat 

a firma by měla být na takovou eventuální situaci připravena. Hlavně vzhledem 

k hodnotě goodwill, která je v čase proměnlivá a je třeba si její postavení na trhu 

udržovat. Může tak učinit např. již zmíněnou kvalitou odvedené práce, neustálým 

zdokonalováním a školením zaměstnanců, dobrými vztahy se zákazníky, subdodavateli, 

investory, ale také vystupováním s obchodními partnery, propagací a kladnými 

referencemi. Je tedy žádoucí, aby se firma přizpůsobovala okolí a podle potřeby 

zlepšovala výše zmíněné aspekty.  
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13 Závěr 

 

Diplomová práce se zabývala hodnotou goodwill i značky vybraného stavebního 

podniku a zvolenými metodami pro stanovení těchto hodnot a jejich následné udržení. 

V teoretické části práce jsem vysvětlila základní teoretické pojmy vztahující se 

k problematice goodwill, hodnota, značka, metody výpočtu hodnoty goodwill i značky 

firmy. Dále jsem se zabývala metodou řízeného rozhovoru a marketingovým 

plánováním. V praktické části práce jsem nejdřív představila vybranou stavební firmu 

MSU s.r.o. a postupovala jsem podle teoretických východisek popsaných v předchozí 

části práce.  

Pro ocenění hodnoty goodwill a značky jsem použila více metod, které se liší 

svými výsledky. Na výslednou hodnotu goodwill jsem použila tři metody, a to metodu 

duální cenové skladby, výpočet z hlediska účetnictví a výpočet podle vážené průměrné 

výnosnosti WARA. Pro výpočet hodnoty značky firmy jsem použila také metodu duální 

cenové skladby a analýzu hodnoty přidané značkou BVA. 

Hodnotu goodwill k 31. 3. 2014 podle zvolené metody s využitím duální cenové 

skladby jsem stanovila na 16 086 893 Kč, podle výpočtu z hlediska k účetnictví 

představuje jeho hodnota 19 719 848 Kč a vzhledem ke konceptu průměrné vážené 

výnosnosti WARA je hodnota 20 367 447 Kč. 

Goodwill k 31. 3. 2018 podle zvolené metody s využitím duální cenové skladby 

je 7 444 148 Kč, podle výpočtu z hlediska k účetnictví je jeho hodnota 4 345 445 Kč 

a vzhledem ke konceptu průměrné vážené výnosnosti WARA je hodnota 4 522 392 Kč. 

Hodnotu značky firmy jsem stanovila pomocí dvou metod, a to k 31. 3. 2018. 

Podle zvolené metody s využitím duální cenové skladby je hodnota značky 

15 280 093 Kč a podle výpočtu metodou BVA je její hodnota 4 016 097 Kč. V metodě 

duální cenové skladby je však stejně jako při výpočtu hodnoty goodwill firmy zahrnuta 

cena majetku, která se v případě metody BVA nezohledňuje, a proto kdyby byla 

hodnota z duální cenové skladby ponížena o majetek, tak by celková hodnota značky 

vyšla 7 444 148 Kč, což se rovná hodnotě goodwill v tomto roce. Tato hodnota se také 

mnohem více přibližuje hodnotě zjištěné metodou BVA, proto vychází ve výsledku lépe 

právě metoda BVA, která tolik nezávisí na majetku firmy. 
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Rozdíly v těchto výsledných hodnotách goodwill jsou především kvůli tomu, že 

společnost už nevlastní nemovitý majetek, který měla k 31. 3. 2014 

a je tedy ve všech stanovených metodách pro výpočet hodnoty goodwill 

k 31. 3. 2018 podstatně ponížen o tuto hodnotu. Je zde tedy velký problém ve 

výpočtu hodnoty goodwill, který je v každé z vybraných metod příliš závislý na majetku 

firmy a vychází především z rozdílu mezi tržní a účetní hodnotou, což je neobjektivní, 

protože tržní hodnota se dá využít pouze při reálném prodeji. Žádná z těchto metod tedy 

nemá dostatečnou schopnost pro správné vyjádření hodnoty goodwill. 

Další část práce představovala metoda řízeného rozhovoru, kde jsem si nejdřív 

zvolila tři hypotézy, ke kterým jsem následně vytvořila otázky pro řízený rozhovor 

provedený se třemi zástupci vybrané stavební firmy. Tento rozhovor se konal 

20. 12. 2018 přímo v sídle firmy v Brně na Jižním náměstí 7/7.  

Díky hypotézám jsem v závěru dospěla k tomu, že i když je pro zaměstnance 

firmy pojem goodwill neznámý a nedokázali ho odlišit od hodnoty značky firmy, tak po 

objasnění tohoto pojmu jako „dobrého jména společnosti“ dokázali zaměstnanci 

správně reagovat na další položené otázky v rozhovoru. Hodnotu goodwill určili jako 

velmi důležitou a dokonce dokázali správně popsat postupy, kterými tuto hodnotu ve 

svém podniku můžou zvyšovat.  

V poslední části práce jsem pomocí zpracovaných analýz shrnutých do SWOT 

analýzy navrhla firmě marketingové strategie na udržení, ale i zvýšení hodnoty goodwill 

na dnešním stavebním trhu. 

Vzhledem k zjištěným závěrům práce si myslím, že vybraná stavební firma má 

dobrou pozici na dnešním trhu a stejně tak je na tom i její hodnota goodwill. Je tedy 

pouze na firmě, jestli si bude tuto hodnotu i nadále udržovat a přizpůsobovat se 

potřebám ve zmíněném oboru stavebnictví.  
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Zákon č. 151/1997 Sb., Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku).  

Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=1997&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=7 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 

jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.    

Dostupné z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2002&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=3 

Zákon č. 441/2003 Sb., Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., 

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně dalších zákonů (zákon 

o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon a o ochranných známkách). 

Dostupné z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2003&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2 

Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník. 

Dostupné z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=16 

Vyhláška č. 441/2013 Sb., Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhláška). 

Dostupné z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2013&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2 

Vyhláška č. 457/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Dostupné z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2017&typeLaw=zakon&what=Rok  

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=1997&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=7
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=1997&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=7
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15 SEZNAM ZKRATEK 

 

BVA  Hodnota přidaná značkou 

ČNB  Česká národní banka 

ČSÚ   Český statistický úřad 

ČÚS  České účetní standardy 

IFRS  Mezinárodní standardy finančního výkaznictví 

US GAAP Americké obecně užívané účetní zásady 

VH  Výsledek hospodaření 

WACC Průměrné vážené náklady kapitálu 

WARA Průměrná vážená výnosnost kapitálu 
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Příloha č. 1/1 

Přepis rozhovoru s respondentem č. 1 

 

Datum: 20. 12. 2018, začátek v 11:05 h 

 

Poznámka: Rozhovor byl nahrán pouze pro účely diplomové práce na téma 

Problematika goodwill jako nedílné součásti hodnoty stavebního podniku a odpovědi 

tohoto rozhovoru budou uvedeny pouze v příloze zmíněné diplomové práce. 

Respondent dal souhlas se zpracováním jeho odpovědí a kvůli zachování ochraně 

osobních údajů budu používat pouze označení respondent. 

 

Otázka č. 1 

Tazatel: „Co podle vás znamená pojem značka firmy?“ 

Respondent: „Myslím si, že by to mělo být nějaké dobré jméno společnosti.“ 

 

Otázka č. 2 

Tazatel: „Co si představujete pod pojmem goodwill firmy?“ 

Respondent: „Momentálně si nepředstavuju nic.“ 

 

- Pozn.: Vysvětlení pojmu goodwill respondentovi, jako dobré jméno 

společnosti. 

 

Otázka č. 3 

Tazatel: „Je podle vás goodwill pro vaši firmu důležitý?“ 

Respondent: „Určitě, myslím si, že na tom pracujeme nebo snažíme se právě na tom i 

pracovat.“ 

 

 

Otázka č. 4 

Tazatel: „V čem se podle vás liší pojem hodnota goodwill a hodnota značky firmy? 

Dokážete tyto pojmy odlišit?“ 
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Příloha č. 1/2 

Respondent: „Jestli si to teda mám představit, že goodwill je dobré jméno společnosti a 

značka je nějaká značka, tak bych řekl, že značka je nějaká obchodní tvář a dobré 

jméno je na základě dobrých zkušeností.“ 

 

Otázka č. 5 

Tazatel: „Víte, jak vaše firma zvyšuje hodnotu goodwill?“ 

Respondent: „Samozřejmě kvalitní prací.“ 

 

Otázka č. 6 

Tazatel: „Jaká pozitiva vidíte v tom, že působíte na trhu již 26 let?“ 

Respondent: „Tak je to určitě spolehlivost pro partnery, obecně vztah k našim 

zákazníkům. Je to určitě přínos pro nás.“ 

 

Otázka č. 7 

Tazatel: „Vynakládá vaše firma finanční prostředky na marketingovou propagaci?“ 

Respondent: „Vynakládá.“ 

 

Otázka č. 8 

Tazatel: „Provádí se ve vaší firmě pravidelná školení zaměstnanců?“ 

Respondent: „Provádí.“ 

 

Otázka č. 9 

Tazatel: „Vynakládá vaše firma finanční prostředky na nové technologie ve 

stavebnictví?“ 

Respondent: „To ani ne. To se nás tak úplně netýká, ale snažíme se inovovat.“ 

 

Otázka č. 10 

Tazatel: „Má podle vás vaše firma vzhledem k jiným stavebním firmám dobrou pozici 

na dnešním stavebním trhu?“ 
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Příloha č. 1/3 

Respondent: „Myslím si, že určitě má. Řekl bych, že právě ta tradice a to, že jsme 

dlouho na trhu a že se na nás určitě můžou spolehnout. Myslím si, že to je dnes 

výhoda.“ 
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Příloha č. 2/1 

Příloha č. 2 - Přepis rozhovoru s respondentem č. 2 

 

Datum: 20. 12. 2018, začátek v 11:10 h 

 

Poznámka: Rozhovor byl nahrán pouze pro účely diplomové práce na téma 

Problematika goodwill jako nedílné součásti hodnoty stavebního podniku a odpovědi 

tohoto rozhovoru budou uvedeny pouze v příloze zmíněné diplomové práce. 

Respondent dal souhlas se zpracováním jeho odpovědí a kvůli zachování ochraně 

osobních údajů budu používat pouze označení respondent. 

 

Otázka č. 1 

Tazatel: „Co podle vás znamená pojem značka firmy?“ 

Respondent: „Je to nějaké zkrácené označení firmy, aby se usnadnila orientace na trhu. 

Myslím si, že u hodně firem to může být profilace k nějakému cíli.“ 

 

Otázka č. 2 

Tazatel: „Co si představujete pod pojmem goodwill firmy?“ 

Respondent: „Goodwill firmy jsem slyšel poprvé až od vás, takže nevím.“ 

 

- Pozn.: Vysvětlení pojmu goodwill respondentovi, jako dobré jméno 

společnosti. 

 

Otázka č. 3 

Tazatel: „Je podle vás goodwill pro vaši firmu důležitý?“ 

Respondent: „Určitě, vzhledem k tomu, že ve stavařině jsou reference hodně důležité, 

protože si v podstatě od nás nekupujete nějaký hotový výrobek, ale dáváte nám nějakou 

důvěru v tom, že nám dáte zakázku a riskujete, ať už kvalitativní hodnoty nebo časové. 

Takže si myslím, že ve stavařině je to velice důležité.“ 
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Příloha č. 2/2 

Otázka č. 4 

Tazatel: „V čem se podle vás liší pojem hodnota goodwill a hodnota značky firmy? 

Dokážete tyto pojmy odlišit?“ 

Respondent: „Momentálně bych to sloučil.“ 

 

Otázka č. 5 

Tazatel: „Víte, jak vaše firma zvyšuje hodnotu goodwill?“ 

Respondent: „Předpokládám, že kladnými referencemi, je to víceméně nejenom 

reference na naši práci, ale i na jednání stavbyvedoucích nebo ostatních techniků vůči 

investorům. Další věc je o prezentaci firmy formou pořádku na stavbě, kvalitní práce 

dělníků apod.“ 

 

Otázka č. 6 

Tazatel: „Jaká pozitiva vidíte v tom, že působíte na trhu již 26 let?“ 

Respondent: „Minimálně si myslím, že to dobře zní, že nejsme žádná garážová firma, 

která vznikla předevčírem a zítra tady být nemusí. Nějakým způsobem tím dáváme 

najevo, že ta kontinuita funguje, protože řešíme i problémy, které jsou na stavbách, 

které jsme dělali kdysi, ať už je to v záruce nebo to není v záruce a ti lidi se na nás 

pořád můžou obrátit. Ta firma se všemi svými závazky pořád funguje. Myslím si, že je to 

hodně důležitý.“ 

 

Otázka č. 7 

Tazatel: „Vynakládá vaše firma finanční prostředky na marketingovou propagaci?“ 

Respondent: „Ano, ale řekl bych, že ne moc velké. Ve stavařině si myslím, že nemá 

smysl mít nějaké billboardy nebo něco takového. Je to spíš o tom dobrém jméně a 

pozitivních referencích a profesionálním přístupu.“ 

 

Otázka č. 8 

Tazatel: „Provádí se ve vaší firmě pravidelná školení zaměstnanců?“ 
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Příloha č. 2/3 

Respondent: „Ano, hodně věcí máme ze zákona, jako školení řidičů, ovládání nářadí, 

bezpečnost práce. Nad rámec se snažíme dělat pravidelně školení na první pomoc, 

protože ve stavařině je těch úrazů pořád ještě docela hodně. Tak abychom předcházeli 

nějakým fatálním důsledkům, a občas se snažíme i z hlediska nových produktů nebo 

nových technologických postupů.“ 

 

Otázka č. 9 

Tazatel: „Vynakládá vaše firma finanční prostředky na nové technologie ve 

stavebnictví?“ 

Respondent: „To úplně ne. My jsme zhotovitel a přijímáme to co je a naše know-how 

není o nějakých technologiích, ale spíš organizace práce.“ 

 

Otázka č. 10 

Tazatel: „Má podle vás vaše firma vzhledem k jiným stavebním firmám dobrou pozici 

na dnešním stavebním trhu?“ 

Respondent: „My patříme mezi menší stavební firmy v Brně a myslím si, že v tomto 

regionu jsme stabilizovaní a máme stabilní místo a že nás ta konkurence, která tu je 

respektuje a vnímá už z hlediska té kontinuity a my si pořád držíme víceméně vyrovnané 

objemy a ta pozice je dobrá.“ 
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Příloha č. 3/1 

Příloha č. 3 - Přepis rozhovoru s respondentem č. 3 

 

Datum: 20. 12. 2018, začátek v 11:20 h 

 

Poznámka: Rozhovor byl nahrán pouze pro účely diplomové práce na téma 

Problematika goodwill jako nedílné součásti hodnoty stavebního podniku a odpovědi 

tohoto rozhovoru budou uvedeny pouze v příloze zmíněné diplomové práce. 

Respondent dal souhlas se zpracováním jeho odpovědí a kvůli zachování ochraně 

osobních údajů budu používat pouze označení respondent. 

 

Otázka č. 1 

Tazatel: „Co podle vás znamená pojem značka firmy?“ 

Respondent: „Podle mě nějaké označení společnosti, které by v optimálním způsobu 

mohlo i něco lidem na venek říkat.“ 

 

Otázka č. 2 

Tazatel: „Co si představujete pod pojmem goodwill firmy?“ 

Respondent: „Nějakou dobrou pověst.“ 

 

Otázka č. 3 

Tazatel: „Je podle vás goodwill pro vaši firmu důležitý?“ 

Respondent: „Určitě.“ 

 

Otázka č. 4 

Tazatel: „V čem se podle vás liší pojem hodnota goodwill a hodnota značky firmy? 

Dokážete tyto pojmy odlišit?“ 

Respondent: „Pro mě jsou to trochu drobné nuance, ale spíš bych viděl tu hodnotu té 

dobré pověsti v tom, jak se o té firmě mluví a hodnotu značky, asi spíš po finanční 

stránce.“ 
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Příloha č. 3/2 

Otázka č. 5 

Tazatel: „Víte, jak vaše firma zvyšuje hodnotu goodwill?“ 

Respondent: „Dobrou prací a kvalitní spoluprací jak s investory, tak se subdodavateli.“ 

 

Otázka č. 6 

Tazatel: „Jaká pozitiva vidíte v tom, že působíte na trhu již 26 let?“ 

Respondent: „Že by mohla mít právě dobrou pověst a zkušenosti a jsme vnímaní jako 

dlouhodobě fungující společnost.“ 

 

Otázka č. 7 

Tazatel: „Vynakládá vaše firma finanční prostředky na marketingovou propagaci?“ 

Respondent: „Minimálně.“ 

 

Otázka č. 8 

Tazatel: „Provádí se ve vaší firmě pravidelná školení zaměstnanců?“ 

Respondent: „Nějaké ano.“ 

 

Otázka č. 9 

Tazatel: „Vynakládá vaše firma finanční prostředky na nové technologie ve 

stavebnictví?“ 

Respondent: „Částečně.“ 

 

Otázka č. 10 

Tazatel: „Má podle vás vaše firma vzhledem k jiným stavebním firmám dobrou pozici 

na dnešním stavebním trhu?“ 

Respondent: „Relativně ano. Má lepší pověst než většina ostatních firem.“ 
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Příloha č. 4/1 

Fotodokumentace firmy MSU s.r.o. 
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Příloha č. 5/1 

Výpočet hodnoty WACC 

 

Tabulka 13 – Výpočet WACC 

 

Rok / Ukazatel k 31. 3. 2014 k 31. 3. 2018 

K 
celková hodnota investovaného kapitálu 

(brutto, tj. VK + CK) 
38 969 41 204 

rVK požadovaná výnosnost vlastního kapitálu 0,566 4,838 

VK vlastní kapitál 16 428 18 046 

VK/K 
vlastní kapitál / celková tržní hodnota 

investovaného kapitálu 
0,422 0,438 

rCK požadovaná výnosnost cizího kapitálu 6,5 4,29 

d sazba daně z příjmů (19 %) 0,19 0,19 

(1 - d) 1 - sazba daně z příjmů 0,81 0,81 

CK hodnota cizího kapitálu 22 541 23 158 

CK/K míra zadlužení 0,578 0,562 

WACC (průměrná vážená výnosnost z pohledu pasiv) 3,284 4,072 

 


