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Abstrakt  

Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty podniku Dieffenbacher CZ 

hydraulické lisy, s. r. o. pomocí výnosových metod k 31.12.2017. Práce je rozdělena na 

teoretickou, praktickou část a vlastní návrh řešení. V teoretické části jsou popsány 

základní pojmy a postupy. V praktické části je představena oceňovaná společnost, 

strategická a finančná analýza, generátory hodnoty a finanční plán. V poslední části 

diplomové práce je stanovení hodnoty podniku.  

 

Abstract 

This master thesis is focused on determining the value of the company Dieffenbacher CZ 

hydraulic presses by using income-based methods at 31.12.2017. The thesis is divided 

into a theoretical, practical part and own design solution. The theoretical part describes 

the basic concepts and procedures. In the practical part is presented company, strategic 

and financial analysis, value generators and financial plan. The final part of the diploma 

thesis is the determination of the value of the company.  
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ÚVOD  

Hlavním cílem každého podniku je maximalizovat zisk, ale také rozvoj a zlepšování 

podniku na trhu. Zlepšování a rozvoj by měl zabezpečit budoucí prosperitu a stabilitu 

podniku. Oceňování podniku se stává čím dál častějším tématem nejen vlastníků         

a akcionářu, ale také zaměstnanců, dodavatelů. Díky oceňování podniku budeme znát 

celkovou hodnotu podniku, tržní hodnotu podniku, stabilitu podniku, výnosnost a mnoho 

dalších finančích ukazatelů. Jako celkovou hodnotu podniku nemůžeme brát pouze 

součet všech aktiv, ale jako užitek, který podnik poskytuje svému majiteli. V tomto 

případě je užitek budoucí výnosy.  

Stanovení hodnoty podniku je výsledkem dlouhodobého procesu, který zahrnuje spoustu 

strategií, analýz a také sestavení finančního plánu, avšak výsledek závisí na mnoha 

faktorech, jako je dostupnost a kvalita informací, zkušenosti a zaujatost oceňovatele. Pro 

každý podnik můžeme zvolit jinou oceňovací metodu, kde se nám zobrazí naše názory, 

ale také relevantnost dat.  

Ocenění podniku je prováděno většinou za účelem koupě nebo prodeje celého podniku. 

Dále může být prováděno při rozdělení  nebo změně právní formy plynoucí ze zákona, 

hodnocení bonity podniku, žádost o úvěr a například pro daňové účely a tak dále.V této 

diplomové práci bude oceňování podniku, stanovení hodnoty podniku, provedeno jako 

podklad pro budoucí rozhodování například v investiční činnosti nebo pro budoucí vývoj 

společnosti.  

V této diplomové práci bude oceněna společnost Dieffenbacher CZ hydraulické lisy,    

s. r. o. k datu 31.12.2017. Jedná se o společnost se strojírenským zaměřením, zabývá se 

výrobou lisů. Hodnota společnosti bude stanovena pomocí výnosových metod. Účelem je 

poskytnout informace vlastníkům a managementu společnosti o hodnotě podniku pro 

podporu rozhodování o budoucích plánech podniku.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE  

Hlavním cílem diplomové práce je stanovit hodnotu oceňovaného podniku Dieffenbacher 

CZ hydraulické lisy, s. r. o., jehož hodnota bude stanovena k datu 31.12.2017 pomocí 

vybraných výnosových metod oceňování.  

Práce je rozdělena na teoretickou, praktickou část a vlastní návrh řešení, které jsou dílčí 

cíle diplomové práce. Teoretická část je vypracována pomocí odborné literatury, kde jsou 

vymezeny základní pojmy, metody a analýzy pro stanovení hodnoty podniku. Ty budou 

následně využity v praktické části diplomové práce.  

V praktické části je představena společnost Dieffenbacher CZ. Následně je vypracována 

strategická a finanční analýza. V strategické analýze je vypracována analýza mikro              

a makro prostředí, kde budou aplikovány analýza PEST a Porterův model pěti sil. V další 

části je vypracována finanční analýza, která bude vypracovaná za roky 2013 - 2017, díky 

ní určíme v jaké finanční situaci se podnik nachází. Shrnutím výsledků z předchozích 

analýz je zpracována SWOT analýza, kde zjistím silné a slabé stránky společnosti              

a zhodnotím hrozby a příležitosti. V této části se nachází i rozdělení majetku na provozně 

potřebný a nepotřebný. Následně je zpracována analýza a prognóza generátorů hodnoty  

a finanční plán. V této části je zaměřeno na progózu budoucího plánu společnosti, vývoj 

tržeb, pracovního kapitálu, ziskové marže a investic do dlouhodobého majetku. Finanční 

plán je sestaven na základě výsledků a prognóz generátorů hodnoty. Finanční plán je 

vypracován ve dvou variantách, a to v pesimistické a optimistické. 

V poslední části diplomové práce je zpracován vlastní návrh řešení, kde je aplikovaná 

vybraná oceňovací metoda a to metoda diskontovaného peněžního toku pomocí kterého 

bude stanovena hodnota společnosti Dieffenbacher CZ. Pro stanovení hodnoty se prve 

stanoví průměrné náklady na vlastní kapitál, které budou stanoveny pomocí dvou metod a 

jejichž výsledky budou po sléze zprůměrovány a použity pro další stanovení hodnoty 

podniku. Pro stanovení hodnoty je stanoveno i tempo růstu. Výsledná hodnota podniku je 

stanovena tedy pomocí metody diskontovaného cash flow, pro optimistickou              

a pesimistickou variantu. Tyto výsledky budou porovnány s účetní metodou stanovení 

hodnoty.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práci budou zpracována teoretická východiska pro stanovení 

hodnoty podniku. Hlavní části bude oceňování podniku, při kterém budu stanovovat 

hodnotu podniku, při oceňování podniku se přiřadí podniku určitá hodnota.  

2.1 Podnik a hodnota podniku 

Pro začátek zpracování diplomové práce je důležité si charakterizovat pojem podnik          

a jeho hodnotu.  

2.1.1 Podnik 

Pojem podnik se od roku 2014 nazývá obchodní závod, který dle zákona můžeme 

charakterizovat jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho 

vůle služí k provozování jeho činnost. Podnik můžeme nazývat také jako celek, který 

tvoří hromadnou věc (11, s. 9). 

V této diplomové práci bude také použit pojem firma, dle občanského zákoníku je také 

definován jako obchodní firma, je to jméno pod kterým podnikatel je zapsán 

v obchodním rejstříku. Často je slovo firma a podnik používáno jako synonymum . Avšak 

v tomto může někdy nastat problém, protože hodnota podniku, obchodního závodu může 

být odlišná od hodnoty obchodní firmy (11, s. 10).  

Na podnik z ekonomického hlediska musíme nahlížet jako na funkční celek. Tyto funkční 

celky jsou zakládány za účelem dosažení zisku (12, s. 14). 

 

2.1.2 Hodnota podniku  

V dnešní době je hodnocení podniku více důležitým, jelikož se zpřísňují podmínky 

v podnikání, jako poskytování úvěrů finančními institucemi, který se více zaměřují na 

analýzy kritik a odhalování pojistných podvodů. Investoři jsou opatrnější a majitelé se 

chovají zodpovědněji k vedení svému managementu, dúvodů pro hodnocení podniku je 

čím dál více (2, s. 9).  
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K hodnocení podniku dochází z několika důvodů, nejčastěji potřebě managementu, 

například dosažená hodnota společnosti, využívá se to pro zpětnou vazbu své činnosti. 

Dalším důvodem k hodnocení podniku je z pohledu vlastníků, mají zájem o informace, 

jakým směrem se podnik vyvíjí a také jakou rychlostí, snaží se o nejpřesnější informace 

(2, s. 9). 

Dalším častým důvodem, proč stanovit hodnotu podniku je při změně vlastnictví 

podniku, kde se určuje tržní hodnota podniku (2, s. 9)., dodavatelé, odběratelé, banky, 

pojišťovny, zaměstnanci a tak dále, můžeme je nazývat stakeholdeři (2, s. 10). 

Další uživatelé, kteří provádí hodnocení podniku jsou externí uživatelé 

Hodnotu podniku můžeme oceňovat v různých hladinách.  

 Hodnota brutto – jedná se o celkovou hodnotu podniku, která zobrazuje hodnotu i 

pro vlastníky, tak i pro věřitele (12, s. 14). 

 Hodnota netto – jedná se o hodnotu na úrovni vlastníhů podniku, při této hodnotě 

se oceňuje vlastní kapitál (12, s. 14). 

Tyto hodnoty můžeme vyjádřit vztahem :  

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 –  𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Vzorec č. 1: Oceňování podniku (Vlastní zpracování dle: 11, s. 21) 

Častým názorem je, že hodnota odpovídá ceně, to je však často zavádějící. Cena je částka 

požadovaná, nabízená nebo zaplacená za určitou věc. Avšak tato cena se může lišit díky 

motivaci a zájmů kupujícího (11, s. 20). 

Subjekt jako například stávající podnik, tedy objekt a účel odhadu a ke konkrétnímu datu, 

tomu se musí přizpůsobit celý proces stanovení podniku a zvolená metoda , východiskem 

celého procesu je přiřazení správné kategorie hodnoty (11, s. 21). 

 

Kategorie hodnoty  

 Tržní hodnota je částka za kterou by měl být majetek směněn k určitému datu 

mezi dobrovolnými a informovanými prodávajícími a kupujícími, bez nátlaku 

(11, s. 21).   

Přesná definice dle International Valuation Standards 2000 je: „Tržní hodnota je 

odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi 

dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávájícím při transakci mezi 
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samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketing, ve kterém by obě 

strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“(12, s. 18) 

Tržní hodnota aktiva je spíše výrazem jeho použitelnosti než jeho fyzického 

stavu, použitelnost aktiva se může lišit podle trhu na kterém se nacházíme (12, s. 

18).  

 Reálná hodnota je odhadovaná cena za převod aktiva mezi stranami (11, s. 21).  

 Investiční hodnota je to hodnota plynoucí z držení aktiva subjektem ke 

konkrétnímu cíli, nemusí být nutně spojena s prodejem (11, s. 21).  

Investiční hodnota může být vyšší nebo nižší než hodnota aktiva. Díky investiční 

hodnotě se stanovuje budoucí penežní toky, diskontní míra je stanovena na 

základě alternativních možností investovat. Investiční míra je daná ve větší míře 

subjektivními názory a představami a nebo konkrétními podmínkami subjektu 

(12, s. 21). 

 Likvidační hodnota je částka, která by měla být dosažena při prodeji aktiv nebo 

skupiny aktiv, může to být postupný rozprodej jednotlivých aktiv(11, s. 21). 

 

2.2 Přístupy ke stanovení hodnoty  

Aby byla zvolena správná metoda ocenění je potřeba znát účel ocenění, dále také záleží 

na dostupných informacích. Metoda by měla být zvolena ta, která naplní cíle ocenění, čím 

více metod, tím se více ověřuje správnost výsledků (12, s. 28). 

 Majetkový přístup  

o účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen,  

o likvidační hodnota, 

o substanční hodnota na principu reprodukčních cen, 

o substanční hodnota na principu úspory nákladů  (12, s. 29). 

 Trřní přístup  

o ocenění na základě tržní kapitalizace, 

o ocenění na základě srovnatelných podniků, 

o ocenění na základě srovnatelných transakcí, 

o ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu (12, s. 29). 
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 Výnosový přístup 

o metoda diskontovaných peněžních toků, 

o metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

o kombinované výnosové metody,  

o metoda ekonomické přidané hodnoty (12, s. 29). 

Pro potřeby této diplomové práce budou popsány výnosové metody ocenění. Jako výnosy 

budou povážovány skutečné příjmy plynoucí z oceňování statků, ale mohou být použity i 

jiné chápané výnosy. Dle toho jaké výnosy budeme řešit, budeme využívat jednotlivé 

výnosové metody:  

 metoda diskontovaného peněžního toku,  

 metoda kapitalizovaných čistých výnosů,  

 metoda ekonomické přidané hodnoty,  

 metody kombinované (12, s. 143). 

 

2.2.1 Metoda diskontovaného čistého cash flow  

V těchto metodách se odhadují budoucí peněžní toky. Peněžní tok je hlavní měřítko při 

oceňování podniku, protože když roste peněžní tok, roste i hodnota podniku. Při použití 

této metody je důležité jako první správně stanovit budoucí peněžní toky, druhým je 

stanovení nákladů kapitálu, tyto náklady jsou diskontované peněžní toky a třetím je 

stanovení hodnoty pomocí ocenění podniku (5, s. 148). 

Rozlišujeme čtyři základní metody oceňování, metoda DCF-Entity, metoda DCF-Equity, 

metoda DDM a metoda APV. Nejčastěji se využívá DCF-Entity a DCF-Equity (5, s. 

149). 

 

Metoda DCF-Entity 

Pomocí této metody je oceňován celý kapitál, je potřeba určit kolik peněz je možné 

využít, aníž by byl narušen chod podniku a vývoj podniku, peněžní tok značen jako FCFF 

je diskontován nákladem WACC (5, s. 149).  
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𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹

𝑊𝐴𝐶𝐶
 

Vzorec č. 2: Metoda DCF-Entity (Vlastní zpracování dle: 5, s. 149) 

 

Peněžní tok FCFF získáme: 

𝐹𝐶𝐹𝐹

= 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹

− 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑟á𝑧𝑜𝑣é 𝑎 𝑛𝑒𝑠𝑜𝑢𝑣𝑖𝑠𝑒𝑗í𝑐í 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í𝑚 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑒𝑚

+ 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑟á𝑧𝑜𝑣é 𝑎 𝑛𝑒𝑠𝑜𝑢𝑣𝑖𝑠𝑒𝑗í𝑐í 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í𝑚 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑒𝑚

+ 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 𝑧 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í𝑐ℎ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑎 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

− 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑠𝑜𝑢𝑣𝑖𝑐𝑒𝑗í𝑐í 𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛ě 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛ý𝑚 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑒𝑚  

Vzorec č. 3: Korigovaný provozní výsledek hospodaření (Vlastní zpracování dle : 5, s150) 

 

Investice pro výpočet FCFF: 

Pro výpočet využíváme investice brutto a netto. Brutto investice jsou veškeré výdaje, tyto 

investice můžeme rozdělit na investice, které mají zajistit obnovu nebo rozšiřovací, 

investice rozšiřovací nazvýváme investice netto. Tento vztah můžeme vyjádřit rovnicí:  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 = 𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜  

Vzorec č. 4: Investice pro výpočet FCFF (Vlastní zpracování dle: 12, s. 154) 

 

Technika propočtu  

Technikou propočtu budou popsány kroky, jak se budou přetvářet vstupní data na odhad 

výnosové metody hodnoty podniku (12, s. 156). 

 

Celková hodnota podniku 

Celkovou hodnotu podniku získáme diskontování peněžních toků plynoucí z provozu 

podniku, hodnotou provozně nutného investovaného kapitálu. Hodnotu podniku získáme 

podle vzorce (12, s. 157).  

𝐻𝑏 =  ∑ 𝐹𝐶𝐹𝑡(1 + 𝑖𝑘)−𝑖

𝑛

𝑡=1

 

Vzorec č. 5: Hodnota podniku (Vlastní zpracování dle: 12, s. 157) 
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Kde:  FCFt  volné cash flow v roce t 

 ik  kalkulovaná úroková míra (diskontní míra) 

 n  počet let předpokládané existence podniku 

 

V praxi se ale většinou počítá s tím, že podnik bude investovat nekonečně dlouho, pro tak 

dlouhé období nejsme schopni naplánovat peněžní toky, proto jsou využívány dvě 

metody (12, s. 157).  

 Standartní dvoufázová metoda.   

 Metody založené na odhadu průměrných temp růstu (12, s. 157). 

Pro tuto práci se zaměříme na standartní dvoufázovou metodu.  

 

Dvoufázová metoda  

V této metodě se pracuje s představou, že budoucí období lze rozdělit na dvě fáze. První 

fáze je období, na kterou jsme schopni vypracovat předpověď budoucích toků pro 

jednotlivá léta a druhá fáze je od konce první fáze do nekonečna, v literatuře je 

označována jako pokračující hodnota (12, s. 157). 

Hodnotu podniku dle dvoufázové metody stanovíme takto:  

𝐻𝑏 = ∑ 𝐹𝐶𝐹𝑡(1 + 𝑖𝑘)−𝑖 +
𝑃𝐻

(1 + 𝑖𝑘)𝑇

𝑇

𝑡=1

 

Vzorec č. 6: Hodnota podniku dle dvoufázové metody (Vlastní zpracování dle: 12, s. 158) 

Kde:  T  délka první fáze v letech  

 PH  pokračující hodnota 

ik kalkulovaná úroková míra na úrovni         

průměrných vážených nákladů kapitálu (12, s. 

158) 

 

Pro výpočet je důležité stanovit jak dlouhé bude první období vlastní prognózy, 

doporučuje se tak dlouhá doba, aby podnik za tuto dobu dosáhl stability svých důchodů, 

stabilita obchodů znamená, že vedení by mělo pokrýt k datu ocenění svojí vizi, 

v literatuře se doporučuje pět až sedm let (12, s. 158). 
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Druhá část dvoufázové metody je pro použití extrémně dlouhého období, často to bývá 

více než 50 let. V praxi se využívá Gordonův vzorec.  

 

Gordonův vzorec 

𝑃𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑢𝑗í𝑐í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 𝑇 =  
𝐹𝐶𝐹𝑇+1

𝑖𝑘 − 𝑔
 

Vzorec č. 7: Gordonův vzorec (Vlastní zpracování dle: 12, s. 159) 

Kde:  T  poslední rok prognózovaného období 

 ik  průměrné náklady kapitálu 

g předpokládané tempo růstu cash flow do 

nekonečna 

FCF volný peněžní tok (12, s. 159). 

 

V tomto výpočtu bude FCFT+1 vypočítáno.  

𝐹𝐶𝐹𝑇+1 = 𝐹𝐶𝐹𝑇 ∗ (1 + 𝑔) 

Vzorec č. 8: Volný peněžní tok (Vlastní zpracování dle: 12, s. 160) 

 

Diskontní míra pro metodu DCF 

Pro tuto metodu využíváme průměrných vážených nákladů kapitálu, nazýváme WACC. 

Náklady odpovídají příjmům, které investoři očekávají ze svých investic do podniku a 

k tomu odpovídajícímu riziku. Vzorec ukazatele WACC bude vyjádřen v kapitole 

přidané ekonomické hodnoty (12, s. 172). 

 

Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál vyjadřujeme jako úroky, nebo platby, které jsou potřeba zaplatit 

věřitelům, výše úrokové míry je pak ovlivněna například z hlediska času, protože obecně 

platí, že dlouhodobé uvěry jsou dražší než ty krátkodobé. Dále je úrok ovlivněn dle 

očekáváné efektivnosti, čím je vytvořený efekt vyšší, tím je větší záruka splacení úvěru. 

Dle bonity dlužníka, podle toho je stanovena výše úroku. Při použití cizího kapitálu 

nastavájí úspory z daní, tedy daňový štít (5, s. 110). 
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Náklady na vlastní kapitál  

Při nákladech na vlastní kapitál většinou platí, že jsou dražší než náklady na cizí kapitál. 

Platí se tam především za riziko vlastníka vkládající prostředky do podniku, toto riziko je 

vyšší než riziko věřitele. Věřitel dostává pravidelné úroky a vkládá je na omezenou dobu, 

za to vlatník vkládá na dobu neurčitou. Zakládní metody pro ocenění vlastní kapitálu 

jsou:  

 model oceňování kapitálových aktivit CAPM,  

 arbitážní model oceňování APM,  

 dividendový růstový model,  

 stavebnicový model (5, s. 110). 

 

Metoda CAPM 

Pomocí metody CAPM je rozlišení mezi systematickým a nesystematickým rizikem. 

Model je založen na očekávání investorů. Lze vyjádřit jako přímka trhu cenných papírů, 

tato přímka lze vyjádřit matematicky (11, s. 126). 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖⌊𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓⌋ 

Vzorec č. 9: Očekáváná výnosová míra (Vlastní zpracování dle: 11, s. 126) 

 

Kde: E(ri) očekáváná výnosová míra cenného papíru 

 rf bezriziková výnosová míra 

 𝛽 koeficient rizika  

 E(rm) očekáváná výnosová míra na kapitálovém trhu (11, s. 127). 

Bezriziková míra je většinou používána jako výnos státních dluhopisů. Pro výpočet 

systematického rizika je značeno 𝛽. Pokud je Beta rovna jedné, je riziko na úrovni 

průměru kapitálového trhu jako celku, když je větší než 1, je výnosová přirážka větší 

nebo menší než průměrná prémie, používáme vzorec (11, s. 127).  

𝛽 =
𝐶𝑂𝑉(𝑅𝐴𝑅𝑀)

(𝑆𝑀)2
 

Vzorec č. 10: Systetické riziko Beta (Vlastní zpracování dle: 12, s. 183) 
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Kde:  (SM)
2
 rozptyl výnostnosti tržního portfolia 

COV(RARM) kovariance mezi výnosem papíru A a výnosem tržního 

portfolia (12, s. 183). 

 

Metoda CAPM vychází z plánu pro jedno období, pracuje s tím, že trh je dokonalý, trh je 

zcela transparentní, investoři očekávají stejný vývoj do budoucnosti, nejsou žádné 

náklady na uskutečnění transakcí, pomíjí vliv daní a půjčky a výpůjčky jsou neomezé při 

stejné úrokové míře (12, s. 183). 

 

2.2.2 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Metoda kapitalizovaných toků je založena na základě současné hodnoty budoucích zisků, 

zisky jsou odhadovány z historických dat, získáváme je z výkazu zisku a ztrát za 3 až 5 

let. Hlavním údajem je účetní zisk, který je již očištěn například od odpisů, mimořádných 

výnosů, atd.  

 

2.2.3 Metoda ekonomické přidané hodnoty  

Ekonomická přidaná hodnota nazývaná jako EVA, měří ekonomický zisk. Ukazatel EVA 

je chápán jako čistý výnos z provozní činnosti a tento výnos je snížen o náklady vlastního 

a cizího kapitálu (11, s.215). 

Obecný vzorec :  

𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−1 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 

Vzorec č. 11: Ekonomická přidaná hodnota (Vlastní zpracování dle: 11, s. 216) 

 

NOPAT, neboli provozní výsledek hospodaření po odpočtu hypotetické daně v případě, 

že by byl podnik financován pouze vlastním kapitálem (11, s. 216). 

WACC jsou průměrné vážené náklady kapitálu, jedná se o aritmetický průměr nákladů 

jednotlivých druhů kapitálu, kde jsou využivány váhy, které jsou podíly jednotlivých 

druhů kapitálu na celkovém kapitálu (11, s. 156).  
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝐾

𝐶
∗ 𝑁𝑘 +

𝐷

𝐶
∗ 𝑁𝐷 +

𝑃

𝐶
∗ 𝑁𝑃 

Vzorec č. 12: WACC (Vlastní zpracování dle: 11, s. 156) 

K je kmenový kapitál,  

D je cizí kapitál,  

P je prioritní kapitál,  

C je celkový kapitál (11, s. 157).  

 

2.2.4 Metody kombinované  

U těchto metod je využívána metoda průměrných hodnot jako vážený průměr (11, s. 154). 

𝑉 = ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑉𝑖

𝑖

 

Vzorec č. 13: Vážený průměr (Vlastní zpracování dle: 11, s. 154) 

Kde:  vi  váhy přiřazené jednotlivým metodám 

 Vi  hodnota propočtěná dle jednotlivých metod 

 

Často je aplikována kombinace ocenění majetkové a výnosové stránky podniku (11, s. 

154). 

 

2.3 Postup a přehled metod oceňování podniku 

Postup ocenění podniku záleží na konkrétním podniku, na zjišťované hodnotě, zvolených 

metodách a dostupných dat. Obecně se doporučuje tento postup (12, s. 45).  

1) Sběr vstupních dat 

2) Analýza dat 

a. strategická analýza, 

b. finanční analýza, 

c. rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná, 

d. analýza a prognóza generátorů hodnoty, 

e. orientační ocenění na základě generátorů hodnoty (12, s. 45). 
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3) Sestavení finančního plánu  

4) Ocenění  

 a. volba metod,  

 b. ocenění podle zvolených metod, 

 c. souhrnné ocenění (12, s. 45). 

V dalších kapitolách bude postup rozepsán podrobněji.  

 

2.4 Faktor času  

Faktor času nám udává hodnotu aktiva jako současnou hodnotu budoucích čistých 

příjmů, které z tohoto aktiva podnikatel obdrží, tato definice platí i pro majetek jako 

samostatný, tak i pro podnik jako celek. Důležitá je časová hodnota peněz, která 

znamená, že příjmy obdržené v budoucnu nemají všechny stejný rovnocenný význam   

a také je důležité v jakém okamžiku držitel aktivum získá. Znamená to tedy, že příjem, 

který získáme dříve má pro nás větší význam, než příjem získaný později, protože příjem 

můžeme investovat (12, s. 31).  

𝑆𝐻 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑙𝑖𝑣é čá𝑠𝑡𝑘𝑦 = čá𝑠𝑡𝑘𝑎 ∗ 
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

Vzorec č. 14: Odúročitel (Vlastní zpracování dle: 12, s. 32) 

 

𝐵𝐻 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑙𝑖𝑣é čá𝑠𝑡𝑘𝑦 = čá𝑠𝑡𝑘𝑎 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

Vzorec č. 15: Úročitel (Zpracováno dle 12, s. 32) 

𝑆𝐻 𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡𝑛í čá𝑠𝑡𝑘𝑎 = 𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡𝑛í čá𝑠𝑡𝑘𝑎 ∗  
1 −

1

(1+𝑖)𝑛

𝑖
=  𝐴𝑛𝑢𝑖𝑡𝑛í čá𝑠𝑡𝑘𝑎 ∗ 

(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑛
 

Vzorec č. 16: Zásobitel (Vlastní zpracování dle: 12, s. 32) 

𝐵𝐻 𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝐴𝑛𝑢𝑖𝑡𝑛í čá𝑠𝑡𝑘𝑎 ∗  
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
 

Vzorec č. 17: Střadatel (Vlastní zpracování dle: 12, s. 32) 
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2.5 Faktor rizika  

Při plánování a rozhodování a tedy i při oceňování musíme brát v řetel riziko, nejistotu   

a kombinace předchozích možností. Riziko můžeme specifikovat jako nejistota 

očekáváné míry návratnosti investic, Důležité je riziko jako východisko pro kalkulaci 

diskontní míry (14, s. 20).  

Riziko můžeme členit na:  

 provozní a finanční,  

 systematické a nesystematické (12, s. 32). 

 

Finanční riziko můžeme vyjádřit:  

 pomocí finanční páky, 

 pomocí ukazatelů vyjadřující výši zadlužení a likviditu (12, s. 36). 

Když uvažujeme nad riskantní investicí, tak je vhodné si riziko rozložit, je už na každém 

investorovi, jak riziko ( pravděpodobnost) rozdělí, Tento vztah můžeme vyjádřit rovnicí 

(14, s 21).  

𝐸(𝑟) = 𝑟1𝑝1 + 𝑟2𝑝2 + ⋯ + 𝑟𝑛𝑝𝑛 

Vzorec č. 18: Rozložení pravděpodobnosti (Vlastní zpracování dle: 14, s. 21) 

 

2.6 Strategická analýza 

Pomocí této analýzy se vymezí celkový výnosový potenciál oceňovaného podniku, tento 

výnosový potenciál je závislý na vnějším a vnitřím potenciálu. Vnější potenciál lze 

vyjádřit možnosti nebo rizika, které nabízí trh. Vnitřní potenciál značí, do jaké míry 

podnik zvládá využívat svých silných a slabých stránek na trhu, tedy v tomto potenciálu 

budou shrnuty silné a slabé stránky podniku (12, s. 48). 

 

2.6.1 Analýza makrookolí 

V analýze makrookolí se zpracovává celkový rámec kolem podniku, který zahrnuje 

politický, ekonomický, sociální a technologický. Všechny tyto okolí jsou ovlivněny 
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různými vlivy jako populace, vzdělání nebo inflace, politická situace dále zahrnujeme 

inovace, technologické novinky, dovozní omezení a tak dále. V této analýze je zkoumáno 

vzdálené okolí podniku, který podnik nemůže ovlivnit (13, s. 16). 

Mezi časté faktory maroprostředí patří:  

 tempo růstu HDP,  

 vývoj nabídky,  

 růst úrokových sazeb,  

 inflace,  

 nezaměstnanost, 

 fiskální politika státu (12, s. 49).  

 

PEST analýza  

PEST analýza je tedy analýza, která zkoumá makrookolí podniku, v této analýze se 

zpracovávají faktory politické a legislativní, ekonomické, sociální, kulturní a 

technologické, tyto vlivy jsou rozděleny do čtyř základních skupin (13, s. 16). 

 Politické a legislativní faktory 

 Ekonomické faktory  

 Sociální a demografické faktory 

 Technické a technologické faktory 

 

 

2.6.2 Analýza mikrookolí 

V analýze mikrookolí se zaměřuje na analýzu odvětví s důrazem na konkurenční 

prostředí, v této analýze se identifikují síly a faktory, které činí odvětví aktraktivní nebo 

ne. Hlavní částí analýzy mikrookolí je analýza konkurenčních sil, která navazuje analýzu 

odvětví. Tradičním přístupem je Porterův model pěti sil, který se zaměřuje na identifikaci 

vlivů, které působí na výnos odvětví. Porterův model pěti sil ukazuje, které podniky jsou 

v dobré pozici pro konkurenci a které jsou naopak zranitelné  (13, s. 11). 



 

27 

 

 

Obrázek č. 1: Porterův model pěti sil (15) 

 

2.6.3 SWOT analýza 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat silné a slabé stránky strategie podniku. Strategie by 

měla být jedinečná, postavená na schopnostech a přednostech podniku. Měla by posilovat 

konkurenční výhodu společnosti, a minimalizovat slabé stránky podniku ( 3, s. 103). 

Název SWOT analýza je sestaveno z počátečních písmen 4 anglických slov, v překladu 

jsou to silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Je důležité pracovat pouze 

s významnými a důležitými informacemi ( 9, s. 174).  

Silné a slabé stránky jsou získávány pomocí vnitropodnikových analýz a hodnotících 

systémů. Silné a slabé stránky podniku jsou faktory, které vytvářejí nebo snižují vnitřní 

hodnotu podniku, příležitosti a hrozby jsou faktory, které nemůže podnik kontrolovat. 

Nevýhodou SWOT analýzy je, že může být statická a subjektivní, tato analýza je velmi 

oblíbená, ale její přínos není nijak podstatný. Je čím dal častěji nahrazovaná jinými 

metodami ( 3, s. 104). 

SWOT analýza nám poskytuje podklad pro hodnocení současné a budoucí situace 

podniku, díky tomuto hodnocení jsou sestaveny strategické alternativy, které by měly být 

nejvhodnější (10, s. 25).  



 

28 

 

SWOT analýza nás informuje o tom jak se podnik zlepšil nebo zhoršil, zlepšuje 

výkonnost organizace. SWOT analýzu provádíme až jako poslední, je sestavována 

pomocí předchozích analýz (10, s. 25). 

 

Tabulka č. 1: Schéma SWOT analýzy (Vlastní zpracování dle: 10, s. 25) 

  S – silné stránky  W – slabé stránky  

O – příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T – hrozby  Strategie ST Strategie WT  

 

Dle předchozí tabulky jsou stanoveny čtyři možné přístupy, které stanovuje SWOT 

analýza, jedná se o:  

 SO, znamená využítí silné stránky na získání výhody, 

 WO, pomocí příležitostí překonáme slabiny, 

 SW, silné stránky na čelení hrozeb,  

 WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám (10, s. 25).  

 

2.7 Finanční analýza 

Finanční analýza podniku je metoda, pomocí které hodnotíme jak podnik hospodaří. Při 

finanční analýze využíváme data, které poté třídíme, porovnáváme a kvantifikujeme 

vztah mezi nimi. Finanční analýzou budeme identifikovat problémy podniku, silné      

a slabé stránky. Také informace o hospodaření a finanční situaci podniku, tyto informace 

budou poté využity pro zpracování další části diplomové práce (1, s. 3). 

Pomocí finanční analýzy měříme finanční úspěšnost procesu výrobních faktorů na 

výstupy, posuzujeme schopnost podniku naplňovat jeho hlavní finanční cíl. Základní 

nástroj finanční analýzy je elementární finanční analýza. V rámci elementární analýzy je 

prováděna analýza absolutních ukazatelů, základním nástrojem je procentní rozbor (11, s. 

199).  

Finanční analýza je významnou částí pro finanční rozhodování v podniku, budeme 

posuzovat hlavně finanční zdraví a finanční stabilitu podniku a vyjadřuje míru finančních 

rizik. Výsledkem je shromáždění podkladů pro kvalitní rozhodování a fungování 
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podniku. Mezi hlavní cíle podniku, na které se zaměřuje při zpracování finační analýzy je 

schopnost vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek a zhodnocovat vložený kapitál, dalším cílem 

je zajištění platební schopnosti podniku (5, s. 68). 

  

Zdroje informací pro finanční analýzu  

Pro zpracování finanční analýzy využíváme především následující výkazy. Jedná se o 

výkazy z finančního účetnictví, které z větší části podávají informace pro externí 

uživatelé, získáváme z nich informace o stavu a struktuře majetku, zdroje na krytí 

majetku, výsledek hospodaření a pohyb peněžních toků (5, s. 69).  

Pro ocenění podniku by měla být finanční analýza sestavena z následujících analýz.  

 Analýza absolutních ukazatelů 

 Analýza poměrových ukazatelů 

 Zhodnocení výsledků  

 

2.7.1 Analýza absolutních ukazatelú 

V analýze absolutních ukazatelů se zpracovávájí dvě analýzy horizontální a vertikální 

analýza.  

Horizontální analýza 

V této analýze se srovnávají položky finančních výkazů v průběhu několika let. Podává 

informace o směru a rychlosti vývoje jednotlivých položek účetních výkazů. Horizontální 

analýza je prováděna na finančních výkazech podniku jako je rozvaha a výkaz zisku a 

ztráty. Při této analýze se sledují změny většinou za 3-10 let, změny v daných položek 

sledujeme po řádcích (14, s. 48). 

𝐴𝐵𝑆𝑂𝐿𝑈𝑇𝑁Í 𝑍𝑀Ě𝑁𝐴 = 𝑈𝐾𝐴𝑍𝐴𝑇𝐸𝐿𝑡 − 𝑈𝐾𝐴𝑍𝐴𝑇𝐸𝐿𝑡−1 

% 𝑍𝑀Ě𝑁𝐴 =
(𝐴𝐵𝑆𝑂𝐿𝑈𝑇𝑁Í 𝑍𝑀Ě𝑁𝐴 𝑥 100)

𝑈𝐾𝐴𝑍𝐴𝑇𝐸𝐿𝑡−1
 

Vzorec č. 19: Horizontální analýza (Vlastní zpracování dle: 14, s.49) 
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Vertikální analýza 

Cílem vertikální analýzy je posoudit majetek a kapitál podniku. Tím zjistíme složení 

hospodářských prostředků pro výrobní a obchodní aktivy podniku a z jakých zdrojů byly 

pořízeny. Společnost pomocí vypracování vertikální analýzy může udržovat rovnovážný 

stav majetku a kapitálu. V analýze určíme procentní vyjádření v jednotlivých letech 

odshora dolů (ve sloupcích). V rozvaze je základ celková hodnota aktiv (pasiv) jako 100 

% a ve výkazu zisku a ztrát je velikost tržeb. Tato analýza se používá ve srovnání 

několika let (1, s. 17).  

 

2.7.2 Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza poměrových ukazatelů napomáhá si vytvořit základní představu o finanční 

situaci podniku. V této analýze jsou využívány skupiny, kdy každá skupina vyjadřuje jiný 

finanční stav podniku. Nejčastější skupiny jsou ukazatel rentability, ukazatel aktivity, 

ukazatel zadluženosti, ukazatel platební schopnosti. Hodnotu ukazatelů vypočítáme 

dělením jedné položky, či skupiny položek jinou položkou, nebo skupinou položek. Je to 

pohotová forma sdělení, napomáhají odstraňovat nedostatky (14, s. 51). 

 

2.7.3 Ukazatel likvidity 

Tento ukazatel je často nazýván ukazatel platební schopnosti podniku. Pojem likvidita 

představuje vyjádření vlastnosti dané položky rychle a bez velké ztráty hodnoty se 

přeměnit na peněžní hotovost (5, s.73). 

Ukazatel likvidity nám značí, zda je podnik schopen platit včas své krátkodobé závazky  

a zároveň nezadržovat velké množství kapitálu v neproduktivních aktivech. V jiném 

případu nedostatku likvidity nám značí, že podnik není schopný využít příležitosti a také 

není schopen hradit své závazky, což může vést k platební neschopnosti a k bankrotu (14, 

s. 51).  

Používají se následující základní ukazatele.  
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Okamžitá likvidita, jinak nazývaná jako hotovnostní likvidita, bývá označována jako 

likvidita prvního stupně, je to neužší vymezení likvidity. Okamžitou likviditu počítáme 

s nejlikvidnějšími položkami z rozvahy. Vypovídá o skutečné platební schopnosti 

podniku k určitému datu. V tomto ukazateli budeme počítat pohotovní platební 

prostředky, a to peníze na běžném účtu, jiných účtech a na pokladně. V jmenovateli 

budeme počítat s dluhy s okamžitou platností, tedy krátkodobé závazky, krátkodobý 

úvěr, krátkodobá finanční výpomoc a tak dále (14, s. 52). 

Pro okamžitou likviditu je doporučená hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1 (11,s.205). 

𝑂𝐾𝐴𝑀Ž𝐼𝑇Á 𝐿𝐼𝐾𝑉𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴 =
𝑃𝑂𝐻𝑂𝑇𝑂𝑉É 𝑃𝐿𝐴𝑇𝐸𝐵𝑁Í 𝑃𝑅𝑂𝑆𝑇Ř𝐸𝐷𝐾𝑌 

𝐷𝐿𝑈𝐻𝑌 𝑆 𝑂𝐾𝐴𝑀Ž𝐼𝑇𝑂𝑈 𝑆𝑃𝐿𝐴𝑇𝑁𝑂𝑆𝑇Í 
 

Vzorec č. 20: Okamžitá likvidita (Vlastní zpracování dle: 11, s. 205) 

 

Pohotová likvidita, je označována jako likvidita 2.stupně. Tento ukazatel je očištěn o 

nejméně likvidní složku oběžných aktiv a to zásoby. Doporučené hodnoty pro pohotovou 

likviditu je poměr čitatele a jmenovatele 1: 1, případně 1,5 : 1. Pokud ukazatel bude 

splňovat doporučené hodnoty, tak podnik je schopen vyrovnat se svými závazky. Jestliže 

se ukazatel pohybuje ve vyšších částkách bude to příznivější z hlediska věřitelů, méně je 

příznivější pro vedení podniku nebo vlastníků (14, s. 52). 

𝑃𝑂𝐻𝑂𝑇𝑂𝑉Á 𝐿𝐼𝐾𝑉𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴 =  
(𝑂𝐵ĚŽ𝑁Á 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 − 𝑍Á𝑆𝑂𝐵𝑌)

𝐾𝑅Á𝑇𝐾𝑂𝐷𝑂𝐵É 𝐷𝐿𝑈𝐻𝑌 
 

Vzorec č. 21: Pohotová likvidita (Vlastní zpracování dle: 5, s. 73) 

 

Běžná likvidita, dává obraz o tom, zda je podnik schopen uspokojit své věřitele, udává 

poměr oběžná aktiva a krátkodobé závazky a ukazuje kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky. Poskytuje informace o tom jak jsou chráněny investice hodnotou 

majetku. Čím vyšší je hodnota ukatale, tak podnik má dobrou platební schopnost (14, s. 

52). 

𝐵ĚŽ𝑁Á 𝐿𝐼𝐾𝑉𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴 =  
𝑂𝐵ĚŽ𝑁Á 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 

𝐾𝑅Á𝑇𝐾𝑂𝐷𝑂𝐵É 𝐷𝐿𝑈𝐻𝑌 
 

Vzorec č. 22: Běžná likvidita (Vlastní zpracování dle: 5, s. 73) 
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2.7.4 Ukazatel rentability 

Ukazatel rentability můžeme nazývat jako ukazatel výnosnosti, je to ukazatel, který měří 

schopnost podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku pomocí vloženého kapitálu (14, 

s. 57). 

Při výpočtu tohoto ukazatele využíváme dva základní účetní výkazy, výkaz zisku a ztrát  

a rozvahy. Výsledkem je hodnocení celkové efektivnosti ukazatele rentability aktiv, 

vlastního kapitálu, vloženého kapitáku a tržeb (5, s. 76). 

 ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu, značíme ROI,  

 ukazatel rentability celkových vložených aktiv, značíme ROA,  

 ukazatel rentability vlastního kapitálu, značíme ROE,  

 ukazatel rentability tržeb, značíme ROS (11, s. 208).  

 

Ukazatel rentability celkového vložného kapitálu ROI, čistá rentabilita podniku. 

Výsledek větší než 15 % značí velmi dobrou rentabilitu vloženého kapitálu (11, s.208). 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇 

𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑉Ý 𝐾𝐴𝑃𝐼𝑇Á𝐿 
 

Vzorec č. 23: Rentabilita celkového vloženého kapitálu (Vlastní zpracování dle: 8, s. 208) 

 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA, zobrazuje, jak se společnosti 

daří generovat zisk z dostupných aktiv (11, s. 209). 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑉Á 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 
 

Vzorec č. 24: Rentabilita celkových vložených aktiv (Vlastní zpracování dle: 11, s. 209) 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE, pro výpočet rentability vlastního 

kapitálu je většinou využíván výsledek hospodaření po zdanění, protože vlastníka zajímá 

potencionální odměna po odečtení nákladů (11,s. 209)  

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐿𝐴𝑆𝑇𝑁Í 𝐾𝐴𝑃𝐼𝑇Á𝐿 
 

Vzorec č. 25: Rentabilita vlastního kapitálu (Vlastní zpracování dle: 11, s. 209) 
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Ukazatel rentability tržeb ROS, vyjadřuje schopnost podniku generovat zisk při dané 

úrovni tržeb. Udává kolik Kč zisku dokáže podnik vyprodukovat z 1 Kč tržeb (5, s. 78). 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑅Ž𝐵𝑌 
 

Vzorec č. 26: Rentabilita tržeb (Vlastní zpracování dle: 11, s. 209) 

 

2.7.5 Ukazatel zadluženosti 

Ukazatel zadluženosti nám vyjadřuje, že podnik používá k financování svých aktiv      

a činností cizí zdroje. V reálné ekonomice už není přijatelné, aby podnik financoval svoji 

činnost a majetek pouze vlastními zdroji nebo jen cizími, musí být vždy stanovený 

přijatelný poměr mezi využívání cizích a vlastních zdrojů, tento poměr je, ale v každém 

oboru trochu jiný (14, s. 52). 

 

Celková zadluženost, je to poměr celkových závazků k celkovým aktivům. Čím je vyšší 

hodnota ukazatele, tím víc je využíván cizí kapitál a tím víc roste riziko pro věřitele,    

že jejich dluh nebude splacen. Avšak využívání cizího kapitálu není vždy negativní, 

někdy je využívání cizího kapitálu levnější než využívání vlastního kapitálu (14, s. 53). 

𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑉Á 𝑍𝐴𝐷𝐿𝑈Ž𝐸𝑁𝑂𝑆𝑇 =  
𝐶𝐼𝑍Í 𝑍𝐷𝑅𝑂𝐽𝐸 

𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑉Á 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 
 

Vzorec č. 27: Ukazatel zadluženosti (Vlastní zpracování dle: 14, s. 53) 

 

Koeficient samofinancování, udává poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům, je to 

doplňkový ukazatel k celkové zadluženosti a jejich součet by měl dát přibližně hodnotu 1 

(14, s. 54). 

𝐾𝑂𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝑇 𝑆𝐴𝑀𝑂𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝑂𝑉Á𝑁Í =  
𝑉𝐿𝐴𝑆𝑇𝑁Í 𝐾𝐴𝑃𝐼𝑇Á𝐿 

𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑉Á 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 
 

Vzorec č. 28: Koeficient samofinancování (Vlastní zpracování dle: 14, s. 53) 

 

Finanční páka, tento ukazatel je nazýván i majetkový koeficient. 
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𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁Č𝑁Í 𝑃Á𝐾𝐴 =  
𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑉Á 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 

𝑉𝐿𝐴𝑆𝑇𝑁Í 𝐾𝐴𝑃𝐼𝑇Á𝐿 
 

Vzorec č. 29: Finanční páka (Vlastní zpracování dle: 14, s. 53) 

 

Úrokové krytí,  nám udává kolikrát zisk převyšuje platby, ke kterým se firma 

v minulosti zavázala. Pokud je výsledek roven 1, to znamená, že k zaplacení úroků je 

potřeba celý zisk (14,s. 54). 

Ú𝑅𝑂𝐾𝑂𝑉É 𝐾𝑅𝑌𝑇Í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú𝑅𝑂𝐾𝑌 
 

Vzorec č. 30: Úrokové krytí (Vlastní zpracování dle: 14, s. 53) 

 

2.7.6 Ukazatel aktivity 

Tyto ukazatele můžeme nazývat jako ukazatel relativní vázanosti kapitálu v různých 

formách aktiv. Jedná se o ukazatele obratu aktiv a obratovosti. Dále nám ukazatel aktiv 

měří jak podnik je schopen využít své finanční prostředky, tedy jak podnik hospodaří se 

svým majetkem. Obrat aktiv nám ukazuje, jak podnik využívá svůj majetek, čím je 

ukazatel vyšší, tím podnik využívá svá aktiva efektivněji. Tento obrat je vyjádřen 

k celkovým tržbám. Dalším ukazatelem je doba obratu, která nám ukazuje úroveň 

běžného provozního řízení (5, s. 83). 

 

Obrat celkových aktiv udává využití aktiv a kolikrát se celková aktiva vrátí v tržbách za 

rok (11, s. 208). 

𝑂𝐵𝑅𝐴𝑇 𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑉Ý𝐶𝐻 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉 =  
𝑇𝑅Ž𝐵𝑌 

𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑉Á 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 
 

Vzorec č. 31: Obrat celkových aktiv (Vlastní zpracování dle: 11, s. 207) 

 

Obrat stálých aktiv měří, jak efektivně využívá podnik svých dlouhodobých aktiv (11, 

s. 208). 
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𝑂𝐵𝑅𝐴𝑇 𝑆𝑇Á𝐿Ý𝐶𝐻 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉 =  
𝑇𝑅Ž𝐵𝑌 

𝑆𝑇Á𝐿Á 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 
 

Vzorec č. 32: Obrat stálých aktiv (Vlastní zpracování dle: 11, s. 207) 

 

Obrat zásob udává kolikrát za rok podnik přemění zásoby v další položku oběžných 

aktiv. Udává počet obrátek za sledované období (11, s. 208). 

𝑂𝐵𝑅𝐴𝑇 𝑍Á𝑆𝑂𝐵 =  
𝑇𝑅Ž𝐵𝑌 

𝑍Á𝑆𝑂𝐵𝑌 
 

Vzorec č. 33: Obrat zásob (Vlastní zpracování dle: 11, s. 208) 

 

Doba obratu zásob, udává počet dní mezi nákupem zásob a prodejem (11, s. 208). 

𝐷𝑂𝐵𝐴 𝑂𝐵𝑅𝐴𝑇𝑈 𝑍Á𝑆𝑂𝐵 =  
𝑍Á𝑆𝑂𝐵𝑌 

𝐷𝐸𝑁𝑁Í 𝑇𝑅Ž𝐵𝑌 
 

Vzorec č. 34: Doba obratu zásob (Vlastní zpracování dle: 11, s. 207) 

 

Doba obratu pohledávek, můžeme nazývat jako průměrná doba inkasa, udává počet dní 

od prodeje výrobku po obdržení platby, vyjadřuje platební schopnost odběratelů (11, s. 

208).  

𝐷𝑂𝐵𝐴 𝑂𝐵𝑅𝐴𝑇𝑈 𝑃𝑂𝐻𝐿𝐸𝐷Á𝑉𝐸𝐾 =  
𝑃𝑂𝐻𝐿𝐸𝐷Á𝑉𝐾𝑌 

𝐷𝐸𝑁𝑁Í 𝑇𝑅Ž𝐵𝑌 
 

Vzorec č. 35: Doba obratu pohledávek (Vlastní zpracování dle: 11, s. 208) 

 

Doba obratu závazků, vyjadřuje dobu jak rychle jsou splaceny pohledávky, tedy 

platební schopnost podniku, tato doba by měla být delší než doba obratu pohledávek (11, 

s. 208).  

𝐷𝑂𝐵𝐴 𝑂𝐵𝑅𝐴𝑇𝑈 𝐾𝑅Á𝑇𝐾𝑂𝐷𝑂𝐵Ý𝐶𝐻 𝑍Á𝑉𝐴𝑍𝐾Ů =  
𝐾𝑅Á𝑇𝐾𝑂𝐷𝑂𝐵É 𝑍Á𝑉𝐴𝑍𝐾𝑌 

𝐷𝐸𝑁𝑁Í 𝑇𝑅Ž𝐵𝑌 
 

Vzorec č. 36: Doba obratu krátkodobých závazků (Vlastní zpracování dle: 11, s. 208) 
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2.7.7 Bankrotní modely 

Bankrotní modely napomáhají předpovídat finanční problémy podniku nebo dokonce 

dokáží předpovědět bankrot (2, s. 82). 

Do této skupiny patří:  

- Altmanovo Z-scóre, 

- model „IN“ Index důvěryhodnosti (2, s. 82). 

Altmanův model napomáhá předpovídat časovou tíseň.  

Pro výpočet Altmanovi analýzy je potřeba znát EBIT, aktiva a pasiva, tržby, tržní 

hodnotu vlastního kapitálu, účetní hodnotu akcii, celkových závazků a nerozdělený zisk 

minulých let, avšak záleží pro jaký podnik bude altmanovu analýzu počítat (2, s. 84).  

Model pro firmy veřejně obchodovatelné na burze: 

𝑍 = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6𝑋4 + 1𝑋5 

Vzorec č. 37: Altmanův model (Vlastní zpracování dle: 2, s. 86) 

kde x1 čistý pracovní kapitál/aktiva celkem, 

 x2 nerozdělený zisk/aktiva celkem, 

 x3 EBIT/aktiva celkem, 

 x4 vlastní kapitál/celkový dluh, 

 x5 tržby/aktiva celkem (2, s. 86). 

 

Tabulka č. 2: Interpretace výsledků Altmanův model (Vlastní zpracování dle: 2, s. 86) 

Obchodovatelné firmy na burze  Výsledek 

Z<1,81 Pásmo bankrotu 

1,81 <Z < 2,99 Šedá zóna  

Z> 2,99 Prosperující podnik 

 

Index IN05, je dalším ukazatelem k hodnocení finančního zdraví. Index IN05 je 

kombinací bonitního a bankrotního modelu (2, s. 96). 

𝐼𝑁05 = 0,13𝑋1 + 0,04𝑋2 + 3,97𝑋3 + 0,21𝑋4 + 0,09𝑋5 

Vzorec č. 38: Index IN05 (Vlastní zpracování dle: 2, s. 96) 
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Kde  x1 aktiva/cizí zdroje 

 x2  EBIT/nákladové úroky 

 x3 EBIT/aktiva 

 x4 tržby/celková aktiva  

 x5 oběžná aktiva/ (krátk. Závazky + krátk. Bankovní úvěry) (2, 

s.86). 

 

Tabulka č. 3: interpretace výsledků IN05 (Vlastní zpracování dle: 2, s. 96) 

Hodnota Výsledek 

IN < 0,90 Vážné finanční problémy  

0,9 < IN < 1,60 Rizikové firmy 

IN > 1,60 Dobrá finanční situace podniku 

 

2.8 Rozdělení aktiv  

V této části bude popsána problematika aktiv provozně potřebná a provozně nepotřebná. 

Aktiva provozně nutná jsou ty, které podnik potřebuje pro základní podnikatelské 

zaměření, tedy pro „business“. Ostatní aktiva značíme jako aktiva provozně nepotřebná. 

Pro většinu metod pro oceňování podniku je důležité rozdělit takto aktiva a také i náklady 

a výnosy, který s těmito aktivy souvisí (12, s. 103). 

2.8.1 Generátory hodnoty  

Je to základ podnikohospodářských veličin, které určují hodnotu podniku. Generátory 

jsou určovány v návaznosti podle přístupu k ocenění podniku. V této diplomové práci 

budou zpracovány generátory pro metodu diskontních peněžních toků. Nejčastěji se 

pracuje s generátory typu (12, s. 109). 

 tržby a jejich růst, 

 zisková marže, 

 pracovní kapitál, 

 investice do dlouhodobého kapitálu, 

 diskontní míra, 

 způsob financování (12, s. 109). 
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Pomocí prognózy generátorů hodnoty jsme schopni vytvořit základ finančního plánu, 

zejména plán volných peněžních toků, je to hlavně projekce generátotů hodnoty. Další 

část je zaměřená na první čtyři generátory hodnoty (12, s. 110). 

2.8.2 Tržby  

Tržby jako generátor hodnoty se nejčastěji zjišťuje pomocí strategické analýzy. Výsledky 

strategické analýzy nám dávají vědět kolik by jsme mohli prodat za určitých budoucích 

podmínek, viz kapitola strategická anlýza (12, s. 110). 

 

2.8.3 Provozní zisková marže 

Provozní zisková marže je v literatuře nazývána jako druhý nejdůležitější generátor 

hodnoty. Je definovaná jako:  

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =  
𝐾𝑃𝑉𝐻 𝑝ř𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑛ě𝑚𝑖

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 
 

Vzorec č. 39: Provozní zisková marže (Vlastní zpracování dle: 12, s. 111) 

K prognóze ziskové marže je potřeba vycházet z jejího vývoje z minulosti. Tedy postup 

je, že vypočteme ziskovou marži z minulých let, poté budou podrobeny analýze a to 

v souladu s konkurenční pozicí podniku a na základě těchto provedených analýz 

odhadneme budoucí hodnoty ziskové marže v procentech (12, s. 111). 

 

2.8.4 Pracovní kapitál 

Pracovní kapitál můžeme vyjádřit jako oběžná aktiva zbavena o částku krátkodobého 

cizího kapitálu, ale pro generátor hodnoty se bude odečítat neúročený cizí kapitál, 

výsledkem tohoto propočtu bude, zda je podnik schopen stanovit náklady na cizí kapitál 

tedy úroky. To znamená, že budeme odečítat krátkodobý cizí kapitál, ale nebudeme 

odečítávat bankovní úvěry (12, s. 116). 

Výpočet pracovní kapitál si můžeme vyjádřit:  
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𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 + 𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝑁𝑒ú𝑟𝑜č𝑒𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

+ Č𝑎𝑠𝑜𝑣é 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 − Č𝑎𝑠𝑜𝑣é 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣

= 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙  

Vzorec č. 40: Pracovní kapitál (Vlastní zpracování dle: 12, s. 116) 

Všechny tyto veličiny jsou počítany v provozně nutné výši.   

Při stanovení pracovního kapitálu postupujeme:  

1) Analýza náročnosti výkonů na jednotlivé složky pracovního kapitálu v minulosti 

(12, s. 119). 

2) Pokusíme se o zjištění hlavních příčin, faktorů sledovaného vývoje (12, s. 119). 

3) Určíme předpoklady ohledně působení zjištěných faktorů do budoucnosti (12, s. 

119). 

 

2.8.5 Investice do dlouhodobého majetku  

I pro tento generátor budou pro stanovení potřeba pouze provozně nutné investice do 

dlouhodobého majetku, tedy nezbytné pro základní podnikatelské zaměření. Je to nejtěžší 

část pro stanovení, protože investice se nevyvýjí stále stejným způsobem a také jsou 

nutné pro budoucí přežití podniku (12, s. 117). 

 

𝑘𝐷𝑀𝑧 =
∆𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛ě 𝑛𝑢𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢

∆𝑘𝑜𝑟𝑖𝑔𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑢
 

Vzorec č. 41: Koeficient náročnosti tržeb na investice netto (Vlastní zpracování dle: 12, s. 120) 

 

2.9 Finanční plán  

Pojem plánování zahrnuje definování cílů a různých variant jejich dosažení. Základem 

pro vytvoření plánu je analýza externího a interního okolí. Finanční plánování je určován 

na základě prognózy prodeje potřebu kapitálu, způsoby jeho získání, zabezpečení 

platební schopnosti podniku (7, s. 5). 
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Pokud se pro sestavení finančního plánu využívá výnosová metoda, tak by se měl sestavit 

kompletní finanční plán. Finanční plán se sestavuje z těchto finančních výkazů (12, s. 

130) 

 Výkaz zisku a ztrát 

 Rozvaha  

 Cash flow 

Finanční plán by měl vycházet z dlouhodobé koncepce podniku, z jeho vize a strategie, 

finanční plán je je soustavou vyvážených plánů. Při sestavení plánu se musí brát v potaz 

plány prodeje, plány produkce, plány kapacit, plán investic, pracovního kapitálu, odpisů a 

tak dále (12, s. 131). 

Finanční plán by měl vycházet z nadcházejících principů:  

 Princip variantnosti – předpokládá vypracování finančního plánu v několika 

variantách (7, s. 5). 

 Princip prenamentnosti – jedná se o potřebu neustálého upřesňování              

a prohlubování podle skutečného vývoje a sledováníjeho odchylek (7, s. 6). 

 Princip tvůrčího přístupu – jedná se o nové finanční inovace a nové finanční            

a analytické metody (7, s. 6). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části diplomové práce jsou zpracovány ukazatelé a analýzy, které byly popsány 

v předchozí teoretické části, dle těchto ukazatelů a analýz bude stanovena hodnota 

podniku. Hodnotu podniku budu zpracovávat pro společnost Dieffenbacher – CZ. Pro 

vypracování této části diplomové práce budu využívat informace přímo ze společnosti, 

dokumenty společnosti a výroční zprávy.  

 

3.1 Základní údaje o společnosti  

Obchodní firma:  DIEFFENBACHER – CZ, hydraulické lisy, s. r.o. 

Sídlo:   Řípská 1164/15, Slatina, 627 00 Brno. 

Identifikační číslo:  454 75 067. 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným. 

Datum zápisu:  18. února 1992. 

Spisová značka:  C 4741 vedená u Krajského soudu v Brně. 

Statutární orgán:  Jednatel Ing. Miroslav Jopek, PhD. 

Společníci   Dieffenbacher GmbH, Maschinen–undAnlagenbau, 

Dieffenbacher System-AutomationGmbH (16). 

 

 

Společnost Dieffenbacher CZ se nachází v Brně v České republice. Jedná se o dceřinou 

společnost, Mateřská společnost se nachází v Německu, Dieffenbacher GmbH 

Maschinen-und Anlagenbau. Společnost Dieffenbacher má svůj výrobní program a 

odlišuje se z části od mateřské společnost, orientuje na výrobu hydraulických lisů pro 

tváření kovů a plastů od roku 1992, také poskytuje služby v rámci servisní služby pro 

lisy, jako jsou dodávky náhradních dílů, drobné opravy, revize lisů a posuzování 

technického stavu lisů (16). 

Společnosti Dieffenbacher je mezinárodní výrobce strojů a zařízení, jedná se o 16 

výrobních stanovišť po celém světě. Zaměřuje se na dřevozpracující a automobilový 
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průmysl. Společnosti Dieffenbacher můžeme najít v Německu, Kanadě, Číně, USA, 

Brazílii, Finsku, Rusku, Indii, Malajsii a Austrálii. Společnost Dieffenbacher v Německu 

funguje od roku 1873, kde ji založil Jakob Dieffenbacher. Dříve se společnost 

specializovala na výrobu lisu na ovoce, olejové lisy, také na zámečnické práce a opravy. 

Společnost je předávána z generace na generaci. Od roku 1928 začala výroba prvních lisů 

pro plastový průmysl (29). 

 

 

Obrázek č. 2: Mapa společností Dieffenbacher (16) 
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3.1.1 Organizační struktura 

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura společnosti Dieffenbacher (Vlastní zpracování dle 16) 
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3.1.2 Produkty společnosti Dieffenbacher  

Jak již bylo zmíněno společnost se zaměřuje hlavně na výrobu tvářecích strojů, lisů. 

V této části bude pár z nich popsáno.  

Hydraulické lisy pro plošné tváření strojů 

Jedná se například o lisy, které mají funkci děrování výlisků z plechu, pro tažení plechu   

a také tvarování dílů z plechu. Jednotlivé lisy mají své pravidelné odběratele. Například 

hydraulický lis na prolisování rámů autosedaček má hlavního odběratele VIZA AUTO 

CZ v Plzni.  

Hydraulické lisy pro objemové tváření za tepla a za studena 

Jedná se o hydraulické lisy, které kalibrují hliníkové a ocelové výrobky, hlavními 

odběrateli je STROJMETAL v Kamenici , ale i Německá společnost THYSSENKRUPP.  

Speciální lisy  

Třetí třídou rozdělení lisů, jsou tak zvané speciální lisy, které jsou pro tváření plastů, pro 

pomocné funkce vyhřívání nástrojů, ale také pro lisování grafitu.  

 

3.2 PEST analýza  

V této analýze se zaměřím na vnější prostředí společnosti, kde bude podrobně popsáno 

politické a legislativní prostředí, ekonomické, sociální a demografické prostředí          

a technické a technologické. Dále bude zhodnoceno, jak tyto faktory ovlivňují 

analyzovanou firmu a na jaké faktory by se společnost v budoucnu měla zaměřit.  

 

3.2.1 Politické a legislativní faktory  

Mezi tyto faktory patří regulace importu a exportu, ochrana životního prostředí a mnoha 

dalších ovlivňují celou společnost, samozřejmě jelikož se nacházíme v evropské unii, 

tedy vývoz v rámci evropy není tak náročný jako export mimo evropskou unii. Tato 

skutečnost ovlivňuje společnost v rámci dodacích doložek INCOTERMS, kde je 

dohlíženo na uplatňování a dodržování DPH a celních předpisů.  
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Dále společnost ovlivňují zákony o podnikaní, jako o ochraně hospodářské soutěže, 

odpovědnosti za škodu, která bude způsobena chybným výrobkem a o odpadu. Dálším 

faktorem co na společnost může mít vliv jsou změny v daňových zákonech a sociální 

politice, to může zvyšovat výdaje společnosti. Jelikož společnost zařizuje vývoz z větší 

části jen po evropě, nejčastěji Německo, Polsko, tedy v tomto ohledu společnost neřeší 

žádné regulace.  

 

3.2.2 Ekonomické faktory  

Ekonomické faktory se můžou často měnit, kvůli změnám v ekonomickém prostředí 

České republiky. Společnost musí sledovat v jakém stavu se Česká republika nachází,  

ale ne jen Česká republika, ale i Evropská Unie pod kterou spadáme. Vývoj ekonomiky 

můžeme sledovat pomocí HDP, míra inflace, vývoj nezaměstanosti, vývoj kurzů a tak 

dále. V minulém roce bylo zaznamenáno zpomalení růstu HDP, jelikož v předchozích 

letech HDP rostlo rychlím tempem. Tento rychlý růst se projevuje nedostatkem 

pracovních míst, tlak na růst mezd. Tedy zaměstnanci měli možnosti si vybírat do jaké 

společnosti nastoupí pracovat. Pro analyzovanou společnost to znamenalo nátlak ve 

zvyšování mezd a různých dalších benefitů, díky kterým by přilákali zaměstnance.  

 

Tabulka č. 4: Vývoj makroekonomických indikátorů (Vlastní zpracování dle: 17) 

Makroekonomické indikátory 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP 

%, meziročně, 

reálně, sez. očištěno -0,7 -0,5 2,7 5,4 2,4 4,5 2,8 2,9 

Míra inflace %, konec období 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 - 

Průměrná 

měsíční mzda 

%, meziročně, 

nominálně 2,5 -0,1 2,9 3,2 3,7 7,0 8,4 6,9 

 

Dalším ekonomickým faktorem, který by mohl ovlivnit budoucí vývoj společnosti je 

kurzové riziko, jelikož sama společnost obchoduje nejen s českými dodavateli             

a odběrateli, ale také se zahraničím. Nejčastěji se jedná o Německo, Polsko a v méně 

častých případech i Anglie. Tedy je pro ni důležitý vývoj Eura, Zlotých a Liber.  

U měny Eura můžeme říct, že v poslední době moc velké výkyvy za poslední dva roky se 

drží kolem kurzu 25 Kč / 1 Euro, ale když budeme analyzovat vývoj Eura za posledních 5 
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let, vidíme propad měny, v roce 2014 měna dosahovala přes 27 Kč/1 Euro a postupně 

tento kurz zeslaboval. Tento kurz ovlivňuje společnost, zda bude nakupovat a prodávat 

zahraničním partnerům a nebo se zaměří na České partnery.  

Vývoj Polské měny Zloty má podobný průběh, jako Euro, nyní se měna pohybuje okolo 6 

Kč/1 Zloty, ale v roce 2016 dosahovala až 7 Kč/ 1 Zloty.  

Velmi málo společnost obchoduje z Británií, tedy Brexit by společnost neměl nijak 

ovlivnit, ale můžeme vidět, že měna v posledních měsících oslabuje v důsledku hrozícího 

Brexitu, ale jak již bylo řečeno, společnost má velké množství svých stálých dodavatelů, 

proto je lehce schopna nahradit dodavatele z Anglie.  

 

 

Obrázek č. 4: Vývoje Eura (18) 

 

3.2.3 Sociální a demografické faktory  

V této části se zaměřím na rozbor sociálního a demografického prostředí, geografický 

přesun, vzdělanost v daném oboru, postoj a vztah firmy k zaměstnancům.  

Společnost se čím dál více zaměřuje na zaměstnávání levné pracovní síly, kterou nachází 

v cizincích, zaměstnává z větší části občany Ukrajiny. Tedy čím dál větší příliv imigrantů 

by společnosti mohl přispět ve více pracovních místech zaplněnými levnou pracovní 
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sílou, avšak jedná se o pracovní místa na nižších pozicí, kde se zaměstnanci zaškolí a není 

potřeba odborné vzdělání, například skladníci, pomocné síly ve výrobě, úklidové práce. 

V minulém roce bylo zaměstnáno v České republice až 34% migrantů z Ukrajiny. 

Společnost nejčastěji využívá agentury, které zprostředkovávájí zaměstnání pro cizince. 

Avšak toto využívání „levné pracovní síly“ by mohlo být omezeno, když například 

nastane krize, jelikož už se tak stalo v letech 2019 - 2017, kdy byl zákaz přidělení práce 

cizincům, protože český trh se potýkal s nedostatkem pracovních sil.  

Jelikož se jedná o strojírenskou společnost, která se zaměřuje na výrobu lisů je potřeba 

k tomu dostatečné vzdělání. V České republice je nejvíce žáků v strojírenském oboru, 

stále se rozvíjí více oborů, které jsou zaměřeny na určíté zaměření. Tedy společnost má 

do budoucna možnost zaměstnávat absolventy přímo z vysokých a středních škol. Firma 

se sama snaží hledat absolventy ještě dříve než absolvují školu a sama si je před nástupen 

na plný závazek zaučí. Město Brno je tvořeno z jedné pětiny vysokoškoláky, tedy pro 

společnost je to příznívá skutečnost.  

 

3.2.4 Technické a technologické faktory  

Mezi technické vlivy jsem zařadila normy ISO, kterými se společnost čím dál více 

zajímají. Díky certifikace ISO společnosti se více zajímají o životní prostředí, odhalují a 

popisují rizika výroby a snaží se je snížit, více motivují zaměstnance, snaží se předcházet 

problémům, tímto dosahují lepší konkurenceschopnosti a lepšího profilu společnosti na 

trhu. Společnost se nyní připravuje na certifikaci ISO, která může zvýšit poptávku po 

produktech firmy.  

Pomocí certifikace ISO společnost získá kompatibilitu a normy systému řízení, systém 

řízení rizik, reagovat rychleji na změny z oblasti výroby a poskytování služeb a lépe 

uspokojovat potřeby zákazníků.  

Pomocí certifikace společnost může zefektivnit své technologické a technické zázemí, 

jelikož se jedná o společnost, která se zaměřuje na výrobu hydraulických lisů, cílem 

v této oblasti je bezchybnost a včasnost.  
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3.3 Porterův model pěti sil  

V této analýze jsem se zaměřila na analýzu možné konkurence, odběratelé, dodavatele a 

substituty.  

 

3.3.1 Riziko vstupu nových konkurentů 

Nyní na českém trhu se pohybuje pouze jeden konkurent, který má srovnatelné 

schopnosti na trhu jako společnost Dieffenbacher, ale aby se na trhu objevil nový 

konkurent je spíše nepravděpodobné, protože jsou velké bariéry vstupu. Mezi hlavní 

bariéry vstupu je kapitálová náročnost a přístup ke kapitálu a také časová náročnost.  

Kapitálová náročnost 

Kapitálová náročnost není v právní formě, jelikož společnost Dieffenbacher je společnost 

s ručením omezeným, kde minimální vklad je 1 Kč.  Vstupním kapitálem je spíše  

pořízení strojů na výroba lisu, jedná se například o CNC stroje, které se pohybují v řádech 

miliónů, dále například tryskací stroje, které se pohybují od sta tisíců až po milióny korun 

českých. Dále mezi finančně náročné vstupní náklady můžeme zařadit pronájem nebo 

stavba prostorů, které jsou potřeba prostorné.   

Kvalita zaměstnanců 

Jelikož se jedná o strojírenský průmysl, tak společnost musí najít kvalitně vzdělané 

zaměstnance v oboru, které jsou schopné vykonávat svoji práci rychle a kvalitně a také 

samostatně. To se jedná jak o technologii, tak o projektové řízení a nákupní oddělení.  Je 

tedy nutné financování nových zaměstnanců v zaučení, kvalifikace, a různých 

rekvalifikačních kurzů, jako například svářečský kurz, ale také orientovat se v nových 

vyhláškách například o vývozu zboží a tak dále.  

Zákazníci 

Lisy na zpracování dřeva, železa a plastu si poptává jen málo firem na českém trhu a i 

v cizině. Většina těchto zákazníků už mají svého dodavatele, na které jsou zvyklí, a 

vyrábí zákazníkům lisy na míru a vykonávají i servis, tedy nová společnost by se musela 

zaměřit například na jiný druh lisů, aby sehnala zákazníky, tedy by to stávající 

společnosti neohrozilo.  
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Společnost má své stálé zákazníky v oblasti zpracování plastů, nerezu, plechů ale i 

v automobilovém průmyslu.  

 

3.3.2 Vyjednávací síla dodavatelů  

Společnost využívá velké množství dodavatelů, jedná se například o stálé dodavatelé, 

kteří dodávají spojovací materiál, který je potřeba, ale takových společnosti je po České 

republice spousta a nemají vyjednávací schopnost pro analyzovanou společnost. Avšak 

jsou dodavatelé, kteří mají pro společnost vyjednávací sílu, a to je například dodavatel 

motorů do lisů a do dalších strojů, které společnost vyrábí. Protože jsou předepsány 

přímo typy motorů, které nevyrábí každá firma, tedy na českém trhu je pouze jeden nebo 

dva dodavatelé, tedy těmto se musí společnost podřídit. Jedná se hlavně o společnosti 

Siemens a SEW.  

 

3.3.3 Vyjednávací síla odběratelů 

Na českém trhu jak již bylo zmíněno jsou pouze dvě velké společnosti , které vyrábí tyto 

typy lisů a provádí servisy. Tedy odběratelé mají vyjednávací sílu, ale velmi malou, 

protože obě dvě společnosti mají své stále zakázniky. Konkurenční společnost 

Siempelkamp, má však výhodů, protože nabízí větší sortiment zboží.  

 

3.3.4 Hrozba substitutů 

Na trhu nenajdeme přímo substitut spíše jen jiné druhy lisů, které zpracovávají různé 

materiály, ale jelikož stalý zákazníci vyhledávají přímo tyto lisy na míru a daný materiál, 

které společnost vyrábí, tedy bych zhodnotila, že společnost není ohrožena žádným 

substitutem.  
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3.4 Finanční analýza  

Pomocí finanční analýzy bude zpracováno v jaké finanční situaci se společnost nachází, 

například, zda je solventní, likvidní a rentabilní.  

 

3.4.1 Absolutní ukazatelé 

V této analýze jsem zpracovala výkazy za roky 2013 až 2017, jedná se o rozvahu a výkaz 

zisku a ztrát společnosti Dieffenbacher. Tyto výkazy jsou podrobeny horizontální        

a vertikální analýze, kde bude zjištěn vývoj a sestavení výkazů.  

Horizontální analýza 

Pomocí horizontální analýzy jsem porovnala roky 2013 až 2017, analýza je provedena na 

aktiva a pasiva a na výkaz zisku ztráty. Tabulky z provedenou horizontální analýzou jsou 

v příloze 3 až 5. 

 

Horizontální analýza aktiv,  můžeme vidět každý rok jiný vývoj, v prvním roce aktiva 

vzrostly, ale v dalším roce zase klesaly, proto je důležité zaměřit se na vývoj jednotlivých 

položek. U dlouhodobého majetku nastal v prvních sledovaných rocích pokles, ale 

v poslední roce nastal nárůst. To bylo zapříčiněno výstavbou nové haly, která byla ve výši 

cca 10 miliónů Kč. Společnost nevlastní žádný nehmotný majetek. Velkou část aktiv 

tvoří oběžná aktiva, který mají obdobný průběh jako celková aktiva. Velkou část 

oběžných aktiv tvoří zásoby a krátkodobé pohledávky, které do roku 2016 rostly, ale 

v posledním roce došlo k velkému úbytku. Společnost si drží čím dál vyšší množství  

finančních prostředků na účtech v bankách.   

U horizontální analýzy pasiv můžeme vidět obdobný průběh jako u celkový aktiv, kde 

se střídá růst a v dalším zase pokles, totožný průběh vidíme i u vlastního kapitálu. 

Základní kapitál je neměnný, společnost ho stále drží ve výši 22 500 000 Kč. U výsledku 

hospodaření nastalo v posledním roce nárůst o 30%. U cizích zdrojů vidíme také střídavý 

průběh, v posledním sledovaném roce nastal pokles o téměř 22 %. Další položkou jsou 

závazky z obchodních vztahů, které každý rok klesají. Tedy můžeme vidět, že společnost 
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má snahu snižovat své náklady. Můžeme vidět, že společnost nemá žádné bankovní 

úvěry.  

V poslední řadě jsem zpracovala horizontální analýzu pro výkaz zisku a ztrát. Jako 

první vidíme, že od roku 2015 společnosti vzrostly rapidně tržby, společnost se od roku 

2015 snaží zvyšovat tržby za prodej zboží, které v posledním roce vzrostly až o 316 %. 

Tak rovnoměrně k tomu vzrústaly i náklady na prodej zboží. Však největší podíl tržeb má 

společnost z prodeje vlastních výrobků a služeb, kde vidíme střídavý průběh, avšak 

musíme brát v potaz, že je to vykázáno k určitému datu, tedy je to spíše jen orientační,   

a tak bych zhodnotila, že společnost se pohybuje stále ve stejných tržbách. Výkonová 

spotřeba a osobní náklady jsou téměř každý rok stabilní. Provozní výsledek hospodaření 

v předposledním roce klesl až o 320 %, ale v posledním roce přišel zase nárůst. Finanční 

výsledek v posledních letech rapidně klesl. Avšak výsledek hospodaření je vždy kladný.    

Vertikální analýza 

Vertikální analýza nám dává obraz jak jsou sestavena účetní výkazy, jaká položka má 

největší podíl.Tato analýza je provedena pro roky 2013-2017. 

 

Tabulka č. 5: Vertikální analýza aktiv v letech 2013-2017 (Vlastní zpracování) 

AKTIVA  2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Dlouhodobý majetek 33,6% 30,8% 31,8% 26,9% 32,5% 

Oběžná aktiva  66,4% 69,2% 68,3% 73,0% 67,5% 

Zásoby  40,5% 39,6% 24,3% 24,2% 29,7% 

Materiál 4,6% 6,9% 5,9% 6,2% 8,1% 

Nedokončená výroba a 

polotovary  
34,2% 32,7% 19,4% 17,4% 19,7% 

Dlouhodobé pohledávky  0,7% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 

Krátkodobé pohledávky  29,5% 52,1% 65,4% 61,2% 51,3% 

Krátkodobý finanční majetek  29,4% 7,3% 9,1% 14,4% 18,9% 

Peníze 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 

Účty v bankách  29,6% 7,3% 8,6% 14,5% 18,8% 
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Jako první byla provedena vertikální analýza aktiv, můžeme vidět, že dlouhodobá aktiva 

v každém roce se pohybují kolem 30 %, poměr dlouhodobých a oběžných aktiv je 

v každém roce velmi podobný 30/70, tedy většinu aktiv pokrývají oběžná aktiva, nejvíce 

se na oběžných aktivech podílí zásoby, které se každým rokem snižují, v prvním roce se 

pohybují kolem 40 % a v posledním roce můžeme vidět, že dosahují už o 10% méně, tedy 

společnost se snaží snižovat zásoby a více nakupovat přímo na výrobu. Roustoucí 

složkou jsou krátkodobé pohledávky, které v prvním roce dosahují kolem 30%, a v roce 

2016 dosahují až 61 %. To může být zapříčeněno větší výrobou, tedy společnost má více 

zakázek a tedy i více odběratelů. Dále můžeme vidět, že společnost si většinu 

krátkodobého finančního majetku drží na účtech v bankách a minimum v hotovosti.  

 

Tabulka č. 6: Vertikální analýza pasiv za roky 2013-2017 (Vlastní zpracování) 

PASIVA 2013 2014 2015 2016 2017 

Pasiva celkem  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vlastní kapitál  72,7% 69,8% 72,8% 69,1% 74,4% 

Základní kapitál  11,9% 10,3% 11,1% 10,0% 10,2% 

Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku  
1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výsledek hospodaření 

minulých let  
54,4% 52,9% 63,7% 3,4% 4,6% 

Výsledek hospodaření 

běžného úč. Období 
4,6% 6,4% -2,1% 3,4% 4,6% 

Cizí zdroje 27,2% 30,2% 27,2% 31,0% 24,7% 

Rezervy  4,7% 5,6% 5,6% 6,4% 5,3% 

Krátkodobé závazky  22,6% 24,5% 22,3% 24,5% 19,4% 

Závazky z obchodních vztahů  26,4% 48,2% 87,9% 63,7% 56,7% 

Závazky k zaměstnancům  2,8% 3,8% 3,1% 2,8% 3,8% 

U vertikální analýzy pasiv můžeme vidět v první části vlastní kapitál, který se v každém 

sledovaném roce drží kolem 70%,  základní kapitál se také pohybuje v každém roce 

kolem 10-11 %. Společnost si drží poměrnou část pasiv ve vlastním kapitálu a jak 

můžeme vidět pouze cca 30 % v cizích pasivech. Tedy společnost si drží výsledek 
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hospodaření z minulých let, neodvádí žádné peníze ani do fondů a ani nerozděluje 

výsledek hospodaření z minulých let.  

Cizí zdroje se také drží na téměř stejné výši cca 30%, ale v posledním sledovaném roce 

dosáhne pouze 25%. V cizích zdrojích mají největší podíl krátkodobé závazky a z toho 

závazky z obchodních vztahů, právě u této položky došlo k největšímu růstu, v prvním 

roce dosahuje 26% a v roce 2015 dosáhla až 88 %. V této analýze můžeme vidět,       

že společnost nevyužívá žádný bankovní úvěr, tedy mezi cizí zdroje jsou zařazeny hlavně 

krátkodobé závazky a to závazky z obchodních vztahů, to znamená, že jak roste výroba, 

tak roste i potřeba dodavatelů. 

 

3.4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Tyto ukazatele se využívají nejčastěji, protože podávájí rychlý obraz o finanční situaci 

podniku.  

 

Ukazatel likvidity 

Ukazatel likvidity nám dává najevo, jak podnik umí přeměnit svúj majetek na peníze, je 

důležité, aby tento ukazatel byl kladný.  

 

Tabulka č. 7: Ukazatel likvidity za roky 2013-2017 (Vlastní zpracování) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Okamžitá likvidita  0,87 0,21 0,28 0,43 0,66 

Pohotová likvidita  1,76 1,71 2,31 2,26 2,45 

Běžná likvidita  2,94 2,84 3,07 2,98 3,48 

Okamžitá likvidita by měla mít hodnoty větší než 0,2, můžeme vidět, že společnosti 

Dieffenbacher se daří držet vysokou likviditu, největší problém měla v roce 2014, kdy 

hodnota dosahovala pouze hodnoty 0,21. V ostatních letech dosahovali vyšších hodnot.  

U ukazatele pohotové likvidity se snažíme dosáhnout hodnoty vyšší než 1. U 

vypočítaných hodnot můžeme vidět, že podnik nemá problém s pohotovou likviditou.   
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To stejné jsem vypočítala u běžné likvidity, kde hodnoty by měli dosahovat více než 1,5. 

Tyto hodnoty má společnost Dieffenbacher vyšší, tedy likviditu společnost má 

v pořádku, tedy nemá problém měnit svoje aktiva na peníze. Tím, že společnost dosahuje 

celkem vysoké likvidity, můžeme říct, že je připravena na možné budoucí investice.  

 

Ukazatel rentability 

Pomocí ukazatele rentability určíme, jak společnost zvládá hospodařit.  

  

Tabulka č. 8: Ukazatel rentability za roky 2013-2017 (Vlastní zpracování) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

ROI 5,06% 7,95% -1,84% 3,67% 5,84% 

ROA 4,66% 6,37% -2,07% 3,40% 4,56% 

ROE 6,41% 9,14% -2,85% 4,93% 6,13% 

ROS 6,71% 5,88% -1,73% 2,89% 5,09% 

V tabulce můžeme vidět výsledky ukazatelů rentability, kde jako první jsem zpracovala 

ukazatel ROI, kde doporučený výsledek je 12 % nad 15 % je velmi dobrý výsledek. 

Vidíme, že společnost nedosahuje těchto výsledků, tedy z toho můžeme vyhodnotit, že 

společnost by měla lépe hospodařit se svým vloženým kapitálem.   

Ukazatel ROA by se měl pohybovat dle literatury nad 10 %, v tabulce můžeme vidět, že 

ani těchto hodnot společnost nedosahuje, podnik neumí využít efektivně svoji 

majetkovou bázi. Tedy i s tímto ukazatelem by měla společnost začít pracovat a snažit se 

ho zlepšit.  

Pomocí ukazatele ROE zjišťujeme návratnost kapitálu, minimální doporučená hodnota je 

víc než 10 %. K této hodnotě se společnost přibližuje pouze v roce 2014 v ostatních 

letech dosahuje menšího výsledku. Tyto hodnoty nejsou příznivé pro budoucí investory.  

Poslední ukazatel je rentabilita tržeb, doporučená hodnota by měla být víc jak 10 %, ani 

tuto hodnotu společnost Dieffenbacher nesplňuje.  

Jak můžeme vidět, dle předchozích ukazatelů společnost Dieffenbacher ani v jednom 

bodě nesplňuje hodnoty rentability, které by měla splňovat. Tedy její rentabilita je 
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nedostatučíjící a může v budoucnu působit problémy s růstem, společnost by měla tento 

problém začít řešit.   

 

3.4.3 Ukazatel zadluženosti 

V tomto ukazateli je vypočítána zadluženost společnosti, zda více využívá vlastní kapitál 

a nebo kapitál cizí.  

 

Tabulka č. 9: Ukazatel zadluženosti společnosti Dieffenbacher (Vlastní zpracování) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Celková zadluženost 27,14% 30,29% 27,32% 30,95% 24,70% 

Koeficient samofinancování  72,70% 69,66% 72,68% 69,05% 74,43% 

Finanční páka  137,56% 143,56% 137,58% 144,82% 134,36% 

Úrokové krytí  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jako první ukazatel jsem zpracovala ukazatel celkové zadluženosti, který nám vyjadřuje 

kolika procenty jsou aktiva hrazeny cizími zdroji. V každém oboru je doporučená jiná 

hodnota, v tomto oboru se doporučuje, aby tento ukazatel byl kolem 50 %. Avšak 

můžeme vidět, že společnost Dieffenbacher se pohybuje pouze kolem 30 %. Jak již bylo 

vyobrazeno v předchozích ukazatelích, společnost využívá z větší části vlastní kapitál. 

Tuto skutečnost je vidět v následujícím ukazatelem koeficient samofinancování, který je 

doplňujícím ukazatele k celkové zadluženosti.  

Finanční páka, se využívá pro zvýšení rentability vlastního kapitálu cizím kapitálem. 

Finanční páka společnosti Dieffenbacher se pohybuje nad 130 %.  

Poslední ukazatel je úrokové krytí, tento ukazatel udává jestli zisk převyšuje placené 

úroky, jelikož společnost neeviduje žádné úroky, tedy výsledek tohoto ukazatele je nula. 

 

3.4.4 Rozdílové ukazatelé  

Pomocí těchto ukazatelů budou vypočítány čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 

prostředky a čistý peněžně-pohledávkový finanční fond.  
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Čistý pracovní kapitál  

Díky určení tohoto ukazatele zjistíme platební schopnost podniku. U totoho ukazatele 

čím vyšší hodnota tím lépe.  

 

Tabulka č. 10: Čistý pracovní kapitál (Vlastní zpracování) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

ČPK (v tis. Kč) 82 896 97 327 93 160 108 700 106 490 

Díky těmto výsledkům můžeme určit, že společnost je solventní, značí to přebytek 

oběžných aktiv nad krátkodobými závazky, tedy i dobrou likviditu společnosti.  

 

 

Čisté pohotové prostředky  

V tomto ukazateli se bude počítat s pohotovými prostředky, tedy s penězmi v hotovosti a 

bankovním účtu.  

 

Tabulka č. 11: Čisté pohotové prostředky (Vlastní zpracování) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

ČPP (v tis. Kč) -5 688 -42 080 -32 435 -31 373 -14 624 

Pomocí ukazatele ČPP můžeme stanovit, že společnost není schopná hradit své závazky 

krátkodobým finančním majetkem, protože hodnoty ukazatele v každém sledovaném 

roce dosahují záporných hodnot.  

 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond  

V tomto ukazateli je pracováno s oběžnými aktivy, které jsou zbaveny zásob. 
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Tabulka č. 12: Čistý peněžně-pohledávkový fin. Fond (Vlastní zpracování) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Čistý 

peněžně-pohledávkový 

fin. fond (v tis. Kč) 

32 302 37 440 58 812 69 393 62 186 

Díky tomuto ukazateli evidujeme vysoké zásoby, které v analyzovaných letech tvoří 

v průměru každý rok okolo 50 miliónů.  

 

3.4.5 Ukazatel aktivity 

Díky této analýze zjišťujeme, jak podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud hospodaří 

správně zvyšuje se zisk.  

 

Tabulka č. 13: Ukazatel aktivity společnosti Dieffenbacher (Vlastní zpracování) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat celkových aktiv 0,87 1,08 1,2 1,18 1,11 

Obrat stálých aktiv  2,56 3,52 3,78 4,36 3,41 

Obrat zásob 3,22 3,93 7,07 6,7 5,55 

Doba obratu zásob  111,7 66,2 50,91 53,71 64,84 

Doba obratu pohledávek  81,83 119,98 133,98 136,8 112,09 

Doba obratu závazků  94,16 81,15 66,66 75,07 62,8 

Obrat celkových aktiv udává jak podnik zachází se svým majetkem, u tohoto ukazatele 

plátí čím je hodnota nižší tím lépe, literatura udává výsledek mezi 1-3. Společnost 

Dieffenbacher dosahuje výsledků kolem 1, tento výsledek značí dobré zacházení s aktivy.  

U druhého ukazatele obratu stálých aktiv by měl být výsledek vyšší než hodnoty 

předchozího ukazatele. To společnost splňuje a dosahuje hodnoty kolem 3.  

Ukazatel obratu zásob nám udává kolikrát podnik prodá a znovu naskladní své zásoby. 

Můžeme vidět, že největší obrat zásob byl v roce 2015 a nejmenší v roce 2013. Jelikož se 

jedná o výrobní podnik, na tento ukazatel je důležité se zaměřit, aby společnost nedržela 

své peníze v zásobách.  
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Doplňujícím ukazatelem je doba obratu, který nám udává počet dní, které zásoby stráví 

v podniku. Dle vypočítáných hodnot můžeme vidět, že zásoby si společnost drží cca 2 

měsíce. Jelikož společnost má výrobu na zákazku, tak si musí nakupovat v čas a dopředu 

zásoby. I tento ukazazatel by se měla snažit snížit a držet si svou zásobu co nejkratší čas.  

Dále jsem zpracovala dobu obratu pohledávek a závazků. Doba obratu pohledávek se 

pohybuje přes 100 dní, tento ukazatel je celkem vysoký a doporučila bych tento ukazatel 

snížit, protože doba obratu závazků je celkem cca o 50-60 dní kratší. Tedy z tohoto 

ukazetele můžeme říct, že společnost nemá problém platit své závazky ze svých 

finančních zásob.  

 

3.4.6 Bankrotní modely  

Pomocí bankrotních modelů bude hodnocena finanční situace podniku, pomocí těchto 

ukazatelů určíme, zda se podnik blíží k bankrotu nebo je podnik stabilní.   

 

Altmanův model  

Tabulka č. 14: Altmanův model společnosti Dieffenbacher (Vlastní zpracování) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

x1 0,44 0,45 0,46 0,49 0,48 

x2 0,07 0,08 -0,02 0,03 0,05 

x3 0,07 0,08 -0,02 0,04 0,06 

x4 2,54 2,31 2,67 2,23 3,01 

x5 0,97 1,10 1,21 1,18 1,11 

Z- scóre 3,35 3,4 3,27 3,27 3,75 

V teoretické části jsem určila interpretaci výsledků, tedy můžeme vidět, že společnost 

dosahuje vyššího výsledku než 2,99 a to značí, že podnik je za sledované roky velmi 

prosperující. Hodnoty se příliš nemění v letech, v posledním roce můžeme vidět růst, 

tedy dosahuje stále lepší finanční situace.  
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Index IN05 

Tabulka č. 15: Index IN05 společnosti Dieffenbacher (Vlastní zpracování) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

x1 3,68 3,3 3,66 3,23 4,05 

x2 0 0 0 0 0 

x3 0,05 0,08 -0,02 0,04 0,06 

x4 0,86 1,08 1,2 1,18 1,11 

x5 2,94 2,84 3,07 2,98 3,48 

IN05 1,13 1,23 0,93 1,08 1,3 

Index IN05 je v teoretické části popsán a jsou interpretovány výsledky, kde jsem zjistila, 

že se podnik pohybuje v prostřední hodnotě tedy jedná se o rizikovou společnost. Nejhůře 

je na tom společnost v roce 2015 kdy dosahuje pouze 0,93, jedná se o hraniční hodnotu. 

Tato hodnota značí finanční problémy, v následujících letech společnost zvyšuje 

výsledky indexu, tedy pracuje na svém finančním zdraví.  

 

3.4.7 Shrnutí finanční situace podniku  

Pomocí finanční analýzy byl podnik analyzován za sledované roky 2013 – 2017.  

Společnost diponuje pouze dlouhodobým hmotným majetkem a v roce 2017 byl nárůst  

o cca 10 miliónů, to je zapříčeněno výstavbou nové výrobní haly. Společnost se také snaží 

v posledních letech snižovat své zásoby a nakupovat materiál přímo na výrobu a spíše se 

snaží v zásobách držet jen provozně nutný materiál. Ale i tak je společnost sestavena 

z téměř 70% z oběžného majetku, který je vytvořen hlavně ze zásob a krátkodobých 

pohledávek. Poměr pasiv je téměř stejný jako poměr v aktivech, jen se jedná o 70% 

vlastního kapitálu a 30% cizích zdrojů. Společnost nevyužívá bankovní úvěr a cizí zdroje 

jsou složeny z větší části ze závazků z obchodních vztahů.  

Společnost Dieffenbacher dosahuje velmi dobré likvidity, můžeme řict, že společnost je 

připravena na budoucí investice. Avšak u rentability už to tak dobré není, společnost 

nezhodnucuje majetek ani kapitál, tak jak by měla, tedy na tento problém by se měla 

společnost zaměřit.  
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Další ukazatelé, které byly zpracovány jsou rozdílové ukazatelé, kde byl spočítán čistý 

pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžně pohledávkový fond.  

Z těchto ukazatelů je vidět, že společnost je schopna hradit své závazky oběžnými aktivy, 

ale ne svými pohotovými finančními prostředky. Dalším důležitým bodem jsou vysoké 

zásoby, které společnost drží až ve výši 50 miliónů v každém sledovaném roce.  

Ve finanční analýze byl zpracován i ukazatel aktivity, kde bych vytyčila dobré zacházení 

s aktivy. Dále jsem se zaměřila na obrat a doba obratu zásob, dle výpočtů lze vidět, že 

společnost se snaží zkracovat dobu obratu zásob, jelikož společnost vyrábí stroje na 

zakázku je vhodné, aby nakupovala materiál přímo na výrobu a ne zbytečně držela své 

peníze v zásobách. Společnost by se měla zamyslet nad dobou obratu pohledávek, 

protože ve sledovaných letech dosahují až nad 100 dní a oproti tomu doba obratu závazků 

dosahuje kolem 60 dní. Tedy společnost je sice schopna platit své závazky ze svých 

bankovních učtů, ale čeká více než 3 měsíce, než odběratelé zaplatí jim.  

V poslední části jsem hodnotila finanční situaci podniku pomocí altmanova modelu     

a indexu IN05. Podnik je velmi prosperující, avšak pomocí indexu jsem zjistila, že se 

nachází v prostřední hodnotě, tedy je to rizikovejší společnost, ale v posledních letech 

společnost začala pracovat na svém finančním zdraví a dosahuje stále lepších hodnot.  

 

3.5 SWOT analýza  

V této analýze se zaměřím na silné a slabé stránky a poté na příležitosti a hrozby. Tím 

zhodnotím současný stav společnosti, SWOT analýza je vytvořena pomocí předchozích 

analýz.  

Silné stránky:  

 dlouhá tradice společnosti, 1873 založena, 

 stabilita na českém i zahraničním trhu, 

 kvalitní a moderní výrobní a měřící zařízení,  

 certifikace ISO, 

 vzdělaní a kvalifikovaní pracovníci,  

 vysoký podíl na českém trhu, malá konkurence,  
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 dlouhodobé vztahy s dodavateli a zákazníky, 

 využívání pouze vlastního kapitálu, 

 dobrá likvidita a solventnost společnosti. 

Slabé stránky:  

 nevyhovující výrobní prostory,  

 malá kapacita vlastní výroby, 

 využívání externích výrobců, 

 nedostatečné pohotové finanční prostředky, 

 nedostatečná rentabilita společnosti, 

 nevyhovující informační systém společnosti.  

Příležitosti: 

 rozšíření administrativních a výrobních prostor,  

 možnost využití cizího kapitálu,  

 nábor nových kvalifikovaných zaměstnanců, 

 využívání svých výrobních sil,  

 nový informační systém,  

 zavedení oddělení IT.  

Hrozby: 

 růst úrokových sazeb při využití cizího kapitálu, 

 nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a pracovní síly pro výrobu,  

 růst cen dodávek materiálu,  

 růst cen kooperace,  

 kolabující informační systém. 

 

3.5.1 Zhodnocení SWOT analýzy 

Pomocí této analýzy jsem zanalyzovala silné a slabé stránky společnosti Dieffenbacher. 

Jako první jsem vyjmenovala silné stránky společnosti, který jsem zjistila také díky 
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informací přímo z podniku a další z následujících analýz. Jako první je dlouhá historie 

společnosti, dále bych zdůraznila silnou stránku společnosti a to malá konkurence na trhu 

a tedy stabilita na českém trhu.  

V další části jsou slabé stránky, kde jako první jsou malé výrobní prostory, protože 

společnost není schopná vyrábět všechny své možné zakázky a využívá externí 

dodavatelé. Tedy mezi příležitosti jsem zařadila výstavbu nové adrministrativní budovy  

a do budoucna by bylo vhodné přemýšlet ještě na rozšíření výrobních prostorů. Hrozby 

jsou spíše všeobecné jako zvýšení úroků, nedostatek zaměstnanců, růst cen dodávek 

materiálu.  

 

Tabulka č. 16: Shrnutí SWOT analýzy (Vlastní zpracování) 

Silné stránky  Slabé stránky  

dlouhá tradice společnosti  malá kapacita výroby 

stabilita na českém trhu nedostatečná rentabilita  

Příležitosti Hrozby  

rozšíření administrativních a výrobních 

prostor 
zvýšení cen materiálu 

nové IT oddělení nedostatek zaměstnanců 

 

3.6 Rozdělení aktiv na provozně nutná a nepotřebná  

V této části budou rozdělena aktiva na provozně nutná a nepotřebná.  
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Tabulka č. 17: Provozně nutná aktiva, provozně nutný investovaný kapitál (v tis. Kč) (Vlastní 

zpracování dle: 24, 25, 26, 27, 28) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobý hmotný 

majetek  
63 556 66 879 64 261 6, 0 379    72 073 

Pozemky  12 475 12 475 12 475 12 475 12 475 

Hmotně movité věci a jejich 

soubory  
6 937 11 744 10 155 9 581 7 420 

Zásoby  50 594 59 887 34 348 39 307 44 304 

Krátkodobé pohledávky  37 060 78 375 90 405 100 110 76 584 

Krátkodobý finanční 

majetek 
36 960 10 931 12 542 23 561 28 283 

Provozně nutná aktiva 

celkem  
188 170 216 072 201 556 223 357 221 244 

Krátkodobé závazky  42 647 53 011 44 980 54 934 42 907 

Provozně nutný investovaný 

kapitál  
145 523 163 061 156 576 168 423 178 337 

Po prozkoumání společnosti jsem dospěla, že provozně nutná aktiva je dlouhodobý 

majetek hmotný, kde důležitou položkou jsou pozemky, kde se nachází haly               

a administrativní budova a parkoviště. Další položkou jsou zásoby, jelikož společnost 

potřebuje disponovat zásobami pro svoji výrobu, aby stroje byly vyrobeny včas. Dalšími 

provozně důležitými aktivy jsou pohledávky a závazky a peníze, které jsou vždy nutné 

pro chod společnosti. Z těchto aktiv jsem určila provozně nutná aktiva celkem a poté jsem 

také stanovila provozně nutný investovaný kapitál, který jsem stanovila odečtením 

krátkodobých závazků od provozně nutných aktiv. Tyto výsledky můžeme vidět 

v tabulce č. 16.  

Další důležitou částí je určit korigovaný provozní výsledek hospodaření. Jedná se 

výsledek hospodaření, který pochází z hlavní činnosti podnikání. Z tohoto výsledku 

hospodaření jsem vyloučila výsledek hospodaření za prodej dlouhodobého majetku          

a materiálu. Korigovaný provozní výsledek hospodaření můžeme vidět v následující 

tabulce.  
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Tabulka č. 18: Korigovaný provozní výsledek hospodaření (v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Provozní výsledek hospodaření 9569 17258 -3733 8226 12931 

VH z prodeje dl. Majetku a 

materiálu 
419 499 543 249 0 

Korigovaný provozní výsledek 

hospodaření 
9 150 16759 -4276 7977 12931 

 

 

3.7 Prognóza generátorů hodnoty 

V této kapitole budou rozepsány generátory hodnoty, které nejvíce ovlivňují chod           

a hodnotu podniku. Hlavně se zaměřím na tržby, ziskovou marži, pracovní kapitál           

a investice do dlouhodobého majetku. Tyto veličiny budou naplánovány pro 

následujících 5 let a to 2018-2022.  

3.7.1 Tržby 

V následujících tabulkách je zpracován vývoj tržeb. V první části tabulky jsou 

zpracovány analyzované roky a to 2013 až 2017, v těchto letech je zaznamenán téměř 

v každém roce růst, největší rúst tržeb nastal v prvním sledovaném roce, kdy tržby 

vzrostly až o 44%. Avšak v posledním roce došlo k poklesu o téměř 7%.  Průměrné 

tempo růstu je 12,32%.  

V druhé části tabulky je navržena prognóza tržeb, prognóza je vypracována na základě 

analýzy historických dat. Prve je zpracován pesimistický plán, který značí pokles 

průměrného růstu až na 8%. V druhé tabulce je zpracován optimistický plán, který 

pracuje s průměrným tempem růstu 25%.   
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Tabulka č. 19: Vývoj a prognóza tržeb v tis. Kč, pesimistická varianta (Vlastní zpracování) 

Rok Tržby  

Tempo 

růstu 

tržeb  

Průměrné 

tempo růstu  

2013 163 040 x 

12,32% 

2014 235 180 44,25% 

2015 242 908 3,29% 

2016 263 447 8,46% 

2017 245 774 -6,71% 

Pesimistický plán  

2018 228 567 -7,00% 

8,00% 

2019 239 995 5,00% 

2020 275 994 15,00% 

2021 322 913 17,00% 

2022 355 204 10,00% 

Pesimistický plán pracuje s roky 2018-2022, kde je navržen průměrný rust tržeb na 8%, 

tedy to znamená, že tržby z větší části porostou, ale v pomalejším tempu, než společnost 

má v plánu. V roce 2018 je zaznamenám pokles tržeb a to proto, že společnost příjímá         

a hledá nové zákazky, ale velkou část roku stráví na zpracování technické dokumentace 

pro výrobu a poté přípravy výroby, proto je vývoj tržeb zpomalený na pouhý průměr 8%. 

Jelikož společnost bude příjímat nové zakázky, ale nebudou včas zpracovány a vyrobeny, 

tedy to může v budoucnu znamenat i pokles počtu zakázek. Avšak v prognóze můžeme 

vidět pomalý růst v pozdějších letech. V této variantě počítáme s tím, že společnost bude 

příjimat jen velmi malé množství zakázek.   
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Tabulka č. 20: Vývoj a prognóza tržeb v tis. Kč, optimistická varianta(Vlastní zpracování) 

Rok Tržby 

Tempo 

růstu 

tržeb 

Průměrné 

tempo růstu 

2013 163 040 x 

12,32% 

2014 235 180 44,25% 

2015 242 908 3,29% 

2016 263 447 8,46% 

2017 245 774 -6,71% 

Optimistický plán 

2018 270 351 10,00% 

25,00% 

2019 324 422 20,00% 

2020 415 260 28,00% 

2021 564 753 36,00% 

2022 739 827 31,00% 

V této tabulce je zpracován optimistický plán na roky 2018-2022, kde průměrné tempo 

růstu tržeb je stanoveno až na dvojnásobné a to na 25%. V prvním roce je stanoven 

nejmenší růst tržeb, stejně jako u pesimistické varianty, kde je dlouhá příprava výroby, 

avšak v této variantě je vyjádřen již prodej první části zakázky. V dalších letech je již 

zakázka zpracována a prodána, společnost v budoucnu přijímá více zakázek a již se 

připravila na situaci roustocích a častějších zakázek a přijala dostatečný počet 

zaměstnanců na přípravu výroby, přípravu technické dokumentace a také výrobu strojů. 

Společnost se v této variantě snaží neplýtvat materiálem a ani pracovní sílou.  

Tempo růstu tržeb obou variant můžeme vidět v následujícím grafu.  
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Graf č. 1: Prognóza tržeb (vlastní zpracování) 

 

3.7.2 Zisková marže 

V další části je zpracována analýza a prognóza ziskové marže, která je vytvořena pomocí 

historických dat z účetních výkazů podniku, a to za roky 2013-2017. K výpočtu je využit 

postup shora. Dále je vyvořen pesimistický a optimistický plán vývoje ziskové marže. 

Plán je sestaven pro roky 2018-2022.  

V následující tabulce je sestaven pesimistický plán vývoje ziskové marže. Pro 

pesimistický plán byl stanoven průměrné tempo růstu 2,08%. 
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Tabulka č. 21: Vývoj a prognóza ziskové marže v tis. Kč, pesimistický plán (Vlastní zpracování) 

Rok 
KPVH + 

odpisy 
Tržby Zisková marže 

Průměrné tempo 

růstu 

2013 12 949 163 040 7,94% 

5,74% 

2014 20 817 235 180 8,85% 

2015 118 242 908 0,05% 

2016 12 442 263 447 4,72% 

2017 17 490 245 774 7,12% 

Pesimistický plán 

2018 2 286 228 567 1,00% 

2,08% 

2019 6 000 239 995 2,50% 

2020 8 280 275 994 3,00% 

2021 5 812 322 913 1,80% 

2022 7 459 355 204 2,10% 

V tabulce můžeme vidět, že i při pesimistickém plánu podnik počítá s růstem ziskové 

marže, ale v pomalejším tempu. Při této metodě se společnosti nepodaří snižovat náklady, 

jak plánuje. Růst nákladů může být zapříčeněn využíváním kooperace pro výrobu strojů, 

jelikož společnost na to nebude mít své vlastní síly ani prostory. Tedy společnost bude 

dosahovat pouze růstu kolem 2%.  

V následující tabulce je zpracována optimistická varianta vývoje ziskové marže.  

 

Tabulka č. 22: Vývoj a prognóza ziskové marže v tis. Kč, optimistický plán (Vlastní zpracování) 

Rok 
KPVH + 

odpisy 
Tržby Zisková marže 

Průměrné 

tempo růstu 

2013 12 949 163 040 7,94% 

5,74% 

2014 20 817 235 180 8,85% 

2015 118 242 908 0,05% 

2016 12 442 263 447 4,72% 

2017 17 490 245 774 7,12% 

Optimistický plán 

2018 21 628 270 351 8,00% 

12,00% 

2019 30 820 324 422 9,50% 

2020 53 153 415 260 12,80% 

2021 84 713 564 753 15,00% 

2022 108 755 739 827 14,70% 

V této tabulce je zpracován optimistický plán, kdy tempo růstu ziskové marže bude 

průměrně dosahovat až 12%. Je to zapříčeno rostoucí výrobou a snižováním nákladů. 
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Snižování nákládů plánuje společnost, že dosáhne tehdy, když část výroby bude vyráběna 

přímo pod záští společnosti. Nyní je velká část výroby prováděna kooperací.  

V následujícím grafu můžeme vidět vývoj pesimistického a optimistického plánu vývoje 

ziskové marže.  

 

Graf č. 2: Prognóza ziskové marže (Vlastní zpracování) 

 

3.7.3 Pracovní kapitál  

Třetím generátorem hodnoty, který je sledován, je pracovní kapitál. Pracovní kapitál pro 

analyzovaná data určíme jako součet krátkodobého finančního majetku, pohledávek, 

zásob a ostatních aktiv a následně budou odečteny neúročené závazky a ostatní pasiva. 

Jak u předchozích prognóz generátorů hodnoty, tak i u pracovního kapitálu bude 

vypracován pesimistický a optimistický plán vývoje pracovního kapitálu.  
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Tabulka č. 23: Vývoj pracovního kapitálu v letech 2013-2017 v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Krátkodobý finanční majetek 36 960    10 931    12 542    23 561    28 283    

Zásoby 50 594    59 887    34 348    39 307    44 304    

Pohledávky  37 990    79 518    91 251    100 766    76 810    

Časové rozlišení aktiv 0    0    0    73    0    

neúročené závazky 42 647    53 011    44 980    54 934    42 907    

Časové rozlišení pasiv  0    124    0    0    1 937    

Pracovní kapitál  82 897    97 201    93 161    108 773    104 553    

Kwc 26,18% 

V tabulce č.22 můžeme vidět vypočítaný koeficient náročnosti růstu tržeb na pracovní 

kapitál, který je stanoven jako poměr pracovního kapitálu a tržeb. Tento koeficient má 

hodnotu 26%. To je v důsledku snižování zásob, které se společnost snaží nakupovat 

přímo na zakázku. V následujících tabulkách bude vypracována prognóza pracovního 

kapitálu pro roky 2018-2022, bude vypracován pesimistický a optimistický plán.   

 

Tabulka č. 24: Prognóza pracovního kapitálu, pesimistická varianta v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Krátkodobý finanční majetek 32 819    46 004    76 076    106 604    130 024    

Zásoby 41 169    43 227    49 711    58 162    63 978    

Pohledávky  71 375    74 943    75 704    80 807    95 919    

Časové rozlišení aktiv 0    0    0    0    0    

neúročené závazky 39 871    41 864    48 144    56 328    51 961    

Časové rozlišení pasiv  0    0    0    0    0    

Pracovní kapitál  105 492    122 310    153 348    189 245    237 960    

Kwc 104,60% 

V tabulce č. 23 můžeme vidět prognózu pracovního kapitálu pro roky 2018-2022, pro 

pesimistickou variantu, kde můžeme vidět, že koeficient náročnosti růstu tržeb 

pracovního kapitílu, značený Kwc, dosahuje více než 104%. Tato hodnota vychází kvůli 

nárustu zásob, které společnost bude nakupovat do budoucna ve velkém množství, tedy 
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tím sníží obrat zásob. I krátkodobý finanční majetek se bude držet ve vyšší hodnotě, 

nastane i přírůst pohledávek a oproti tomu nízký přírustek tržeb.  

 

Tabulka č. 25: Prognóza pracovního kapitálu, optimistická varianta v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

Optimistická varianta  

  2018 2019 2020 2021 2022 

Krátkodobý finanční majetek 77 905    
108 

221    

160 

200    

248 

193    

394 

510    

Zásoby 48 695    48 500    45 230    41 780    39 540    

Pohledávky  84 384    
100 

229    

105 

463    

126 

131    

130 

887    

Časové rozlišení aktiv 0    0    0    0    0    

neúročené závazky 52 416    45 771    40 252    23 990    43 576    

Časové rozlišení pasiv  0    0    0    0    0    

Pracovní kapitál  
158 

568    

211 

179    

270 

641    

392 

114    

521 

361    

Kwc 77,28% 

V tabulce č. 24 můžeme vidět prognózu pracovního kapitálu v optimistické variantě, kde 

koeficient náročnosti růstu tržeb na pracovní kapitál dosahuje nižší hodnoty než 

v pesimistické variantě, dosahuje pouze 77%. Je to zapříčeněno tím, že společnost má 

více pohledávek, tedy zvyšuje svoji výrobu. Snižuje každý rok svoje zásoby, tak aby je 

využívala přímo na výrobu a netvořila vysoké zásoby, kde by si zadržovala své finance. 

Společnost v plánovaných letech snižuje i své závazky tím, že začně využívat více své 

vlastní síly a již nebude tak často využívat kooperaci.  

V následujícícm grafu je znázorněno porovnání pesimistické a optimistické varianty.  
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Graf č. 3: Porovnání prognóz pracovního kapitálu (Vlastní zpracování) 

 

3.7.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Stanovením plánu investice a odpisů je většinou úkolem vysokého managementu, který 

má pro tento úkol potřebné informace. Bude zahrnut hlavně dlouhodobý hmotný majetek, 

kde budu analyzovat vývoj staveb a samostatně movitých věcí. Pozemky zůstanou na 

stejné výši, jako v roce 2017. V tomto vývoji budou zpracovány i výše odpisů. Všechny 

tyto poznat budou poté využity ve finančním plánu.  

V této části budu pracovat s majetkem provozně nutným. Pro prognózu je stanovena 

daňová sazba 19 %.  

Prve se stanoví koeficient investiční náročnosti za analyzované období, a to za roky 

2013-2017, následně odhadnu investice do budoucnosti a dle toho bude naplánován 

dlouhodobý majetek, odpisy a investice. Nehmotný majetek zůstane ve stejné výši jako 

v předchozích letech, tedy společnost nebude disponovat dlouhodobým nehmotným 

majetkem.  

Koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku vypočítáme jako podíl 

provozně nutného dlouhodobého majetku a korigovaného provozního zisku.  

Investice netto budou vypočítány jako rodíl dlouhodobého majetku za analyzované roky 

2013-2017, investice brutto jsou získány přičtěním odpisů.  
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V následující tabulce můžeme vidět koeficient náročnosti růstu tržeb na růst 

dlouhodobého majetku ve výši 10%, dle tohoto výsledku byl sestaven i pesimistický       

a optimistický plán investic do dlouhodobého majetku.  

 

Tabulka č. 26: Investice do dlouhodobého majetku v tis. Kč v letech 2013-2017 (Vlastní zpracování) 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobý majetek  
63 556 66 879 64 261 60 379 72 073 

Odpisy  
3 799 4 058 4 394 4 465 4 559 

Investice netto do DM  
x 3 323 -2 618 -3 882 11 694 

Investice brutto do DM  
x 7 381 1 776 583 16 253 

KDMx 
10,29% 

V následující tabulce je zobrazen vývoj investic do dlouhodobého majetku v pesimistické 

variantě. Kde vidíme v prvních letech pokles a až v roce 2020 první růst investic a to je 

nákup nových strojů na výrobu strojů a to stejné v roce 2022. Jedná se o výměnu starých 

strojů za nové. Koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku proto 

dosahuje záporného výsledku.  

 

Tabulka č. 27: prognóza investic do dlouhodobého majetku v tis. Kč, pesimistická varianta (Vlastní 

zpracování) 

Pesimistická varianta 2018 2019 2020 2021 2022 

Dlouhodobý majetek  
67 450 62 853 65 478 62 540 65 480 

Odpisy  
4 550 4 546 4 753 4 750 4 695 

Investice netto do DM  
-4 623 -4 597 2 625 -2 938 2 940 

Investice brutto do DM  
-73 -51 7 378 1 812 7 635 

KDMx -5,21% 

V tabulce č. 26 je znázorněn vývoj v optimistické variantě, kde je koeficient stanoven na 

více než 10%. První rok je stejný jak v pesimistické variantě, ale v dalších letech se liší. 
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V této variantě je naplánován nákup nových firemních automobilů, výstavba nových 

kanceláří a také nákup nových strojů, tyto investice jsou rozpočítany na následujících 5 

let.  

 

Tabulka č. 28: prognóza investic do dlouhodobého majetku v tis. Kč, optimistická varianta (Vlastní 

zpracování) 

Optimistická varianta  
2018 2019 2020 2021 2022 

Dlouhodobý majetek  
67450 71485 80651 90450 120500 

Odpisy  
4550 4546 4753 4750 4695 

Investice netto do DM  
-4623 4035 9166 9799 30050 

Investice brutto do DM  
-73 8581 13919 14549 34745 

KDMx 
10,32% 

Tyto výsledky budou dále využity v sestavení finančního plánu, který bude popsán 

v další podkapitole.  

 

3.7.5 Shrnutí prognózy generátorů hodnoty 

Pro stanovení prognózy generátorů je důležité předchozí vypracované aktiva na provozně 

nutná a nepotřebná a také stanovení korigovaného provozního výsledku hospodaření, 

pomocí kterého budou určeny další ukazatelé.  

Jako první byly stanoveny analýza a prognóza tržeb, kde pro analyzované roky bylo 

stanoveno průměrné tempo růstu na 12%, a dle tohoto výsledku byly poté stanovena 

progóza tržeb pro pesimistickou a optimistickou variantu. Pro pesimistickou variantu je 

prognózované průměrné tempo růstu na 8% . To je zapříčeněno hlavně tím, že společnost 

sice přijímá nové zakázky, ale nezvládá je včas zpracovat a vyrobit. V optimistické 

varinatě společnost má vyšší tempo průměrného růstu tržeb a to ve výši 25%, společnost 

v této varinatě lépe zvládá zpracování a přípravu výroby.  
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V dalším kroku je provedena analýza a prognóza ziskové marže, která v pesimistické 

variantě dosahuje pouze 2% a v optimistické až 12%. Právě zisková marže je zjišťována 

pomocí korigovaného provozního výsledku hospodaření, ke kterému jsou přičteny 

odpisy.  

Dále je zpracována analýza a progóza pracovního kapitálu, kde byl vypočítán koeficient 

náročnosti růstu tržeb na pracovní kapitál, v analyzovaných letech tento koeficient 

dosahuje výše 26%. Pro pesimistickou varinatu dosahuje vice než 100%, to je 

zapříčeněno vysokou hodnotou zásob a vysoké hodnoty krátkodobých financí. 

V optimistické variantě koeficient dosahuje nižšího výsledku a to 77%, v této variantě se 

společnost snaží snižovat své zásoby, ale zvyšuje své pohledávky.  

V poslední části jsou zpracovány investice do dlouhodobého majetku, kde je vypracován 

koeficient investiční náročnosti pro analyzované roky a následně i pro prognózované 

roky. V obou variantách společnost se snaží investovat do nového dlouhodobého 

majetku, avšak v pesimistické varinatě investují spíše až musí a v optimistické variantě se 

snaží růst pomocí nových strojů, firemních automobilů a nové výrobní a administrativní 

prostory.  

 

3.8 Finanční plán  

V následující kapitole bude popsán a vystvětlen finanční plán. Tento finanční plán 

vychází z analýzy současného stavu, tedy kde se nyní firma nachází. Je tedy sestaven dle 

předchozích analýz, strategické analýzy, finanční analýzy a swot analýzy. Finanční plán 

je sestaven ve dvou variantách, a to v pesimistické a optimistické.  

Finanční plán je sestaven ve dvou variantách v pesimistické a optimistické. Tyto plány 

jsou sestaveny z progózy generátorů hodnoty, jako první jsem stanovila vývoj tržeb. 

Vývoj tržeb v pesimistické variantě byl stanoven v průměrném tempu růstu na 8%, 

v optimistické variantě na 25%. V pesimistické variantě předpokládáme, že společnost 

bude vyrábět stále pro své stálé zákazníky, tržby porostou, ale v pomalejším tempu, než 

společnost předpokládá. Tato situace může nastat, že společnost nebude mít pracovní síly 

a pracovní prostory pro růst výroby.  
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V optimistické variantě předpokládáme, že společnost poroste v pracovních prosotorech 

tak i s pracovní sílou, tedy bude schopná vyrábět větší množství výrobků a uspokojovat 

větší množství zákazníků. Proto jsou stanoveny na dvojnásobné průměrné tempo růstu 

oproti nynějšímu tempu růstu tržeb, který se pohybuje okolo 12%.  

Dále byla stanovena i zisková marže, která se v pesimistické variantě pohybuje okolo 5% 

a v optimistické variantě okolo 12%. Pomocí třetího generátoru byl stanoven krátkodobý 

finanční majetek, zásoby, pohledávky, závazky a pak celkový pracovní kapitál.  

U pesimistické varianty je naplánován růst krátkodobého finančního majetku, který bude 

zapříčeněn lepším využíváním zásob, je naplánován i růst pohledávek a tím i růst 

závazků, v této variantě společnost stále využívá kooperaci a není schopna využívat 

pouze své vlastní pracovní síly.  

U optimistické varianty je průběh naplánován podobně, jak u pesimistické varianty, jen 

krátkodobý finanční majetek dosahuje vyších hodnot, zásoby jsou ještě o trochu lépe 

využívány, než v pesimistické variantě a dosahují nižších hodnot, i počet pohledávek je 

vyšší a závázky nižší. Je to zapříčiněno tím, že společnost se snaží plně využívat svoji 

výrobu a méně využivá kooperaci, pouze v případech kdy sama uzná, že kooperace je 

levnější.  

Pro finanční plány jsou tedy zpracovány rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow pro obě 

dvě varianty. Tyto varianty můžeme vidět v přílohách 4.-9. 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ  

Ve vlastním návrhu řešení bude navrhnuto ocenění podniku pomocí výnosových metod,  

a to metody diskontovaného peněžního toku. Pro výpočet diskontovaného peněžního 

toku je však nutné nejprve stanovit průměrné náklady na vlastní kapitál, které jsou 

zpracovány v následující podkapitole.  

4.1 Výpočet diskontní míry 

V této kapitole bude stanovena diskontní míra pomocí následujících postupů. Jako první 

bude použita metoda WACC.  

 

4.1.1 Metoda WACC 

Nejčastěji využívaná metoda pro stanovení průměrných nákladů na kapitál, kde si nejdřív 

musíme určit náklad na vlastní kapitál a náklad na cizí kapitál.  

 

Náklady na cizí kapitál  

Jelikož společnost neeviduje žádné úročené cizí zdroje, výpočet WACC bude 

zjednodušený.  

 

Náklady na vlastní kapitál pomocí metody CAPM  

Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál byla zvolena metoda CAPM. Pro výpočet je 

důležité určit aktuální výnosnost desetiletých státních dluhopisů, které činí dle US 

department 3,06 (23).  

Pro stanovení bezrizikové úrokové míry můžeme použít i mezinárodně úrokové sazbu 

PRIBOR, kterou každý den vyhlašuje Česká národní banka, pro tento výpočet je tedy 

bezriziková úroková míra stanovena na 2,20% (19). 

Rizikovou prémii českého trhu jsem určila pomocí kapitálového trhu USA, tato hodnota 

byla stanovena z informací, které uvádí prof. Damodaran na svých internetových 
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stránkách. Nyní se jedná o hodnotu 6,94%. Česká republika je zařazena do skupiny A1 

rating, dle informací z webových stránek České národní banky, dle toho je určeno riziko 

selhání a to jako rozdíl mezi výnosností dluhopisů s ratingem A1 a výnosností dluhopisů 

s ratingem AAA je 0,98%. Dále tuto hodnotu je nutné upravit o rozdíl prognózovaných 

inflací České republiky a USA. Upravená riziková prémie tedy dosahuje 1,18% (20). 

Dále je potřebné stanovit Beta koeficient, tento ukazatel bude také převzat 

z internetových stránek profesora Damodarana. Pro tento výpočet je stanoven beta 

koeficient na úrovni 1,01 pro strojírenský průmysl (21).   

Koeficient Beta není potřeba přepočítávat na Betu zadluženou, protože podnik nemá 

žádný bankovní úvěr.  

 

Tabulka č. 29: Výpočet metody CAPM (Vlastní zpracování) 

VÝPOČET MODEL CAPM  v % 

Výnosnost desetiletých státních dluhopisů 3,06 

Koeficient Beta  1,01 

Riziková prémie kapitálových trhů  6,94 

Rating České republiky  A1 

Riziko selhání země  0,98 

Riziková prémie ČR upravená o inflaci  1,18 

Náklady na vlastní kapitál  6,97 

Po stanovení všech veličin jsem vypočítala náklady na vlastní kapitál 6,97%.  

 

Náklady na vlastní kapitál pomocí stavebnicové metody  

V praxi se jedná o nejrozšířenější metodu, která pracuje s rizikovou prémií.  

 

Výnosnost bezrizikových aktiv rf 

Tento ukazatel, značen rf,, bude stanoven pomocí výnosností dlouhodobých státních 

dluhopisů za příslušné roky. Jak již bylo stanovené v předchozí metodě CAPM výnosnost 

desetiletých státních dluhopisů je 3,06%. 
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Přirážka za velikost podniku rv. el 

Tento ukazatel je značen rvel, stanovíme ho pomocí součtu vlastního kapitálu, bankovních 

úvěrů a dluhopisů. Jelikož společnost eviduje pouze vlastní kapitál, který je v roce 2017 

ve výši 164 838 tis. Kč.  

Riziková přirážka za velikost podniku je stanovena 4,78%. 

 

Přirážka za podnikatelské riziko podniku rpod 

Tento ukazatel je navázán na produkční sílu, tedy můžeme vypočítat jako poměr EBIT a 

Aktiva. Kde podmínka zní: 

(EBIT/A)<=(UZ/A)*UM. 

Jelikož EBIT/A dosahuje vyšší hodnoty než (UZ/A)*UM tak rpod dosahuje minimální 

hodnoty, které se rovná 2,63% (30, s. 11).  

 

Přirážka za finanční stabilitu rfstab 

Tento ukazatel, dle ministerstva průmyslu, je charakterizován vztahem životností aktiv a 

pasiv a je také navázán na likviditu L3 (30, s. 10).  

Přirážka za finanční stabilitu je charakterizováno, když je L3 větší nebo rovno XL2, 

hodnota XL2 je menší nebo rovna 2,5, tak rfstav= 0,00%. 

 

Výpočet re 

Re= 3,06+4,78+2,63+0,00 

Re= 10,47% 

 

Výpočet WACC  

Vzorec pro výpočet WACC je již představen v teoretické části, pro výpočet je nutné 

stanovit náklady na vlastní a na cizí kapitál, jelikož společnost nevlastní žádný úvěr 

pomocí výpočtu metody CAPM byl stanoven náklad na vlastní kapitál ve výši 6,97, 

pomocí stavebnicové metody jsou náklady na vlastní kapitál ve výši 10,47%. Pro celkové 
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stanovení WACC budou tyto výsledky zprůměrovány. Tedy celková výše průměrných 

nákladů na kapitál jsou ve výši 8,72%.  

4.2 Metoda DCF-Entity  

K stanovení hodnoty DCF entity bude využita dvoufázová metoda. Tato metoda je tedy 

rozdělena do dvou fází, první fáze je na období, které jsme schopni předpovědět a druhá 

fáze je na dlouhé pokračující období.  

Pro první fázi budou využita hodnoty z prognóz a finančního plánu za období 2018-2022.  

 

4.2.1 Pesimistická varianta  

Stanovení hodnoty pro společnost Dieffenbacher CZ bude stanovena ve dvou variantách, 

první bude popsána pesimistická varianta.   

 

První fáze stanovení hodnoty  

Nejdříve bude stanovena první fáze ocenění, kde je potřeba korigovaný provozní 

výsledek hospodaření, který je převzat z předchozích výpočtů. Tento výsledek 

hospodaření je upraven o daň. K tomuto výsledku budou přičteny odpisy, investice do 

provozně nutného dlouhodobého majetku. Z tohoto výpočtu získáme peněžní tok. 

Pomocí odůročitele bude vypočítána současná hodnota první fáze.  

 

Tabulka č. 30: Současná hodnota první fáze , pesimistická varianta v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

Současná hodnota 1. fáze  2018 2019 2020 2021 2022 

KPVH 6878 8654 13187 11396 5961 

Upravená daň 1032 1298 1978 1709 894 

Korigovaný provozní VH po dani  5846 7356 11209 9687 5067 

Odpisy  4550 4546 4753 4750 4695 

Investice do provozně nutného DM 4623 4597 -2625 2938 -2940 

Investice do provozně nutného 

pracovního kapitálu  
8907 -6270 -3176 -9949 -18406 

FCFF 23926 10229 10161 7426 -11584 

Odúročitel pro diskontní míru  0,9197 0,8460 0,7781 0,7157 0,6583 

Současná hodnota 1. fáze  22005 8654 7906 5315 -7626 

Výsledná hodnota 1. fáze  36253 
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Výsledná současná hodnota první fáze diskontovaného cash flow je ve výši 36 253 tis. 

Kč. V tomto výpočtu můžeme vidět, že společnost dosahuje i v pesimistické variantě 

kladných hodnot. Avšak v následující tabulce můžeme vidět, že v pokračující hodnotě 

společnost spadne do záporných hodnot. Je to zapříčeněno výpočtem, který je sestaven 

z FCFF roku 2022, který je vypočítán ve výši -11 584 tis. Kč.  

Pro výpočet pokračující hodnoty diskontovaného peněžního toku je nutné stanovit tempo 

růstu. Tempo růstu je stanoveno pomocí průměrného růstu HDP, který se pohybuje ve 

výši 1,98%.  

 

Tabulka č. 31: Míra růstu reálného HDP (Vlastní zpracování dle: 23) 

Míra růstu reálného HDP v % 

Rok  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Růst HDP  1,70 -1,20 -0,90 2,00 4,30 2,30 4,60 3,00 

Průměrný růst  1,98 

Pomocí tempa růstu je vypočítána pokračující hodnota pesimistické varinaty, který 

můžeme vidět v následující tabulce.  

 

Tabulka č. 32: Pokračující hodnota, pesimistická varianta (Vlastní zpracování) 

Pesimistická varianta  

Pokračující hodnota podniku (v tis. Kč) -11 584 

Tempo růstu g (v %) 1,98 

Peněžní tok navýšen o tempo růstu (v tis. Kč) -11 814 

Pokračující hodnota podniku (v tis. Kč) -236 747 

Odůročitel  0,6583 

Diskontovaná pokračující hodnota (v tis. Kč) -155 851 

V následující tabulce je zpracována výsledná hodnota podniku pro pesimistickou 

variantu.  
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Tabulka č. 33: Výsledná hodnota pesimistické varianty (Vlastní zpracování) 

Výsledná hodnota pesimistická varianta (v tis. Kč) 

Současná hodnota 1. fáze  36 253    

Současná hodnota 2. fáze  -155 851    

Provozní hodnota brutto -119 597    

Úročený cizí kapitál k datu ocenění  0    

Provozní hodnota netto  -119 597    

Neprovozní majetek k datu ocenění  226    

Výsledná hodnota  -119 371    

Výsledná hodnota vychází v záporné hodnotě ve výši -119 371 tis. Kč.  

 

4.2.2 Optimistická varianta  

V této části bude sestavena hodnota podniku pro optimistickou variantu, která je 

sestavena stejnou metodou a výpočty jako předchozí pesimistická varianta.  

 

První fáze stanovení hodnoty  

 

Tabulka č. 34: Současná hodnota první fáze, optimistická varianta (Vlastní zpracování) 

Současná hodnota 1. fáze  2018 2019 2020 2021 2022 

KPVH 17078 26274 48400 79963 104060 

Upravená daň 2562 3941 7260 11994 15609 

Korigovaný provozní VH po dani  14516 22333 41140 67969 88451 

Odpisy  4550 4546 4753 4750 4695 

Investice do provozně nutného DM 4623 -4035 -9166 -9799 -30050 

Investice do provozně nutného 

pracovního kapitálu  
8907 -22948 -15279 -34269 2438 

FCFF 32596 -104 21448 28650 65534 

Odúročitel pro diskontní míru  0,9197 0,8460 0,7781 0,7157 0,6583 

Současná hodnota 1. fáze  29979 -88 16688 20505 43141 

Výsledná hodnota 1. fáze  110225 
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V optimistické variantě je vypočítána současná hodnota první fáze ve výši 110 225 tis. 

Kč. Tento výsledek je zapříčiněn vyším korigovaným provozním výsledkem hospodaření 

a snížením zásob. Společnost v této variantě bude dosahovat kladných hodnot kromě 

prvního analyzovaného roku. 

 

Tabulka č. 35 Pokračující hodnota, optimistická varianta (Vlastní zpracování):  

Optimistická varianta  

Pokračující hodnota podniku (v tis. Kč) 110 225 

Tempo růstu g (v %) 1,98 

Peněžní tok navýšen o tempo růstu (v tis. Kč) 112 407 

Pokračující hodnota podniku (v tis. Kč) 2 252 654 

Odůročitel  0,6583 

Diskontovaná pokračující hodnota (v tis. Kč) 1 482 922 

Pro výpočet druhé fáze ocenění podniku je také stanoveno tempo růstu jak v pesimistické 

variantě, a to dle průměrného vývoje HDP, který je stanoven na 1,98%. V následujícím 

výpočtu bude také počítáno s průměrnými náklady na kapitál ve výši 8,72%. 

Pro optimistickou variantu byla stanovena diskontovaná hodnota druhé fáze ve výši 1 482 

922 tis. Kč. V této variantě se počítá s vyšší pokračující hodnotou. Dále tento výpočet 

bude využit pro výpočet výsledné hodnoty podniku pro optimistickou variantu. Tento 

výsledek můžeme vidět v následující tabulce.  

Tabulka č. 36: Výsledná hodnota optimistické varianty (Vlastní zpracování) 

Výsledná hodnota optimistická varianta (v tis. Kč) 

Současná hodnota 1. fáze  110 225    

Současná hodnota 2. fáze  1 482 922    

Provozní hodnota brutto 1 593 148    

Úročený cizí kapitál k datu ocenění  0    

Provozní hodnota netto  1 593 148    

Neprovozní majetek k datu ocenění  226    

Výsledná hodnota  1 593 374    
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Výsledná hodnota pro optimistickou variantu je 1 593 374 tis. Kč. Tedy můžeme vidět, že 

společnost v optimistické varinatě dosahuje o mnoho vyších hodnot než v pesimistické 

variantě. Je to zapříčeněno plánovanými výstavbami nových výrobních prostor, nákup 

nových výkonnějších strojů na výrobu a snižování zásob, využivání materiálu více 

efektivně.  

 

4.2.3 Shrnutí stanovení hodnoty  

V této kapitole byla vypracována závěrečná fáze diplomové práce a to ocenění podniku 

pomocí metody diskutovaného peněžního toku.  

Pro stanovení hodnoty podniku jsem nejdříve musela určit průměrné náklady na kapitál. 

Jelikož společnost neeviduje cizí kapitál, jedná se pouze o náklad na vlastní kapitál. Pro 

stanovení nákladů na vlastní kapitál jsem využila metodu CAPM a stavebnicovou 

metodu. Pro CAPM byl stanoven náklad na vlastní kapitál ve výši 6,97%                 

a ve stavebnicové metodě je stanoven náklad na vlastní kapitál ve výši 10,47%. Tyto 

hodnoty se zprůměrovaly a náklady na vlastní kapitál byly určeny ve výši 8,72%. 

V další části je zpracován výpočet diskontovaného peněžního toku. Diskontované CF je 

vypracováno ve dvou variantách, v pesimistické a v optimistické variantě. Jako první je 

určena hodnota podniku v pesimistické variantě. První fáze pesimistické variantě je 

stanovena pomocí korigovaného provozní výsledek hospodaření, ke kterému jsou 

přičteny odpisy, investice do dlouhodobého majetku a do provozně nutného kapitálu. 

Výsledek je poté diskontován a je získána hodnota první fáze. Pesimistická hodnota první 

fáze se pohybuje v prvních letech v kladných hodnotách avšak v posledním roce je 

výsledek záporný a to ovlivňuje další výpočet výsledné hodnoty pesimistické varianty.  

K výpočtu druhé fáze je potřeba stanovit tempo růstu cash flow, značeno g. Tempo růstu 

je stanoveno pomocí průměrného růstu HDP za posledních 8 let. Tempo růstu je 

stanoveno ve výši 1,98% pro pesimistickou i optimistickou varinatu výpočtu.  

V dalším kroku je určena pokračující hodnota pesimistické varianty, která dosahuje 

hodnoty téměř -119 miliónů, dle toho je stanovena výsledná hodnota, jedná se o součet 

první a druhé fáze a neprovozního majetku k datu ocenění. V pesimistické variantě 

dosahuje podnik záporné hodnoty -119 miliónů Kč. Tento výsledek je však ovlivněn 
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v posledním prognózovaném roce v první fázi, který dosahuje částky –7 miliónů, tedy 

tento výsledek je v budoucnu spíše nepravděpodobný, protože společnost se této situaci 

snaží vyvarovat. Je to tedy velmi pesimistický náhled jak by společnost mohla dopadnout 

kdyby přicházela o své zákazníky tím, že by neplnila své zakázky v čas a v takové kvalitě 

jakou slibuje a držela by si vysoké zásoby a tím zadržovala svůj kapitál.  

V optimistické variantě dosahuje cash flow kladných hodnot kromě druhého 

prognózovaného roku, kdy peněžní tok dosahuje –104 000 Kč. V dalších letech 

diskontované cash flow dosahuje čím dál vyšších hodnot, v posledním roce dosahuje 

téměř 65 miliónů Kč. Dále pokračuje stanovení pokračující hodnoty a výsledné hodnoty. 

Výsledná hodnota je sestavena stejně, jak je sestavena v pesimistické variantě, jen 

v optimistické variantě dosahuje výsledná hodnota více než 1 miliardu.  

 

4.3 Účetní hodnota podniku  

V této kapitole bude zprcována účetní metoda, která pracuje pouze s historickými cenami 

a výsledek se tedy velmi liší ode předchozích provedených analýz. Tato metoda je 

základna pro posuzování hodnoty podniku pomocí metody diskontovaného peněžního 

toku. Ocenění touto metodou je k datu 31.12.2017.  

Účetní hodnota může být stanovena pomocí vlastního kapitálu ke dni ocenění, který se 

pohybuje ve výši 164 838 tis. Kč.  

A nebo účetní hodnotu můžeme stanovit pomocí následující tabulky.  
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Tabulka č. 37: Účetní hodnota podniku v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

Dlouhodobý majetek  72073 

Oběžná aktiva  149397 

Zásoby 44304 

Dl. Pohledávky  226 

Kr. pohledávky  76584 

Kr. finanční majetek 28283 

Celkem 221470 

  

Cizí zdroje 54695 

Rezervy  11788 

Dl. Závazky  0 

Kr. závazky 42907 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 

Celkem  54695 

Výsledná hodnota podniku činí 166 775 tis. Kč.  

Můžeme vidět, že výsledky vlastního kapitálu a hodnoty vypočítané v předchozí tabulce 

dosahují téměř stejných hodnot. Tedy účetní hodnota je stanovena ve výši 166 775 tis. 

Kč.  

 

4.4 Shrnutí vlastního návrhu  

Hodnota podniku byla stanovena pomocí tří metod, a to metodou diskontovaných 

peněžních toků a účetní hodnoty.  

Pro nejvýhodnější stanovení hodnoty podniku je metoda diskontovaných peněžních toků, 

která pro pesimistickou hodnotu dosahuje záporných hodnot -119 371 tis. Kč a pro 

optimistickou variantu ve výši 1 593 374 tis. Kč.  

Účetní metodou byla hodnota stanovena ve výši 166 775 tis. Kč. Tedy můžeme vidět že 

rozdíl je mezi touto hodnotou a hodnotami je velmi velký. Účetní hodnota však vychází 

pouze z historických dat a tedy není brán v úvahu budoucí vývoj.  
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Pro výpočet hodnoty podniku byly použity hodnoty z účetních výkazů a z informací 

přímo z podniku. Avšak můžeme vidět, že tato prognóza reaguje buď velmi negativně 

nebo naopak velmi otimisticky do budoucna. Lze předpokládat, že společnost nedojde do 

takového stavu jak je představeno v pesimistické varinatě, protože má své stálé 

zákazníky, kteří tyto lisy budou stále potřebovat. To je stejné i v případě jejich druhé 

produkce v podobě strojů, které se využívají na stavbách. 
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ZÁVĚR  

Cílem diplomové práce bylo stanovení hodnoty společnosti Dieffenbacher CZ 

k 31.12.2017. K stanovení hodnoty byla využita metoda výnosová a to metoda 

diskontovaného peněžního toku.  

Pro stanovení hodnoty jsou důležité předchozí vypracované analýzy, které se nachází 

v analytické části diplomové práce. Pro vypracování těchto analýz byly využity 

informace přímo z podniku a z účetních výkazů za analyzované roky 2013-2017.  

Nejprve byla vapracována stratregická analýza, kde byly stanoveny faktory, které mohou 

ovlivnit vývoj společnosti na českém trhu. Jedná se o změny v dodacích položkách 

Incoterms, jelikož společnost dodává stroje po celé Evropě, ale i po celém světě. Dále byl 

zhodnocen vývoj HDP, inflace a růst mezd v České republice. Ve strategické analýze 

bylo stanoveno, že společnost má na českém trhu pouze jednoho konkurenta a společnost 

není prozatím ohrožena vstupem nového konkurenta ani náhradou za substitut.  

Následně byla vypracována finanční analýza, kde bylo zjištěno, že společnost má 

rostoucí dlouhodbý majetek, jelikož se naží stále zvětšovat, v posledním sledovaném roce 

společnost postavila novou výrobní halu a nyní plánuje výstavbu administrativní haly. 

Dále byly pomocí ukazatelů odhaleny výsoké zásoby, které se společnost snaží soustavně 

snižovat a nakupovat materiál přímo na zakázky a ne do zásoby. Společnost je sestavena 

z 70% oběžnými aktiv a v pasivech z 70% vlastním kapitálem, společnost neeviduje 

bankovní úvěr ani jiné výpůjčky. Společnost disponuje dobrou likviditou, ale měla by se 

zaměřit na rentabilitu a na doba obratu pohledávek, kde výsledky nejsou vyhovující. Tyto 

výsledky a výsledky z předchozích analýz jsou shrnuty ve SWOT analýze, kde jsou 

vyobrazeny i příležitosti a hrozby, které mohou společnost potkat.  

Pro zpracování dálší části diplomové práce bylo důležité stanovit aktiva na provozně 

nutná a nepotřebná, mezi potřebná aktiva jsem zařadila pozemky, zásoby, pohledávky            

a závazky a peníze. Dále byl určen korigovaný provozní výsledek hospodaření, který 

bude také potřeba pro další výpočty, jedná se o provozní výsledek hospodaření zbaven           

o dlouhodobý majetek. Po určení těchto ukazatelů byly provedeny analýzy a prognózy 

generátorů hodnoty, kde byly stanoveny tržby, zisková marže, pracovní kapitál          

a investice do dlouhodobého majetku. Dle těchto prognóz byl následně sestaven finanční 

plán. Prognózy i finanční plán byl sestaven v pesimistické a optimistické variantě.  
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Pro pesimistickou varinatu byly tržby určeny v 8% průměrným růstu, tedy pomalejší růst 

než doposud. Je to zapříčeněno tím, že společnost nebude zvládat zpracovat své zakázky 

včas. Bude si držet vysoký pracovní kapitál, kde budou mít nejvyšší hodnotu zásoby a 

krátkodobý finanční majetek. Společnost v pesimistické variantě má v plánu investice do 

dlouhodobého majetku, ale spíše jen ve výměně starých strojů, které budou potřeba 

nahradit novými stroji. V optimistické variantě má společnost průměrný růst tržeb 

stanoven až na 25%, společnost se v této varinatě bude snažit snižovat své zásoby, 

zvyšovat pohledávky. Bude více plánů do investic do dlouhodobého majetku, v plánu 

jsou nové stroje, firemní automobily a výrobní a administrativní prostory, který jsou pro 

další růst společnosti velmi důležité.  

V poslední části diplomové práce je zpracován vlastní návrh řešení a to ocenění podniku, 

které je stanoveno pomocí diskontovaného peněžního toku. Pro stanovení hodnoty 

podniku bylo nejprve důležité určit průměrné náklady na kapitál, jelikož společnost 

neeviduje cizí kapitál, tak se jedná pouze o náklady na vlastní kapitál. Tyto náklady byly 

vypočítány pomocí metody CAPM a pomocí stavebnicové metody. Náklady na kapitál 

jsou ve výši 8,72%. Pro stanovení hodnoty podniku bylo dále stanoveno i tempo růstu ve 

výši 1,98%.  

Výpočet diskontovaného peněnžního toku je ve dvou fázích, v první fázi pesimistická 

varianta dosahuje záporných hodnot. V optimistické variantě dosahuje společnost naopak 

velmi vysokých kladných hodnot. Následně je stanovená druhá fáze pro obě dvě varinaty, 

kde pesimistická varianta dosahuje -155 851 tis. Kč a optimistická varianta více než 

jednu miliardu. Výsledná hodnota je vypočítána sečtěním těchto dvou fází a 

neprovozního majetku společnosti ke dni ocenění. Pesimistická varianta dosahuje 

výsledné hodnoty -119 371 tis. Kč. Optimistická vaianta dosahuje 1 593 374 tis. Kč. 

Tedy můžeme vidět, že se jedná o velký rozdíl. Dále byla stanovena i účetní hodnota 

podniku, která vychází z historických dat, tata metoda byla stanovena ve výši 166 775 tis. 

Kč. Avšak tato metoda by se měla brát pouze jako orientační, protože nebere v úvahu 

budoucí vývoj podniku.   
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Příloha č. 1: Rozvaha Dieffenbacher CZ pro roky 2013-2017 (Vlastní zpracování dle: 24, 25, 26, 27, 28) 

Aktiva  
  

2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem  189 100 217 215 202 402 224 086 221 470 

Pohledávky za upsaný základní kapitál  0 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek  63 556 66 879 64 261 60 379 72 073 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek  63 556 66 879 64 261 60 379 72 073 

Pozemky  12 475 12 475 12 475 12475 12475 

Stavby 44 144 41 947 39 749 37552 35354 

Hmotné movité věci a jejich soubory  6 937 11 744 10 155 9581 7420 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 693 1 862 751 16784 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. 

Majetek 
0 20 20 

771 16824 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva  125 544 150 336 138 141 163 634 149 397 

Zásoby  50 594 59 887 34 348 39 307 44 304 

Materiál  6 069 10 261 7 930 9761 12091 

Nedokončená výroba a polotovary  43 297 49 024 26 414 29157 29440 

Výrobky  0 0 0 0 0 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  0 0 0 0 0 

Zboží  0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na zásoby  1 228 602 4 389 2773 

Dlouhodobé pohledávky  930 1 143 846 656 226 

Odložená daňová pohledávky  0 1 143 846 656 226 

Krátkodobé pohledávky  37 060 78 375 90 405 100 110 76 584 

Pohledávky z obchodních vztahů  34 569 72 926 85 073 93446 75483 

Pohledávky ostatní  2 491 5 449 5 332 6664 1101 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  0 0 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky  1 999 5 336 4 819 6297 845 

Krátkodobé poskytnuté zálohy  469 105 513 299 104 

Dohadné účty aktivní  0 0 0 0 115 

Jiné pohledávky  23 8 0 68 37 

Krátkodobý finanční majetek  36 960 10 931 12 542 23 561 28 283 

Peníze  123 333 329 37 165 

Účty v bankách  36 837 10 598 12 213 23524 28118 

Krátkodobé cenné papíry a podíly  0 0 0 0 0 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek  0 0 0 0 0 

Časové rozlišení  0 0 0 73 0 



 

ii 

 

Náklady příštích období 0 0 0 0 0 

Komplexní náklady příštích období  0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období  0 0 0 0 0 

Pasiva            

Pasiva celkem  189 100 217 215 202 402 224 086 221 470 

Vlastní kapitál  137 472 151 307 147 114 154 738 164 838 

Základní kapitál  22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 

Základní kapitál  22 500 22 500 22 500 22500 22500 

Kapitálové fondy  0 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku  
3 494 0 0 0 0 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond  3 494 0 0 0 0 

Statutární a ostatní fondy  0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let  102 666 114 972 128 808 124 614 132 238 

Nerozdělený zisk minulých let  102 666 114 972 128 808 124614 132238 

Neuhrazená ztráta minulých let  0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného úč. Období 

/+-/ 
8 812 13 835 -4 194 7 624 10 100 

Cizí zdroje  51 328 65 784 55 288 69 348 54 695 

Rezervy  8 981 12 773 10 308 14 414 11 788 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů  4 000 6 000 4 000 7789 7577 

Rezervy na důchody a podobné závazky  0 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmu  0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy  4 961 6 773 6 308 6625 4211 

Dlouhodobé závazky  0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky  42 647 53 011 44 980 54 934 42 907 

Závazky z obchodních vztahů  11 209 25 581 39 807 34977 24340 

Závazky - podstatný vliv 0 0       

Závazky ke společníkům, členům družstva 0 0       

Závazky k zaměstnancům  1231 1 624 1 368 1535 1637 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění  
1 135 1 453 1 428 

1119 1625 

Stát - daňové závazky a dotace  394 2 150 530 798 2580 

Krátkodobé přijaté zálohy  28 599 22 083 0 14177 12642 

Vydané dluhopisy  0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní  30 55 1 796 2275 0 

Jiné závazky  49 65 49 53 83 

Bankovní úvěry a výpomoci  0 0 0 0 0 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 



 

iii 

 

Časové rozlišení  0 124 0 0 1937 

Výdaje příštím období 0 124 0 0 0 

Výnosy příštích období 0 0 0 0 1937 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát Dieffenbacher CZ 2013-2017 (Vlastní zpracování dle 24, 25, 26,27, 28) 

VZAZ  

účetní období (v tis. Kč)  

2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby za prodej zboží  1 614 565 248 362 1509 

Náklady za prodej zboží  1 013 414 182 201 1108 

Obchodní marže  601 151 66 161 401 

Výkony  148 176 239 843 219 507 260093 244182 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  161 007 234 116 242 117 262 836 244 465 

Změna stavu zásob vlastní činnosti  -12 831 5 727 -22 610 -2 743 -283 

Aktivace  0 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba  110 429 181 453 187 604 215 896 192 320 

Spotřeba materiálu a energie  68 494 136 092 113 266 144 544 137 836 

Služby  41 935 46 361 74 338 71 151 53 376 

Přidaná hodnota  38 348 58 541 31 969 -  -  

Osobní náklady  25 309 33 377 35 045 34 407 38 756 

Mzdové náklady  18 628 24 687 25 876 25 338 28 550 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva  0 0 0 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní poj.  6 191 8 100 8 513 8 339 9 431 

Daně a poplatky  137 144 151 730 775 

Odpisy dl. Nehmotného a hmotného majetku  3 799 4 058 4 394 4 465 4 559 

Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu 419 499 543 249 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období  

-336 3 938 -2 419 4 106 -2 625 

Ostatní provozní výnosy  176 99 1 125 1616 1 140 

Ostatní provozní náklady  465 342 199 4563 -1291 

Provozní výsledek hospodaření  9 569 17 258 -3 733 8 226 12 931 

Výnosové úroky 51 45 20 18 0 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 2 097 537 301 318 536 

Ostatní finanční náklady  775 696 485 332 936 

Finanční výsledek hospodaření  1 373 -114 -164 4 -400 

Daň z příjmu za běžnou činnost  2 130 3 309 297 416 2001 

Výsledek hospodaření za účetní období  8 812 13 835 -4 194 7 624 10 100 

Výsledek hospodaření před zdaněním  10 942 17 144 -3 897 8 230 12 531 
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Příloha č. 3: Horizontální analýza aktiv (Vlastní zpracování dle: 24, 25, 26, 27, 28) 

AKTIVA  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

v tis. Kč  % v tis. Kč  % v tis. Kč  % 
v tis. 

Kč  
% 

Aktiva celkem  28 115 14,87 -14 813 -6,82 21 684 10,71 -2 616 -1,17 

Dlouhodobý majetek 3 323 5,23 -2 618 -3,91 -3 882 -6,04 11 694 19,37 

Dlouhodobý neh. majetek  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobý hm. Majetek 3 323 5,23 -2 618 -3,91 -3 882 -6,04 11 694 19,37 

Oběžná aktiva  24 792 19,75 -12 195 -8,11 25 493 18,45 -14 237 -8,70 

Zásoby  9 293 18,37 -25 539 -42,65 4 959 14,44 4 997 12,71 

Materiál 4 192 69,07 -2 331 -22,72 1 831 23,09 2330 23,87 

Nedokončená výroba a 

polotovary  
5 727 13,23 -22 610 -46,12 2 743 10,38 283 0,97 

Dlouhodobé pohledávky  213 22,90 -297 -25,98 -190 -22,46 -430 -65,55 

Krátkodobé pohledávky  41 315 111,48 12 030 15,35 9 705 10,74 -23 526 -23,50 

Krátkodobý finanční 

majetek  
-26 029 -70,42 1 611 14,74 11 019 87,86 4 722 20,04 

Peníze 210 170,73 -4 -1,20 -292 -88,75 128 345,95 

Účty v bankách  -26 239 -71,23 1 615 15,24 11 311 92,61 4594 19,53 

 

Příloha č. 4: Horizontální analýza pasiv (Vlastní zpracování dle: 24, 25, 26, 27, 28) 

PASIVA 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

v tis. Kč % 
v tis. 

Kč 
% v tis. Kč % 

v tis. 

Kč 
% 

Pasiva celkem  28 115 14,87 -14 813 -6,82 21 684 10,71 -2 616 -1,17 

Vlastní kapitál  13 835 10,06 -4 193 -2,77 7 624 5,18 10 100 6,53 

Základní kapitál  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku  

-3 494 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospodaření 

minulých let  
12 306 11,99 13 836 12,03 -121 184 -94,08 2 476 32,48 

Výsledek hospodaření 

běžného úč. Období 
5 023 57,00 -18 029 -130,31 11 818 -281,78 2 476 32,48 

Cizí zdroje 14 456 28,16 -10 496 -15,96 14 060 25,43 -14 653 -21,13 

Rezervy  3 792 7,39 -2 465 -19,30 4 106 39,83 -2 626 -18,22 

Krátkodobé závazky  10 364 24,30 -8 031 -15,15 9 954 22,13 -12 027 -21,89 

Závazky z obchodních 

vztahů  
14 372 128,22 14 226 55,61 -4 830 -12,13 -10 637 -30,41 

Závazky k 

zaměstnancům  
393 31,93 -256 -15,76 167 12,21 102 6,64 
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Příloha č. 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (Vlastní zpracování dle: 24, 25, 26, 27, 28) 

VZAZ 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

v tis. Kč % v tis. Kč % 
v tis. 

Kč 
% v tis. Kč % 

Tržby za prodej zboží -1 049 -64,99 -317 -56,11 114 45,97 1147 316,85 

Náklady za prodej zboží  -599 -59,13 -232 -56,04 19 10,44 907 451,24 

Obchodní marže  -450 -74,88 -85 -56,29 95 143,94 240 149,07 

Výkony  91 667 61,86 -20 336 -8,48 -3 611 -1,65 -23 576 -10,92 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
18 558 11,53 -28 337 -12,10 20 719 8,56 -18 371 -6,99 

Výkonová spotřeba  71 024 64,32 6 151 3,39 28 292 15,08 -23 576 -10,92 

Osobní náklady  8 068 31,88 1 668 5,00 -638 -1,82 4 349 12,64 

Mzdové náklady 6 059 32,53 1 189 4,82 -538 -2,08 3 212 12,68 

Tržby z projede dl. 

majetku a materiálu  
80 19,09 44 8,82 -294 -54,14 -249 -100,00 

Provozní výsledek 

hospodaření  
7 689 80,35 -20 991 -121,63 11 959 -320,36 4 705 57,20 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-1 487 -108,30 -50 43,86 168 -102,44 -404 -10100,00 

Výsledek hospodaření za 

účetní období 
5 023 57,00 -18 029 -130,31 11 818 -281,78 2 476 32,48 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním  
6 202 56,68 -21 041 -122,73 12 127 -311,19 4 301 52,26 
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Příloha č. 6: Plánovaná rozvaha, pesimistická varianta (Vlastní zpracování) 

Aktiva  
Účetní období (v tis. Kč ) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Aktiva celkem  212 813    227 028    266 969    308 113    355 401    

Dlouhodobý majetek  67 450    62 853    65 478    62 540    65 480    

Dlouhodobý nehmotný majetek  0    0    0    0    0    

Dlouhodobý hmotný majetek  67 450    62 853    63 547    58 750    54 055    

Pozemky  12 475    12 475    12 475    12 475    12 475    

Stavby 35 700    30 540    29 460    25 600    23 500    

Hmotné movité věci a jejich soubory  8 450    15 738    17 918    18 225    15 680    

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
10 825    4 100    3 694    2 450    2 400    

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmot. Majetek 
0    0    0    0    0    

Dlouhodobý finanční majetek 0    0    0    0    0    

Oběžná aktiva  145 363    164 175    201 491    245 573    289 921    

Zásoby  41 169    43 227    49 711    58 162    63 978    

Materiál  10 292    8 645    14 416    17 449    15 995    

Nedokončená výroba a polotovary  27 995    30 259    32 809    36 060    43 185    

Výrobky  0    0    0    0    0    

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  0    0    0    0    0    

Zboží  0    0    0    0    0    

Poskytnuté zálohy na zásoby  2 882    4 323    2 486    4 653    4 798    

Dlouhodobé pohledávky  211    221    254    297    327    

Krátkodobé pohledávky  71 164    74 722    75 450    80 510    95 592    

Pohledávky z obchodních vztahů  67 606    69 118    68 660    75 679    90 334    

Pohledávky ostatní  3 558    5 604    6 791    4 831    5 258    

Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění  
0    0    0    0    0    

Stát - daňové pohledávky  2 669    4 259    5 229    3 864    4 101    

Krátkodobé poskytnuté zálohy  860    1 300    1 506    928    1 128    

Dohadné účty aktivní  0    0    0    0    0    

Jiné pohledávky  30    45    56    38    29    

Krátkodobý finanční majetek  32 819    46 004    76 076    106 604    130 024    

Peníze  295    460    746    800    962    

Účty v bankách  32 524    45 544    75 331    105 805    129 062    

Krátkodobé cenné papíry a podíly  0    0    0    0    0    

Časové rozlišení  0    0    0    0    0    

Pasiva            

Pasiva celkem  212 813    227 028    266 969    308 113    355 400    

Vlastní kapitál  161 989    173 663    205 599    236 310    291 416    



 

viii 

 

Základní kapitál  22 500    22 500    22 500    22 500    22 500    

Základní kapitál  22 500    22 500    22 500    22 500    22 500    

Kapitálové fondy  0    0    0    0    0    

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku  
0    0    0    0    0    

Výsledek hospodaření minulých let  132 992    143 227    171 421    204 449    262 937    

Nerozdělený zisk minulých let  132 992    143 227    171 421    204 449    262 937    

Neuhrazená ztráta minulých let  0    0    0    0    0    

Výsledek hospodaření běžného úč. 

Období /+-/ 
6 497    7 936    11 678    9 361    5 979    

Cizí zdroje  50 824    53 366    61 370    71 803    63 984    

Rezervy  10 954    11 501    13 227    15 475    12 023    

Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů  
6 025    5 981    7 539    10 059    6 973    

Rezervy na důchody a podobné 

závazky  
0    0    0    0    0    

Rezerva na daň z příjmu  0    0    0    0    0    

Ostatní rezervy  4 929    5 521    5 687    5 416    5 050    

Dlouhodobé závazky  0    0    0    0    0    

Krátkodobé závazky  39 871    41 864    48 144    56 328    51 961    

Závazky z obchodních vztahů  24 959    26 455    29 436    33 915    31 302    

Závazky - podstatný vliv 0    0    0    0    0    

Závazky ke společníkům, členům 

družstva 
0    0    0    0    0    

Závazky k zaměstnancům  1 595    1 675    2 407    3 098    2 858    

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění  
1 515    1 340    2 046    2 633    2 429    

Stát - daňové závazky a dotace  199    209    241    282    260    

Krátkodobé přijaté zálohy  11 562    12 141    13 962    16 335    15 069    

Vydané dluhopisy  0    0    0    0    0    

Dohadné účty pasivní  0    0    0    0    0    

Jiné závazky  40    45    52    65    43    

Bankovní úvěry a výpomoci  0    0    0    0    0    
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Příloha č. 7: Plánovaný výkaz zisku a ztráty, pesimistická varianta (Vlastní zpracování) 

VZAZ  

účetní období (v tis. Kč)  

2018 2019 2020 2021 2022 

Tržby za prodej zboží  1 143    1 200    2 208    2 745    1 776    

Náklady za prodej zboží  839    881    1 621    2 015    1 304    

Obchodní marže  304    319    587    729    472    

Výkony  223 146    239 173    279 718    328 458    357 823    

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb  
226 281    237 115    273 234    320 007    352 007    

Změna stavu zásob vlastní činnosti  -3 135    2 058    6 484    8 451    5 816    

Aktivace  0    0    0    0    0    

Výkonová spotřeba  181 219    184 260    227 016    267 193    283 426    

Spotřeba materiálu a energie  117 792    118 479    179 116    213 754    212 570    

Služby  63 427    65 781    47 900    53 439    70 857    

Osobní náklady  35 549    46 531    41 399    52 456    63 452    

Mzdové náklady  26 129    34 805    30 635    39 342    46 637    

Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva  
0    0    0    0    0    

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní poj.  
8 622    11 486    10 110    12 983    15 390    

Daně a poplatky  798    240    654    131    1 424    

Odpisy dl. Nehmotného a hmotného 

majetku  
4 550    4 546    4 753    4 750    4 695    

Tržby z prodeje dlouh. majetku a 

materiálu 
1 143    1 680    552    161    1 421    

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období  
-834    547    1 725    2 249    -3 452    

Ostatní provozní výnosy  4 500    1 175    333    4 405    3 015    

Ostatní provozní náklady  0    0    886    899    141    

Provozní výsledek hospodaření  6 941    7 557    13 614    10 704    7 565    

Výnosové úroky 0    0    0    0    0    

Nákladové úroky 0    0    0    0    0    

Ostatní finanční výnosy 1 301    2 345    450    1 269    456    

Ostatní finanční náklady  221    105    325    416    639    

Finanční výsledek hospodaření  1 080    2 240    125    853    -183    

Daň z příjmu za běžnou činnost  1 524    1 861    2 061    2 196    1 403    

Výsledek hospodaření za účetní 

období  
6 497    7 936    11 678    9 361    5 979    
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Výsledek hospodaření před 

zdaněním  
8 021    9 797    13 739    11 557    7 382    

 

 

 

Příloha č. 8: Plánovené cash flow, pesimistická varianta (Vlastní zpracování) 

   V tis. Kč za období 2018 2019 2020 2021 2022 

P 
Stav peněžních prostředků na 

začátku období 
28 283    32 819    46 004    76 076    106 604    

1 
Výsledek hospodaření za účetní 

období 
6 497    7 936    11 678    9 361    5 979    

2 Účetní odpisy DHM a DNM 4 550    4 546    4 753    4 750    4 695    

3 Změna stavu rezerv -834    547    1 725    2 249    -3 452    

4 
Změna stavu časového rozlišení a 

doh. účtů 
0    0    0    0    0    

5 Změna stavu zásob -3 135    2 058    6 484    8 451    5 816    

6 Změna stavu pohledávek 8 524    3 568    728    5 060    15 082    

7 
Změna stavu kr.závazků, bez KÚ a 

fin.výpomocí 
-3 036    1 993    6 280    8 184    -4 367    

A 
Čistý peněžní tok z běžné a 

mim.činnosti 
12 566    20 648    31 648    38 055    23 753    

8 Nabytí DHM a DNM  -4 623    -4 597    2 625    -2 938    2 940    

9 odpisy -4 550    -4 546    -4 753    -4 750    -4 695    

10 
Tržby z prodeje dlouh. majetku a 

materiálu 
1 143    1 680    552    161    1 421    

B 
Čistý peněžní tok z investiční 

činnosti 
-8 030    -7 463    -1 576    -7 527    -334    

11 
Změna stavu dlouh.závazků bez 

úvěrů 
0    0    0    0    0    

12 Zvýšení stř. a dlouh. úvěrů 0    0    0    0    0    

13 změna stavu zákadního kapitálu 0    0    0    0    0    

C 
Čistý peněžní tok z finanční 

činnosti 
0    0    0    0    0    

D 
Čistý peněžní tok                

(A+B+C) 
4 536    13 185    30 072    30 528    23 419    

E 
Hotovost na konci roku  

(A1-9.1)  =  (P+A+B+C) 
32 819    46 004    76 076    106 604    130 024    
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Příloha č. 9: Plánovaná rozvaha, optimistický plán (Vlastní zpracování) 

Aktiva  
účetní období (v tis. Kč)  

2018 2019 2020 2021 2022 

Aktiva celkem  278 434    328 435    391 544    506 554    685 437    

Dlouhodobý majetek  67 450    71 485    80 651    90 450    120 500    

Dlouhodobý nehmotný majetek  0    0    0    0    0    

Dlouhodobý hmotný majetek  67 450    68 113    79 387    85 725    86 575    

Pozemky  12 475    12 475    12 475    12 475    12 475    

Stavby 35 700    35 800    45 300    45 300    45 700    
Hmotné movité věci a jejich 

soubory  
8 450    15 738    17 918    25 500    26 000    

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
10 825    4 100    3 694    2 450    2 400    

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmot. Majetek 
0    0    0    0    0    

Dlouhodobý finanční majetek 0    0    0    0    0    

Oběžná aktiva  210 984    256 950    310 893    416 104    564 937    

Zásoby  48 695    48 500    45 230    41 780    39 540    

Materiál  12 174    13 095    13 569    14 623    9 885    
Nedokončená výroba a 

polotovary  
33 112    32 980    29 626    25 277    28 152    

Výrobky  0    0    0    0    0    

Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny  
0    0    0    0    0    

Zboží  0    0    0    0    0    

Poskytnuté zálohy na zásoby  3 409    2 425    2 035    1 880    1 503    

Dlouhodobé pohledávky  211    221    254    297    327    

Krátkodobé pohledávky  84 173    100 008    105 209    125 834    130 560    

Pohledávky z obchodních vztahů  77 439    95 008    93 636    119 542    121 421    

Pohledávky ostatní  6 734    5 000    11 573    6 292    9 139    
Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění  
0    0    0    0    0    

Stát - daňové pohledávky  3 704    3 250    7 870    4 719    6 854    

Krátkodobé poskytnuté zálohy  2 980    1 700    3 653    1 523    2 235    

Dohadné účty aktivní  0    0    0    0    0    

Jiné pohledávky  50    50    50    50    50    

Krátkodobý finanční majetek  77 905    108 221    160 200    248 193    394 510    

Peníze  701    1 082    801    1 489    2 170    

Účty v bankách  77 204    107 139    159 399    246 704    392 340    

Krátkodobé cenné papíry a podíly  0    0    0    0    0    

Časové rozlišení  0    0    0    0    0    

Pasiva            

Pasiva celkem  278 434    328 435    391 544    506 554    685 437    
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Vlastní kapitál  213 062    276 117    340 688    465 499    616 406    

Základní kapitál  22 500    22 500    22 500    22 500    22 500    

Základní kapitál  22 500    22 500    22 500    22 500    22 500    

Kapitálové fondy  0    0    0    0    0    

Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku  
0    0    0    0    0    

Výsledek hospodaření 

minulých let  
174 540    230 257    277 537    375 159    508 871    

Nerozdělený zisk minulých let  0    0    0    0    0    

Neuhrazená ztráta minulých let  0    0    0    0    0    

Výsledek hospodaření běžného 

úč. Období /+-/ 
16 022    23 360    40 651    67 840    85 035    

Cizí zdroje  65 372    52 319    50 856    41 055    69 031    

Rezervy  12 956    6 548    10 604    17 065    25 455    

Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů  
7 126    3 601    5 832    9 386    14 000    

Rezervy na důchody a podobné 

závazky  
0    0    0    0    0    

Rezerva na daň z příjmu  0    0    0    0    0    

Ostatní rezervy  5 830    2 947    4 772    7 679    11 455    

Dlouhodobé závazky  0    0    0    0    0    

Krátkodobé závazky  52 416    45 771    40 252    23 990    43 576    

Závazky z obchodních vztahů  32 972    28 648    24 785    14 752    26 836    

Závazky - podstatný vliv 0    0    0    0    0    

Závazky ke společníkům, členům 

družstva 
0    0    0    0    0    

Závazky k zaměstnancům  2 097    1 831    2 013    1 200    2 179    
Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění  

1 835    1 739    1 530    912    1 656    

Stát - daňové závazky a dotace  262    229    201    120    218    

Krátkodobé přijaté zálohy  15 201    13 273    11 673    6 957    12 637    

Vydané dluhopisy  0    0    0    0    0    

Dohadné účty pasivní  0    0    0    0    0    

Jiné závazky  50    50    50    50    50    

Bankovní úvěry a výpomoci  0    0    0    0    0    
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Příloha č. 10: Plánovaný výkaz zisku a ztráty, optimistický plán (Vlastní zpracování) 

VZAZ  
účetní období (v tis. Kč)  

2018 2019 2020 2021 2022 

Tržby za prodej zboží  1 352    3 244    3 322    4 405    7 398    

Náklady za prodej zboží  879    2 433    2 259    2 995    5 031    

Obchodní marže  473    811    1 063    1 410    2 367    

Výkony  271 768    320 659    407 007    553 961    729 449    

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb  
267 377    320 853    410 277    557 411    731 689    

Změna stavu zásob vlastní činnosti  4 391    -195    -3 270    -3 450    -2 240    

Aktivace  0    0    0    0    0    

Výkonová spotřeba  217 414    240 494    293 045    398 852    510 614    

Spotřeba materiálu a energie  141 319    156 321    219 784    347 001    413 598    

Služby  76 095    84 173    73 261    51 851    97 017    

Osobní náklady  45 960    54 668    69 451    86 799    115 638    

Mzdové náklady  34 010    40 454    51 394    64 231    85 572    

Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva  
0    0    0    0    0    

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní poj.  
8 503    10 923    14 390    19 269    25 672    

Daně a poplatky  3 447    3 291    3 667    3 298    4 394    

Odpisy dl. Nehmotného a hmotného 

majetku  
4 550    4 546    4 753    4 750    4 695    

Tržby z prodeje dlouh. majetku a 

materiálu 
1 622    324    1 661    2 937    740    

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období  

1 168    -6 408    4 056    6 461    8 390    

Ostatní provozní výnosy  11 593    10 999    4 651    8 533    0    

Ostatní provozní náklady  0    78    1 128    0    5 200    

Provozní výsledek hospodaření  18 700    26 599    50 061    82 900    104 799    

Výnosové úroky 0    0    0    0    0    

Nákladové úroky 0    0    0    0    0    

Ostatní finanční výnosy 1 301    2 345    450    1 269    456    

Ostatní finanční náklady  221    105    325    416    639    

Finanční výsledek hospodaření  1 080    2 240    125    853    -183    

Daň z příjmu za běžnou činnost  3 758    5 479    9 535    15 913    19 947    

Výsledek hospodaření za účetní 

období  
16 022    23 360    40 651    67 840    85 035    

Výsledek hospodaření před 

zdaněním  
19 780    28 839    50 186    83 753    104 982    
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Příloha č. 11: Plánovené cash flow, optimistický plán (Vlastní zpracování) 

   V tis. Kč za období 2018 2019 2020 2021 2022 

P 
Stav peněžních prostředků na 

začátku období 
28 283    77 905    108 221    160 200    248 193    

1 Výsledek hospodaření za účetní období 16 022    23 360    40 651    67 840    85 035    

2 Účetní odpisy DHM a DNM 4 550    4 546    4 753    4 750    4 695    

3 Změna stavu rezerv 1 168    -6 408    4 056    6 461    8 390    

4 
Změna stavu časového rozlišení a doh. 

účtů 
0    0    0    0    0    

5 Změna stavu zásob 4 391    -195    -3 270    -3 450    -2 240    

6 Změna stavu pohledávek 21 533    15 845    5 234    20 668    4 756    

7 
Změna stavu kr.závazků, bez KÚ a 

fin.výpomocí 
9 509    -6 646    -5 519    -16 262    19 586    

A 
Čistý peněžní tok z běžné a 

mim.činnosti 
57 173    30 502    45 905    80 007    120 222    

8 Nabytí DHM a DNM  -4 623    4 035    9 166    9 799    30 050    

9 odpisy -4 550    -4 546    -4 753    -4 750    -4 695    

10 
Tržby z prodeje dlouh. majetku a 

materiálu 
1 622    324    1 661    2 937    740    

B Čistý peněžní tok z investiční činnosti -7 551    -187    6 074    7 986    26 095    

11 Změna stavu dlouh.závazků bez úvěrů 0    0    0    0    0    

12 Zvýšení stř. a dlouh. úvěrů 0    0    0    0    0    

13 změna stavu zákadního kapitálu 0    0    0    0    0    

C Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0    0    0    0    0    

D 
Čistý peněžní tok                

(A+B+C) 
49 622    30 316    51 980    87 993    146 317    

E 
Hotovost na konci roku  (A1-9.1)  =  

(P+A+B+C) 
77 905    108 221    160 200    248 193    394 510    

 

 


