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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku MOL Česká republika, s.r.o. 

k 1.1.2019 pomocí výnosových metod, konkrétně za použití metody diskontovaného cash 

flow ve variantě entity.  

Abstract 

This thesis is focused on the valuation of the company MOL Česká republika, s.r.o. as at 

1.1.2019 by using income-based valuation method, especially the method of discounted 

cash flow (entity approach).  

Klíčová slova 

strategická analýza, finanční analýza, SWOT analýza, finanční plán, diskontované cash 

flow, průměrné vážené náklady kapitálu 

Keywords  

strategic analysis, financial analysis, SWOT analysis, financial plan, discounted cash 

flow, weighted average cost of capital    
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ÚVOD 

Diplomová práce se věnuje oceňování podniku MOL Česká republika, s.r.o., který je 

v současnosti druhým největším provozovatelem čerpacích stanic na českém trhu. Téma 

ocenění je v dnešní době velice aktuální a neustále se rozšiřuje její využití. Jelikož jsem 

se chtěla s problematikou oceňování seznámit blíže a vyzkoušet si ji na konkrétní 

společnosti, zvolila jsem si téma ocenění jako téma své diplomové práci. Vývoj 

samotného ropného průmyslu je v poslední době značně nestabilní a jeho vývoj pro 

budoucí období není zcela jistý.   

Oceňování podniku je velice složitý a rozsáhlý proces, jehož výsledek je závislý na 

mnoha okolnostech, jako je dostupnost relevantních informací, zkušenosti odhadce apod. 

Stanovená hodnota podniku však nemůže být jeho skutečnou hodnotou, ale pouze 

subjektivním odhadem oceňovatele.    

Pro samotné stanovení hodnoty podniku je nezbytné získání teoretických znalostí, které 

jsou následně aplikovány na konkrétní podnik. Výpočtům pro ocenění předchází rozsáhlá 

analýza, která se zaměřuje především na posouzení finančního stavu podniku a vývoj 

okolí a odvětví, do kterého oceňovaný podnik spadá. Výsledky této analýzy následně 

budou použity pro stanovení předpokladu, zda podnik tvoří hodnotu a zda je dlouhodobě 

perspektivní.   

Odhad objektivizované hodnoty podniku společnosti MOL Česká republika, s.r.o. bude 

proveden k datu 1.1.2019, a to prostřednictvím metody diskontovaného cash flow ve 

variantě entity. Hlavním zdrojem informací o minulých výsledcích podniku budou 

výroční zprávy za období 2015-2018.  
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je odhad objektivizované hodnoty podniku společnosti 

MOL Česká republika, s.r.o. pomocí výnosových metod, konkrétně s použitím metody 

DCF entity k 1.1.2019.   

Samotná práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části 

jsou vymezeny klíčové pojmy a postupy, které se používají k ocenění podniku a slouží 

jako podklad k vypracování praktické části. Praktická část se zaměřuje na aplikaci již 

vymezených postupů a metod na zvolený podnik.    

Na úvod budou v praktické části popsány základní charakteristiky oceňovaného podniku, 

následuje provedení strategické analýzy, která bude rozdělena na dvě části, a to analýzu 

makrookolí a mikrookolí. V rámci strategické analýzy bude použita PEST analýza a 

Porterův model pěti sil. Dále podnik bude podroben finanční analýze, kde bude 

přistoupeno k analýze absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů a souhrnných indexů 

hodnocení. Pro souhrnné hodnocení podniku bude sloužit SWOT analýza. Poté bude 

následovat rozdělení majetku na provozně potřebný a provozně nepotřebný, poté budou 

již prognózovány generátory hodnoty a sestaven finanční plán na období 2019-2022. Na 

závěr budou stanoveny náklady kapitálu a proveden odhad výsledného ocenění podniku 

s použitím metody DCF entity.   

Všech výše uvedených cílů bude dosaženo za pomocí několika základních metod:  

 Deskripce – touto metodou jsou popsány základní pojmy nezbytné pro účely 

ocenění, 

 Interpretace – získané informace byly interpretovány vlastními slovy,   

 Analýza – bude použitá v rámci provedení strategické a finanční analýzy za účelem 

rozboru vnitřních a vnějších faktorů působících na podnik,  

 Syntéza – bude použita pro vyvození závěrů SWOT analýzy.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části jsou popsány klíčové pojmy a postupy, které jsou nezbytné pro 

stanovení tržní hodnoty podniku.  

1.1  Definice podniku 

Abychom mohli podnik správně ohodnotit, potřebujeme si definovat pojem podnik.  

Pojem podnik definoval dnes již neplatný Obchodní zákoník, konkrétně ustanovení § 5 

zákona č. 513/1991 Sb. Podnikem se dle tohoto ustanovení rozuměl „soubor hmotných, 

jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem 

k své povaze mají tomuto účelu sloužit.1“ 

V Novém Občanském zákoníku, který je platný od 1.1.2014, pojem „podnik“ byl 

nahrazen pojmem „obchodní závod“. V práci ovšem bude užíváno slovo podnik. 

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

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří 

vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.2“ 

Dle prof. Maříka je vhodné vymezení podniku jako předmětu ocenění doplnit důležitými 

poznámkami. Z ekonomického hlediska podnik by měl být chápán jako funkční celek. 

Dále při oceňování podniku je nezbytné brát v potaz skutečnost využívání závazků 

v podnikání. Základním účelem podniku by měla být tvorba zisku a proto dle prof. 

Maříka nejvýstižnější definice podniku je obsažena v německých oceňovacích zásadách, 

kde podnik pojímán jako „účelná kombinace materiálních a nemateriálních hodnot, 

jejímž smyslem je nahospodařit zisk.3“  

 

 

 

                                                 
1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §5 odst.1. 
2 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §502. 
3 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 18. ISBN 978-80-

87865-38-5. 
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1.2  Hodnota podniku  

„V praxi se často setkáváme s požadavkem, aby oceňovatel určil „objektivní“ hodnotu 

podniku. Je třeba proto již na začátku zdůraznit, že něco jako objektivní hodnota podniku 

neexistuje.4“ 

Podnik má mnoho objektivních vlastností, ale hodnota mezi ně nepatří. Z ekonomického 

hlediska hodnotu podniku lze chápat jako „vztah mezi určitým subjektem a objektem za 

předpokladu racionálního chování“. Ekonomická hodnota vychází z toho, že lidské 

potřeby jsou neomezené, zatímco zdroje potřebné k jejich uspokojování nikoliv5. 

Ekonomické pojetí hodnoty má dvě stránky:  

 Možnosti statku uspokojovat lidské potřeby tvoří jeho užitnou hodnotu, která je 

závislá na možnostech využití, preferencích a záměrech konkrétního vlastníka.  

 Statek, který má užitnou hodnotu a zároveň omezené zdroje může být předmětem 

směny, což odráží jeho směnnou hodnotu, jejíž peněžní vyjádření vede k tvorbě 

tržní ceny6.  

Velmi důležitým aspektem hodnoty podniku je budoucí užitek z držení podniku, který 

můžeme rozdělit na užitek finanční povahy a takový užitek, který nelze peněžně vyjádřit 

(např. společenské postavení, moc apod.). V rámci oceňování se bere v úvahu pouze 

užitek finanční. „Hodnota podniku je tedy dána očekávanými budoucími příjmy (buď 

na úrovni vlastníků, nebo na úrovni všech investorů do podniku, tj. vlastníků a věřitelů) 

převedenými (diskontovanými) na jejich současnou hodnotu (angl. present value).7“  

Při oceňování podniku vycházíme z předpokladu jeho neomezeného trvání a jeho hodnota 

je tedy „víra  v budoucnost podniku, která je vyjádřená v penězích.8“  

Podnik lze oceňovat na dvou hladinách: 

 Hodnota brutto – představuje hodnotu podniku jako celku (entity). Zahrnuje 

hodnotu jak pro vlastníky, tak pro věřitele. V rámci aplikace výnosových metod 

se tato hodnota značí jako entity.   

                                                 
4 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2007, s.20.  ISBN 978-

80-86929-32-3. 
5 Tamtéž, s. 20. 
6 Tamtéž, s. 20. 
7 Tamtéž, s. 20. 
8 Tamtéž, s. 20. 
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 Hodnota netto – představuje hodnotu pro vlastníky podniku. V principu jde o 

ocenění vlastního kapitálu, který do podniku vložili jeho vlastníci. Pojetí vlastního 

kapitálu však nemusí vždy znamenat přesnou shodu s účetním pojetím. V rámci 

aplikace výnosových metod se tato hodnota označuje jako equity9.  

1.3  Kategorie hodnoty  

Hodnotu podniku rozlišujeme na 5 základních kategorií:  

1. Tržní hodnota,  

2. Investiční (subjektivní) hodnota,  

3. Spravedlivá hodnota, 

4. Objektivizovaná hodnota, 

5. Komplexní přístup na základě Kolínské školy10. 

Tržní hodnota 

Tržní hodnota podniku je cena, kterou je ochoten zaplatit běžný zájemce na trhu11.  

Definice tržní hodnoty podniku dle Mezinárodních oceňovacích standardů je následující: 

„Tržní hodnota (Market Value) je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek nebo 

závazek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při 

transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které 

by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.12“  

Již z definice tržní hodnoty je patrné, že neexistuje zcela objektivní tržní hodnota, protože 

se jedná pouze o odhad hodnoty. Dle prof. Maříka tržní hodnota může být zjištěna 

různými metodami, které by měly alespoň částečně odrážet názory trhu13.  

 

Spravedlivá hodnota  

Mezinárodní oceňovací standardy vymezují spravedlivou hodnotu následujícím 

způsobem: „Spravedlivá hodnota (Equitable Value) je odhadovaná cena pro převod 

                                                 
9 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 19. ISBN 978-80-

87865-38-5. 
10 Tamtéž, s. 25. 
11 Tamtéž, s. 26. 
12 Tamtéž, s. 26. 
13 Tamtéž, s. 29. 
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aktiva nebo závazků mezi dvěma konkrétními, informovanými a ochotnými stranami, 

která odráží zájmy každé z těchto stran.14“ 

Do roku  2017 byla spravedlivá hodnota označována anglickým pojmem fair value, stejný 

pojem ovšem již existoval i v Mezinárodních účetních standardech. Od roku 2017 je 

spravedlivá hodnota označována jako equitable value a představuje odhad ceny, která je 

spravedlivá pro konkrétní strany jedné transakce. Mezinárodní účetní standardy uvádějí 

2 příklady, kdy je vhodné tuto kategorii hodnoty použít:  

 Určení ceny podílu ve veřejné neobchodované společnosti mezi dvěma vlastníky, 

 Určení spravedlivé ceny pro pronajímatele a nájemce při převodu pronajatého 

aktiva15. 

Investiční (subjektivní) hodnota 

Investiční (subjektivní) hodnota podniku představuje očekávaný užitek z majetku, který 

plyne pro konkrétního kupujícího, prodávajícího nebo stávajícího vlastníka. Mezinárodní 

oceňovací standardy určují subjektivní hodnotu následujícím způsobem: „Investiční 

hodnota (Investment Value) je hodnota aktiva pro konkrétního stávajícího nebo 

předpokládaného vlastníka s ohledem  na individuální investiční nebo provozní cíle.16“   

Z definice hodnoty vyplývá, že se jedná o přínosy, které získá určitá entita z držení 

daného aktiva. Z tohoto pohledu investiční hodnota odráží konkrétní podmínky a finanční 

cíle subjektu, z jehož pohledu je počítána. Charakteristiky investiční hodnoty jsou 

následující:  

 Budoucí peněžní toky jsou odhadovány především na základě představ manažerů 

oceňovaného podniku, 

 Diskontní míra je odvozena od alternativních možností investování entity, 

z jejíhož hlediska je ocenění prováděno17.  

 

                                                 
14 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 32. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
15 Tamtéž, s. 32-33. 
16 Tamtéž, s. 34. 
17 Tamtéž, s. 33-34. 
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Objektivizovaná hodnota 

Podle německých oceňovacích standardů je objektivizovaná hodnota definována takto: 

„Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou 

výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby – vlastníka (nebo 

skupiny vlastníků), neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za 

předpokladů, že podnik bude pokračovat v nezměněném konceptu, při využití 

realistických očekávání v rámci tržních možností, rizik a dalších vlivů působících na 

hodnotu podniku.18“ 

Souhrnný pohled na objektivizovanou hodnotu, tržní hodnotu a subjektivní ocenění 

poskytuje následující obrázek.  

 

Obr. č. 1: Vztah objektivizované hodnoty, tržní hodnoty a subjektivního ocenění19 

Kolínská škola  

„Kolínská škola zaostává názor, že ocenění nemá smysl modifikovat v závislosti na 

jednotlivých podnětech, ale na obecných funkcích, které má ocenění pro uživatele jeho 

výsledků.20“ 

Kolínská škola rozpoznává následující základní funkce oceňování a funkce oceňovatele:  

a) Funkci poradenskou,  

b) Funkci rozhodčí, 

                                                 
18 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 35. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
19 Tamtéž, s. 37. 
20 Tamtéž, s. 38. 



18 

 

c) Funkci argumentační,  

d) Funkci komunikační,  

e) Funkci daňovou. 

Jednotlivým funkcím odpovídají různé kategorie hodnoty21.  

1.4  Postup při ocenění podniku 

Prof. Mařík při oceňování podniku doporučuje následující kroky22:  

1. Sběr vstupních dat, 

2. Analýza dat:  

a) Strategická analýza,  

b) Finanční analýza,  

c) Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná, 

d) Analýza a prognóza generátorů hodnoty, 

e) Orientační ocenění na základě generátorů hodnoty, 

3. Sestavení finančního plánu, 

4. Ocenění: 

f) Volba metody,  

g) Ocenění podle zvolených metod,  

h) Souhrnné ocenění.  

Strategická analýza a finanční analýza by měly přispět ke zhodnocení celkové situace, 

pozice na trhu, konkurenční síly oceňovaného podniku a zejména k posouzení schopnosti 

podniku dlouhodobě přežít a tvořit hodnotu. Tyto analýzy je třeba zpracovat bez ohledu 

na to, jaké metody ocenění budou nakonec použity23.  

1.5  Přehled metod pro finanční ocenění podniku 

Volba metody ocenění podniku závisí na konkrétním účelu, ke kterému ocenění slouží. 

Různé metody představují odlišný přístup k hodnotě podniku. Nejvhodnější je použít 

                                                 
21 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 38. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
22 Tamtéž, s. 71. 
23 Tamtéž, s. 43. 
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metody ze všech tří základních skupin a výsledné ocenění by pak mělo být spojením jejich 

výsledků24. Dle prof. Maříka existují 3 základní skupiny metod25:  

1. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody) 

 Metoda diskontovaných peněžních toků (Discounted Cash Flow – DCF) 

 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 Kombinované (korigované) výnosové metody 

 Metoda ekonomické přidané hodnoty (Economic Value Added – EVA) 

2. Ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody) 

 Ocenění na základě tržní kapitalizace 

 Ocenění na základě srovnatelných podniků 

 Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

 Ocenění na základě srovnatelných transakcí 

 Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů 

3. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové metody) 

 Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen  

 Substanční hodnota na principu nákladů znovupořízení  

 Substanční hodnota na principu úspory nákladů  

 Majetkové ocenění na principu tržních hodnot 

 Likvidační hodnota 

Pro srovnání je vhodné uvést metody používané pro oceňování podniku dle Doc. 

Kislingerové26:  

1. Metody založené na majetkovém principu 

 Metoda účetní hodnoty 

 Metoda substanční hodnoty 

2. Metody založené na výnosovém principu 

 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 Dividendový diskontní model 

                                                 
24 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 44-45. ISBN 

978-80-87865-38-5. 
25 Tamtéž, s. 45. 
26 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2001, s. 23. ISBN 80-7179-529-1. 
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 Metody diskontovaného volného peněžního toku ve variantě volný peněžní 

tok pro vlastníky (free cash flow to the equity) a volný peněžní tok pro 

vlastníky a věřitele (free cash flow to firm) 

 Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF adjusted present value) 

 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

3. Kombinované metody  

 Schmalenbachova metoda střední hodnoty 

 Švýcarská metoda 

 Model diferenciální renty (nadzisku, superzisku) 

 Zákon č. 151/1997 Sb., na jehož základě se stanoví pro administrativní účely 

cena obvyklá kombinací metod 

4. Metody založené na tržním principu  

 Tržní multiplikátory 

 Metody srovnatelných transakcí 

1.6  Strategická analýza  

Doc. Sedláčková definuje pojetí strategické analýzy následujícím způsobem: „Cílem 

strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, o 

nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku.27“  

Prof. Mařík ve vztahu k oceňování podniku definuje hlavní funkce strategické analýzy 

jako vymezení celkového výnosového potenciálu oceňovaného podniku. Pro účely této 

práce se bude vycházet z pojetí Prof. Maříka. Celkový výnosový potenciál oceňované 

společnosti skládá se z vnitřního a vnějšího potenciálu. Vnitřní potenciál podniku 

představuje kombinace jeho silných a slabých stránek vztažených k trhu s důrazem na 

otázku, zda podnik má či nemá nějakou konkurenční výhodu. Důležitou součástí analýzy 

vnitřního potenciálu je analýza konkurence (Obr. č. 2). Vnější potenciál je dán šancemi 

a riziky, které poskytuje podnikatelské prostředí (odvětví, relevantní trh), ve kterém se 

oceňovaný podnik pohybuje28.   

 

                                                 
27 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2006, s. 9. ISBN 80-7179-367-1. 
28 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 74. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
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Obr. č. 2: Analýza vývoje potenciálu podniku29 

Hlavním účelem strategické analýzy by mělo být zodpovězení následujících otázek:  

a) Jaké jsou perspektivy podniku z dlouhodobého hlediska? 

b) Jaký vývoj trhu, konkurence a z toho plynoucí vývoj podnikových tržeb lze 

očekávat? 

c) Jaká jsou s podnikem spojená rizika30? 

 Možný postup strategické analýzy je dle prof. Maříka následující: 

1) Vymezení relevantního trhu, jeho analýza a prognóza (analýza vnějšího 

potenciálu), 

2) Analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku, 

3) Prognóza tržeb oceňovaného podniku31.  

                                                 
29 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 74. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
30 Tamtéž, s. 75. 
31 Tamtéž, s. 75. 
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Obr. č. 3: Odvození prognózy tržeb32 

 

Pro srovnání uvádím níže možný postup strategické analýzy dle doc. Sedláčkové. 

 

                                                 
32 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 114. ISBN 978-

80-87865-38-5. 



23 

 

 

Obr. č. 4: Strategická analýza33 

1.6.1 PEST analýza 

PEST analýza se velmi často používá pro rozbor makrookolí podniku. Tato analýza dělí 

faktory, jež ovlivňují výsledky společnosti, do následujících skupin:  

 P – Politické faktory, 

 E – Ekonomické faktory,  

 S – Sociální a demografické faktory,  

 T – Technologické faktory34.  

Dle některých autorů se však doporučuje tato analýza rozšířit o dva další vlivy:  

 E – Environmentální (ekologické), 

 L – Legislativní35. 

Účelem PESTEL analýzy je najít odpověď na 3 základní otázky36: 

1. Které z vnějších faktorů mají vliv na organizaci? 

2. Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

3. Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější?  

                                                 
33 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2006, s. 10. ISBN 80-7179-367-1. 
34 Tamtéž, s. 16-19. 
35 GRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2012, 

s. 179. ISBN 978-80-265-0032-2. 
36 Tamtéž, s. 178. 
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Politické a legislativní faktory mohou být například stabilita zahraniční a národní 

politické situace, členství země v EU a dalších různých organizacích apod. Tyto faktory 

představují pro podniky příležitosti nebo naopak hrozby prostřednictvím daňových 

zákonů, protimonopolních zákonů, regulace exportu a importu, regulace cenové politiky, 

ochrany životního prostředí a mnoha dalších činností, které mohou podniky ovlivňovat37.  

Ekonomické faktory vyplývají ze základních směrů ekonomického vývoje. Podstatnými 

indikátory stavu makroekonomického okolí, které významně ovlivňují plnění základních 

cílů každého podniku, jsou míra ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, daňová 

politika a směnný kurz.  Ekonomický růst zvyšuje příležitosti na trhu díky zvýšené 

spotřebě a opačně. Úroveň úrokové míry ovlivňuje strukturu použitých finančních 

prostředků a určuje cenu kapitálu. Míra inflace charakterizuje stabilitu ekonomického 

vývoje, vysoká úroveň míry inflace negativně ovlivňuje investiční činnost a omezuje 

ekonomický rozvoj. Směnný kurz působí na konkurenceschopnost podniků na 

zahraničních trzích38.  

Sociální a demografické faktory vyplývají z vlivů spojených s postoji a životem 

obyvatelstva a jeho strukturou. Podstatnými sociokulturními faktory jsou demografický 

vývoj populace, změny životního stylu, mobilita, úroveň vzdělání, přístup k práci a 

volnému času39.   

Technologické faktory mohou být například vládní podpora výzkumu a vývoje, celkový 

stav technologie, nové vynálezy a objevy, technické a technologické změny, rychlost 

zastarávání. Klíčem k úspěšnosti podniku se může stát schopnost přesně předvídat vývoj 

směrů technického a technologického rozvoje40.  

Za legislativní faktory můžeme považovat vlivy národní, evropské a mezinárodní 

legislativy (obchodní právo, daňové zákony, deregulační opatření, legislativní omezení – 

distribuce a ekologické opatření apod.)41.  

Ekologickými faktory chápeme environmentální a klimatické vlivy, globální ekologické 

hrozby (vyčerpání neobnovitelných zdrojů energie, oslabení ozonové vrstvy, zvyšování 

                                                 
37 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2006, s. 16-17. ISBN 80-7179-367-1. 
38 Tamtéž, s. 17-18. 
39 Tamtéž, s. 18. 
40 Tamtéž, s. 18.  
41 GRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 

2012, s. 180. ISBN 978-80-265-0032-2. 
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emisí skleníkových plynů, globální oteplování a jiné klimatické změny) nebo legislativní 

omezení spojená s ochranou životního prostředí42.   

Pro srovnání Doc. Kislingerová doporučuje z makroprostředí zkoumat především 

následující ukazatele:  

 Tempo růstu HDP, 

 Fiskální politika státu,  

 Vývoj peněžní nabídky,  

 Vývoj úrokových sazeb,  

 Vývoj devizových kurzů,  

 Vývoj míry inflace, 

 Ekonomické a politické šoky43.  

1.6.2 Porterův model pěti sil  

Porterův model pěti sil je často používaným analytickým nástrojem pro zkoumání 

mikrookolí podniku. Tento model předpokládá, že před vstupem na trh daného odvětví 

by podnik měl analyzovat pět sil, které vypovídají o atraktivitě odvětví44. Podnik, který 

chce dosáhnout úspěchu, by měl tyto sily rozpoznat, reagovat na ně, a pokud možné, 

obrátit jejich působení ve svůj prospěch. Konkurence podniku v daném odvětví je funkcí 

5 konkurenčních sil:  

1. Konkurenční síla vyplývající z rivality mezi konkurenčními podniky,  

2. Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitutů,  

3. Konkurenční síla vyplývající z hrozby vstupu nových konkurentů 

4. Konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice dodavatelů,  

5. Konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice kupujících45.  

Následující obrázek (obr. č.5) zobrazuje pět sil formulujících strukturální atraktivitu 

odvětví dle Portera.  

 

                                                 
42 GRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 

2012, s. 180. ISBN 978-80-265-0032-2. 
43 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2001, s. 29-30. ISBN 80-7179-529-1. 
44 GRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 

2012, s. 191. ISBN 978-80-265-0032-2. 
45 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2006, s. 47-48. ISBN 80-7179-367-1. 
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Obr. č. 5: Porterův model pěti sil46 

Rivalita mezi konkurenčními podniky roste, pokud dochází ke stagnaci nebo zmenšení 

daného odvětví, jelikož stávající podniky mohou získat vyšší podíl na trhu jedině na úkor 

konkurence. Dalším faktorem, který zvyšuje rivalitu v odvětví, jsou vysoké fixní náklady.  

Podniky, působící v takovém odvětví, se nacházejí pod velkým tlakem na udržení svých 

kapacit, i pokud by měly snížit ceny47.  

Hrozba substituce výrobků snižuje atraktivitu odvětví, limituje potenciální ceny a tím i 

zisk na trhu. V případě, že existuje potenciální nebo reálná hrozba nahraditelnosti 

výrobků, podnik by pak měl věnovat vyšší pozornost vývoji cen u substitučních 

výrobků48. Stanou-li se ceny původních výrobků příliš vysoké, pak budou kupující 

v pokušení přejít na substituty49.   

Hrozba vstupu nových konkurentů je závislá především na bariérách vstupu do 

odvětví, kterými jsou nejčastěji úspory z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu, přístup 

k distribučním kanálům, očekávaná reakce stávajících firem na novou konkurenci, 

                                                 
46 GRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 

2012, s. 191. ISBN 978-80-265-0032-2. 
47 Tamtéž, s. 192. 
48 Tamtéž, s. 192. 
49 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2006, s. 57. ISBN 80-7179-367-1. 
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diferenciace výrobků, legislativní opatření a vládní zásahy. Pokud jsou vysoké vstupní 

bariéry a výstupní nízké, je takový trh nejvíce atraktivní50.  

Vysoká vyjednávací síla dodavatelů může vést k poklesu výnosnosti odběratelů 

zvyšováním cen vstupů či snižováním jejich kvality, což dělá odvětví se silnými 

dodavatelskými firmami neatraktivním.  Vyjednávací síla dodavatelů roste v případě, že 

poskytují jedinečné vstupy, jestliže je dodávaný vstup pro odvětví odběratelů zásadní, 

nejsou-li odběratelé významnými zákazníky pro dodavatele či jestliže odběratele 

nevykazují úsilí o zpětně integraci51.  

Vyjednávací síla kupujících se může stát hrozbou v případě, že způsobuje ztráty 

potenciálních zisků podniků a ovlivňuje konkurenční vztahy. Smluvní síla kupujících 

roste v případě, že jsou schopny vyžadovat množstevní slevy, vyšší kvalitu či servis a to 

vše při stejných cenách. Silný kupující je ten, jehož nákupy představují vysoké procento 

celkového odbytu odvětví. Jestliže je nakupovaný výrobek standardizován, pak kupující 

mohou snadno přejít k jinému dodavateli a tím vyvinout konkurenční tlaky52.   

1.6.3 SWOT analýza 

SWOT je strategická analýza výchozího stavu organizace z hlediska jejich silných 

stránek („Strengths“), slabých stránek („Weaknesses“), potenciálních příležitostí 

(„Opportunities“) a hrozeb („Threats“)53. SWOT matice (obrázek č. 6), vytvořena na 

základě vnitřní a vnější analýzy organizace, může být využita jako podklad 

k následujícím účelům:  

 pro generování alternativ strategií,  

 pro definování vize organizace,   

 pro formulaci strategických cílů, 

 pro odhalení kritických oblastí54.  

Z matice SWOT lze vyvodit následující 4 typy (alternativy) strategií:  

                                                 
50 GRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 

2012, s. 192. ISBN 978-80-265-0032-2. 
51 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2006, s. 53-54. ISBN 80-7179-367-1. 
52 Tamtéž, s. 54-55. 
53 GRASSEOVÁ, Monika,. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 

2012, s. 295. ISBN 978-80-265-0032-2. 
54 Tamtéž, s. 296-297. 
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o SO strategie – využití silných stránek ve prospěch příležitostí,  

o WO strategie – maximalizace příležitostí k překonání slabých stránek, 

o ST strategie – využití silných k eliminaci ohrožení,  

o WT strategie – minimalizace slabých stránek a minimalizace ohrožení55. 

 

Obr. č. 6: Matice SWOT56 

1.6.4 Prognóza vývoje trhu  

Prognóza vývoje trhu může být použita jako základ tržního ocenění v případě, že byl 

nalezen určitý vztah s prognózou makroekonomických ukazatelů. Základem vlastní 

prognózy by měla být analýza faktorů, které vývoj daného trhu ovlivňují57. Tyto faktory 

lze rozdělit do 3 hlavních skupin:  

1. Národohospodářské faktory jsou představeny především vývojem 

národohospodářských agregátů jako HDP, celková průmyslová výroba, spotřeba 

apod.   

2. Obecné faktory poptávky zahrnují především příjmy na obyvatele, ceny, počet 

obyvatel a jejich demografickou strukturu. 

                                                 
55 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza. 2006, s. 92-93. ISBN 80-7179-367-1. 
56 GRASSEOVÁ, Monika,. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 

2012, s. 299. ISBN 978-80-265-0032-2. 
57 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 85. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
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3. Třetí skupinu tvoří faktory specifické pro konkrétní skupinu produktů, 

kterými jsou spotřební zvyklosti a módní trendy, technické a technologické 

trendy apod58.   

Dle Prof. Maříka prognóza vývoje trhu může být odvozena použitím základních postupů, 

kterými jsou analýza časových řad a jejich extrapolace a použití jednoduché a 

vícenásobné regresní analýzy59.  

1.7  Finanční analýza  

„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní 

minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. Hlavním smyslem 

finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování podniku.60“ 

Hlavním úkolem finanční analýzy v rámci oceňování podniku je:  

1. Prověření finančního zdraví podniku, 

2. Vytvoření základu pro finanční plán, ze kterého je následně vyvozována výnosová 

hodnota61.    

Na začátku zkoumáme jaká je finanční situace podniku k okamžiku ocenění, jaký byl její 

vývoj v minulosti a co můžeme očekávat v budoucnosti. Následně finanční analýza slouží 

jako východisko pro sestavení finančního plánu díky získání co nejvíce informace 

z minulého vývoje62.   

Vlastní postup finanční analýzy by měl být dle prof. Maříka následující:  

1. Ověřit úplnost a správnost vstupních údajů,  

2. Sestavit analýzu základních účetních výkazů, 

3. Vypočítat a vyhodnotit základní poměrové ukazatele, 

                                                 
58 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 85. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
59 Tamtéž, s. 86. 
60 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2019, s. 9. ISBN 978-80-271-2028-4. 
61 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 116. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
62 Tamtéž, s. 116. 
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4. Zpracovat souhrnné hodnocení dosažených poznatků63.  

1.7.1 Ověření úplnosti a správnosti údajů  

Oceňovatel by se při oceňování měl spoléhat na závěry auditora. Rozhodující je 

skutečnost, do jaké míry jsou čísla obsažena v účetních výkazech průkazná a úplná64.  

1.7.2 Analýza základních účetních výkazů  

Údaje, které jsou uvedeny v účetních výkazech, nazýváme absolutní ukazatele. Podle 

toho, zda absolutní ukazatele vypovídají o určitém stavu nebo časovém intervalu, 

rozlišujeme veličiny stavové nebo tokové. Stavové veličiny tvoří obsah rozvahy, naproti 

tomu výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow tvoří veličiny tokové65.    

Základem každé finanční analýzy je zpracování vertikálního a horizontálního rozboru 

absolutních ukazatelů. Horizontální analýza  sleduje změny jednotlivých položek 

v čase; zjišťuje,  o kolik se daná položka změnila v čase v absolutních číslech, nebo 

v procentech66.  

Vzorec pro výpočet absolutní změny v letech t a (t – 1)67:  

 𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1 =  ∆𝑈𝑡 

Vzorec pro výpočet relativní změny je68:  

𝑈𝑡 −  𝑈𝑡−1

𝑈𝑡−1
=  

∆𝑈𝑡

𝑈𝑡−1
 

Vertikální analýza zaměřuje se na strukturu absolutních ukazatelů. Zkoumá, jak se na 

celkové položce podílely jednotlivé dílčí položky účetních výkazů69.    

Vzorec pro výpočet podílu na celku vypadá takto70:  

𝑈𝑖

∑ 𝑈𝑖
 , 

                                                 
63 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 117. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
64 Tamtéž, s. 117. 
65 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2001, s. 63. ISBN 80-7179-529-1. 
66 Tamtéž, s. 63. 
67 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 

2010, s. 73. ISBN 978-80-86929-68-2. 
68 Tamtéž, s. 73. 
69 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2001, s. 63 - 64. ISBN 80-7179-529-1.. 
70 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 

2010, s. 74. ISBN 978-80-86929-68-2. 
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kde 𝑈𝑖   je hodnota dílčího ukazatele, ∑ 𝑈𝑖 je velikost absolutního ukazatele.  

1.7.3 Analýza poměrových ukazatelů  

Poměrové ukazatele vznikají, když dáváme absolutní hodnoty jednotlivých položek 

účetních výkazů do vzájemných poměrů. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je 

velmi často v praxi využívána, umožňuje objevovat a analyzovat vzájemné vztahy a 

souvislosti mezi ukazateli. Mezi nejpoužívanější skupiny ukazatelů patří:  

 Ukazatele likvidity,  

 Ukazatele rentability,  

 Ukazatele zadluženosti,  

 Ukazatele aktivity71.  

Ukazatele likvidity  

Likvidita znamená schopnost podniku v daný čas a v daném rozsahu dostat svým 

platebním závazkům72.  

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát převyšují oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku 

nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých 

závazků. Vypovídací schopnost tohoto ukazatele má svá omezení – nezohledňuje 

strukturu oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti a nepřihlíží ke struktuře 

krátkodobých pasiv z hlediska jejich doby splatnosti. Čím vyšší hodnota, tím vyšší 

pravděpodobnost zachovat likviditu podniku. Doporučená hodnota je uváděna v rozmezí 

1,5-2,5, avšak záleží na oboru činnosti firmy73.  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita je poměrem peněžně-pohledávkového fondu a krátkodobých závazků 

(z čitatele se vylučují zásoby). Doporučené hodnoty pohotové likvidity se pohybují 

v rozmezí 0,5-1,5, konkrétní výše ukazatele však bude ovlivněna konkrétním oborem 

činnosti podniku74.  

                                                 
71 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2001, s. 68. ISBN 80-7179-529-1. 
72 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2019, s. 57. ISBN 978-80-271-2028-4. 
73 Tamtéž, s. 59. 
74 KUBÍČKOVÁ, D. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. 2015, s. 134. ISBN 

978-80-7400-538-1. 
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𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Okamžitá likvidita v čitateli zahrnuje pouze peněžní prostředky na účtech či v pokladně 

a krátkodobé cenné papíry. Pro Českou republiku doporučená hodnota by se měla 

pohybovat v pásmu 0,2-1,175.  

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Ukazatele rentability  

Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) vyjadřuje schopnost podniku vytvářet nové 

zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Do čitatele je dosazena 

položka odpovídající výsledku hospodaření a do jmenovatele nějaký druh kapitálu, 

respektive tržby76.  

Rentabilita aktiv ROA (return on assets) vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, je 

podílem zisku na celkových aktivech vložených do podniku bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů byla financována77.  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (return on equity) měří zhodnocení kapitálu 

vloženého do podniku akcionáři či vlastníky podniku78.  

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita tržeb ROS (return on sales) vyjadřuje schopnost podniku tvořit zisk při dané 

úrovni tržeb, respektive výnosů79.  

𝑅𝑂𝑆 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

                                                 
75 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2019, s. 58-59. ISBN 978-80-271-2028-4. 
76 Tamtéž, s. 60-61. 
77 Tamtéž, s. 62. 
78 Tamtéž, s. 63. 
79 KUBÍČKOVÁ, D. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. 2015, s. 127. ISBN 

978-80-7400-538-1. 
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Ukazatele zadluženosti  

Analýza zadluženosti porovnává rozvahové položky a na jejich základě zjistí, do jaké 

míry jsou aktiva podniku financována cizími zdroji. Smyslem analýzy zadluženosti je 

hledání optimální kapitálové struktury80.  

Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) je podíl celkových závazků na celkových 

aktivech podniku. Tento ukazatel je vyjádřením celkové zadluženosti podniku, a čím 

vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko pro věřitele81.  

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Koeficient samofinancování (equity ratio) je poměr vlastního kapitálu k celkovým 

aktivům. Hodnota tohoto ukazatele je vyjádřením proporci, v níž jsou aktiva podniku 

financována penězi akcionářů. Součet tohoto ukazatele a ukazatele věřitelského rizika by 

měl dát přibližně 1.  

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Ukazatel úrokového krytí vypovídá o tom, kolikrát zisk převyšuje nákladové úroky a 

jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. Doporučená hodnota v zahraničí je 

považována za trojnásobek nebo více82.  

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodáři se svými aktivy a také jaký vliv 

má toto hospodaření na rentabilitu a likviditu83.  

Obrat aktiv udává, kolikrát lze obnovit celková aktiva z ročních tržeb. Pozitivní je vyšší 

hodnota než oborový průměr84.  

                                                 
80 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2019, s. 67. ISBN 978-80-271-2028-4. 
81 Tamtéž, s. 67-68. 
82 Tamtéž, s. 68-69. 
83 Tamtéž, s. 70. 
84 KUBÍČKOVÁ, D. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. 2015, s. 158. ISBN 

978-80-7400-538-1. 
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𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Doba obratu zásob vyjadřuje počet dní, po které jsou oběžná aktiva (peněžní prostředky) 

vázána v podobě zásob, tj. za jak dlouho se přemění do další podoby85.  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje průměrnou dobu (počet dní), po kterou se majetek 

podniku v daném roce vyskytoval v podobě pohledávek. Čím je doba obratu kratší, tím 

rychleji podnik získává peněžní prostředky vázané v pohledávkách a může je znovu 

použít86.   

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba obratu závazků udává, kolikrát je možné z daných tržeb uhradit krátkodobé 

závazky, tj. průměrnou dobu, za kterou byly krátkodobé závazky v průběhu roku 

hrazeny87.  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

1.7.4 Souhrnné zhodnocení dosažených poznatků  

Závěrem finanční analýzy v rámci oceňování podniku by měla být odpověď na otázku, 

zda je podnik zdravý a lze (či nelze) počítat s jeho dlouhodobou existencí. Pokud u 

podniku nelze předpokládat dlouhodobou perspektivu, mělo by se ocenění zúžit na 

zjištění jeho likvidační hodnoty. V případě, že dlouhodobá existence podniku není 

ohrožená, je splněna podmínka pro využití výnosových metod88.   

Jako podklad pro formulaci závěru finanční analýzy lze použít souhrnné indexy 

hodnocení, jejichž podstatou je vyjádření charakteristiky celkové finančně-ekonomické 

situaci a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla89.   

                                                 
85 KUBÍČKOVÁ, D. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. 2015, s. 154. ISBN 

978-80-7400-538-1. 
86 Tamtéž, s. 155. 
87 Tamtéž, s. 156-157. 
88 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 130. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
89 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2019, s. 78. ISBN 978-80-271-2028-4. 
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Bankrotní modely informují o tom, zda podnik v dohledné době zbankrotuje. Do této 

skupiny modelů patří Altmanův model, Tafflerův model či model IN90.  

Altmanův model  

Upravený Altmanův model z r. 1983 (ZETA) lze použít i na malé a střední podniky, které 

nemají možnost tržního ověření své situace, popř. na situace, kdy jsou k dispozici pouze 

data z účetních výkazů91.  

𝑍 = 0,717𝑋1 + 0,847𝑋2 + 3,107𝑋3 + 0,420𝑋4 + 0,998𝑋5 

Kde: 𝑋1 – čistý pracovní kapitál/celková aktiva,  

𝑋2 – nerozdělený zisk / celková aktiva,  

𝑋3 – EBIT / celková aktiva,  

𝑋4 – účetní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje,  

𝑋5 – tržby / celková aktiva92.  

Interpretace výsledné hodnoty:  

Z > 2,70  - finančně stabilní podnik, 

Z < 1,23  - podnik náchylný k bankrotu,  

1,23 < Z < 2,70 - vývoj podniku nelze jednoznačně predikovat93.  

Index IN05 manželů Neumaierových   

Index IN05 je aktualizovanou verzi modelu IN01. Tento model je dle českých ekonomů 

považován za nejvhodnější pro hodnocení českých firem. Model predikuje finanční 

problémy a zároveň zjišťuje, zda podnik vytváří hodnotu pro vlastníky94.  

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

Kde:  𝑋1 – celková aktiva / cizí kapitál,  

𝑋2 – EBIT / úroky, 

                                                 
90 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2019, s. 79-80. ISBN 978-80-271-2028-4. 
91 KUBÍČKOVÁ, D. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. 2015, s. 210-211. 

ISBN 978-80-7400-538-1. 
92 Tamtéž, s. 211. 
93 Tamtéž, s. 211. 
94 Tamtéž, s. 233-234. 
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𝑋3 – EBIT / celková aktiva,  

𝑋4 – tržby / celková aktiva,  

𝑋5 – oběžná aktiva / krátkodobé závazky95.  

Interpretace výsledné hodnoty:  

IN05 > 1,60  - 92% nezkracování, 95% pravděpodobnost tvoření hodnoty,  

IN05 < 0,9  - 97% pravděpodobnost bankrot, 76% nevytváření hodnoty,   

0,9 < IN05 < 1,60 - 50% pravděpodobnost nezkracování, 70% tvoření hodnoty96.  

1.8  Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná  

 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná vychází z předpokladu, že podnik 

byl zřízen pro určité podnikatelské zaměření. Aktiva, která jsou nezbytná pro základní 

podnikatelskou činnost, jsou označována jako provozně nutná. Všechna ostatní aktiva 

jsou považována za provozně nenutná nebo též neprovozní97.  

Mezi hlavní důvody pro rozdělení majetku na provozně potřebná a nepotřebná patří:  

 Některý majetek vůbec nemusí být využíván a neplynou z něj žádné, nebo jen malé 

příjmy. Příkladem takového majetku mohou být nevyužité pozemky, peníze ve 

větším než provozně potřebném rozsahu atd. V důsledku ocenění tohoto majetku 

pomocí výnosových metod může dojít k jeho podcenění, nebo nebude tento majetek 

oceněn vůbec, i když svoji hodnotu má.  

 Aktiva, která přinášejí určité příjmy, ale neslouží k hlavnímu provozu podniku, by 

měla být také vyčleněna. Příčinou je skutečnost, že rizika spojená s těmito příjmy se 

mohou lišit od rizika hlavního provozu podniku. Aktiva nesouvisející s hlavním 

provozem podniku by měla být oceňována samostatně a většinou předpokládáme, že 

by racionální vlastník mohl takováto aktiva prodat, pronajmout nebo dokonce 

zlikvidovat98.  

Mezi nejčastější provozně nepotřebná aktiva patří krátkodobý finanční majetek, peněžní 

prostředky, dlouhodobý finanční majetek a ostatní provozně nepotřebná aktiva. Případy 

                                                 
95 KUBÍČKOVÁ, D. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. 2015, s. 234. ISBN 

978-80-7400-538-1. 
96 Tamtéž, s. 234. 
97 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 141. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
98 Tamtéž, s. 141-142. 
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ostatních provozně nepotřebných aktiv mohou být nemovitosti, které neslouží 

základnímu účelu podniku, pohledávky nesouvisející s hlavní činnosti podniku, 

nepotřebné zásoby, nedobytné pohledávky, nadbytečné kapacity (budovy, stroje) atd99.  

1.8.1 Provozně nutný investovaný kapitál  

Pro rozčlenění aktiv je potřeba propočítat kapitál investovaný do aktiv provozně 

potřebných pro minulé roky. Pro tuto veličiny je používán pojem provozně nutný 

investovaný kapitál. Východiskem pro výpočet provozně nutného investovaného kapitálu 

je účetní rozvaha. V podstatě jde o bilanční sumu, která je upravena ve dvou směrech:  

 Z aktiv jsou vyloučeny ty položky, které lze považovat za provozně nepotřebné.  

 Oběžná aktiva jsou ponížena o závazky, u kterých nejde explicitně vyčíslit jejich 

náklady (např. úroky). Jedná se především o závazky vůči dodavatelům, 

zaměstnancům, státu apod. V důsledku této úpravy pracujeme s upraveným 

pracovním kapitálem, součástí kterého je i časové rozlišení aktiv (přičítá se) a 

časové rozlišení pasiv (odečítá se)100. 

Provozně nutný investovaný kapitál se následně vypočítá jako součet provozně nutného 

dlouhodobého majetku a provozně nutného (upraveného) pracovního kapitálu101.  

1.8.2 Korigovaný provozní výsledek hospodaření  

V dalším kroku je vhodné vyloučit z výsledků hospodaření náklady či výnosy spojené 

s aktivy, které nesouvisí s hlavním předmětem činnosti podniku. Za východisko úprav je 

nejvhodnější brát provozní výsledek hospodaření. Příklady položek, které je potřeba 

z provozního výsledku hospodaření vyloučit:  

 Tržby a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu,  

 Odpisy budov nebo zařízením které neslouží k hlavní činnosti podniku a další 

významné náklady spojené s neprovozním majetkem,  

 Výnosy a náklady, které mají mimořádný nebo neprovozní charakter102.  

                                                 
99 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 143-145. ISBN 

978-80-87865-38-5. 
100 Tamtéž, s. 146. 
101 Tamtéž, s. 146. 
102 Tamtéž, s. 146. 
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Naopak je třeba k provoznímu výsledku hospodaření přičíst finanční výnosy a náklady 

spojené s provozním majetkem:  

 Výnosy z cenných papírů, pokud by bylo rozhodnuto v provozně potřebném 

majetku tyto papíry ponechat,  

 Některé finanční náklady, pokud by souvisely s provozně potřebným majetkem103.   

Po úpravách je dosažen korigovaný provozní výsledek hospodaření, který je 

generovaný provozně nutným investovaným kapitálem104.  

1.9  Analýza a prognóza generátorů hodnoty  

Pod pojmem generátory hodnoty se rozumí soubor několika základních 

podnikohospodářských veličin, které ve svém souhrnu určují hodnotu podniku. Z analýzy 

generátorů hodnoty je patrné, zda podnik tvoří hodnotu či ne, a jaké faktoru na hodnotu 

podniku působí. Prognóza generátorů hodnoty tvoří základ pro finanční plán, zejména 

pro plán volných peněžních prostředků105.  

 

Obr. č. 7: Generátory hodnoty106 

Z obrázku jsou patrné klíčové generátory hodnoty dle Prof. Maříka:  

1. Tržby a jejich růst, 

                                                 
103 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 147. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
104 Tamtéž, s. 147. 
105 Tamtéž, s. 149-150. 
106 Tamtéž, s. 149. 
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2. Marže korigovaného provozního zisku,  

3. Investice do pracovního kapitálu,  

4. Investice do dlouhodobého provozně nutného majetku,  

5. Diskontní míra, 

6. Způsob financování,  

7. Předpokládaná doba existence podniku107.   

1.9.1 Tržby  

Prognóza budoucích tržeb by měla být výsledkem strategické analýzy. Výsledky 

strategické analýzy vypovídají o tom, jaké tržby lze předpokládat s ohledem na 

pravděpodobný vývoj trhu. Prognóza budoucích tržeb podniku může být korigována – 

zejména pro nejbližší období – kapacitními možnostmi108.  

1.9.2 Provozní zisková marže  

Provozní zisková marže je poměrem korigovaného provozního výsledku hospodaření a 

tržeb. Avšak v této fázi prací je nevhodnější použít korigovaný provozní výsledek 

hospodaření před daní a před odpočtem odpisů, protože odpisy je vhodné odhadovat 

až v souvislosti s investicemi do dlouhodobého majetku. Prognóza výsledku hospodaření 

jako rozdíl mezi odhadnutým vývojem tržeb a nákladů je nedostačující. Marži lze 

prognózovat dvěma na sobě nezávislými postupy, které nazýváme prognóza shora a 

prognóza zdola. Dále je nutné obě prognózy korigovat tak dlouho, až budou obě 

shodné109.   

Prognóza shora je považována za základní. Vychází z vývoje ziskové marže za minulost 

a z ní je odvozen vývoj do budoucnosti. Postup prognózy ziskové marži shora je 

následující:  

1. Za minulá období stanovíme korigovaný provozní výsledek hospodaření před 

daní a před odpočtem odpisů a z něho odvodíme ziskovou marži v procentním 

vyjádření.  

                                                 
107 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 149. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
108 Tamtéž, s. 150. 
109 Tamtéž, s. 151. 
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2. Minulou ziskovou marži a působící na ni vlivy podrobíme analýze, a to zejména 

v souladu s konkurenční pozicí. 

3. Posoudíme budoucí působení vlivů, které ziskovou marži ovlivňují, a 

odhadneme hodnoty ziskové marže do budoucnosti.  

4. Dopočítáme korigovaný provozní výsledek hospodaření před daní a před 

odpočtem odpisů v budoucích letech jako součin dříve predikovaných tržeb a 

prognózované ziskové marže110.  

Prognóza zdola zahrnuje následující kroky:  

1. Odhadneme hodnoty hlavních provozních nákladových položek, jako jsou 

náklady na prodané zboží, výkonová spotřeba, osobní náklady.  

2. Prognózu doplníme o méně podstatné provozní nákladové položky popř. i 

výnosy.  

3. Dopočítáme korigovány provozní výsledek hospodaření jako rozdíl mezi 

provozními výnosy a náklady.  

4. Dopočítáme ziskovou marži111.  

1.9.3   Pracovní kapitál  

Pracovní kapitál, se kterým pracujeme v rámci oceňování podniku, není totožný 

s pracovním kapitálem, který se běžně používá v rámci finanční analýzy112. Výpočet 

modifikovaného pracovního kapitálu je následující:  

Tab. č. 1: Výpočet pracovního kapitálu113 

 

Postup při analýze a plánování pohledávek, zásob a závazků je následující:  

                                                 
110 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 151-152. ISBN 

978-80-87865-38-5. 
111 Tamtéž, s. 153. 
112 Tamtéž, s. 157. 
113 Tamtéž, s. 157. 

Peněžní prostředky

+ Zásoby

+ Pohledávky

- Neúročené závazky

+ Časové rozlišení aktiv

- Časové rozlišení pasiv

= Pracovní kapitál
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 Analýza náročnosti výkonů na jednotlivé složky pracovního kapitálu za minulá 

období.  

 Zjištění hlavních faktorů sledovaného vývoje.  

 Učinění předpokladů ohledně vlivu nalezených faktorů do budoucnosti a odhad 

vývoje náročnosti tržeb114.  

1.9.4 Investice do dlouhodobého majetku  

Tento generátor hodnoty se týká pouze investic do provozně nutného dlouhodobého 

majetku, tzv. nezbytného pro základní podnikatelské zaměření. Plánování investiční 

činnosti je velmi náročné, důvody jsou následující:  

 Investice se obvykle nevyvíjejí plynulým způsobem, proto je obtížné provést 

extrapolaci.  

 Investice by měly být chápany v širším kontextu, tj. včetně investic do výzkumu a 

vývoje a investic do „lidského kapitálu“115.  

Přístup k plánování investiční činnosti lze rozdělit do 3 variant:  

1. Globální přístup 

Tento přístup je vhodné použít v případě, že investice do dlouhodobého majetku mají 

průběžný charakter. Východiskem je analýza provozně nutného dlouhodobého majetku 

ve vztahu k tržbám. Koeficient by měl být spočítán za co nejdelší minulé období, a to 

nejlépe nejen za oceňovaný podnik, ale i za konkurenční podniky116. Koeficient 

náročnosti tržeb na investice brutto má pak tvar117:  

𝑘𝐷𝑀𝑏 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛ě 𝑛𝑢𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Lze použít i jednoduchý výpočet koeficientu jako podíl provozně nutného 

dlouhodobého majetku na tržbách118. 

𝑘𝐷𝑀 =  
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛ě 𝑛𝑢𝑡𝑛ý 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

                                                 
114 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 158-161. ISBN 

978-80-87865-38-5. 
115 Tamtéž, s. 161. 
116 Tamtéž, s. 162. 
117 Tamtéž, s. 162. 
118 Tamtéž, s. 162. 
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V některých případech lze použít koeficient náročnosti růstu tržeb na investice netto 

(investicemi netto se zde rozumí prostý přírůstek investovaného kapitálu v zůstatkových 

hodnotách). Tento přírůstkový koeficient je však považován za méně porovnatelný, 

protože konkurenční podniky mohou mít různou odpisovou politiku, proto Prof. Mařík 

doporučuje využívat koeficient ve variantě „brutto“119. 

𝑘𝐷𝑀𝑛 =  
∆ 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛ě 𝑛𝑢𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢

∆ 𝑡𝑟ž𝑒𝑏
 

2. Přístup podle hlavních položek  

Tento přístup je vhodné použít pro nejbližší léta. Východiskem jsou podnikové investiční 

plány včetně jednotlivých akcí a projektů. V případě, že jsou tyty plány podepřeny o 

analýzu efektivnosti a reálné výhledy podnikových výkonů, mohou být zásadním zdrojem 

pro oceňovatele120.  

3. Přístup založený na odpisech  

Východiskem je předpoklad, že investice pod úrovní odpisů propočtené ze starších 

historických cen, budou u většiny podniků těžko stačit k dlouhodobému přežití nebo 

růstu121.  

1.9.5 Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty  

Generátory hodnoty lze použít k prvnímu odhadu hodnoty podniku. Na základě 

strategické analýzy a analýzy minulého vývoje generátorů lze odhadnout průměrné 

hodnoty generátorů a tak určit pravděpodobné rozpětí výnosové hodnoty podniku122. 

Vzorec pro odhad výnosové hodnoty podniku jako celku (𝐻𝑏) vypadá takto:  

𝐻𝑏 =  
𝑋𝑡−1 ∗ (1 + 𝑔) ∗ 𝑟𝑍𝑃𝑥 ∗ (1 − 𝑑) − 𝑋𝑡−1 ∗ 𝑔 ∗ (𝑘𝑊𝐶 + 𝑘𝐷𝑀𝑛)

𝑖𝑘 − 𝑔
 

kde: X – velikost tržeb za zboží a vlastní výrobky, 

g – tempo růstu tržeb,  

𝑟𝑍𝑃𝑥 – provozní zisková marže vypočtená z korigovaného výsledku hospodaření,   

d – sazba daně z korigovaného výsledku hospodaření,  

                                                 
119 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 162. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
120 Tamtéž, s. 163. 
121 Tamtéž, s. 163. 
122 Tamtéž, s. 172-173. 
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𝑘𝑊𝐶 – koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu,  

𝑘𝐷𝑀𝑛 – koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku, 

t – rok,  

𝑖𝑘 – diskontní míra123.  

 V čitateli tohoto vzorce je volný peněžní tok do firmy v roce t tzv. 𝐹𝐶𝐹𝑡.  

1.10 Sestavení finančního plánu  

Pro ocenění podniku některou z výnosových metod je nezbytné pro oceňovaný podnik 

sestavit finanční plán, který se skládá z:  

1. výkazu zisků a ztrát, 

2. rozvahy, 

3. výkazu peněžních toků124.  

Z  prognózy generátorů hodnoty máme již naplánované následující klíčové položky:  

 Tržby z prodeje hlavních produktů podniku, 

 Ziskovou marži a z ní odvozený provozní zisk,  

 Plánovanou výši zásob, pohledávek a závazků,  

 Prognózu investic do dlouhodobého majetku125.  

Tyto položky budou tvořit základ finančního plánu. Nyní je nutné tyto položky doplnit o:  

 Plán financování, který zahrnuje očekáváné splátky úvěrů včetně přijímání 

nových úvěrů, potřebné navýšení vlastního kapitálu.  

 Plánované hodnoty méně významných položek, může se jednat o některé 

méně významné výnosové či nákladové položky, pohledávky a závazky apod. 

Tyto položky by měly jenom zpřesnit oceňování.  

 Položky nesouvisející s hlavním provozem podniku, může se jednat například 

o plán odprodejů nepotřebného majetku apod. Tyto položky pomáhají zajistit 

časovou kontinuitu finančních výkazů.  

                                                 
123 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 172-173. ISBN 

978-80-87865-38-5. 
124 Tamtéž, s. 175. 
125 Tamtéž, s. 176. 
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 Výplaty dividend nebo podílů na zisku, aby nedocházelo k neúměrnému 

nárůstu peněžních prostředků v rozvaze.  

 Formální dopočty všech položek nutných pro kompletní sestavení finančních 

výkazů126.  

1.11 Ocenění na základě výnosů  

 Výnosové metody vychází z poznatku, že hodnota statku je určena očekávaným užitkem 

plynoucím pro jeho držitele. Přitom, za statek je považován podnik a za užitek očekávané 

výnosy podniku. Pod výnosy můžeme myslet peněžní příjmy či jinak chápané výnosy. 

Rozlišujeme pak tyto základní výnosové metody:  

 Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF),  

 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA),  

 Kombinované výnosové metody127.  

1.11.1 Metoda diskontovaného cash flow  

„Peněžní toky jsou reálným příjmem a tedy reálným vyjádřením užitku z drženého statku 

(podniku), a přesně tedy odrážejí teoretickou definici hodnoty.128“ 

Rozlišujeme tři hlavní techniky pro výpočet výnosové hodnoty metodou DCF:  

 metoda „entity“, kde se podnik označuje jako celek,  

 metoda „equity“, kde se podnik označuje jako vlastní kapitál,  

 metoda „APV“, upravená současná hodnota129.  

Při použití metody DCF entity se její výpočet skládá ze dvou kroků. V prvním kroku 

dochází k diskontování peněžních toků, které byly k dispozici jak pro vlastníky, tak pro 

věřitele a tím je zjištěna hodnota podniku jako celku (𝐻𝑏, tj. hodnota brutto). Od hodnoty 

                                                 
126 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 176-177. ISBN 

978-80-87865-38-5. 
127 Tamtéž, s. 191. 
128 Tamtéž, s. 192. 
129 Tamtéž, s. 193. 
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brutto se ve druhém kroku odečte hodnota cizího kapitálu ke dni ocenění a výsledkem je 

hodnota vlastního kapitálu (𝐻𝑛, tj. hodnota netto)130.  

Metoda DCF equity vychází z peněžních toků, které jsou k dispozici pouze pro vlastníky 

podniku. Jejich diskontováním je zjištěna hodnota vlastního kapitálu131.  

Při použití metody DCF APV se v prvním kroku zjišťuje hodnota brutto (𝐻𝑏) jako součet 

hodnoty podniku za předpokladu nulového zadlužení a současné hodnoty daňových úspor 

z úroků. Následně se odečte cizí kapitál, čímž je získána hodnota netto132.  

V této diplomové práci bude použita metoda DCF entity. Pro potřeby oceňování touto 

metodou je třeba stanovit, kolik peněz je možno vzít z podniku, aniž by byl narušen jeho 

předpokládaný vývoj. Východiskem je provozní cash flow, od kterého je nutné odečíst ty 

investice, které jsou podmínkou pro dosažení určité výše peněžních toků v budoucnosti. 

Výsledkem je volné cash flow (tzv. FCF)133.  

Tab. č.  2:  Výpočet volného peněžního toku134 

+ Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi (𝐾𝑃𝑉𝐻𝐷) 

– Upravená daň z příjmů (= 𝐾𝑃𝑉𝐻𝐷 * sazba daně) 

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních (KPVH) 

+ Odpisy 

+ 

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

období 

= Předběžný peněžní tok z provozu 

– Investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) 

– Investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného) 

= Volný peněžní tok (FCF) 

 

Východiskem metody DCF je vždy volné cash flow. V případě DCF entity se pod 

pojmem volné cash flow rozumí tvorba peněžních prostředku, které jsou k dispozici:  

 vlastníkům (akcionářům), především na výplaty dividend,  

 věřitelům v podobě splátek úvěrů a úroků135.   

                                                 
130 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 193. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
131 Tamtéž, s. 193. 
132 Tamtéž, s. 193. 
133 Tamtéž, s. 198. 
134 Tamtéž, s. 199. 
135 Tamtéž, s. 199. 
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Proto v souvislosti s metodou DCF entity bývá používán pojem peněžní toky do firmy 

(angl. free cash flow to firm - FCFF), který označuje peněžní toky pro vlastníky a 

věřitele. FCFF je považován za konkrétní variantu FCF pro metodu DCF entity, 

východiskem pro jeho výpočet je korigovaný provozní výsledek hospodaření136.  

Korigovaný provozní výsledek hospodaření pro výpočet FCFF 

Tento korigovaný provozní výsledek hospodaření je shodný s NOPAT (angl. net 

operating profit after tax) – tedy čistý operační zisk po dani, který je východiskem pro 

výpočet EVA. Pro korigovaný provozní výsledek hospodaření by měly být dodrženy tyto 

obecné zásady:  

 neměly by se odečítat náklady na cizí kapitál kvůli získání zisku a cash flow, 

které je k dispozici jak pro vlastníky, tak pro věřitele,    

 neměl by obsahovat žádné mimořádné a jednorázové položky, protože hodnota 

podniku je tvořena jen výsledky hospodaření trvalé povahy,  

 neměl by obsahovat žádné výnosy a náklady, které souvisí s provozně nenutným 

majetkem137.  

Tab. č.  3:  Výpočet KPVH138 

  Provozní výsledek hospodaření (z výsledovky) 

– 

Provozní výnosy mimořádné, jednorázové a nesouvisející s provozním 

majetkem 

+ 

Provozní náklady mimořádné, jednorázové a nesouvisející s provozním 

majetkem 

+ 

Výnosy z finančních investic a výnosové úroky, pokud plynou z provozně 

nutného majetku 

– Finanční náklady související s provozně potřebným majetkem 

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření  

Investice pro výpočet FCFF 

„Měly by být realizovány jen ty investice do podnikové činnosti, které slibují kladnou 

současnou hodnotu.139“ 

                                                 
136 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 199. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
137 Tamtéž, s. 199-200. 
138 Tamtéž, s. 203. 
139 Tamtéž, s. 203. 
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Investice uvedené ve schématu pro výpočet volné cash flow jsou myšleny jako investice 

brutto. Tento pojem se používá pro označení veškerých investičních výdajů bez ohledu 

na to, zda se jedná o investice obnovovací nebo o investice rozšiřovací140.   

Investice brutto = Odpisy + Investice netto 

Investice nezbytné pro výpočet volné cash flow určíme z velikosti provozně nutného 

investovaného kapitálu v jednotlivých letech, kterou máme již spočítanou. Investice 

můžeme spočítat takto:  

𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑡 =  𝐾𝑡 −  𝐾𝑡−1 

𝐼𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑡 =  𝐾𝑡 −  𝐾𝑡−1 +  𝑂𝑡 

kde: 𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑡,  𝐼𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑡 – investice do provozně nutného investovaného kapitálu v roce 

t,  

𝐾𝑡 – provozně nutný investovaný kapitál ke konci roku t,  

 𝑂𝑡 – odpisy v roce t141.  

FCFF může být spočítán dvojím způsobem. První způsob spočívá v přičtení odpisů a 

odečtení investic brutto ke KPVH. Při použití druhého způsobu FCFF je dopočítán 

odečtením investic netto od KPVH142.  

Technika propočtu hodnoty podniku a volba časového horizontu  

Nejprve je nutné zjistit celkovou hodnotu podniku, kterou rozumíme výnosovou hodnotu 

investovaného kapitálu. Tuto hodnotu získáme diskontováním peněžních toků plynoucích 

z hlavního provozu podniku, tzv. peněžních toků, které neberou v potaz investice do 

majetku, který není považován za provozně nutný, ani výnosy a náklady související 

s takovým majetkem. Následně od celkové hodnoty odečteme hodnotu úročených dluhů 

k datu ocenění, nově přijaté dluhy neuvažujeme. V posledním kroku přičteme k provozní 

hodnotě vlastního kapitálu hodnotu neprovozních aktiv k datu ocenění. Uvedené vztahy 

si můžeme znázornit graficky na následujícím obrázku143.  

                                                 
140 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 203. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
141 Tamtéž, s. 203-204. 
142 Tamtéž, s. 204. 
143 Tamtéž, s. 206. 
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Obr. č. 8: Postup výpočtu hodnoty metodou DCF entity144 

Hodnota podniku jako celku (𝐻𝑏) se vypočítá:  

𝐻𝑏 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑖𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

kde: 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡 – volné cash flow do firmy v roce t,  

𝑖𝑘 – kalkulována úroková míra (diskontní míra),  

n – počet let předpokládané existence podniku145.  

V praxi pracujeme s předpokladem, že podnik bude existovat nekonečně dlouho (tzv. 

„going concern“). Pro neomezené období je ale nemožné prognózovat peněžní toky pro 

jednotlivá léta. V tomto případě odborná literatura navrhuje použít standardní 

dvoufázovou metodu nebo metodu založenou na odhadu průměrného tempa růstu. V této 

práci bude použita standardní dvoufázová metoda146.  

Dvoufázová metoda  

Standardní dvoufázová metoda předpokládá, že budoucí období lze rozdělit na dvě fáze. 

První fáze zahrnuje období, pro které je možné sestavit prognózu FCFF pro jednotlivá 

léta. Druhá fáze představuje období od konce první fáze až do nekonečna. Hodnota 

podniku za období druhé fáze se označuje jako pokračující hodnota (angl. continuing 

value), kterou rozumíme současnou hodnotou očekávaných peněžních toků od konce 

                                                 
144 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 206. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
145 Tamtéž, s. 206. 
146 Tamtéž, s. 207. 
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první fáze až do nekonečna. Tato současná hodnota je spočítána k datu ukončení první 

fáze147.  

 

Obr. č. 9: Dvoufázová metoda148 

Hodnotu podniku podle dvoufázové metody určíme pomocí následujícího výrazu:  

𝐻𝑏 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑖𝑘)𝑡

𝑇

𝑡=1

 +  
𝑃𝐻

(1 + 𝑖𝑘)𝑇
 

kde: T – délka první faze v letech,  

PH – pokračující hodnota,  

𝑖𝑘 – kalkulovaná úroková míra na úrovni průměrných vážených nákladů 

kapitálu149.  

Pokračující hodnota s diskontovánými peněžními příjmy  

a) Gordonův vzorec 

Období první fáze se zpravidla pohybuje v rozpětí 4 až 14 let. Pro druhou fázi očekáváme 

stabilní a trvalý růst volného peněžního toku150. Pokud aplikujeme tento vzorec na volné 

peněžní toky, získáme pokračující hodnotu:  

𝑃𝐻 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 𝑇 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1

𝑖𝑘 − 𝑔
 

kde: T – poslední rok prognózovaného období,  

𝑖𝑘 – kalkulovaná úroková míra,  

g – předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během druhé fáze, 

FCFF – volný peněžní tok do firmy151.  

                                                 
147 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 207. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
148 Tamtéž, s. 207. 
149 Tamtéž, s. 207. 
150 Tamtéž, s. 212. 
151 Tamtéž, s. 212. 
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Podmínkou platnosti vzorce je, aby 𝑖𝑘 > 𝑔152. 

b) Parametrický vzorec (vzorec založený na faktorech tvorby hodnoty) 

Další možností, jak vypočítat pokračující hodnotu, je vzorec, který pracuje s dvěma 

základními generátory, kterými jsou:  

 tempo růstu KPVH snížených o upravené daně,  

 očekávaná rentabilita nových (čistých) investic (𝑟𝐼)
153. 

Aby podnik tvořil hodnotu, je důležité, aby rentabilita investovaného kapitálu 𝑟𝐾 byla 

vyšší než náklady na kapitál154.  

𝑟𝐾 =
𝐾𝑜𝑟𝑖𝑔𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑛í𝑐ℎ

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛ě 𝑛𝑢𝑡𝑛ý 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Hodnotu čistých investic určíme jako změnu stavu investovaného kapitálu během roku:  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =  ∆𝐾 

kde: K – provozně nutný investovaný kapitál155.  

Rentabilitu čistých investic (𝑟𝐼) získáme156:  

𝑟𝐼 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝ří𝑟ů𝑠𝑡𝑒𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑢 𝑝𝑜 𝑑𝑎𝑛í𝑐ℎ

𝑃ří𝑟ů𝑠𝑡𝑒𝑘 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑟𝑜𝑐𝑒
 

Parametrický vzorec pro pokračující hodnotu má pak tuto podobu:  

𝑃𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑢𝑗í𝑐í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 =  
𝐾𝑃𝑉𝐻𝑇+1 ∙ (1 −

𝑔
𝑟𝐼

)

𝑖𝐾 − 𝑔
 

kde: 𝐾𝑃𝑉𝐻𝑇+1 – korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravených daních 

v prvním roce po prognóze157.  

 

 

                                                 
152 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 212. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
153 Tamtéž, s. 215. 
154 Tamtéž, s. 215. 
155 Tamtéž, s. 215. 
156 Tamtéž, s. 215. 
157 Tamtéž, s. 216. 
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1.11.2 Diskontní míra pro metodu DCF 

Při ocenění metodou DCF entity použijeme diskontní míru na úrovni průměrných 

vážených nákladů kapitálu (angl. weighted average capital costs – WACC), které 

odpovídají očekávaným příjmům investorů ze svých investic, které vložili do podniku a 

tomu odpovídajícímu riziku158. Obecný vzorec pro výpočet WACC vypadá takto:  

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑛𝐶𝐾 ∙ (1 − 𝑑) ∙
𝐶𝐾

𝐾
+ 𝑛𝑉𝐾(𝑍) ∙

𝑉𝐾

𝐾
 

kde: 𝑛𝐶𝐾 – náklady na cizí kapitál,  

d – sazba daně z příjmu, 

CK – tržní hodnota úročeného cizího kapitálu vloženého do podniku, 

𝑛𝑉𝐾(𝑍) – náklady na vlastní kapitál,  

VK – tržní hodnota vlastního kapitálu,  

K – celková tržní hodnota investovaného kapitálu, K = VK+CK159.    

Náklady na cizí kapitál  

Náklady na cizí kapitál je možné spočítat jako vážený průměr z efektivních úrokových 

měr, které platíme z různých forem cizího kapitálu160. Základní vzorec pro výpočet 

efektivní úrokové míry má pak následující podobu:  

𝐷 =  ∑
𝑈𝑡 ∙ (1 − 𝑑) + 𝑆𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

kde: D – čistá částka peněz získaná výpůjčkou,  

𝑈𝑡 – úrokové platby,  

d – sazba daně z příjmu,  

𝑆𝑡 – splátka dluhu za dohodnutý časový interval,  

n – počet období, kdy jsou prováděny platby z dluhu,  

i – hledaná úroková míra, pro kterou je rovnice splněna a která vyjadřuje výši 

efektivního úroku161.  

                                                 
158 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 242-243. ISBN 

978-80-87865-38-5. 
159 MAŘÍK, M. a P. MAŘÍKOVÁ. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 2007, s. 71. ISBN 978-80-245-

1242-6. 
160 Tamtéž, s. 71. 
161 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 248. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
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Náklady na vlastní kapitál – CAPM 

Náklady na vlastní kapitál jsou stanoveny výnosovým očekáváním investorů. Toto 

výnosové očekávání je třeba odvozovat z možných alternativních výnosů kapitálu 

s ohledem na riziko.  Při určení nákladů vlastního kapitálu lze použít model oceňování 

kapitálových aktiv (angl. capital asset pricing model – CAPM). Podstatným prvkem 

tohoto modelu je přímka cenných papírů, která odvozuje průměrnou očekávanou 

výnosnost cenných papírů od bezrizikové výnosnosti a prémie za tržní riziko162. Pro 

očekávanou průměrnou výnosnost cenného papíru A platí:  

𝐸(𝑅𝐴) =  𝑟𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓] ∙ 𝛽𝐴 

kde: 𝐸(𝑅𝐴) – střední očekávaná výnosnost cenného papíru A (především akcie),  

𝑟𝑓 – bezriziková úroková míra,  

E (𝑅𝑚) – střední očekávaná výnosnost kapitálového trhu,  

[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓] – prémie za tržní riziko, 

𝛽𝐴 – koeficient beta163.   

Koeficient beta vyjadřuje úroveň rizika cenného papíru (akcie) relativně k tržnímu riziku 

jako celku164. Pro parametr beta platí:  

𝛽𝐴 = 𝐾𝐴𝑚 ∙
𝑆𝐴

𝑆𝑚
 

nebo 

𝛽𝐴 =
𝐶𝑂𝑉(𝑅𝐴, 𝑅𝑚)

(𝑆𝑚)2
 

kde: 𝐾𝐴𝑚 – koeficient korelace mezi vývojem výnosnosti cenného papíru A a tržního 

portfolia m,  

 𝑆𝐴 – riziko papíru A vyjádřené směrodatnou odchylkou,  

 𝑆𝑚 – riziko tržního portfolia m vyjádřené směrodatnou odchylkou,  

 (𝑆𝑚)2 – rozptyl výnosnosti tržního portfolia,  

                                                 
162 MAŘÍK, M. a P. MAŘÍKOVÁ. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 2007, s. 115. ISBN 978-80-245-

1242-6. 
163 MAŘÍK, M. a P. MAŘÍKOVÁ. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 2007, s. 115. ISBN 978-80-245-

1242-6. 
164 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 253. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
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 COV(𝑅𝐴, 𝑅𝑚) – kovariance mezi výnosem papíru A a výnosem tržního 

portfolia165.  

Poslední otázkou je, jaká data použít jako základ pro výpočet – národní nebo jiná. 

Nejvýhodnější cestou bude prémie vypočítat z dat kapitálového trhu USA a tyto prémie 

přizpůsobit podmínkám na národních trzích166. Pro výpočet může být použita 

následující rovnice:  

𝑛𝑉𝐾(Č𝑅) =  𝑟𝑓(𝑈𝑆𝐴) + 𝛽 ∙ 𝑅𝑃𝑇𝑈𝑆𝐴 + 𝑅𝑃𝑍(Č𝑅) 

kde: 𝑛𝑉𝐾(Č𝑅) – odhad nákladů vlastního kapitálu při investici v ČR,  

 𝑟𝑓(𝑈𝑆𝐴) – aktuální výnosnost dlouhodobých vládních dluhopisů USA, 

 𝛽 – odvětvové beta přenesené z amerického kapitálového trhu a upravené na 

zadlužení v tržních podmínkách konkrétního podniku,  

 𝑅𝑃𝑇𝑈𝑆𝐴 – riziková prémie kapitálového trhu USA,  

 𝑅𝑃𝑍(Č𝑅) – riziková prémie země pro ČR167.  

 

                                                 
165 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 254. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
166 Tamtéž, s. 257. 
167 Tamtéž, s. 259. 
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2 POPIS SPOLEČNOSTI 

Tato kapitola je věnována představení oceňované společnosti MOL Česká republika, 

s.r.o. a skupiny MOL, jejíž je oceňovaná společnost součástí.  

2.1  Základní informace o společnosti  

Firma:    MOL Česká republika, s.r.o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Vznik:   1. listopadu 1993 

Sídlo:    Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1168 

Společnost MOL Česká republika působí pod svým novým názvem v České republice od 

1.1.2016 jako významná součást Skupiny MOL, mezinárodní ropné a plynárenské 

společnosti se sídlem v hlavním městě Maďarska – Budapešti. V českém petrolejářském 

průmyslu MOL Česká republika patří mezi vedoucí společnosti, provozuje více než 300 

vlastních čerpacích stanic a ve velkoobchodě patří mezi TOP 3 největší dodavatele 

motorových paliv169. 

Skupina MOL je přední mezinárodní ropná a plynárenská společnost s více než 100letou 

tradicí. Působí ve více než 30 zemích světa a zaměstnává přes 25 000 lidí. Provozuje čtyři 

rafinerie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku. Akcie 

Skupiny MOL se obchodují na burze v Budapešti, Varšavě a v Lucembursku170. 

Historie MOL v České republice171:  

1993 – Založení společnosti Slovnaft Bohemia (Brno) 

1993 – Provoz 23 čerpacích stanic pod značkou Slovnaft 

2004 – Změna názvu společnosti na Slovnaft Česká republika (Praha) 

2004 – Začlenění do Skupiny MOL 

2012 – Akvizice společnosti PAP OIL 

                                                 
168 MOL Česká republika, s.r.o. Výroční zpráva 2018 MOL Česká republika, s.r.o. Praha: MOL Česká republika, 

2019. 
169 Tamtéž. 
170 MOL ČESKÁ REPUBLIKA. Profil společnosti MOL Česká republika [online]. 2017 [cit. 2019-12-17]. Dostupné 

take z: https://molcesko.cz/images/mol_cz/partner_project/profil_mol_cr.pdf 
171 MOL ČESKÁ REPUBLIKA. Profil společnosti MOL Česká republika [online]. 2017 [cit. 2019-12-17]. Dostupné 

take z: https://molcesko.cz/images/mol_cz/partner_project/profil_mol_cr.pdf 
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2014 – Akvizice společnosti Lukoil Czech Republic 

2014 – Dosažení 20% podílu na velkoobchodním trhu 

2015 – Akvizice společnosti ENI Česká republika 

2016 – Fúze převzatých společností a vznik společnosti MOL Česká republika, s.r.o. 

V současné době MOL Česká republika disponuje 306 čerpacími stanicemi, z toho 187 

z nich nese barvy a logo společnosti MOL. Zbytek představuje 118 modrých stanic Pap 

Oil a poslední čerpací stanice s logem Slovnaft172. Do roku 2020 projdou v České 

republice rebrandingem do jednotného standardu MOL téměř všechny stávající čerpací 

stanice Pap Oil. Z pohledu počtu čerpacích stanic zaujímá MOL Česká republika pozici 

druhého největšího provozovatele na domácím trhu173.  

2.2  Předmět podnikání a hlavní aktivity 

Hlavním předmětem činnosti MOL Česká republika je obchodní činnost v oblasti 

distribuce motorových paliv a maziv v České republice.  

Velkoobchod c pohonnými hmotami 

MOL Česká republika má dlouhodobě významné postavení v prodeji pohonných hmot 

na českém trhu, kde dosahuje tržního podílu více než 20 %. Zásobování zákazníků 

probíhá přímo z vlastní rafinérie SLOVNAFT Bratislava, která je jednou z 

nejmodernějších v Evropě, případně prostřednictvím terminálů společnosti ČEPRO. 

Rafinérie SLOVNAFT je pak přímo napojená na produktovod ČEPRO, což umožňuje 

být směrem k zákazníkům vysoce flexibilní v rámci logistiky a zásobování. V současné 

době MOL Česká republika dodává pohonné hmoty zákazníkům ze všech segmentů 

českého trhu a zásobujeme také vlastní síť více než 300 čerpacích stanic. Kromě toho 

distribuuje paliva i do stále se rozrůstající sítě partnerských čerpacích stanic174. 

 

 

                                                 
172 MOL ČESKÁ REPUBLIKA: Media. Rebranding dokončen, modernizace českých stanic pokračuje [online]. 2016 

[cit. 2019-12-17]. Dostupné z: https://molcesko.cz/cz/o-nas/media/novinky/?1=1#mol-ceska-republika-rebranding-

dokoncen-modernizace-cerpacich-stanic-pokracuje 
173 MOL ČESKÁ REPUBLIKA: Media. Čerpací stanice Pap Oil zazelenají, bude z nich MOL [online]. 2018 [cit. 

2019-12-17]. Dostupné z: https://molcesko.cz/cz/o-nas/media/novinky/?1=1#cerpaci-stanice-pap-oil-zezelenaji-bude-

z-nich-mol 
174 MOL ČESKÁ REPUBLIKA. Profil společnosti MOL Česká republika [online]. 2017 [cit. 2019-12-17]. Dostupné 

take z: https://molcesko.cz/images/mol_cz/partner_project/profil_mol_cr.pdf 



56 

 

Maloobchod s pohonnými hmotami  

MOL Česká republika s.r.o. je s 306 čerpacími stanicemi druhým největším 

provozovatelem čerpacích stanic na českém trhu.  Prostřednictvím značek MOL a PAP 

OIL nabízí kvalitní produkty a služby, které neustále zlepšuje a rozšiřuje jejich nabídku. 

Na svých čerpacích stanicích provozuje MOL jedinečný koncept Fresh Corner s 

příjemným prostředím a zázemím k odpočinku i občerstvení na cestách. Vše připravuje 

z čerstvých surovin a přímo na místě, včetně pečlivě vybrané prvotřídní kávy. Fresh 

Corner nabízí také mnoho dalších služeb, které můžou zákazníci využít175. 

2.3  Produktové portfolio a palivové karty  

Pohonné hmoty 

 Automobilové benzíny 

 Motorové nafty  

 Letecký petrolej JET-A1 

 Aditivované produkty  

Pohonné hmoty nadlimitně splňují veškerá kritéria předepsaná tuzemskou i mezinárodní 

legislativou. Moderní technologie a přísady použité při výrobě motorových paliv zlepšují 

výkon a prodlužují životnost motoru. Společnost je registrovaným distributorem PHM s 

číslem licence CZ1100110Q001. 

V síti čerpacích stanic MOL nabízí aditivovaná paliva EVO, která se vyznačují 

prokazatelným čistícím účinkem. Motor a jeho jednotlivé součásti se při pravidelném 

používání paliv EVO nezanášejí a spalování probíhá mnohem efektivněji176. 

Oleje a maziva 

Divize Maziv MOL je jedním z klíčových hráčů v produkci maziv ve střední a východní 

Evropě. Kompletní sortiment zahrnuje automobilová a průmyslová maziva, mazací tuky, 

obráběcí kapaliny a autochemikálie, AdBlue a další specializované produkty. Portfolio 

                                                 
175 MOL ČESKÁ REPUBLIKA. Profil společnosti MOL Česká republika [online]. 2017 [cit. 2019-12-17]. Dostupné 

take z: https://molcesko.cz/images/mol_cz/partner_project/profil_mol_cr.pdf 
176 Tamtéž. 
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zcela splňuje nejnovější ACEA a API požadavky a je schváleno předními výrobci 

automobilového průmyslu177. 

Palivové karty  

Palivové karty MOL je možné využít na více než 3 600 čerpacích stanicích v České 

republice a v dalších 10 zemích Evropy (Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Itálie, 

Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko). BRONZE co-

brandovaná karta pak navíc umožňuje tankování nejen na čerpacích stanicích Skupiny 

MOL, ale i na dalších více než 50 000 stanicích v celé Evropě178. 

 MOL GOLD Europe – pro tuzemské a zahraniční tankování  

 MOL GOLD Czech Republic – pro tuzemské tankování  

 MOL GOLD Prepaid – předplacená palivová karta pro tuzemské tankování  

 BRONZE co-brandovaná karta 179 

2.4  Logistika a distribuce  

Pozemní doprava  

Přepravu pohonných hmot k zákazníkům zajišťuje MOL nejmodernějšími autocisternami 

od vybraných certifikovaných dopravců, a to vždy v souladu s evropskou dohodou o 

mezinárodní silniční přepravě. Pohonné hmoty dováží jak do podzemních nádrží, tak i do 

nadzemních nádrží typu Bencalor. Pro zákazníky rovněž zajišťuje přepravu olejů a 

maziv180. 

Železniční doprava 

Dodávky pohonných hmot, olejů a maziv zajišťuje MOL také v železničních cisternách, 

a to po celostátní železniční síti. Tento druh přepravy je zabezpečen prostřednictvím 

certifikovaných spedičních společností veřejnými nebo soukromými dopravci181. 

 

                                                 
177 MOL ČESKÁ REPUBLIKA. Profil společnosti MOL Česká republika. Oleje a maziva [online]. 2017 [cit. 2019-

12-17]. Dostupné take z: https://molcesko.cz/images/mol_cz/partner_project/profil_mol_cr.pdf 
178 MOL ČESKÁ REPUBLIKA. Profil společnosti MOL Česká republika [online]. 2017 [cit. 2019-12-17]. Dostupné 

take z: https://molcesko.cz/images/mol_cz/partner_project/profil_mol_cr.pdf 
179 Tamtéž. 
180 MOL ČESKÁ REPUBLIKA. Profil společnosti MOL Česká republika [online]. 2017 [cit. 2019-12-17]. Dostupné 

take z: https://molcesko.cz/images/mol_cz/partner_project/profil_mol_cr.pdf 
181 Tamtéž. 
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3 STRATEGICKÁ ANALÝZA 

V této kapitole bude vymezen relevantní trh a budou zkoumány vnější a vnitřní faktory 

působící na podnik. Obecné vnější faktory, které na společnost působí, budou zhodnoceny 

pomocí PEST analýzy. Oborové prostředí bude analyzováno pomocí Porterova modelu 

pěti konkurenčních sil. Výsledkem strategické analýzy by mělo být stanovení celkového 

výnosového potenciálu podniku.  

3.1  Vymezení a analýza relevantního trhu  

Společnost MOL Česká republika působí v oblasti obchodu, konkrétně je zařazena do 

oddílu CZ-NACE 46 – Velkoobchod, kromě motorových vozidel a do oddílu CZ-NACE 

47 – Maloobchod, kromě motorových vozidel. Dále se jedná o skupinu 46.71 - 

Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky a 47.30 - 

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách. Hlavním 

předmětem činnosti je obchodní činnost v oblasti distribuce motorových paliv a maziv 

v České republice. 

Český trh s pohonnými hmotami je stále významný a strategický pro současné 

provozovatele řetězců čerpacích stanic. Celková spotřeba standardních pohonných hmot 

od roku 2014 mírně roste.  Podle současné kvantifikace je český trh charakteristický 3x 

vyšší spotřebou nafty než benzinů, což je způsobeno tím, že v České republice je 

prakticky 100 % dieselizace nákladního vozového parku a jako tranzitní země je podíl 

spotřeby nafty zvyšován mezinárodní kamionovou dopravou. Z pohledu dlouhodobého 

vývoje spotřeba automobilových benzinů měla delší dobu klesající trend. Od roku 2016 

pokračuje mírné oživení poptávky po automobilových benzinech v důsledku mírné 

oživení ekonomiky a uvádění nových benzinových automobilů s nižší spotřebou a nástup 

hybridů182. V následujícím grafu jsou zobrazeny dodávky/spotřeba pohonných hmot od 

roku 2003 v tis. tun. 

                                                 
182 ČAPPO: Media. Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR v roce 2018 [online]. 2019 [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: 

https://www.cappo.cz/info/vyvoj-spotreby-pohonnych-hmot-v-cr-v-roce-2018 
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Graf č.  1: Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR183 

Česká republika má jednu z největších hustot čerpacích stanic v rámci celého evropského 

regionu, kde vychází na každých 8 km jedna čerpací stanice (veřejná, poloveřejná či 

neveřejná) a na každých 14 km pak vychází jedna veřejná stanice184. V České republice 

bylo podle statistického sledování MPO registrováno k 14. srpnu 2018 7039 čerpacích 

stanic, z toho 3974 veřejných (56,6 % z celkového počtu všech evidovaných ČS), 

poloveřejných (s vymezeným přístupem) 683 a neveřejných 2382. Oproti roku 2010, kdy 

na trhu bylo evidováno 3672 veřejných stanic, se jejich počet za 8 let zvýšil o 302, což 

představuje nárůst o 8,2 %. Podle krajů vede kraj Středočeský s celkovým počtem 1094 

čerpacích stanic, z toho 591 veřejné185. Jedním z hlavních důvodu dosažení tohoto stavu 

je otevřené prostředí – Česká republika nestanovuje minimální vzdálenost mezi čerpacími 

stanicemi a pak skutečnost, že český trh do roku 2013 nebyl nijak legislativně regulován 

a stát po roce 1990 výstavbu čerpacích stanic nijak neomezoval. 

 

 

                                                 
183 ČAPPO: Media. Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR v roce 2018 [online]. 2019 [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: 

https://www.cappo.cz/info/vyvoj-spotreby-pohonnych-hmot-v-cr-v-roce-2018 
184 ČAPPO: Průvodce oborem. Počty a struktura čerpacích stanic v ČR [online]. 2019 [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: 

https://www.cappo.cz/info/pocet-cerpacich-stanic-v-cr-2009-2016 
185 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic 

pohonných hmot v ČR ke 14.08.2018 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2018, 4 s. [cit. 2019-12-19]. 

Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-

hmot/2018/8/Zprava_Evidence_2018_1pol.pdf 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

ti
s.

 t
u

n

Dodávky pohonných hmot na trh ČR

Natural 95 Diesel



60 

 

Následující tabulka zobrazuje vývoj počtu a rozdělení čerpacích stanic od roku 2010. 

Tab. č.  4: Vývoj a rozdělení čerpacích stanic186 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Celkem 6 591 6 690 6 790 6 918 7 013 7 010 6 992 7 020 7 039 

veřejné 3 672 3 717 3 728 3 745 3 792 3 844 3 906 3 940 3 974 

poloveřejné 293 397 472 573 614 637 658 672 683 

neveřejné 2 626 2 567 2 590 2 600 2 607 2 529 2 428 2 408 2 382 

* - údaje k 14. srpnu 2018 

Na území České republiky operovalo v distribuční síti čerpacích stanic v roce 2018 

celkem 1471 provozovatelů evidovaných veřejných čerpacích stanic, drtivá většina 

(1187) z nich provozovala ale jen jednu stanici (viz níže tab. č. 5). Velké konkurenční 

napětí pomalu nutí známé značky opustit český trh, který se v současné době koncentruje 

do rukou pěti největších společností provozujících více než 100 čerpacích stanic. Jedná 

se o společnosti: BENZINA, MOL, Čepro (čerpací stanice EuroOil), Shell a OMV. 

Následující tabulka je přehledem počtu vlastníků a provozovatelů evidovaných veřejných 

ČS v závislosti na počtu čerpacích stanic v síti k 14. 8. 2018. 

Tab. č.  5: Počet vlastníků a provozovatelů evidovaných veřejných ČS187 

Počet ČS v 

sítích 

Počet 

vlastníků 

Počet 

provozovatelů 

100 a více 5 5 

od 50 do 99 3 3 

od 20 do 49 12 15 

od 10 do 19 14 20 

od 5 do 9 41 43 

2 až 4 207 198 

1 ČS 1 390 1 187 

Celkem 1 672 1 471 

 

 

 

                                                 
186 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic 

pohonných hmot v ČR ke 14.08.2018 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2018, 4 s. [cit. 2019-12-19]. 

Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-

hmot/2018/8/Zprava_Evidence_2018_1pol.pdf 
187 Tamtéž, s. 6. 
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3.2  Analýza makro prostředí 

3.2.1 PEST analýza 

Prostřednictvím PEST analýzy jsou zkoumaný vnější faktory, které na podnik působí. 

Jedná se o faktory politické a legislativní, ekonomické, sociální a faktory technologické. 

Politické a legislativní faktory 

Politický systém České republiky, tedy parlamentní demokracií, lze považovat za stabilní. 

Společnosti podnikající na území České republiky nejsou ovlivněni pouze českou právní 

úpravou, ale podléhají nařízením, směrnicím a vyhláškám unijního práva, které se 

následně promítají do tuzemských právních předpisů. 

Mezi základní zákony a vyhlášky, kterými se analyzovaná společnost musí řídit, patří: 

 Zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o daních z přidané hodnoty 

 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

 Zákon 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot 

 Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 

 Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 Vyhláška č. 153/2017 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot 

Na území České republiky může subjekt vykonávat distribuci pohonných hmot, jenom 

když splní příslušné podmínky, mezi které patří bezdlužnost vůči orgánům finanční a 

celní správy, neexistence nedoplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Dále od 

1. října 2013 musí subjekt složit kauci ve stanovené výši 20 mil. Kč, která by měla vést 

k omezení vzniku a zneužívaní účelově založených společností, které hrály zásadní roli 
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ve významných daňových únikách na trhu s pohonnými hmoty v České republice do 

termínu jejího zavedení. 

Dalším faktorem, který by mohl společnost ovlivňovat, je faktor administrativní povahy, 

resp. administrativní zátěž při zpracování daňových přiznání především k DPH, kde je 

nutné podat kontrolní hlášení a souhrnné hlášení tykající se informací o plněních, která 

byla poskytnutá subjektům z jiných států Evropské unie. Studie univerzit v Paderbornu a 

Mnichově se společností BDO uvádí, že Česká republika má jeden z nejsložitějších 

daňových systémů v rámci Evropské unie, vyplynulo to z Indexu daňové složitosti188. 

Ekonomické faktory 

Mezi hlavní makroekonomické vlivy působící na podnik patří ceny ropy, hrubý domácí 

produkt, obchodní bilance, devizové kurzy, míra inflace, úroková míra a míra 

nezaměstnanosti. 

Vývoj HDP 

Hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově 

vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti 

ekonomiky189. 

Níže jsou zobrazené tabulka a graf zachycující vývoj HDP v období 2010 – 2018 na 

území České republiky. 

Tab. č.  6: Vývoj HDP ČR190 

Rok HDP mil. Kč růst % 

2010 3 962 464 - 

2011 4 033 755 1,77% 

2012 4 059 912 0,64% 

2013 4 098 128 0,93% 

2014 4 313 789 5,00% 

2015 4 595 783 6,14% 

2016 4 767 990 3,61% 

2017 5 047 267 5,53% 

2018 5 328 738 5,28% 

                                                 
188 Overall Tax Complexity [online]. 2019 [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: https://www.taxcomplexity.org/ 
189 Český statistický úřad: HDP, národní účty. Hrubý domácí produkt (HDP) - Metodika [online]. 

[cit. 2019-12-19]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/hruby_domaci_produkt_-hdp- 
190 Český statistický úřad: HDP, národní účty. Hrubý domácí produkt - Časové řady ukazatelů čtvrtletních účtů 

[online]. [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr 
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Graf č.  2: Vývoj HDP v ČR191 

Po globální ekonomické krizi nastává oživení pro českou ekonomiku, které se promítá 

hlavně v roce 2010. Od července roku 2011 došlo ke zhoršení globální ekonomické 

situace a růstová tendence se během roku 2012 zpomalila v důsledku vývoje dluhové 

krize eurozóny. V roce 2013 je patrné znovuoživení ekonomiky, které pozvolna 

pokračuje i v roce 2014. V roce 2015 dochází k dynamickému růstu české ekonomiky, 

který dle Ministerstva financí tažen výhradně domácí poptávkou. Během dalších let 

pozitivní ekonomická situace pokračovala, růst byl tažen zejména spotřebou domácností 

odrážející rekordně nízkou míru nezaměstnanosti. Pro přehled vývoje nezaměstnanosti 

dále zobrazen následující graf. 

                                                 
191 Český statistický úřad: HDP, národní účty. Hrubý domácí produkt - Časové řady ukazatelů čtvrtletních účtů 

[online]. [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr 
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Graf č.  3: Vývoj nezaměstnanosti v ČR192 

Míra nezaměstnanosti se v České republice a EU snižuje od poloviny roku 2013 a v roce 

2018 klesla na 2,2 %. Ministerstvo financí České republiky považuje další pokles 

nezaměstnanosti za vyčerpaný. 

Dle ČNB a MFČR silný ekonomický růst, respektive jeho udržitelnost ve střednědobém 

horizontu mohou narušit globální faktory, mezi které lze zařadit eskalace sporů mezi USA 

a Čínou, snižující se růst čínské ekonomiky, narůstající politická rizika a nezřejmost 

nových podmínek vzájemných vztahů při blížícím se vystoupení Spojeného království 

z Evropské unie. 

Míra inflace 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 

průměru 12 předchozích měsíců193. 

Na přelomu let 2016 a 2017 došlo k výraznému meziročnímu růstu míry inflace nad 2 % 

inflační cíl České národní banky. Toto zrychlení růstu spotřebitelských cen bylo 

způsobeno zejména cenami potravin a pohonných hmot, ve kterých se projevily rostoucí 

ceny ropy. V roce 2018 inflace dosahovala 2,2 % a stále se držela v horní polovině 

                                                 
192 Ministerstvo financí České republiky. Makroekonomická predikce [online]. 2019 [cit. 2019-12-19]. 

Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomickapredikce/ 

2019/makroekonomicka-predikce-leden-2019-34169 
193 Český statistický úřad: Ceny, inflace. Inflace, spotřebitelské ceny [online]. [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny 
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tolerančního pásma inflačního cíle v důsledku vyšších cen ropy, vysokých mezd a 

zpřísňování měnových podmínek. 

Tab. č.  7: Vývoj míry inflace v ČR194 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Inflace v % 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,2 

Dle ČNB v dalším období inflace setrvá mírně pod 3 % kvůli růstu regulovaných cen. 

Začátkem roku 2020 se inflace začne snižovat a přiblíží se tak shora ke 2 % cíli ČNB 

(obr. č. 13). 

 

Obr. č. 10: Prognóza vývoje inflace v ČR195 

Obchodní bilance 

Obchodní bilance státu zaznamenává vývoj bilance zahraničního obchodu, tedy rozdílu 

mezi vývozem (exportem) a dovozem (importem). 

 

                                                 
194 Ministerstvo financí České republiky. Makroekonomická predikce [online]. 2019 [cit. 2019-12-19]. 

Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomickapredikce/ 

2019/makroekonomicka-predikce-leden-2019-34169 
195 Česká Národní Banka: Měnová politika. Aktuální prognóza ČNB [online]. 2019 [cit. 2019-12-19]. Dostupné z:  

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/ 
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Tab. č.  8: Vývoj zahraničního obchodu ČR196 

Rok 
Vývoz v 

mld. Kč 

Dovoz v 

mld. Kč 

Vývoz 

(meziroční 

změna v %) 

Dovoz 

(meziroční 

změna v %) 

Saldo v 

mld. Kč 

Meziroční 

změna salda 

2010 2 533 2 412 18 21 121 - 

2011 2 879 2 688 14 11 191 58% 

2012 3 073 2 767 7 3 306 60% 

2013 3 175 2 823 3 2 351 15% 

2014 3 629 3 200 14 13 429 22% 

2015 3 883 3 477 7 9 406 -5% 

2016 3 974 3 495 2 1 479 18% 

2017 4 245 3 801 7 9 443 -8% 

2018 4 404 4 023 4 6 381 -14% 

Česká republika je charakterizována jako malá otevřená ekonomika, její exportní saldo je 

vyšší než saldo importu. Následující graf zobrazuje vývoj exportu a importu České 

republiky od roku 2010. 

 

Graf č.  4: Vývoj exportu a importu ČR197 

Na těchto datech lze pozorovat, že vývoj zahraničního obchodu koresponduje s vývojem 

výše rozebíraného HDP, kdy od roku 2011 dochází k růstu jak dovozu i vývozu. V roce 

                                                 
196 Český statistický úřad: Zahraniční obchod. Zahraniční obchod se zbožím - přeshraniční pojetí [online]. [cit. 2019-

12-19]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika 
197 Český statistický úřad: Zahraniční obchod. Zahraniční obchod se zbožím - přeshraniční pojetí [online]. [cit. 2019-

12-19]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika 
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2012 došlo ke zpomalení tempa růstu HDP spolu s dynamikou exportu a importu, jelikož 

exportní výsledky se podílí podstatnou měrou na výsledcích HDP. Bilance ovšem rostla, 

jelikož objemy vývozu rostly rychleji než objemy dovozu. Data o zahraničním obchodu 

dle teritoriálního členění198 potvrzují, že český export je především zaměřen na státy 

Evropské unie a hlavně na sousední Německo. V roce 2016 bylo dosaženo rekordního 

salda a to především díky růstu vývozu, a to i přesto, že růst globální obchodní výměny 

zpomalil. Hlavní politicko-hospodářskou událostí tohoto roku bylo rozhodnutí Velké 

Británie o vystoupení z Evropské Unie. Dle MPO tohle rozhodnutí přineslo řadu nejistot 

a vedlo k posílení fenoménu „odporu proti globalizaci“199. V letech 2017 a 2018 lze 

zaznamenat dynamický růst dovozu, který odpovídá pozitivnímu vývoji spotřeb 

domácností a investic v tuzemsku a růstu světové hospodářské aktivity. Nárůst exportu 

byl podpořen zejména rostoucí vnější poptávkou po produktech automobilového 

průmyslu. 

Vývoj cen ropy 

Ropa je velice volatilní komoditou a na vývoj její cen působí velké množství faktorů. 

Následující graf zobrazuje čtvrtletní vývoj cen ropy značky Brent od roku 2010. 

                                                 
198 Český statistický úřad: Zahraniční obchod. Zahraniční obchod se zbožím - přeshraniční pojetí [online]. [cit. 2019-

12-19]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika 
199 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Analýza vývoje ekonomiky ČR k 05.05.2018 [online]. Praha: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2018. [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-

materialy/2018/7/Analyza_rok_2017.pdf 
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Graf č.  5: Vývoj cen ropy Brent 2010-2018200 

Od roku 2009 ceny ropy stoupaly tři roky po sobě. V roce 2012 se ropa Brent obchodovala 

mezi 90 – 125 dolary za barel a skončila na průměrných 111,65 dolarů za barel, čímž 

překonala svůj rekord a byla tak na vůbec nejvyšší úrovni. Cenu pohánělo nahoru 

přerušení dodávek z různých lokalit, neklid na Blízkém východě a uvalené sankce na Írán, 

které držely jeho produkci na velmi nízké hodnotě. Hlavní propad cen ropy značky Brent 

nastal koncem roku 2014, kdy země OPEC nechtěly reagovat na pokles cen ropy 

snižováním její těžby a způsobily tak nadbytek ropy na trhu (převis nabídky nad 

poptávkou). Ceny ropy za barel propadly z hranice přes 100 dolarů k hranici 50 dolarů, 

průměrná cena za celý rok dosahovala 45 USD/barel. Tento pokles byl podpořen zejména 

obnovením dodávek z Libye, slábnoucí poptávkou v eurozóně a Číně a posilující dolar. 

V únoru 2016 propadla cena ropy až na minimum 33,8 USD/barel. Pád cen podpořily již 

zmíněné poptávkové faktory. Ve druhé polovině roku 2016 se cena ropy stabilizovala a 

dokázala odrazit až na 49 USD/barel. Hlavním hnacím faktorem byly těžební kvóty 

schválené na zasedaní OPECu a pozitivní vývoj globální ekonomiky. Dalším faktorem, 

který cenu ropy v tomto období ovlivňoval, byla „břidlicová revoluce“ ve Spojených 

                                                 
200 Ministerstvo financí České republiky. Makroekonomická predikce [online]. 2019 [cit. 2019-12-19]. 

Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-

predikce/2019/makroekonomicka-predikce-listopad-2019-36582 
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státech, kdy severoameričtí břidlicoví těžaři s růstem cen ropy začali navyšovat těžbu 

s cílem ukrojení části tržního podílu OPECu. V letech 2017 a 2018 cenový vývoj ropy 

významně ovlivňovala dohoda o omezení těžby mezi OPEC a státy mimo tuto organizaci 

(zejména Rusko), která spolu s rostoucí poptávkou po ropě v Evropě a USA by měla 

pomoct eliminovat přebytek ropy na světovém trhu a podpořit cenu ropy. Dalšími faktory 

růstové tendence bylo geopolitické napětí na Blízkém východě (zejména v Íránu a Sýrie), 

odstávka ropovodu v Severním moři a oslabující dolar, který zlevňoval ropu pro dovozce 

a stimuloval rostoucí poptávku. V roce 2018 cenu poháněl nahoru globální ekonomický 

růst, pokles těžby ropy v Íránu a Venezuele a výrazný pokles zásob ropy. Následkem 

nárůstu cen ropy byl růst cen pohonných hmot v České republice. 

Mezi hlavní faktory, ovlivňující vývoj cen ropy lze zahrnout omezené zásoby ropy, 

technologický pokrok a substituty, geopolitický vývoj, energetická závislost na ropě. 

Vývoj cen ropy je velmi těžko předvídatelný. Věrohodnou předpověď cen ropy poskytuje 

na svých stránkách Světová banka (viz graf č. 6), podle které cena ropy v následujících 

letech nebude významně překročovat 60 USD/barel. 

 

Graf č.  6: Predikce vývoje cen ropy dle Světové Banky201 

Devizový trh 

Cena, za kterou se obchoduje ropa Brent na londýnské burze, je primárním faktorem, 

který určuje vývoj cen pohonných hmot na burze v Rotterdamu. Na základě cenového 

indexu pohonných hmot na burze v Rotterdamu evropské rafinerie odvozují konečnou 

                                                 
201 World Bank. World Bank Commodities Price Forecast k 29.10.2019 [online]. US: World Bank, 2019. [cit. 2019-

12-19]. Dostupné z: http://pubdocs.worldbank.org/en/477721572033452724/CMO-October-2019-Forecasts.pdf 
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cenu benzínu a nafty. Vzhledem k tomu, že se na burze benzín a nafta obchodují v 

amerických dolarech, vývoj cen pohonných hmot v České republice je citlivý na vývoj 

kurzu USD/CZK. Silný dolar zdražuje ropu pro dovozce, kteří platí jinými měnami, a 

tudíž zvyšuje prodejní cenu pohonných hmot na čerpacích stanicích. Následující graf 

zobrazuje vývoj devizového kurzu CZK/USD za období 2014-2018.  

 

Graf č.  7: Vývoj devizového kurzu CZK/USD202 

V roce 2014 lze zaznamenat působivé posilování dolaru, za kterým stojí celkový pozitivní 

vývoj americké ekonomiky a postupné ukončení FEDem programu kvantitativního 

uvolňování v USA. Během prvního čtvrtletí 2015 dolar stále posiloval a během zbytku 

roku měnový kurz koruny vůči dolaru byl stabilní v blízkosti hladiny 24,5 CZK/USD, jen 

s malými fluktuacemi. Z počátku roku 2016 dolar deprecioval v důsledku nenaplnění 

očekávání FEDu postupně zvyšovat úrokové sazby, od druhé poloviny dolar začal znovu 

posilovat. V roce 2017 dolar setrvale oslaboval vůči ostatním světovým měnám a 

průměrná cena v posledním čtvrtletí roku činila 21,8 CZK/USD. Příčinou oslabení bylo 

rostoucí politické napětí v USA, pochybnosti ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb 

ze strany FEDu a obavy investorů. Za posílením dolaru v roce 2018 stojí geopolitické 

                                                 
202 Ministerstvo financí České republiky. Makroekonomická predikce - listopad 2019 k 7.11.2019 [online]. Praha: 

Ministerstvo financí České republiky, 2019. [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/anabramova/Downloads/Makro-ekonomicka-predikce_2019-Q4_Makroekonomicka-predikce-

listopad-2019.pdf 
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napětí mezi USA a Íránem, obchodní válka mezi USA a Čínou a zvyšující se výnosy 

amerických státních dluhopisů, což je činí pro zahraniční investory atraktivními. 

V posledním čtvrtletí dolar oslaboval, jedním z důvodů je pokles podílu dolaru na 

globálních devizových rezervách, zatímco držby čínských yuanů rostly. 

Sociální faktory 

Potenciální lidské zdroje jsou základní podmínkou pro úspěch fungování každé 

organizace. Za potenciální lidské zdroje lze považovat ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

České republiky. Za předpokladu, že ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří lidé ve věku 

15 – 64 let, byla vytvořena následující tabulka (tab. č. 9). Data o věkovém složení 

obyvatelstva jsou dostupná na Českém statistickém úřadu. 

Tab. č.  9: Vývoj obyvatelstva ČR 2008-2018203 

  2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel (tis.) 

celkem 
10 468 10 512 10 538 10 554 10 579 10 610 10 650 

Počet obyvatel (tis.) 

ve věku: 
              

0-14 1 480 1 578 1 601 1 624 1 647 1 671 1 693 

15-64 7 431 7 109 7 057 6 998 6 943 6 899 6 870 

65+ 1 556 1 826 1 880 1 932 1 989 2 040 2 087 

Ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo (%) 
71% 68% 67% 66% 66% 65% 65% 

Ačkoli za posledních 10 let počet obyvatel v České republice vzrostl zhruba o 200 000 

lidí, počet ekonomicky aktivního obyvatelstva klesl téměř o 550 000 obyvatel. Dle ČSÚ 

v České republice dlouhodobě probíhá proces stárnutí populace, který se v roce 2018 

projevil dalším navýšením počtu i podílu seniorů v populaci a růstem průměrného věku 

(42,3 let) obyvatel204. Tato situace při současné míře zaměstnanosti může pro firmy 

znamenat nátlak na růst mezd a nedostatek pracovního kapitálu. 

                                                 
203 Český statistický úřad: Obyvatelstvo. Vývoj obyvatelstva ČR 2018 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2019, 

10 s. [cit. 2019-12-19]. ISBN ISBN 978-80-250-2954-1. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/91917384/13006919.pdf/d16e1b99-3406-462e-a522-

f421103d8684?version=1.2 
204 Český statistický úřad: Obyvatelstvo. Vývoj obyvatelstva ČR 2018 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2019, 5 

s. [cit. 2019-12-19]. ISBN ISBN 978-80-250-2954-1. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/91917384/13006919.pdf/d16e1b99-3406-462e-a522-

f421103d8684?version=1.2 



72 

 

Ve státech střední Evropy patří Skupina MOL mezi nejlepší zaměstnavatele. Orientuje se 

na odborný růst zaměstnanců, a vedle toho má řadu atraktivních programů (Growww, 

Freshhh, Upp) pro studenty a absolventy univerzit, které Skupině MOL umožňují 

spolupracovat s nejlepšími uchazeči a profesionály v oboru205. 

Technologické a environmentální prostředí 

Obecně v ropném průmyslu platí, že technologické prostředí je významně ovlivňováno 

environmentálním prostředím, neboť tento průmysl je silně regulován legislativními 

předpisy zejména pro ochranu životního prostředí především ze strany EU. Pro 

petrochemické a rafinerské společnosti environmentální analýza je stěžejní součástí 

technologické analýzy. Tyto společnosti by měly integrovat technologie optimalizující 

náklady, zvyšující utilizaci výrobních jednotek, snižující emise a zabezpečující minimální 

výpadky a havárie. Přeprava a skladování ropných produktů jsou též důležitými body 

technologické a environmentální analýzy, jelikož jsou na ně kladeny ty nejpřísnější 

nároky. 

V roce 2015 společnost MOL ve spolupráci s Nadací Partnerství zahájili grantový 

program Zelené oázy v České republice, cílem programu je podpořit trvalou péči o 

environmentálně hodnotné místní lokality, které slouží široké veřejnosti a podpořit 

ochranu přírody206. 

Velice významným trendem současnosti je rozvoj trhu s elektromobily. Počet 

elektromobilů na celém světě v poslední době rapidně rostl. Z dat SDA vyplývá, že podíl 

elektromobilů (BEV) na nově registrovaných osobních automobilech činil v ČR v roce 

2018 0,24%, podíl plug-in hybridů (PHEV) činil 0,11%, dohromady je to 0,34%. Podíl 

nově registrovaných automobilů s benzínovým a diselovým motorem tvoří dohromady 

přes 97% na celkovém počtu nově registrovaných automobilů.   

 

                                                 
205 MOL Česká republika: Kariéra. Studenti a absolventi [online]. 2019 [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: 

https://molcesko.cz/cz/kariera/studenti-a-absolventi/ 
206 MOL Česká republika: Společenská odpovědnost. Zelené oázy [online]. 2019 [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: 

https://molcesko.cz/cz/o-nas/spolecenska-odpovednost/zelene-oazy/ 



73 

 

Tab. č.  10: Registrace nových osobních automobilů v ČR v roce 2018207 

Registrace nových OA v ČR  

Palivo 

Počet 

nových OA 

Podíl 

(%) 

Benzín 175 276 67,04 

Nafta 78 991 30,21 

CNG 408 0,16 

Elektro (BEVs) 618 0,24 

Hybrid (HEVs) 2 344 0,90 

Plug-in hybrid (PHEVs) 278 0,11 

Jiné 3 522 1,35 

Celkem 261 437 100,00 

Dle dat EAFO je Švédsko v rámci EU lídrem v podílu BEVs a PHEVs na nově 

registrovaných osobních automobilech, kde tento podíl v roce 2018 činil přes 8%. 

V Nizozemsku je to 6%, ve Finsku 4,7%, v Portugalsku 3,6% a  v sousedním Rakousku 

2,5%. Je patrné, že proti evropským státům Česko v počtu nově registrovaných 

elektromobilů výrazně zaostává.  

 

Graf č.  8: TOP 5 evropských států v podílu nově registrovaných BEVs a PHEVs na celkovém potu 

nově registrovaných OA v roce 2018208 

Vývoj trhu s elektromobily je závislý na mnoha faktorech, jedním z nich je dobíjecí 

infrastruktura a její dostupnost. Česká republika v současnosti nedisponuje velkým 

                                                 
207 Svaz Dovozců Automobilů: Statistiky. Registrace nových OA v ČR za rok dle paliva – Značky 1-12/2018 [online]. 

[cit. 2019-12-19]. Dostupné z: http://portal.sda-

cia.cz/stat.php?m#rok=2018&mesic=12&kat=OA&vyb=pt&upr=ptznacky&obd=r&jine=false&lang=CZ&str=nova 
208 European Alternative Fuels Observatory: Vehicles and fleet. TOP 5 countries AF market share new registrations 

Electricity (2018) [online]. [cit. 2019-12-19]. Dostupné z: https://www.eafo.eu/vehicles-and-fleet/m1 
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množstvím dobíjecích stanic pro elektromobily, avšak trend je rostoucí. V roce 2018 bylo 

v ČR registrováno dohromady 660 běžně dobíjecích stanic (≤ 22 kW) a vysoce účinných 

stanic (> 22 kW), což činilo pouze 0,56% na celkovém počtu dobíjecích stanic na území 

EU.   

Tab. č.  11: Vývoj počtu dobíjecích stanic v ČR a EU209 

Rok 

Dobíjecí 

stanice v ČR 

Dobíjecí 

stanice v EU Podíl (%) 

2011 0 2 391 0,00 

2012 50 10 510 0,48 

2013 128 17 844 0,72 

2014 159 26 391 0,60 

2015 245 48 182 0,51 

2016 360 75 202 0,48 

2017 533 106 010 0,50 

2018 660 118 584 0,56 

Pro Skupinu MOL by tak rostoucí počet elektromobilů mohl znamenat v budoucnosti 

možné riziko a zároveň příležitost pro další rozvoj provozování dobíjecích stanic.  

3.3  Analýza mikro prostředí  

3.3.1 Porterův pětifaktorový model 

Porterův model analyzuje 5 faktorů, které ovlivňují chod firmy v oborovém okolí a svědčí 

o atraktivitě daného odvětví. Je zkoumána vyjednávací síla odběratelů a dodavatelů, 

konkurence, substituty a rivalita. 

Potenciální konkurence 

Koncentrace čerpacích stanic v České republice patří k největším v rámci celého 

evropského regionu.  Český trh s čerpacími stanicemi je přesycen a není příliš prostoru 

pro další vývoj, proto budování nové sítě čerpacích stanic by bylo velmi rizikové a 

nákladné, neboť vyžaduje vysoké finanční náklady na budování nebo pořízení čerpacích 

stanic. Dále regulatorní rámec distribuce PHM na území ČR stanoví povinné složení 

kauce ve stanovené výši 20 mil. Kč. Takto rozsáhlou investici si může dovolit pouze 

finančně silná společnost. 

                                                 
209 European Alternative Fuels Observatory: Alternative fuels. Normal and fast charging points (2018) [online]. [cit. 

2019-12-19]. Dostupné z: https://www.eafo.eu/alternative-fuels/electricity/charging-infra-stats 
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Druhým způsobem vstupu nového konkurenta na český trh je akvizice některých 

konkurentů ze stávajících sítí. Tento způsob je mnohem pravděpodobnější, avšak je 

vysoce nákladný. Společnost MOL Česká republika je reálným příkladem tohoto způsobu 

vstupu na trh nového a silného konkurenta. Akvizicí několika sítí se stal MOL hlavním 

konkurentem společnosti Benzina, která je v daném okamžiku největší sítí čerpacích 

stanic v České republice. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Hrozba rivality se tyká hlavně segmentu maloobchodního prodeje, neboť v segmentu 

velkoobchodu je společnost MOL Česká republika největším dovozcem pohonných hmot 

do České republiky. 

V segmentu maloobchodu je společnost MOL jedním z největších provozovatelů na 

českém trhu. V roce 2018 provozovala společnost 306 čerpacích stanic na území ČR, 

čímž držela podíl 7,70 % (viz tab. č. 5) na celkovém počtu veřejných stanic a stala se tak 

druhým největším provozovatelem čerpacích stanic na území České republiky v roce 

2018. Hlavními konkurenčními podniky pro MOL Česká republika jsou Benzina, OMV 

Česká republika, s.r.o., Čepro, a.s. (čerpací stanice EuroOil) a Shell Czech Republic a.s., 

se kterými bude MOL srovnáván v rámci finanční analýzy. 

Vysoká konkurence a vysoká cenová transparentnost vede provozovatele čerpacích stanic 

k nízkým maržím. Vzhledem k tomu, že ceny na trhu jsou hodně vyrovnané a produkt 

může být snadno nahrazen u jiného podniku, konkurenční boj o zákazníka probíhá na 

úrovni doplňkových služeb, gastro a shop nabídky a samotné kvality pohonných hmot. 

Smluvní síla odběratelů 

Z hlediska cenotvorby zákazníci nemají vyjednávací sílu téměř žádnou, neboť cena je 

determinována nabídkou a konkurenčním prostředím. Zákazníci vzhledem k homogenitě 

produktu však mohou vždy nakupovat u jiné čerpací stanice, což vede k tomu, že mohou 

usilovat o zlepšení úrovně doplňkových služeb či sortimentu. Firmy jsou tak nuceny 

investovat značné prostředky do bonusových nebo věrnostních programů aby své věrné 

zákazníky neztratili. 
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Smluvní síla dodavatelů 

Společnost MOL Česká republika těží z vertikální integrace, zásobování čerpacích stanic 

a zákazníků ze všech segmentů českého trhu probíhá z vlastní rafinérie SLOVNAFT 

Bratislava, která je jednou z nejmodernějších v Evropě. Skupina MOL strategicky působí 

ve všech klíčových regionech s nalezišti ropy a plynu (Střední východ, Afrika, Severní 

moře, Pákistán a Společenství nezávislých států). 

Velkoobchodní segment je závislý na vlivných dodavatelích, jejíchž rozhodování je často 

ovlivněno politickými cíli. 

Hrozba substituce 

Pohonné hmoty jsou homogenním produktem, který nelze snadno substituovat. 

Substituce v rámci jednotlivých druhů paliv má technická omezení, čímž vytváří finanční 

bariéry pro možnost využití alternativních druhů pohonných hmot. 

V budoucnu bude trh s pohonnými hmotami významně ovlivněn rostoucím významem 

elektrických automobilů. Bude to vytvářet tlak jak na velkoobchod, tak i na maloobchod, 

kde bude docházet k transformacím čerpacích stanic na dobíjecí stanice. Trend 

elektromobilů je rostoucí na celém světě kvůli jejich rozšiřující se nabídce. Hlavní 

nevýhodou je jejich vysoká cena, kterou v některých státech snižují různé pobídky na 

nákup elektromobilů. Dotace na elektromobily existují také v České republice, avšak 

pouze pro firmy. 

 

Graf č.  9: Porterův pětifaktorový model210 

                                                 
210 Vlastní zpracování. 
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3.3.2 Analýza konkurenční síly podniku 

Následující tabulka shrnuje přímé a nepřímé faktory konkurenční síly podniku. Za přímé 

faktory lze považovat faktory přímo vnímané zákazníkem. Nepřímé faktory jsou 

podpůrnými faktory, které zákazník přímo nevidí, ale přitom mají významný vliv na 

konečný výsledek211.   

Tab. č.  12: Profil konkurenční síly oceňovaného podniku212 

Kritérium Váha 

Hodnocení 

Body 

Body 

*  

Váha 

Negativní     Průměr     Pozitivní 

0 1 2 3 4 5 6 

P
ří

m
é 

fa
k

to
ry

 

Cenová úroveň 3       x       3 9 

Šíře sortimentu 1           x   5 5 

Kvalita zboží 3            x  5 15 

Zákaznické            

služby 
2             x 6 12 

Kvalita zák. služeb 2             x 6 12 

Dostupnost 1           x   5 5 

Kvalita obsluhy 1           x   5 5 

N
ep

ří
m

é 
fa

k
to

ry
 Image firmy 1            x  5 5 

Kvalita 

managementu 
3             x 6 18 

Systém řízení 

kvality 
1       x       3 3 

Majetek a investice 2           x   5 10 

Finanční situace 1         x     4 4 

Celkem 21                 103 

Tab. č.  13: Hodnocení konkurenční síly oceňovaného podniku 

Maximální počet bodů 126 

Dosažený počet bodů 103 

Hodnocení 82% 

Ke konkurenčním výhodám oceňovaného podniku MOL Česká republika můžeme 

zařadit především kvalitu managementu, který dokáže realizovat strategie, pomocí 

kterých se mu daří vytěsňovat slabší konkurenty z trhu a udržovat si pozice vůči hlavnímu 

konkurentu. Dalšími výhody jsou zákaznické služby (občerstvení, káva, odpočinek) a 

jejich kvalita, kde MOL se svým konceptem Fresh Corner, který stojí na vysokém 

standardu služeb, kvalitní kávě, čerstvém občerstvení a příjemném prostředí, získal 

                                                 
211 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 99-100. ISBN 

978-80-87865-38-5. 
212 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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vysokou oblibu mezi zákazníky. Sortiment prodávaného zboží a jeho kvalita je odrazem 

rostoucích tržeb podniku. Z tabulky vyplývá, že konkurenční síla podniku dosáhla 

hodnocení vyšší než 60%, z čehož lze předpokládat, že podnik bude tržní pozici spíše 

získávat213. Tomu odpovídá i růst tržních podílů v minulých letech.  

                                                 
213 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 100. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA 

Tato kapitola je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví podniku dle vybraných 

metod, které jsou uvedené v teoretické části. Vstupní data byly získány z výročních zpráv 

společnosti z let 2015 až 2018.     

4.1  Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza se skládá z horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů. Vertikální analýza 

podává informaci o zastoupení jednotlivých položek na celku. Horizontální analýza 

zobrazuje vývoj konkrétních položek výkazů v čase. 

Analýza majetku 

Tab. č.  14: Vertikální analýza aktiv214 

  AKTIVA 2015 2016 2017 2018 

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

B. Stálá aktiva 23,2% 51,2% 45,7% 49,9% 

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

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 7,2% 50,7% 45,5% 49,7% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 16,0% 0,2% 0,0% 0,0% 

C. Oběžná aktiva 75,9% 47,5% 53,3% 49,4% 

C.I. Zásoby 6,7% 7,8% 7,4% 13,8% 

C.II. Pohledávky 59,1% 35,4% 40,6% 31,1% 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0,9% 6,9% 6,4% 4,8% 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 58,2% 28,6% 34,3% 26,3% 

C.IV. Peněžní prostředky 10,1% 4,2% 5,2% 4,5% 

D. Časové rozlišení aktiv 0,9% 1,3% 1,0% 0,6% 

Následující tabulka uvádí výsledky horizontální analýzy aktiv.  

Tab. č.  15: Horizontální analýza aktiv215 

  AKTIVA 15/16 16/17 17/18 

  Aktiva celkem 92,9% 17,4% 2,4% 

B. Stálá aktiva 325,4% 4,7% 11,9% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1616,6% -29,6% -12,9% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1268,5% 5,2% 12,1% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek -97,9% -100,0% n.a. 

C. Oběžná aktiva 20,7% 31,9% -5,0% 

                                                 
214 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
215 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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C.I. Zásoby 125,6% 11,2% 90,3% 

C.II. Pohledávky 15,7% 34,7% -21,6% 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 1427,8% 8,7% -22,5% 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky -5,3% 40,9% -21,4% 

C.IV. Peněžní prostředky -20,0% 47,1% -12,0% 

D. Časové rozlišení aktiv 179,4% -7,4% -35,5% 

Celková aktiva ve sledovaném období vykazovala růst. Provedená vertikální analýza 

aktiv společnosti vypovídá o majetkové struktuře a nelze jednoznačně říct, jestli se jedná 

o kapitálově lehkou či těžkou společnost, jelikož hodnota provozní páky (podíl stálých 

aktiv vůči oběžnému majetku) společnosti v letech 2016 až 2018 osciluje kolem 1. To je 

způsobeno tím, že i když společnost je kapitálově náročná na provoz, zboží, které 

prodává, generuje vysoké zásoby a pohledávky. Velmi významnou položku stálých aktiv 

tvoří rovněž dlouhodobý hmotný majetek. Z hodnot této položky vyplývá, že nejvíce 

finančních prostředků je vázáno ve stavbách a pozemcích, což odpovídá oboru podnikání 

společnosti.  Navíc můžeme konstatovat, že podíl dlouhodobého majetku v čase narůstá, 

což je možné hodnotit jako pozitivní jev, neboť signalizuje efektivní uložení finančních 

prostředků pro společnosti, které jsou náročnější na majetkové zabezpečení.  

Nejvýznamnější změny ve struktuře aktiv nastaly mezi lety 2015 a 2016. V tomto období 

došlo k náhlému nárůstu podílu stálých aktiv na celkovém majetku z 23,2 % na 51,2 % a 

zároveň k vysokému poklesu podílu oběžných aktiv na celkovém majetku ze 75,9 % na 

47,5 %. Razantní nárůst stálých aktiv byl způsoben především razantním nárůstem v 

položce dlouhodobého hmotného majetku. Tato změna byla zapříčiněna tím, že k 

1.1.2016 došlo k realizaci fúze sloučením společností PAP OIL a MOL Retail (ex 

LUKOIL) se společností Slovnaft Česká republika. Nově vzniklá společnost MOL Česká 

republika s.r.o. vedle procesu fúze ke konci roku 2016 sjednotila pod značku MOL více 

než 170 čerpacích stanic, čímž ještě výrazněji posílila své pokrytí na českém trhu 

s počtem 308 čerpacích stanic. Vlivem této fúze zanikl 100 % podíl ve společnosti MOL 

Retail Česká republika s.r.o., s čímž je spojen prudký pokles dlouhodobého finančního 

majetku mezi lety 2015 a 2016. V lednu 2017 byl prodán podíl s podstatným vlivem ve 

společnosti Prague Fuelling Services, s.r.o., v dalším roce společnost nevlastnila žádný 

dlouhodobý finanční majetek. 
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Obecně k roku 2015 lze říct, že čísla mají díky akvizicím, integraci a fúzi 4 společností 

zkreslující výpovědní hodnotu. 

Oběžná aktiva vykazovala až na poslední rok sledovaného období růst. Ve všech 

sledovaných letech je vykazována podobná struktura dílčích položek oběžných aktiv, 

dominantní postavení mají pohledávky (především krátkodobé pohledávky z obchodních 

vztahů) a je patrné, že jejich podíl na celkové struktuře oběžných aktiv klesá, což lze 

považovat za jev pozitivní. Tento pokles by mohl znamenat lepší obchodně úvěrovou 

politiku nebo zlepšení platební morálky odběratelů, mělo by se to potvrdit v ukazatelích 

aktivity. Nárůst objemu pohledávek v období  2016-2017 a následný pokles v období 

2017-2018 je důsledkem nevyrovnané platební schopnosti odběratelů a odpovídá vývoji 

cenové úrovně obchodního zboží. Další významnou položkou oběžných aktiv jsou zásoby 

tvořené především benzínem a motorovou naftou.  Nárůst stavu zboží odpovídá nárůstu 

tržeb za prodané zboží. V posledním roce analyzovaného období lze zaznamenat 

významné zvýšení stavu zásob (zejména zboží) o 90,3 %, tedy téměř 716 mil. Kč 

z důvodu rostoucích cen ropy. Podíl peněžních prostředků na oběžných aktivech 

pohybuje se v posledních letech sledovaného období kolem 5%. Nejde jednoznačně říct, 

zda je tento stav peněžních prostředků dostatečný či nikoliv, nejprve je potřeba 

vyhodnotit likviditu podniku.  

Analýza zdrojů financování 

Tab. č.  16: Vertikální analýza pasiv216 

  PASIVA 2015 2016 2017 2018 

  Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A. Vlastní kapitál 24,62% 30,50% 29,33% 33,71% 

A.I. Základní kapitál 22,07% 11,44% 9,74% 9,51% 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 0,00% 3,38% 2,88% 2,81% 

A.IV. VH minulých let 0,66% 8,66% 12,09% 16,32% 

A.V. VH běžného účetního období  1,89% 7,02% 4,62% 5,08% 

B.+ C. Cizí zdroje 75,38% 68,64% 69,88% 66,13% 

B. Rezervy 0,99% 2,17% 1,97% 1,81% 

C.  Závazky 74,39% 66,47% 67,91% 64,31% 

C.I. Dlouhodobé závazky 0,32% 1,35% 0,83% 0,75% 

C.II. Krátkodobé závazky 74,07% 65,12% 67,08% 63,57% 

                                                 
216 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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D. Časové rozlišení pasiv 0,00% 0,86% 0,80% 0,16% 

Tab. č.  17: Horizontální analýza pasiv217 

  PASIVA 15/16 16/17 17/18 

  Pasiva celkem 92,9% 17,4% 2,4% 

A. Vlastní kapitál 139,0% 12,9% 17,7% 

A.I. Základní kapitál 0,0% 0,0% 0,0% 

A.II. Ážio a kapitálové fondy n.a. 0,0% 0,0% 

A.IV. VH minulých let 2435,3% 63,9% 38,2% 

A.V. VH běžného účetního období  615,9% -22,8% 12,6% 

B.+ C. Cizí zdroje 75,6% 19,5% -3,1% 

B. Rezervy 321,9% 6,7% -5,6% 

C.  Závazky 72,4% 20,0% -3,0% 

C.I. Dlouhodobé závazky 705,5% -27,5% -8,2% 

C.II. Krátkodobé závazky 69,6% 21,0% -3,0% 

D. Časové rozlišení pasiv 199902,6% 9,0% -79,6% 

Během analyzovaného období si společnost držela s asi 5 % odchylkou celkovou 

zadluženost na úrovni 70 % a equity ratio na úrovni 0,3 (30%), takže je zřejmé, že majetek 

a aktivity společnosti jsou financovány především z cizích zdrojů. Z hlediska financování 

je patrné, že firma využívá výhradně krátkodobých cizích zdrojů, podíl dlouhodobých 

cizích zdrojů na celkových cizích zdrojích je zanedbatelný. Struktura krátkodobých 

závazků je tvořena především závazky z obchodních vztahů a závazky vůči spřízněným 

osobám. Tato strategie kapitálové struktury je teoreticky efektivnější, pro společnosti 

však bývá rizikovější z hlediska úroků ze zapůjčených finančních prostředků. Když se 

dále podíváme na meziroční vývoj kapitálové struktury, je zřejmé, že podíl vlastního 

kapitálu na celkových pasivech roste a podíl cizích zdrojů tím pádem klesá a je tedy 

možné, že se společnost směřuje ke konzervativnější strategii financování. Pro vlastníky 

společnosti bude výhodnější taková finanční struktura, která povede růstu rentability 

vlastního kapitálu. 

Při horizontální analýze pasiv je patrný nárůst vlastního kapitálu během celého 

analyzovaného období. Vlastní kapitál tvoří zejména výsledek hospodaření minulých let 

a základní kapitál. Společnost během analyzovaného období postupně navyšovala 

výsledek hospodaření minulých let, což značí, že se zisk nerozděloval mezi společníky, 

                                                 
217 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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ale sloužil k rozvoji společnosti. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

společnosti se meziročně navyšoval, podrobněji bude rozebrán v analýze výkazu zisku a 

ztráty.  

Analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab. č.  18: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v %218 

  Výkaz zisku a ztráty 2015 2016 2017 2018 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 0,53 0,38 0,28 0,27 

II. Tržby za prodej zboží 100,00 100,00 100,00 100,00 

A. Výkonová spotřeba 99,85 98,17 98,13 97,31 

A.1. Náklady na zboží 99,24 94,59 94,75 93,79 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 0,04 0,34 0,33 0,34 

A.3. Služby 0,57 3,24 3,06 3,18 

D. Osobní náklady 0,19 0,51 0,46 0,48 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 0,02 1,03 0,77 0,93 

III. Ostatní provozní výnosy 0,03 0,46 0,49 0,36 

F. Ostatní provozní náklady 0,09 0,32 0,23 0,13 

* Provozní VH 0,41 0,80 1,18 1,78 

VI.  Výnosové úroky  0,06 0,00 0,00 0,00 

J. Nákladové úroky  0,06 0,15 0,07 0,10 

VII. Ostatní finanční výnosy 0,03 0,02 0,02 0,01 

K. Ostatní finanční náklady 0,09 0,34 0,23 0,21 

* Finanční VH -0,06 -0,47 -0,23 -0,30 

** VH před zdaněním  0,35 0,34 0,95 1,48 

** VH po zdanění  0,28 1,60 1,07 1,16 

*** VH za účetní období  0,28% 1,60 1,07 1,16 

Tab. č.  19: horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v %219 

  Výkaz zisku a ztráty 15/16 16/17 17/18 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb -11,5 -13,3 -2,3 

II. Tržby za prodej zboží 25,1 15,0 3,8 

A. Výkonová spotřeba 23,0 15,0 3,0 

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 19,2 15,2 2,8 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 1046,7 12,0 6,7 

A.3. Služby 612,3 8,6 8,1 

D. Osobní náklady 243,1 3,6 8,0 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 5851,6 -14,2 25,7 

III. Ostatní provozní výnosy 1638,5 22,6 -23,5 

                                                 
218 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
219 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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F. Ostatní provozní náklady 327,0 -15,9 -40,6 

* Provozní VH 143,6 68,6 56,3 

VI.  Výnosové úroky  -98,9 -46,7 -71,4 

J. Nákladové úroky  207,9 -48,2 52,9 

VII. Ostatní finanční výnosy -24,4 19,2 -34,0 

K. Ostatní finanční náklady 375,1 -21,8 -5,3 

* Finanční VH 879,5 -44,1 35,1 

** VH před zdaněním  19,5 224,5 61,4 

** VH po zdanění  615,9 -22,8 12,6 

*** VH za účetní období  615,9 -22,8 12,6 

Dle vertikální analýzy jsou nejdůležitějšími položkami tržby za prodej zboží a náklady 

vynaložené na prodané zboží. Tyto položky jsou v případě analyzované společnosti úzce 

provázány, jelikož jsou silně ovlivňovány vývojem cen ropy, což lze pozorovat u 

horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty. Mezi lety 2015 a 2016 došlo k velkému 

nárůstu tržeb o 25,1 %, tedy téměř 8 mld. Kč. Tento nárůst byl způsoben zejména 

výrazným poklesem ceny ropy z 52 dolarů za barel v roce 2015 na 44 dolarů v roce 2016. 

Nárůst tržeb a vyšší palivové a nepalivové marže se projevily do nárůstu provozního 

výsledku hospodaření o téměř 144 %. Čistý zisk společnosti stoupl meziročně téměř o 

615 %, tedy o půl miliardy korun. Tento významný nárůst byl zásadně ovlivněn tím, že 

v roce 2016 byla navýšená odložená daňová pohledávka. 

Během následujících let analyzovaného období tržby a náklady společnosti stále rostly, 

avšak tento nárůst měl klesající tendenci kvůli růstu cen ropy. V roce 2017 cena ropy byla 

stále na příznivé úrovni 54 dolarů, tržby za prodej zboží dosáhly 46,1 mld. Kč a 

meziročně se zvedly o 15 %. Hlavní vliv na tržby v tomto období měly ovšem 

obchodované objemy, které byly stimulovány oživením ekonomiky a rostoucím HDP, 

který ovlivňoval celkovou spotřebu pohonných hmot domácností a odvětví v ČR v tomto 

období a také nárůst nepalivové marže díky rostoucímu počtu otevíraných prodejen 

vlastního konceptu Fresh Corner na jednotlivých pumpách. Provozní zisk stoupl o téměř 

69 %, čistý zisk však klesl meziročně o 22,8 %, to především kvůli loňskému navýšení 

zisku kvůli daňové pohledávce. Pokud by došlo ke srovnání údajů při nezapočítání 

odložené dani z příjmů, ukazatel čistého zisku po zdanění by meziročně rostl. 

V roce 2018 tržby za prodej zboží dosáhly 47,9 mld. Kč a byly o téměř 4 % vyšší než 

v roce 2017, zejména z důvodu vyšších cen finálních produktu. Zásadní růst lze 
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zaznamenat u provozního výsledku hospodaření, který dosáhl 850 mil. Kč, což odpovídá 

nárůstu o více než polovinu oproti roku 2017. Tento nárůst byl způsoben zejména 

dynamickou expanzi nepalivové marže a díky nárůstu poptávky po pohonných hmotách 

na trhu v České republice. 

4.2  Analýza poměrových ukazatelů  

V rámci analýzy poměrových ukazatelů jsou rozebrány jednotlivé ukazatele rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity. Tyto ukazatele jsou porovnány se skupinou podobných 

společností, jedná se o provozovatele čerpacích stanic na území České republiky.  

Jako podobné společnosti byly identifikovány:  

 UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod 

 OMV Česká republika, s.r.o.  

 Shell Czech Republic a.s. 

 ČEPRO, a.s. 

Vstupní data byly získány z výročních zpráv společnosti z let 2015 až 2018. Z důvodu 

společného vykazování maloobchodního segmentu Unipetrolu – Benziny s mateřskou 

společnosti, hodnoty některých poměrových ukazatelů, obzvlášť ukazatelů zadluženosti 

a aktivity, mají zkreslenou vypovídací schopnost při porovnání s ostatními 

konkurenčními podniky.  

Ukazatele rentability 

Rentabilita vyjadřuje zhodnocování vložených prostředků. 

Tab. č.  20: Analýza ukazatele ROA220 

  Analýza rentability v % 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

ROA 

MOL 2,81 3,54 5,09 7,77 

OMV 3,17 12,43 16,22 19,01 

Shell 8,99 5,91 5,92 4,84 

ČEPRO 6,23 5,39 5,81 6,44 

Benzina 8,99 10,95 15,93 10,86 

                                                 
220 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
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Rentabilita aktiv ROA vyjadřuje poměr provozního VH na celkových aktivech. Řeší 

otázku, zda podnik efektivně využívá svůj majetek. Hodnoty společnosti MOL Česká 

republika ve sledovaném období nepřetržitě rostly z 2,81% na 7,77% v důsledku nárůstu 

jak provozního VH tak i aktiv společnosti. Růst ROA je pozitivní stav, který naznačuje, 

že schopnost společnosti generovat zisk z dostupných aktiv roste. V prvních dvou letech 

hodnoty MOL zaostávaly za hodnotami konkurenčních podniků, v období 2016-2017 lze 

sledovat, jak po strmém pádu cen ropy vzrostly hodnoty ukazatelů napříč trhem. Hodnoty 

konkurenčního podniku OMV prudce rostly a v posledním roce dosahovaly až 19,01% 

z důvodu poklesu aktiv v důsledku postupného odprodeje 68 svých čerpacích stanic 

Benzině.  Hodnoty ROA konkurenčních podniků se ve sledovaném období vyvíjely 

kolísavě, pouze MOL a OMV vykazovaly stabilní růst.  

Tab. č.  21: Analýza ukazatele ROE221 

  Analýza rentability v % 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

ROE 

MOL 7,69 23,02 15,74 15,06 

OMV 5,82 20,12 25,20 29,33 

Shell 14,49 12,07 12,07 10,24 

ČEPRO 9,32 9,00 10,23 11,09 

Benzina 10,63 23,40 20,00 16,84 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE slouží k měření efektivnosti vloženého kapitálu, je 

stanovena jako podíl EAT na vlastním kapitálu. Jak již vyplynulo z horizontální a 

vertikální analýzy, společnost zvolila spíše agresivnější přístup k financování 

podnikových činnosti, hodnoty podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech se 

pohybovaly kolem 30% a v období 2015-2016 došlo k prudkému nárůstu vlastního 

kapitálu z důvodu akvizice. Hodnoty ukazatele ROE společnosti MOL se ve sledovaném 

období pohybovaly v rozmezí od 7,69% do 23,02% a dosahovaly vyšších hodnot než 

ROA, což je pozitivní. V roce 2016 došlo k výraznému nárůstu, v dalších letech hodnota 

klesala, což odpovídá vývoji vlastního kapitálu a struktury financování společnosti. Nízké 

equity ratio způsobuje vyšší rentabilitu vlastního kapitálu v porovnání s konkurenčními 

společnostmi, které zvolili konzervativnější kapitálovou strukturu. Hodnoty Benziny se 

                                                 
221 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
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vyvíjely velmi obdobně jako hodnoty MOL. Hodnoty ROE ostatních konkurenčních 

podniků kopírovaly vývoj hodnot ROA. 

Tab. č.  22: Analýza ukazatele ROS222 

  Analýza rentability v % 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

ROS 

MOL 0,41 0,80 1,18 1,77 

OMV 0,76 3,03 3,96 4,24 

Shell 2,52 2,20 2,39 1,83 

ČEPRO 2,49 2,32 2,40 2,24 

Benzina 2,92 7,59 9,76 7,32 

Rentabilita tržeb ROS udává, kolik korun zisku připadá jednu korunu tržeb a je 

poměrem provozního VH a tržeb. Hodnoty ROS podniku ve sledovaném období 

dosahovaly nižších hodnot než u konkurenčních podniků, avšak stabilně rostly z 0,41% 

na 1,77%, což lze ohodnotit jako pozitivní. V roce 2018 jsou si hodnoty MOLu a 

konkurenčních podniků nejblíže. Z tabulky je patrné, že hodnoty konkurenčních podniku 

v posledním roce sledovaného období klesly, zatímco hodnoty MOLu a OMV rostly.  

Ukazatele likvidity 

Likvidita znamená schopnost podniku dostat svým závazkům. V rámci ukazatelů 

likvidity je posuzována běžná, pohotová a okamžitá likvidita.  

Tab. č.  23: Analýza běžné likvidity223 

  Analýza likvidity 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

Běžná                         

likvidita 

MOL 1,02 0,73 0,79 0,78 

OMV 1,91 1,17 1,36 1,25 

Shell 1,20 1,30 1,30 1,28 

ČEPRO 1,51 1,43 1,33 1,41 

Benzina 0,55 0,94 1,23 1,25 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Z této 

definice vyplývá, že čím vyšších hodnot běžné likvidity společnost dosahuje, tím nižší je 

                                                 
222 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
223 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
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pravděpodobnost, že společnost nebude schopná hradit své závazky. Hodnoty všech 

ukazatelů likvidity společnosti MOL v období 2015-2016 klesly především z důvodu 

rychlého nárůstu krátkodobých závazků společnosti v důsledku přebírání závazků vlivem 

realizace fúze. Hodnoty běžné likvidity v tomto období klesly z 1,02 na 0,73, avšak 

v následujících letech lze vidět mírný nárůst, což lze považovat za pozitivní.  

Tab. č.  24: Analýza pohotové likvidity224 

  Analýza likvidity 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

Pohotová                 

likvidita 

MOL 0,93 0,61 0,68 0,56 

OMV 1,68 1,04 1,21 1,07 

Shell 1,11 1,22 1,23 1,22 

ČEPRO 1,43 1,31 1,25 1,29 

Benzina 0,35 0,59 0,73 0,74 

Pohotová likvidita ukazuje, kolikrát oběžná aktiva mimo zásob pokryjí krátkodobé 

závazky, její doporučená hodnota dle literatury by měla být vyšší než 1. Vývoj tohoto 

ukazatele měl podobný vývoj jako ukazatel běžné likvidity. S rozdílem především v 

období 2017-2018, kdy zatímco běžná likvidita téměř na stejné úrovni, pohotová likvidita 

klesala. Důvodem tohoto rozdílu byl prudký nárůst zásob podniku a pokles objemu 

oběžných aktiv. Během analyzovaného období hodnoty pohotové likvidity MOL se 

pohybovaly pod konkurenčními i doporučenými hodnotami. Z výsledků tohoto ukazatele 

vyplývá, že společnost by v případě inkasa většiny pohledávek nebyla schopná splatit 

veškeré své krátkodobé závazky.  

Tab. č.  25: Analýza okamžité likvidity225 

  Analýza likvidity 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

Okamžitá                  

likvidita 

MOL 0,14 0,06 0,08 0,07 

OMV 0,69 0,34 0,46 0,31 

Shell 0,01 0,00 0,00 0,00 

ČEPRO 0,81 0,55 0,62 0,57 

Benzina 0,02 0,11 0,25 0,27 

                                                 
224 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
225 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
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Okamžitá likvidita říká, kolikrát peněžní prostředky pokryjí krátkodobé závazky. 

Doporučená hodnota okamžité likvidity, kterou uvádí literatura, je na úrovni 0,2. 

Společnosti by dle této doporučené hodnoty měly být schopny v kterémkoli okamžiku 

splatit 1/5 veškerých svých krátkodobých závazků výhradně z peněz v hotovosti a na 

účtech. Hodnoty tohoto ukazatele společnosti MOL se pohybovaly v rozmezí 0,06-0,14, 

zaostávaly za trhem a nedosahovaly doporučené hodnoty. Důvodem je využívání systému 

volných peněžních prostředků v rámci skupiny počínaje rokem 2016. Pokud by se pro 

výpočet okamžité likvidity braly v úvahu i ty prostředky, které společnost vkládá do 

systému, pak by se konečné výsledky daly považovat za uspokojující.   

Ukazatele zadluženosti  

Pro analýzu zadluženosti byly vybrány 3 ukazatele – koeficient samofinancování, 

ukazatel věřitelského rizika a ukazatel úrokového krytí.  

Tab. č.  26: Analýza ukazatele věřitelského rizika226 

  Analýza zadluženosti 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

Věřitelské riziko 

(%) 

MOL 75,38 68,64 69,88 66,13 

OMV 34,88 55,87 48,10 47,87 

Shell 50,81 56,80 60,51 61,12 

ČEPRO 46,16 51,25 54,64 54,10 

Benzina 31,19 59,12 41,93 40,34 

Ukazatel věřitelského rizika udává podíl cizích zdrojů na celkových pasivech. Čím vyšší 

je hodnota ukazatele, tím vyšší je zadlužení společnosti a s tím spojená rizika pro věřitele. 

Společnost MOL má dlouhodobě vysokou zadluženost, což může být rizikem pro 

věřitele, avšak hodnoty klesly z 75,38% v roce 2015 na 66,13% v roce 2018 a přibližují 

se k hodnotám zadluženosti konkurenčních podniků. Tento pokles byl způsoben 

především zvýšením vlastního kapitálu na úkor cizích zdrojů. Tato strategie financování 

může být považována za rizikovější, společnost se vystavuje úrokovému riziku 

spojenému s cizím kapitálem, avšak nese nižší náklady spojené s vlastním kapitálem a 

dosahuje vyšších hodnot rentability vlastního kapitálu. Společnosti s vysokým podílem 

                                                 
226 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
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vlastního kapitálu jako společnost Benzina bývají označovány jako překapitalizované a 

jejich strategie jako konzervativní a opatrná. 

Tab. č.  27: Analýza koeficientu samofinancování227 

  Analýza zadluženosti 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

Koeficient 

samofinancování 

(%) 

MOL 24,62 30,50 29,33 33,71 

OMV 65,12 44,13 51,90 52,13 

Shell 48,20 43,20 39,49 38,88 

ČEPRO 53,82 48,71 45,36 45,90 

Benzina 68,81 40,88 58,07 59,66 

Koeficient samofinancování udává, jakou část majetku financuje podnik z vlastních 

zdrojů a je podílem vlastního kapitálu na celkových aktivech. Literatura uvádí 

doporučenou hodnotu v pásmu 0,75-1. Hodnoty společnosti MOL se pohybovaly 

v pásmu 0,25-0,34 a v čase rostly. Dohromady koeficient samofinancování a ukazatel 

věřitelského rizika dávají 100%.  

Tab. č.  28: Analýza ukazatele úrokového krytí228 

  Analýza zadluženosti 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

Úrokové krytí 

MOL 6,78 5,36 17,46 17,85 

OMV 255,3 792,6 1043,3 714,6 

Shell 1215,0 652,5 1220,2 1020,4 

Úrokové krytí ukazuje, kolikrát převyšuje provozní VH nákladové úroky. Čím vyšší je 

hodnota ukazatele, tím větší je schopnost podniku platit náklady spojené s využíváním 

cizího kapitálu, tím vyšší je jeho důvěryhodnost. Doporučená hodnota je vyšší než 3, což 

MOL a konkurenční podniky splňují. Hodnoty analyzované společnosti ve sledovaném 

období rostly, což je dobrým signálem, že výsledek hospodaření podniku bez problémů 

pokryje nákladové úroky hned několikrát. Společnosti ČEPRO a Benzina neevidují žádné 

nákladové úroky, proto nebyl jejich ukazatel úrokového krytí analyzován.   

 

                                                 
227 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
228 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., OMV Česká republika, s.r.o., 

Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
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Ukazatele aktivity 

Pro účely analýzy byl vybrán obrat aktiv, doba obratu zásob, doba inkasa pohledávek a 

doba splatnosti krátkodobých závazků.  

Tab. č.  29: Analýza obratu aktiv229 

  Analýza aktivity 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

Obrat aktiv               

(počet obrátek) 

MOL 6,83 4,42 4,33 4,38 

OMV 4,18 4,10 4,09 4,48 

Shell 3,56 2,69 2,48 2,64 

ČEPRO 2,51 2,32 2,42 2,88 

Benzina 3,08 1,44 1,63 1,48 

Obrat celkových aktiv sleduje schopnost podniku generovat prostředky ze zdrojů, které 

má k dispozici. V analyzovaném období společnost MOL dosahovala hodnot vyšších než 

1, což znamená, že každá koruna držena v aktivech byla schopna generovat vyšší 

hodnotu. Hodnoty konkurenčních podniků byly ve sledovaném období nižší než u MOLu, 

avšak taky neklesly pod hodnotu 1, nejblíž této hranice se přiblížila společnost Benzina.  

Tab. č.  30: Analýza doby obratu zásob230 

  Analýza aktivity 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu 

zásob (dny) 

MOL 3,53 6,39 6,18 11,33 

OMV 5,88 5,99 5,47 5,99 

Shell 4,64 5,63 5,49 5,24 

ČEPRO 4,62 9,04 6,29 7,49 

Benzina 6,39 49,59 42,88 44,45 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dní, po kterou jsou oběžná aktiva vázána v 

zásobách. Doba obratu zásob u MOL se za sledované období zvedla z hodnoty 3,53 na 

11,33 a vykazovala stabilní růst po celou dobu. Prudký nárůst hodnoty v roce 2018 je 

způsoben nárůstem zásob a tržeb v tomto roce.  

                                                 
229 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
230 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
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Tab. č.  31: Analýza doby inkasa pohledávek231 

  Analýza aktivity 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

Doba inkasa 

pohledávek 

(dny) 

MOL 30,04 22,31 27,68 20,96 

OMV 18,05 24,10 23,03 19,13 

Shell 20,54 25,85 23,65 24,82 

ČEPRO 37,64 58,65 45,11 45,38 

Benzina 10,59 66,06 40,73 40,58 

Doba inkasa pohledávek analyzované společnosti klesla během sledovaného období 

z 30,04 na 20,96 dní a v posledním roce dosahovala spolu s OMV nejnižších hodnot na 

trhu, což svědčí o zkracování doby vázanosti aktiv ve formě pohledávek a posílení 

platební morálky odběratelů. U ostatních konkurenčních podniků  lze pozorovat vyšší 

počet dni na konci sledovaného období oproti počátečnímu roku, což lze považovat za 

negativní vývoj.   

Tab. č.  32: Analýza doby splatnosti závazků232 

  Analýza aktivity 

Ukazatel Subjekt 2015 2016 2017 2018 

Doba splatnosti 

krátk. závazků  

(dny) 

MOL 24,84 36,13 30,06 26,72 

OMV 15,73 22,97 23,91 19,70 

Shell 30,50 63,06 73,43 68,05 

ČEPRO 15,39 21,29 24,29 18,83 

Benzina 24,14 92,48 59,04 61,77 

Doba splatnosti závazků sledovaného podniku se v čase pohybovala v rozmezí od 24,84 

do 36,13 dní a oproti počátečnímu roku se zvedla z 24,84 na 26,72 dnů. Doba splatnosti 

závazků se v roce 2016 zvedla u všech analyzovaných podniků, což bylo zapříčiněno 

poklesem cen ropy a nárůstem závazků. Doba obratu pohledávek analyzované společnosti 

převyšuje dobu obratu závazku jenom v roce 2015, ve všech ostatních letech společnost 

platí dříve své závazky, než inkasuje pohledávky od svých odběratelů, což je nepříznivý 

stav. Během celého sledovaného období tuhle podmínku splnila jenom společnost 

ČEPRO. 

                                                 
231 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
232 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s. za období 2015-2018. 
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4.3  Souhrnné ukazatele 

Souhrnné ukazatele představují rozbor bankrotních modelů, mezi které patří Altmanův 

model a model IN05. Na základě výsledků lze konstatovat, zda podnik ohrožen 

bankrotem či nikoliv. Teoretická východiska jsou popsána v teoretické části této práci.  

Altmanův model 

Z analýzy výsledků Altmanova modelu vyplývá, že ve sledovaném období byly hodnoty 

Altmanová indexu nad hranici 2,7 a tedy podnik nebyl ohrožen bankrotem. Hodnoty Z-

skoré nejvíce ovlivňoval poměr tržeb a celkových aktiv.   

Tab. č.  33: Altmanova analýza233 

Ukazatel  Váha  2015 2016 2017 2018 

ČPK/A 0,717 0,02 -0,18 -0,14 -0,14 

NZ/A 0,847 0,25 0,31 0,29 0,34 

EBIT/A 3,107 0,03 0,04 0,05 0,08 

VK/CZ 0,420 0,33 0,44 0,42 0,51 

T/A 0,998 6,83 4,42 4,33 4,38 

Z-score   7,26 4,84 4,80 5,02 

Ohrožen?   NE NE NE NE 

Model IN 05 

Model IN05 je modifikací Altmanova modelu, který hodnotí pravděpodobnost tvorby 

hodnoty podniku. Podle analýzy výsledků modelu byl podnik v roce 2015 a v letech 

2017-2018 nad hranici 1,6. V roce 2016 se nacházel podnik v šedé zóně. Hodnota 

ukazatele EBIT/NÚ byla shora omezena na 9. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
233 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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Tab. č.  34: Model IN05234 

Ukazatel  Váha  2015 2016 2017 2018 

A/CZ  0,13 1,33 1,46 1,43 1,51 

EBIT/NÚ 0,04 6,78 5,36 17,46 17,85 

EBIT/NÚ (max. 9)   6,78 5,36 9 9 

EBIT/A 3,97 0,03 0,04 0,05 0,08 

V/A 0,21 6,83 4,42 4,33 4,38 

OA/KCZ 0,09 1,02 0,73 0,79 0,78 

IN 05   2,08 1,54 1,73 1,86 

Ohrožen?   NE Šedá zóna NE NE 

 

4.4  Shrnutí finanční analýzy 

Celkově může být společnost MOL Česká republika označena za finančně zdravou a 

prosperující. Prostor pro zlepšení se nachází v oblasti řízení likvidity, kde ukazatele 

likvidity všech stupňů vykazují velmi nízké hodnoty vůči konkurenčním společnostem. 

Lze však říct, že z hlediska likvidity nemá analyzována společnost žádné problémy, 

peněžní prostředky by byly v případě nedostatku poskytnuty ze strany mateřské 

společnosti.   

Finanční struktura společnosti se na první pohled může jevit jako riziková. Optimální 

nastavení finanční struktury by mělo být spojeno s růstem ukazatelů rentability, čehož 

analyzovaná společnost ve sledovaném období dosahuje. Roste ji ROA a ROS, ukazatel 

rentability vlastního kapitálu dosahuje vysokých hodnot vůči konkurenčním 

společnostem, proto vzhledem k celkovému obrazu vytvořenému analýzou společnosti 

nevidím závazný důvod pro změnu struktury financování. Věřím v pokračování 

rostoucího trendu vývoje rentability.  

4.5  SWOT  

Na základě předchozích analýz jsou vymezeny nejdůležitější vnitřní faktory (silné a slabé 

stránky) a vnější faktory (příležitosti a hrozby). Na základě provedené strategické analýzy 

lze u podniku předpokládat dlouhodobou perspektivu.  

 

 

                                                 
234 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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Tab. č.  35: SWOT matice235 

SWOT matice 

  

Strengths – Silné stránky Weaknesses – Slabé stránky 

- Vlastní rafinerie - Vyšší hodnota ukazatele 

věřitelského rizika 

- Druhá největší síť ČS v ČR - Doba obratu závazků převyšuje 

dobu obratu pohledávek 

- Napojení na silnou Skupinu MOL - Hodnoty ROS nižší než u 

konkurenčních podniků 

- Rozmanité produktové portfolio 
- Nižší hodnoty likvidity 

- Flexibilita v rámci logistiky a 

zásobování   

- Koncept Fresh Corner 
  

- Vnitřní potenciál 
  

- Rostoucí hodnota ROA a ROE 
  

- Dle bankrotních modelů podnik 

nebyl ohrožen   

- Rostoucí podíl na domácím trhu 
  

Opportunities – Příležitosti  Threats – Hrozby  

- Nadále posilovat non-fuel segment 
- Růst prodejů elektromobilů  

- Dobíjecí stanice  
- Obchodní války mezi USA a Čínou  

- Rozšíření produktového portfolia - Geopolitické napětí na Blízkém 

východě 

  
- Silný konkurent BENZINA 

  
- Zpřísňující se legislativa 

  
- Slabý dolar 

  
- Nižší předpovídané ceny ropy 

 

 

                                                 
235 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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5 ROZDĚLENÍ AKTIV NA PROVOZNĚ POTŘEBNÁ A 

NEPOTŘEBNÁ 

Před samotnou prognózou generátorů hodnoty je potřeba rozčlenit aktiva na provozně 

potřebná a provozně nepotřebná a vyloučit tak vliv těch, která s hlavním provozem 

nesouvisí. Po rozčlenění je potřeba vypočítat provozně nutný investovaný kapitál, který 

je součtem provozně nutného dlouhodobého majetku a provozně nutného pracovního 

kapitálu. Dalším krokem je vyloučení výnosů a nákladů spojených s provozně 

nepotřebnými aktivy z provozního výsledku hospodaření, čímž je získán korigovaný 

provozní výsledek hospodaření (dále jen KPVH).  

Tab. č.  36: Rozdělení majetku a provozně nutný investovaný kapitál236 

Rozdělení majetku (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 839 31 569 22 209 19 345 

Dlouhodobý hmotný majetek 337 401 4 617 285 4 859 256 5 445 260 

Dlouhodobý majetek provozně 

nutný 
339 240 4 648 854 4 881 465 5 464 605 

Zásoby 316 285 713 436 793 597 1 510 095 

Pohledávky  2 787 618 3 225 725 4 343 880 3 407 218 

Ostatní aktiva (časové rozlišení 

aktivní) 
41 814 116 810 108 135 69 784 

Krátkodobé závazky vyjma 

závazku za mateřskou společnosti 
3 041 467 5 343 219 5 129 327 4 885 695 

Úvěr od mateřské společnosti 453 322 583 959 2 039 712 2 071 785 

Ostatní pasiva (časové rozlišení 

pasivní) 
39 78 001 85 059 17 360 

Peníze  476 408 381 308 560 998 493 620 

Likvidita 0,16 0,07 0,11 0,10 

Provozně nutná likvidita  0,07 0,07 0,07 0,07 

Provozně nutné peníze 212 903 374 025 359 053 341 999 

Pracovní kapitál provozně nutný 317 114 -991 224 390 279 426 041 

Investovaný kapitál provozně 

nutný 
656 354 3 657 630 5 271 744 5 890 646 

Z položek dlouhodobého majetku jsou považovány za provozně nutné pouze položky 

dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek. Peněžní prostředky tvoří 

pouze peníze a účty v bankách. Vysoká likvidita podniku byla ponížena na hodnotu 0,07. 

                                                 
236 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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Tato hodnota byla vypočtena jako průměr hotovostní likvidity podniku za poslední tři 

roky. Průměrná hodnota hotovostní likvidity odvětví nebyla zvolena, jelikož MOL Česká 

republika využívá cash pooling. Vynásobením provozně nutné likvidity a krátkodobých 

neúročených závazků byla vypočtena výše provozně nutných peněžních prostředků. 

Provozně nutný pracovní kapitál je součtem položek zásob, pohledávek, časového 

rozlišení aktiv a provozně nutných peněžních prostředků snížený o součet krátkodobých 

neúročených závazků a časového rozlišení pasiv. Úvěr od mateřské společnosti byl 

evidován v krátkodobých závazcích a byl v tomto kroku vyloučen. Následně součtem 

provozně nutného dlouhodobého majetku a provozně nutného pracovního kapitálu byla 

vypočtena celková hodnota provozně nutného investovaného kapitálu.   

Dalším krokem je určení korigovaného provozního výsledku hospodaření (KPVH), který 

byl získán po vyloučení výnosů a nákladů spojených s prodejem neprovozního majetku a 

materiálu. 

Tab. č.  37: KPVH237 

KPVH (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 

Provozní výsledek hospodaření  132 423 322 565 543 982 850 291 

Vyloučení VH z prodeje majetku 6 476 -20 031 -48 852 -6 435 

KPVH 138 899 302 534 495 130 843 856 

 

 

                                                 
237 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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6 ANALÝZA A PROGNÓZA GENERÁTORŮ HODNOTY 

V této kapitole bude provedena analýza jednotlivých faktorů, které nejvíce ovlivňují 

výslednou hodnotu podniku. Následná prognóza vybraných generátorů bude sestavena na 

období čtyř let od data ocenění podniku a bude tvořit základnu pro sestavení finančního 

plánu. 

6.1  Prognóza tržeb a tempo růstu  

Tržby podniku se vyvíjí v závislosti na tempu růstu relevantního trhu (odvětví) a velikosti 

tržního podílu. Prognóza tržeb je velmi komplikovaná a bude uskutečněna pomocí 

regresní analýzy. Základem pro sestavení analýzy jsou tržby odpovídajícího odvětví, 

které byly vyčísleny jako součet tržeb oceňované společnosti a konkurenčních podniků v 

odvětví za minulé období. Výpočet tržeb trhu je uveden v příloze č. 2. Tím, že se 

oceňovaný podnik nezaměřuje na výrobní činnost, jsou prognózovány pouze tržby za 

zboží i u relevantního odvětví. V následující tabulce je znázorněn vývoj tržeb za zboží 

odpovídajícího odvětví od roku 2010.    

Tab. č.  38: Tržby relevantního trhu238 

Rok 

Tržby za zboží 

relevantního trhu v 

tis. Kč 

Index 

meziročního 

růstu 

2010 151 801 - 

2011 172 016 1,1332 

2012 183 244 1,0653 

2013 184 747 1,0082 

2014 186 821 1,0112 

2015 144 587 0,7739 

2016 139 674 0,9660 

2017 153 536 1,0992 

2018 172 693 1,1248 

Průměrný růst 1,0227 

Parametry regresní analýzy byly zjištěny z časových řad minulých tržeb odvětví a vývoje 

ovlivňujícího faktoru za minulé období. Mezi zkoumanými faktory byl sledován vývoj 

                                                 
238 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., PAP OIL, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s., ENI Česká republika, s.r.o., Tank ONO, 

s.r.o. za období 2010-2018. 
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HDP, míry inflace, zaměstnanosti a ceny ropy značky Brent. Vývoj a prognózu 

zmíněných ekonomických ukazatelů zpracovává a zveřejnuje na svém serveru 

Ministerstvo financí ČR.  

Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu byl vyčíslen ukazatel s největší závislosti na 

tržbách odvětví, a to cena ropy značky Brent. Pro kvalitní regresní model by měla platit 

silná závislost mezi vysvětlující a vysvětlovanou proměnnou (korelační koeficient cca 

nad 75%)239. Toto pravidlo bylo splněno, jelikož hodnota korelačního koeficientu dosáhla 

až 87%.       

Tab. č.  39: Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu240 

Makroekonomická 

proměnná 

Pearsonův korelační 

koeficient 

Ropa Brent 0,8728 

HDP -0,6619 

Průměrná míra inflace 0,3233 

Zaměstnanost -0,2143 

Následně byly hodnoty tržeb odvětví a vysvětlující proměnné dosazeny do lineární, 

exponenciální a polynomické (polynom 2. a 3. stupně) trendové funkce. Prognóza tržeb, 

očekávané tempo růstu trhu a suma odchylek ve vývoji prognózovaných tržeb oproti 

skutečným jsou uvedeny v tabulkách níže.  

Tab. č.  40: Prognóza tržeb relevantního odvětví241 

Prognóza trhu 2019 2020 2021 2022 

Lineární trend v mil. Kč 155 374 152 465 151 301 151 301 

Meziroční růst -9,167% 0,682% 1,109% 0,763% 

Průměrný růst -1,653% 

Exponenciální trend v mil. Kč 154 614 151 879 150 798 150 798 

Meziroční růst -8,725% 0,699% 1,058% 0,711% 

Průměrný růst -1,564% 

Polynomický trend (polynom 

2. stupně) v mil. Kč 
157 583 153 698 152 070 152 070 

Meziroční růst -11,78% 0,61% 1,41% 1,06% 

                                                 
239 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2018, s. 514. ISBN 978-

80-87865-38-5. 
240 Vlastní zpracovaní dle: Ministerstvo financí České republiky. Makroekonomická predikce [online]. 2019 [cit. 

2019-02-15]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-

predikce/2019/makroekonomicka-predikce-listopad-2019-36582 
241 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., PAP OIL, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s., ENI Česká republika, s.r.o., Tank ONO, 

s.r.o. za období 2010-2018. 
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Průměrný růst -2,18% 

Polynomický trend (polynom 

3. stupně) v mil. Kč 
157 217 153 316 151 712 151 712 

Meziroční růst -11,96% 0,69% 1,44% 1,05% 

Průměrný růst -2,20% 

Na základě porovnání skutečného a prognózovaného vývoje trhu za období 2010-2011 

byly zjištěny rozdíly, které jsou zachyceny v následující tabulce. Výpočet odchylek za 

jednotlivé roky je uveden v příloze č. 4.  

Tab. č.  41: Suma odchylek242 

Trend 
Suma odchylek za 

období 2010-2018 

Lineární  33,72% 

Exponenciální 34,55% 

Polynomický (polynom 2. stupně) 30,96% 

Polynomický (polynom 3. stupně) 30,47% 

Všechny trendy uvažují o poklesu trhu do budoucna. Na základě strategické analýzy lze 

do budoucna uvažovat mírný pokles tržeb relevantního odvětví, předpokladem může být 

očekávaný pokles cen ropy. Lineární a exponenciální trendy vykazují největší rozdíly ve 

vývoji prognózovaných tržeb oproti skutečným. Hodnota indexu determinace u 

lineárního trendu je 0,7618, což je nejnižší hodnota. Index determinace u exponenciálního 

trendu je 0,7655, což je sice vyšší než u lineárního trendu, ale pořád jsou to nejnižší 

hodnoty ze zkoumaných.  Z uvedených důvodů byly oba trendy zahrnuty.   

V návaznosti na strategickou analýzu, sumu odchylek a nejvyšší index determinace 

(0,7782) se tedy jeví jako nejvhodnější trend polynom 3. stupně, který byl zvolen pro 

prognózu tržeb oceňované společnosti. Výsledkem je funkce 𝑦 = −0,04056𝑥3 +

4,22117𝑥2 + 721,58264𝑥 + 104 378,55696, kde x – cena ropy Brent (USD/barel), y – 

tržby odvětví (mil. Kč). 

Následně byla provedena prognóza tržeb podniku, která se odvíjela od vývoje trhu a jeho 

podílu na něm. Prognózované hodnoty znázorňuje následující tabulka. Predikované 

průměrné tempo růstu tržeb 6,9% je oproti tempu růstu v minulosti 11,09% nižší. V 

                                                 
242 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., BENZINA, s.r.o., OMV Česká 

republika, s.r.o., PAP OIL, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s., ENI Česká republika, s.r.o., Tank ONO, 

s.r.o. za období 2010-2018. 
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příloze č. 3 jsou uvedeny výpočty pro prognózu budoucích tržeb, jedná se především o 

podíl oceňované společnosti na trhu, index změny tržního podílu, index růstu tržeb 

společnosti a index růstu tržeb odvětví za zboží. Informace byly spočítaný za období 

2010-2018.   

Tab. č.  42: Prognóza tržeb společnosti MOL Česká republika, s.r.o.243 

  2019 2020 2021 2022 

Tržby MOL Česká 

republika (v tis. Kč) 
50 385 710 53 418 909 57 468 441 62 478 501 

Tržby MOL Česká republika 

(v mil. Kč) 
50 386 53 419 57 468 62 478 

Tržby trhu (v mil. Kč) 157 217 153 316 151 712 151 712 

Tržní podíl 32,05% 34,84% 37,88% 41,18% 

Index růstu trhu 96,82% 97,52% 98,95% 100,00% 

Index změny tržního podílu 0,087 0,087 0,087 0,087 

Index růstu tržeb podniku 5,27% 6,02% 7,58% 8,72% 

 

6.2  Provozní zisková marže 

Dalším generátorem je zisková marže. Její prognóza byla provedena způsobem shora i 

zdola.  

Pro výpočet ziskové marže shora je východiskem KPVH, k němuž jsou přičteny odpisy. 

Zisková marže byla poté vypočítána jako podíl KPVH před odpisy na tržbách. 

Tab. č.  43: Zisková marže za minulost shora244 

  2015 2016 2017 2018 

KPVH před odpisy (v tis. Kč) 145 855 716 529 850 148 1 289 965 

Zisková marže shora 0,455% 1,788% 1,844% 2,695% 

Pro výpočet ziskové marže zdola je nutné nejdříve zjistit podíl na tržbách u jednotlivých 

položek, které tvoří KPVH. Rozdílem výnosových a nákladových provozních položek je 

následně dopočítán KPVH a poté jeho podílem na tržbách je spočítána zisková marže. 

 

                                                 
243 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2010-2018. 
244 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2010-2018. 
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Tab. č.  44: Zisková marže za minulost zdola245 

  2015 2016 2017 2018 

Tržby za prodej výrobků a služeb  0,53% 0,38% 0,28% 0,27% 

Tržby za prodej zboží  100% 100% 100% 100% 

Výkonová spotřeba  99,85% 98,17% 98,13% 97,31% 

Osobní náklady 0,19% 0,51% 0,46% 0,48% 

Daně a poplatky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní provozní položky 0,04% -0,09% -0,15% -0,22% 

KPVH před odpisy (v tis. Kč) 145 855 716 529 850 148 1 289 965 

Zisková marže zdola 0,455% 1,788% 1,844% 2,695% 

Při výpočtu prognózované ziskové marže je potřeba stanovit hodnotu budoucích položek, 

k čemuž bude použít aritmetický průměr. Aby nedošlo k razantnímu poklesu nebo 

nárůstu byl u všech položek odebrán z průměru rok 2015, kdy hodnoty položek v tomto 

roce byly výrazně nižší či vyšší než v letech ostatních v důsledku realizace fúze 

sloučením k 1.1.2016.  

Tab. č.  45: Prognózovaná zisková marže metodou zdola246 

  2019 2020 2021 2022 

Tržby za prodej výrobků a služeb  0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 

Tržby za prodej zboží  100% 100% 100% 100% 

Výkonová spotřeba  97,87% 97,87% 97,87% 97,87% 

Osobní náklady 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 

Daně a poplatky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní provozní položky -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% 

KPVH před odpisy (v tis. Kč) 1 062 652 1 126 624 1 212 030 1 317 694 

Zisková marže zdola 2,109% 2,109% 2,109% 2,109% 

Následně je dopočítán KPVH a prognózovaná zisková marže. Oproti průměrné hodnotě 

ziskové marže za minulost 1,696% se tak prognózovaná zisková marže zvýšila na 

hodnotu 2,109%. Výsledky obou metod výpočtu ziskové marže se ve všech letech 

shodují. 

 

 

                                                 
245 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2010-2018. 
246 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2010-2018. 
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6.3  Prognóza pracovního kapitálu 

Dalším důležitým generátorem jsou investice do pracovního kapitálu. Pro potřeby 

stanovení hodnoty podniku pracovní kapitál je odlišný od ukazatele užívaného v rámci 

finanční analýzy. Nejprve je potřeba stanovit dobu obratu zásob, pohledávek a 

krátkodobých a dlouhodobých neúročených závazků za minulost. 

Tab. č.  46: Doby obratu jednotlivých položek PK za minulost247 

Doba obratu ve dnech 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu zásob 3,55 6,41 6,20 11,36 

Doba obratu pohledávek 31,32 28,98 33,92 25,63 

Doba obratu krátkodobých závazků 34,17 48,00 40,05 36,75 

Doba obratu dlouhodobých závazků 0,17 1,10 0,70 0,62 

Hodnoty doby obratu zásob, pohledávek a závazků pro budoucí období byly ponechány 

na konstantní výši z roku 2018.  

Tab. č.  47: Prognózovaná doba obratu jednotlivých položek PK248 

Doba obratu ve dnech 2019 2020 2021 2022 

Doba obratu zásob 11,36 11,36 11,36 11,36 

Doba obratu pohledávek 25,63 25,63 25,63 25,63 

Doba obratu krátkodobých závazků 36,75 36,75 36,75 36,75 

Doba obratu dlouhodobých závazků 0,62 0,62 0,62 0,62 

Dalším krokem je stanovení provozně nutné výši peněz, která je násobkem provozně 

nutné likvidity a prognózovaných krátkodobých závazků. Prognózovaná provozně nutná 

likvidita je stanovena na úrovní aritmetického průměru minulých let. Upravený pracovní 

kapitál je tedy součtem zásob, pohledávek, provozně nutných peněžních prostředků a 

ostatních aktiv, od kterého se odečte hodnota neúročených závazků a ostatních pasiv. Z 

tabulky je zřejmé, že hlavním determinantem vývoje pracovního kapitálu jsou krátkodobé 

neúročené závazky. Společnost k 1.1.2016 převzala závazky od zanikajících společností 

v rámci realizace fúze sloučením, v důsledku čehož je  upravený pracovní kapitál v tomto 

období záporný. 

                                                 
247 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2010-2018. 
248 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2010-2018. 



104 

 

Tab. č.  48: Upravený pracovní kapitál za minulost249 

Upravený pracovní kapitál (tis. 

Kč) 
2015 2016 2017 2018 

Zásoby 316 285 713 436 793 597 1 510 095 

Pohledávky 2 787 618 3 225 725 4 343 880 3 407 218 

Peněžní prostředky provozně nutné 212 903 374 025 359 053 341 999 

Časové rozlišení aktivní 41 814 116 810 108 135 69 784 

Krátkodobé závazky 3 041 467 5 343 219 5 129 327 4 885 695 

Dlouhodobé závazky 15 266 122 967 89 168 81 841 

Časové rozlišení pasivní 39 78 001 85 059 17 360 

Upravený pracovní kapitál  301 848 -1 114 191 301 111 344 200 

Následující tabulka zobrazuje prognózu upraveného pracovního kapitálu. Hodnota zásob, 

pohledávek, krátkodobých neúročených a dlouhodobých závazků byla stanovena jako 

součin doby obratu a denních tržeb. Časové rozlišení aktiv a pasiv pro budoucí období 

bylo ponecháno v hodnotě ke konci roku 2018. Výsledkem je stabilně rostoucí provozně 

nutný pracovní kapitál, jehož vývoj je podmíněn prognózovaným růstem tržeb, který vede 

k navýšení zásob, pohledávek a závazků.  

Tab. č.  49: Prognóza upraveného pracovního kapitálu250 

Upravený pracovní kapitál (v tis. 

Kč) 
2019 2020 2021 2022 

Zásoby 1 589 614 1 685 308 1 813 067 1 971 129 

Pohledávky 3 586 637 3 802 551 4 090 811 4 447 445 

Peněžní prostředky provozně nutné 360 008 381 680 410 614 446 411 

Časové rozlišení aktivní 69 784 69 784 69 784 69 784 

Krátkodobé závazky 5 142 968 5 452 573 5 865 917 6 377 303 

Dlouhodobé závazky 86 151 91 337 98 261 106 827 

Časové rozlišení pasivní 17 360 17 360 17 360 17 360 

Upravený pracovní kapitál  359 564 378 054 402 739 433 279 

 

6.4  Investice do dlouhodobého provozně nutného majetku  

V této kapitole budou stanoveny budoucí investice do provozně nutného dlouhodobého 

majetku. Plánování budoucích investic je velmi náročnou záležitostí, jelikož obvykle 

investice nemají plynulý vývoj. Jako generátor hodnoty jsou však velmi důležité. Plán 

                                                 
249 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2010-2018. 
250 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2010-2018. 
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investic vychází z výpočtu koeficientů investiční náročnosti provozně nutného majetku 

za minulá období (podíl investic do provozně nutného majetku na přírůstku tržeb) u 

společnosti MOL Česká republika, s.r.o. a konkurenčních podniků Shell Czech Republic 

a.s. a ČEPRO, a.s. V této práci bude počítána investiční náročnost z netto investic na 

dlouhodobý nehmotný majetek (DNM), stavby a hmotné movité věci a jejich soubory 

(HMVS). Přírůstek tržeb od konce roku 2015 do konce roku 2018 činil 15 820 553 tis. 

Kč.  

Následující tabulka zachycuje odhad investic pro budoucí období podle minulého 

koeficientu investiční náročnosti u oceňované společnosti a u podobných podniků. 

Tab. č.  50: Odhad investic podle minulého koeficientu náročnosti v tis. Kč251 

Majetek 
MOL Česká republika Shell CR a ČEPRO 

Koeficient Investice Koeficient Investice 

DNM 0,111% 16 170 0,220% 32 089 

Stavby 14,208% 2 076 323 -6,925% -1 012 031 

HMVS 6,318% 923 226 3,584% 523 801 

Celkem 20,637% 3 015 719 -3,121% -456 140 

Z tabulky je patrné, že největší investice (2 076 323 tis. Kč) směřovaly do položky staveb. 

Tyto investice byly uskutečněny zejména v rámci realizace fúze sloučením s rozhodným 

dnem 1.1.2016, kdy MOL Česká republika jako nástupnická společnost převzala majetek 

od zanikajících společností. Proto bylo přistoupeno k analýze konkurenčních podniků s  

podobným vývojem. Zprůměrováním investic do staveb oceňované společnosti a 

konkurenčních podniků byl vypočítán výsledný odhad netto investic, který bude použít 

pro plán dlouhodobého majetku, investic a odpisů v letech 2019-2022. Investice do DNM 

a HMVS byly ponechány na úrovni odhadu podle minulého koeficientu náročnosti.  

Tab. č.  51: Výsledný odhad investic v tis. Kč252 

Majetek Odhad investic 2019-2022 

Dlouhodobý nehmotný majetek 16 170 

Stavby 532 146 

Hmotné movité věci a jejich soubory 923 226 

Celkem 1 471 542 

                                                 
251 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., ČEPRO, a.s. a Shell Czech 

Republic a.s. za roky 2015-2018. 
252 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společností MOL Česká republika, s.r.o., ČEPRO, a.s. a Shell Czech 

Republic a.s. za roky 2015-2018. 
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V průběhu následujících let je tak uvažována hodnota investic do dlouhodobého 

nehmotného majetku v celkové výši kalkulována na 16 170 tis. Kč, do staveb ve výši 

532 146 tis. Kč a do HMVS ve výši 923 226 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek tak 

nepředstavuje významnou položku aktiv, ale je považován za provozně nutný majetek. 

Plán investic do DNM, staveb a HMVS je zachycen níže.  

Tab. č.  52: Prognóza investic do DNM253 

DNM (v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 

Původní - odpisy 3 343 3 343 3 343 3 343 3 343 

ZC 19 345 16 002 12 659 9 317 5 974 

Nový - investice netto  -  4 043 4 043 4 043 4 043 

 - investice brutto  -  7 385 9 847 13 129 17 506 

 - pořizovací cena k 31. 

12.  -  7 385 17 232 30 362 47 868 

 - odpisy (1/3)  -  0 2 462 5 744 10 121 

Odpisy celkem 3 343 3 343 5 805 9 087 13 463 

ZC celkem 19 345 23 388 27 430 31 473 35 515 

 

Tab. č.  53: Prognóza investic do staveb254 

Stavby (v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 

Původní - odpisy 341 564 341 564 341 564 341 564 341 564 

ZC 2 495 377 2 153 813 1 812 248 1 470 684 1 129 119 

Nový - investice 

netto  -  133 037 133 037 133 037 133 037 

 - investice brutto  -  474 601 490 421 506 768 523 661 

 - pořizovací cena k 

31. 12.  -  474 601 965 022 1 471 790 1 995 451 

 - odpisy (1/30)  -  0 15 820 32 167 49 060 

Odpisy celkem 341 564 341 564 357 384 373 732 390 624 

ZC celkem 2 495 377 2 628 414 2 761 450 2 894 487 3 027 523 

                                                 
253 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
254 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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Tab. č.  54: Prognóza investic do HMVS255 

HMVS (v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 

Původní - odpisy 103 895 103 895 103 895 103 895 103 895 

ZC 1 029 782 925 887 821 992 718 098 614 203 

Nový - investice netto  -  230 807 230 807 230 807 230 807 

 - investice brutto  -  334 701 368 171 404 989 445 487 

 - pořizovací cena k 31. 

12. 
 -  334 701 702 873 1 107 861 1 553 349 

 - odpisy (1/10)  -  0 33 470 70 287 110 786 

Odpisy celkem 103 895 103 895 137 365 174 182 214 681 

ZC celkem 1 029 782 1 260 589 1 491 395 1 722 202 1 953 008 

V tabulce níže je uveden vývoj DM v budoucím období. Jsou v ní vyznačeny stabilně 

rostoucí odpisy a zůstatková hodnota majetku. Celkové netto investice představuje součet 

netto investic do DNM, staveb a HMVS. Celkové brutto investice představují součet 

odpisů a netto investic za dané období a stejně jako odpisy vykazují růst. Vhodné by bylo 

znát přesný odpisový plán a plán investic pro následující období pro lepší přesnost 

prognózy.  

Tab. č.  55: Celkové investice brutto do DM256 

Celkem (v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 

Odpisy 448 802 448 802 500 554 557 001 618 768 

Zůstatková hodnota 4 896 833 5 264 719 5 632 604 6 000 490 6 368 375 

Celkové investice netto 

do DM 
 -  367 886 367 886 367 886 367 886 

Celkové investice 

brutto do DM 
 -  816 688 868 439 924 886 986 654 

 

 

 

 

                                                 
255 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
256 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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6.5  Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu  

Analýza rentability povozně nutného investovaného kapitálu je posledním krokem 

předcházejícím předběžnému ocenění podniku na základě generátorů hodnoty. 

Východiskem pro výpočet je KPVH po odpisech a dani, který jsme již schopni vypočítat. 

Rentabilita investovaného kapitálu se tak vypočte jako součin ziskové marže z KPVH po 

odpisech a dani a obratu investovaného kapitálu, který je poměrem tržeb a provozně 

nutného investovaného kapitálu. Předpokládáme, že po dobu prognózovaného období 

zůstane daňová sazba na stejné úrovni, a to ve výši 19%.    

Tab. č.  56: Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu za minulost257 

  2015 2016 2017 2018 

KPVH po odpisech a po dani (v tis. 

Kč) 
114 106 217 507 364 211 681 342 

Zisková marže z KPVH po odpisech a 

dani 
0,36% 0,54% 0,79% 1,42% 

Provozně nutný investovaný kapitál k 

31. 12. (v tis. Kč) 
656 354 3 657 630 5 271 744 5 890 646 

Obrat investovaného provozně 

nutného kapitálu 
 -  61,054 12,604 9,080 

Rentabilita investovaného kapitálu  -  33,14% 9,96% 12,92% 

Z tabulky je patrné, že rentabilita investovaného kapitálu v čase kolísala. Nejnižší úrovni 

dosáhla v roce 2016, a to především prudkým navýšením provozně nutného kapitálu o 

dlouhodobý majetek provozně nutný z důvodu již zmíněné realizace fúze sloučením. 

Zisková marže z KPVH vykazovala po celé sledované období stabilní růst.   

Tab. č.  57: Prognózovaná rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu258 

  2019 2020 2021 2022 

KPVH po odpisech a po dani (v tis. 

Kč) 
497 219 507 117 530 573 566 129 

Zisková marže z KPVH po odpisech a 

dani 
0,99% 0,95% 0,92% 0,91% 

Provozně nutný investovaný kapitál k 

31. 12. (v tis. Kč) 
5 624 283 6 010 658 6 403 228 6 801 654 

Obrat investovaného provozně 

nutného kapitálu 
8,554 9,498 9,561 9,757 

Rentabilita investovaného kapitálu 8,44% 9,02% 8,83% 8,84% 

                                                 
257 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
258 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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Pro výpočet budoucí rentability je hodnota provozně nutného kapitálu pro výpočet jeho 

obratu získána součtem již dříve vypočteného upraveného pracovního kapitálu a 

zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku. Výsledkem je mírně kolísající hodnota 

rentability z důvodů mírně klesající ziskové marže z KPVH po odpisech a dani.  
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7 FINANČNÍ PLÁN 

V této kapitole bude sestaven finanční plán, který bude sloužit jako základ pro pozdější 

aplikaci výnosových metod. Tento finanční plán zahrnuje výkaz zisku a ztráty, rozvahu a 

výkaz cash flow. Základní položky finančního plánu byly již naplánované a nyní budou 

doplněny o položky, které zatím prognózovány nebyly.     

7.1  Plánovaný výkaz zisku a ztráty  

Hodnoty jednotlivých nákladových a výnosových položek byly převzaty z prognózy 

generátorů hodnoty. Jejich výše byla stanovena součinem jejich podílů na tržbách, které 

byly získány v rámci prognózování ziskové marže zdola,  s tržbami za zboží. Odpisy byly 

převzaty z plánu investic do dlouhodobého majetku. Rozdílem mezi nákladovými a 

výnosovými položkami byl získán KPVH pro prognózované období, který je zachycen 

v tabulce níže.   

Tab. č.  58: Výnosy a náklady spojené s provozním majetkem podniku v tis. Kč259 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje 

výrobků a služeb 
127 294 155 120 164 458 176 926 192 350 

Tržby z prodeje 

zboží 
47 865 201 50 385 710 53 418 909 57 468 441 62 478 501 

Výkonová spotřeba 46 577 370 49 313 047 52 281 672 56 244 993 61 148 393 

Osobní náklady 228 663 242 982 257 609 277 138 301 299 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 

Odpisy  448 802 448 802 500 554 557 001 618 768 

Ostatní provozní 

položky260  
-103 503 -77 851 -82 537 -88 794 -96 535 

KPVH  841 163 613 850 626 070 655 029 698 925 

Dalším krokem je stanovení nákladů a výnosů, které jsou spjaty s neprovozní činnosti 

podniku. V případě nákladových úroků se jedná o úročený závazek za mateřskou 

společností ve formě úvěru. Výše úvěru a úroky pro jednotlivé roky sledovaného období 

byly převzaty z výročních zpráv společnosti. Přičemž do budoucích let očekáváme, že 

úvěr a s ním spojené nákladové úroky zůstanou na stejné  výši jako ke konci roku 2018.  

                                                 
259 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
260 Ostatní provozní položky (změna rezerv) 
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Tab. č.  59: Úvěr a nákladové úroky za minulost261 

Údaje jsou v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 

Krátkodobý úvěr od mateřské společnosti 453 322 583 959 2 039 712 2 071 785 

Nákladové úroky 18 760 54 440 36 570 47 492 

Výnosové úroky byly ponechány na konstantní výši z roku 2018, a to 30 tis. Kč.  

Tab. č.  60: Nákladové úroky a VH z neprovozního majetku v tis. Kč262 

Náklady na cizí kapitál  2018 2019 2020 2021 2022 

Nákladové úroky 47 492 47 492 47 492 47 492 47 492 

Náklady a výnosy spojené s neprovozním majetkem 

Výnosové úroky 30 30 30 30 30 

VH z neprovozního majetku 30 30 30 30 30 

Následně součtem KPVH a VH z neprovozního majetku a odečtením nákladových úroku 

byl získán KPVH před daní, který byl poté zdaněn 19% sazbou daně z příjmů. Výsledkem 

je výsledek hospodaření za účetní období po dani.  

Tab. č.  61: VH za účetní období po dani263 

Údaje jsou v tis. Kč 2018 2019 2020 2021 2022 

Celkový VH před daní 793 701 566 388 578 608 607 567 651 463 

Daň  150 803 107 614 109 935 115 438 123 778 

VH za účetní období po dani 642 898 458 775 468 672 492 129 527 685 

 

7.2  Plánovaná rozvaha  

Dalším plánovaným výkazem finančního plánu je rozvaha, kde musí být splněna zásadní 

podmínka bilanční rovnosti. Pro lepší přehlednost je plánovaná rozvaha rozdělena na 

aktiva a pasiva.    

Plánovaná aktiva 

Základní položky dlouhodobého majetku byly převzaty z plánu investic do DM. U 

pozemků nebyla provedena žádná změna. Jiný DHM, nedokončený DHM a oceňovací 

                                                 
261 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
262 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
263 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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rozdíl k nabytému majetku byly ponechány na konstantní výši roku 2018. Hodnoty 

oběžných aktiv byly převzaty z plánu investic do pracovního kapitálu. Časové rozlišení 

aktiv je konstantní hodnota roku 2018. Hodnoty krátkodobého finančního majetku jsou 

převzaty z plánovaného výkazu cash flow.  

Tab. č.  62: Plánovaná rozvaha - aktiva v tis. Kč264 

 2018 2019 2020 2021 2022 

AKTIVA 

CELKEM 
10 945 322 11 661 370 12 439 647 13 345 120 14 384 192 

Dlouhodobý 

majetek 
5 464 605 5 832 491 6 200 376 6 568 262 6 936 147 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
19 345 23 388 27 430 31 473 35 515 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 
5 445 260 5 809 103 6 172 946 6 536 789 6 900 632 

Pozemky 1 352 329 1 352 329 1 352 329 1 352 329 1 352 329 

Stavby 2 495 377 2 628 414 2 761 450 2 894 487 3 027 523 

HMVS265 1 029 782 1 260 589 1 491 395 1 722 202 1 953 008 

Jiný DHM 23 23 23 23 23 

Nedokončený DHM 436 573 436 573 436 573 436 573 436 573 

Oceňovací rozdíl k 

nabytému majetku 
131 176 131 176 131 176 131 176 131 176 

Oběžná aktiva 5 410 933 5 759 095 6 169 487 6 707 074 7 378 261 

Zásoby 1 510 095 1 589 614 1 685 308 1 813 067 1 971 129 

Pohledávky 3 407 218 3 586 637 3 802 551 4 090 811 4 447 445 

Peněžní prostředky 493 620 582 844 681 627 803 196 959 686 

Provozně potřebné 341 999 360 008 381 680 410 614 446 411 

Provozně 

nepotřebné 
151 621 222 836 299 947 392 582 513 275 

Časové rozlišení 69 784 69 784 69 784 69 784 69 784 

Z tabulky je patrné, že bilanční suma aktiv stabilně roste. S růstem tržeb je spojen i nárůst 

majetku podniku, který se v aktivech společnosti projeví především růstem oběžného 

majetku podniku, zejména významné položky krátkodobých pohledávek a zásob. Plán 

investic a odpisů společnosti počítá s růstem dlouhodobých aktiv, konkrétně budov a 

zařízení. 

 

                                                 
264 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
265 Hmotné movité věci a jejich soubory  
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Plánovaná pasiva    

Hodnota základního kapitálu byla ponechána na stejné výši stejně jako ostatní kapitálové 

fondy. VH minulých let je získán součtem VH minulých let a VH běžného účetního 

období, v období t-1. VH běžného účetního období vychází z plánovaného výkazu zisku 

a ztráty. Tvorba rezerv stejně jako dlouhodobých závazků pro budoucí období není 

plánována. Krátkodobé závazky vyjma závazku za mateřskou společností byly převzaty 

z plánu investic do pracovního kapitálu. Úročený závazek za mateřskou společností byl 

již okomentován při vyčíslení nákladových úroků. Časové rozlišení pasiv bylo opět 

ponecháno v konstantní výši z roku 2018.   

Tab. č.  63: Plánovaná rozvaha - pasiva v tis. Kč266 

  2018 2019 2020 2021 2022 

PASIVA 

CELKEM 
10 945 322 11 661 370 12 439 647 13 345 120 14 384 192 

Vlastní kapitál 3 690 184 4 148 959 4 617 631 5 109 760 5 637 445 

Základní kapitál 1 041 300 1 041 300 1 041 300 1 041 300 1 041 300 

Kapitálové fondy 307 413 307 413 307 413 307 413 307 413 

VH minulých let 1 785 793 2 341 471 2 800 246 3 268 918 3 761 047 

VH běžného úč. 

období  (+/-) 
555 678 458 775 468 672 492 129 527 685 

Cizí zdroje 7 237 778 7 495 051 7 804 656 8 218 000 8 729 386 

Rezervy 198 457 198 457 198 457 198 457 198 457 

Závazky 7 039 321 7 296 594 7 606 199 8 019 543 8 530 929 

Dlouhodobé 

závazky 
81 841 81 841 81 841 81 841 81 841 

Krátkodobé závazky 6 957 480 7 214 753 7 524 358 7 937 702 8 449 088 

Kr. závazky vyjma 

úvěrů od mateřské 

společnosti 

4 885 695 5 142 968 5 452 573 5 865 917 6 377 303 

Kr. úvěry od 

mateřské 

společnosti 

2 071 785 2 071 785 2 071 785 2 071 785 2 071 785 

Časové rozlišení 17 360 17 360 17 360 17 360 17 360 

Z tabulky je patrný rostoucí trend podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech, což je 

způsobeno především kumulováním výsledku hospodaření minulých let. Jediná položka 

cizích zdrojů, jejíž hodnota se mění, jsou krátkodobé závazky. Nárůst krátkodobých 

závazků je spojen s růstem tržeb.    

                                                 
266 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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7.3  Plánovaný výkaz peněžních toků 

Posledním z plánovaných výkazů je výkaz peněžních toků, který pro lepší přehlednost 

bude rozdělen na několik částí. První část výkazu je zaměřena na peněžní tok z provozu 

a peněžní tok z investiční činnosti podniku, jejichž součtem je získán celkový peněžní tok 

z provozního majetku.  

Tab. č.  64: Plánovaný výkaz peněžních toků – peněžní tok z provozní a investiční činnosti 

v tis. Kč267 

Peněžní tok z provozu  2019 2020 2021 2022 

KPVH 613 850 626 070 655 029 698 925 

Daň 116 632 118 953 124 456 132 796 

KPVH po dani 497 219 507 117 530 573 566 129 

Úpravy o nepeněžní operace 448 802 500 554 557 001 618 768 

Odpisy DM 448 802 500 554 557 001 618 768 

Změna zůstatků rezerv 0 0 0 0 

Úpravy oběžných aktiv  -1 665 -2 004 -2 675 -3 309 

Změna stavu pohledávek -179 419 -215 914 -288 260 -356 634 

Změna stavu krátkodobých závazků  257 273 309 605 413 344 511 387 

Změna stavu zásob -79 519 -95 694 -127 758 -158 062 

Peněžní tok z provozní činnosti 

celkem 
944 356 1 005 667 1 084 899 1 181 588 

Peněžní tok z investiční činnosti     

Nabytí DM -816 688 -868 439 -924 886 -986 654 

Peněžní tok z investiční činnosti 

celkem 
-816 688 -868 439 -924 886 -986 654 

Peněžní tok z provozního majetku 

celkem 
127 668 137 227 160 013 194 935 

Následně je třeba stanovit celkový peněžní tok z neprovozního majetku. Nákladové a 

výnosové úroky byly převzaty z plánované výsledovky. Diference v platbě daně oproti 

dani z KPVH se vypočítá jako rozdíl daně připadající na celkový výsledek hospodaření a 

daně připadající na KPVH.  

 

 

                                                 
267 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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Tab. č.  65: Plánovaný výkaz peněžních toků – peněžní tok z neprovozní činnosti v tis. Kč268 

Náklady na cizí kapitál 2019 2020 2021 2022 

Platba nákladových úroků -47 492 -47 492 -47 492 -47 492 

Peněžní tok z neprovozního majetku 

Příjmy z neprovozního majetku a 

mimoř. příjmy 
9 048 9 048 9 048 9 048 

Výnosové úroky 30 30 30 30 

Diference v platbě daně oproti dani z 

KPVH          
9 018 9 018 9 018 9 018 

Peněžní tok z neprovozního majetku 

celkem 
-38 444 -38 444 -38 444 -38 444 

Posledním krokem je stanovení peněžního toku z finanční činnosti. Žádné dlouhodobé 

ani krátkodobé bankovní úvěry společnost neeviduje. Změna úvěru od mateřské 

společnosti pro budoucí období není plánována. Společnost do budoucna neplánuje 

zvýšení či snížení základního kapitálu ani výplatu dividend a podílů ze zisku. Proto 

peněžní tok  z finanční činnosti v prognózovaných letech je nulový.  

Nakonec může být stanoven celkový peněžní tok, který je zachycen v následující tabulce.  

Tab. č.  66: Plánovaný výkaz peněžních toků - peněžní tok celkem v tis. Kč269 

Peněžní tok celkem (v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 

Peněžní tok celkem 89 224 98 783 121 569 156 490 

Stav peněžních prostředků na konci 

období 
582 844 681 627 803 196 959 686 

 

 

 

 

 

 

                                                 
268 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
269 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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7.4  Finanční analýza finančního plánu  

Tab. č.  67: Finanční analýza finančního plánu270 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Rentabilita 

ROA 7,77% 5,26% 5,03% 4,91% 4,86% 

ROE 15,06% 11,06% 10,15% 9,63% 9,36% 

ROS 1,77% 1,21% 1,17% 1,14% 1,12% 

Aktivita 

Obrat aktiv 4,38 4,33 4,31 4,32 4,36 

Zadluženost 

Ukazatel věřitelského rizika 66,13% 64,27% 62,74% 61,58% 60,69% 

Úrokové krytí 17,85 12,93 13,18 13,79 14,72 

Likvidita 

Běžná  0,78 1,12 1,13 1,14 1,16 

Pohotová  0,56 0,81 0,82 0,83 0,85 

Okamžitá 0,07 0,11 0,13 0,14 0,15 

Z tabulky je patrné, že hodnoty ukazatelů rentability se budou v plánovaném období 

snižovat. V prvním roce plánovaného období lze vidět skok, ale dále se jedná o mírný 

pokles. Hlavním důvodem tohoto poklesu může být plánovaný pokles KPVH. U ROE je 

důvodem také postupné zvyšování vlastního kapitálu na úkor cizího kapitálu.  

Hodnoty obratu aktiv se výrazně neměnily a v posledních letech mírně rostly. 

Zadluženost podniku vyjádřená pomocí ukazatele věřitelského rizika bude postupně 

klesat vlivem rostoucího podílu vlastního kapitálu. Úrokové krytí je ovlivněno vývojem 

KPVH, který ukazuje klesající trend ze začátku a poté roste. 

Běžná, pohotová a okamžitá likvidita bude v čase mírně růst, což je zapříčiněno 

rychlejším tempem růstu oběžných aktiv než krátkodobých závazků a také vlivem 

zvyšování peněžních prostředků.  

    

                                                 
270 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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8 NÁKLADY KAPITÁLU  

Pro výsledné stanovení odhadu hodnoty společnosti MOL Česká republika, s.r.o. je nutné 

stanovit náklady na vlastní a na cizí kapitál, které vstupují do výpočtu vážených 

průměrných nákladů WACC, používaných jako diskontní míra pro metodu DCF.  

8.1  Náklady na cizí kapitál  

Náklady na cizí kapitál byly stanoveny dle úrokových sazeb, které byly získány na 

základě porovnání nákladových úroků s celkovou výší úvěrů. Průměrná úroková sazba 

činí 6,9%. Průměrné náklady na cizí kapitál poté činí 5,56% při uvažování 19% sazby 

daně z příjmů.  

Tab. č.  68: Průměrná úroková sazba271 

Náklady kapitálu 2015 2016 2017 2018 

Úvěr od mateřské společnosti (tis. Kč) 453 322 583 959 2 039 712 2 071 785 

Nákladové úroky (tis. Kč) - 54 440 36 570 47 492 

Úroková sazba (%) - 12 6,3 2,3 

Průměrná úroková sazba (%) 6,9 

 

8.2  Náklady na vlastní kapitál  

Náklady vlastního kapitálu jsou stanoveny na základě Damodaranovy modifikace modelu 

CAPM. Bezriziková výnosnost (𝑟𝑓) byla určena ná základě výnosnosti 10-ti letých 

státních dluhopisů USA k 2.1.2019 (k datu ocenění) a tato hodnota činí 2,66%272. Beta 

nezadlužená (𝛽𝑢) pro “Oil/Gas Distribution” vychází z internetových stránek prof. 

Damodarana a je platná k 5.1.2019273. Hodnoty rizikové prémie kapitálového trhu USA 

byla stanovena jako geometrický průměr hodnot za co nejdelší období (1928-2018) a činí 

4,83%274. Rating České republiky byl stanoven agenturou Moodys jako A1275. Riziko 

                                                 
271 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
272 U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY: Resource Center. Daily Treasury Yield Curve Rates [online]. [cit. 

2020-04-02]. Dostupné z: https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-

rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2019 
273 Damodaran ONLINE. Levered and Unlevered Betas by Industry [online]. [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
274 Damodaran ONLINE. Historical Returns on Stocks, Bonds a Bills – United States [online]. [cit. 2020-04-02]. 

Dostupné z: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
275 Damodaran ONLINE. Country Default Spreads and Risk Premiums [online]. [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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selhání země je rozdílem mezi výnosností dluhopisů v USA a v České republice, tento 

rozdíl činí 0,79%276. Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům je 1,5277. 

Součinem tohoto odhadu a rizika selhání země je získána riziková prémie země. Tato 

prémie byla dále ponížena o rozdíl očekávané inflace v USA a ČR. Očekávaná průměrná 

míra inflace v USA byla stanovena ve výši 2,325%278. Průměrná očekávaná míra inflace 

v ČR na prognózované období činí 2,075%279. Pro výpočet bety zadlužené je nutné použít 

poměr cizího kapitálu vůči tržní hodnotě vlastního kapitálu. Tato tržní hodnota byla 

vypočtena iteračním způsobem a je shodná s výslednou hodnotou vlastního kapitálu ve 

finálním ocenění podle metody DCF. Náklady vlastního kapitálu pomocí CAPM modelu 

činí 7,48%, jejich výpočet zachycuje následující tabulka.  

Tab. č.  69: Výpočet nákladů na vlastní kapitál280 

Náklady vlastního kapitálu (Damodaranova modifikace 

modelu CAPM) 
Hodnota 

𝑟𝑓 (aktuální výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA) 2,66% 

Beta nezadlužené pro "Oil/Gas Distribution" (Evropa) 0,62 

Riziková prémie kap. trhu USA (geom. průměr 1928-2018) 4,83% 

Rating České republiky A1 

Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů A1 oproti AAA) 0,79% 

Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,5 

Riziková prémie země 1,19% 

Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci 0,94% 

Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů - odhad 0% 

Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku 37% 

Daňová sazba 19% 

Beta zadlužené 0,81 

Náklady vlastního kapitálu 7,48% 

 

                                                 
276 Damodaran ONLINE. Country Default Spreads and Risk Premiums [online]. [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
277 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2007, s.222.  ISBN 978-

80-86929-32-3. 
278 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Inflation rate, end of period consumer prices [online]. [cit. 2020-04-

02]. Dostupné z: https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO/USA 
279 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Inflation rate, end of period consumer prices [online]. [cit. 2020-04-

02]. Dostupné z: https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO/CZE 
280 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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8.3  Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) 

Po zjištění nákladů na vlastní a na cizí kapitál a po stanovení kapitálové struktury 

iteračním postupem je možné vypočítat průměrné vážené náklady kapitálu (WACC). 

Prvním krokem je určení vah jednotlivých složek kapitálu na celkovém zpoplatněném 

kapitálu.  

Tab. č.  70: Váhy položek kapitálu281 

Váhy položek kapitálu tis. Kč Podíl 

Vlastní kapitál 5 615 116 73,05% 

Úročené cizí zdroje dlouhodobé 0 0,00% 

Úročené cizí zdroje krátkodobé 2 071 785 26,95% 

Cizí kapitál celkem 2 071 785 26,95% 

Celkový zpoplatněný kapitál 7 686 901 100,00% 

Zjištěné váhy byly dosazeny do vzorce pro výpočet průměrných vážených nákladů 

kapitálu. Hodnota WACC činí 6,97% a je výslednou diskontní mírou pro metodu DCF 

entity.   

Tab. č.  71: Výpočet WACC282 

Průměrné vážené náklady kapitálu Váha Náklad Součin 

Vlastní kapitál 73,05% 7,48% 5,47% 

Cizí kapitál  26,95% 5,56% 1,50% 

WACC 6,97% 

 

                                                 
281 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
282 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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9 NÁVRH VÝSLEDNÉHO OCENĚNÍ 

V této kapitole bude provedené výsledné ocenění společnosti MOL Česká republika, 

s.r.o. k 1.1.2019 pomocí výnosových metod, konkrétně dvoufázovou metodou DCF ve 

variantě entity.  

9.1  Metoda DCF entity  

Metoda DCF entity je založena na dvoufázovém výpočtu volného cash flow. V první fázi 

je získán volný peněžní tok pro jednotlivá leta, který je následně diskontován na 

současnou hodnotu. Výpočet FCFF vychází k KPVH, o kterého je odečtena daň z příjmu. 

KPVH po dani je následně upraven o odpisy a nepeněžní operace. Výdaje na investice do 

DM a provozně nutného pracovního kapitálu jakožto odliv financí se značí s minusem. 

Součtem všech položek je získán volný peněžní tok do firmy (FCFF). Jeho diskontováním 

na současnou hodnotu je zjištěna současná hodnota 1. fáze, která činí 432 169 tis. Kč.  

Tab. č.  72: Výpočet současné hodnoty 1. fáze283 

Současná hodnota 1. fáze (v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 

Korigovaný provozní VH 613 850 626 070 655 029 698 925 

Upravená daň 116 632 118 953 124 456 132 796 

Korigovaný provozní VH po dani 497 219 507 117 530 573 566 129 

Odpisy 448 802 500 554 557 001 618 768 

Úpravy o nepeněžní operace (změna 

rezerv) 
0 0 0 0 

Investice do provozně nutného DM -816 688 -868 439 -924 886 -986 654 

Investice do provozně nutného PK -19 674 -23 676 -31 609 -39 107 

FCFF (free cash flow to firm) 109 659 115 555 131 079 159 137 

Odúročitel pro diskontní míru (WACC) 93,49% 87,40% 81,71% 76,39% 

Diskontované FCFF k 1. 1. 2019 102 518 100 994 107 100 121 558 

Současná hodnota 1. fáze  432 169 

Druhá fáze navazuje na konec první a její podstatou je stanovení pokračující hodnoty 

podniku do nekonečna. Pro výpočet pokračující hodnoty byl použít Gordonův vzorec a 

následně i parametrický vzorec. Při správném výpočtu by oba vzorce měly vést ke 

sejnému výsledku.   

                                                 
283 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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Předpokládané tempo růstu pokračující hodnoty by se mělo pohybovat mezi očekávanou 

mírou inflace, která již byla řešena v rámci CAPM a činí 2,075%, a trvale udržitelným 

tempem růstu HDP. Průměrné tempo růstu za minulost dosahovala příliš vysoké hodnoty, 

proto byla shora omezena na hodnotu udržitelného tempa růstu HDP. Toto tempo růstu 

bylo určeno průměrem z kladných hodnot růstových měr za období 2008-2018 a činí 

3,06%.  

Dále potřebujeme zjistit hodnotu FCFF roku 2023. Pro výpočet této hodnoty potřebujeme 

znát hodnotu investovaného kapitálu celkem, která je součinem hodnoty investovaného 

kapitálu roku 2022 a tempa růstu. KPVH po dani je odvozen stejným způsobem taktéž  

rostoucí o tempo růstu. Hodnotu FCFF pro rok 2023 pak získáme jako rozdíl KPVH po 

dani v roce 2023 a meziročního růstu celkového investovaného kapitálu 2022-2023, tato 

hodnota činí 363 257 tis. Kč.  

Míra investic netto do dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu je stanovena jako 

podíl investic netto a KPVH po dani. Následně je zjištěna rentabilita investic netto do DM 

a pracovního kapitálu jako podíl investic netto do DM a pracovního kapitálu a tempa 

růstu.    

Tab. č.  73: Pokračující hodnota284 

Pokračující hodnota v tis. Kč 

Tempo růstu 3,06% 

Míra investic netto do DM a PK 37,74% 

Rentabilita investic netto 4,26% 

FCFF 2023 363 257 

Parametrický vzorec 9 299 036 

Gordonův vzorec 9 299 036 

Gordonův vzorec 

𝑃𝐻 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹2023

𝑖𝑘 − 𝑔
=  

363 257

0,0697 − 0,0306
= 9 299 036 tis. Kč 

 

 

 

                                                 
284 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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Parametrický vzorec 

𝑃𝐻 =  
𝐾𝑃𝑉𝐻2023 ∙ (1 −

𝑔
𝑟𝐼

)

𝑖𝑘 − 𝑔
=

583 453 ∙ (1 −
0,0306
0,0811)

0,0697 − 0,0306
= 9 299 036 tis. Kč 

Diskontováním této hodnoty získáme současnou hodnotu 2. fáze a to následovně:  

𝑆𝐻2 = 9 299 036 ∙
1

(1 + 0,0697)4
= 7 103 110 tis. Kč 

Součtem současných hodnot 1. a 2. fáze získáme provozní hodnotu podniku brutto. Po 

odečtení úročeného cizího kapitálu k datu ocenění je získána provozní hodnota netto, 

která společně s hodnotou neprovozního majetku k datu ocenění odpovídá výsledné 

hodnotě vlastního kapitálu společnosti.  

Výsledná hodnota vlastního kapitálu společnosti MOL Česká republika, s.r.o. činí 

k 1.1.2019 5 615 116 tis. Kč.  

Tab. č.  74: Výpočet výsledné hodnoty metodou DCF entity285 

Výnosové ocenění k 1. 1. 2019 v tis. Kč 

Současná hodnota 1. fáze 432 169 

Současná hodnota 2. fáze 7 103 110 

Provozní hodnota brutto 7 535 280 

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 2 071 785 

Provozní hodnota netto 5 463 495 

Neprovozní majetek k datu ocenění 151 621 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF 5 615 116 

 

                                                 
285 Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za roky 2015-2018. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo stanovit odhad objektivizované hodnoty 

podniku společnosti MOL Česká republika, s.r.o. k 1.1.2019. Pro ocenění byla využita 

metoda diskontovaných peněžních toků ve variantě entity, tedy ocenění pro vlastníky a 

věřitele.  

Před samotným oceněním byla společnost podrobena strategické a finanční analýze, kde 

byly rozebrány faktory, které působí na podnik z vnějšího a vnitřního okolí, současně se 

zhodnocením finanční situace podniku, a to ve srovnání s vybranými konkurenty.  Z této 

rozsáhlé analýzy vyplynulo, že se podnik pohybuje na stabilním trhu a má jednoho 

významného konkurenta, který však neohrožuje jeho budoucí vývoj. Podnik disponuje 

konkurenčními výhodami a má vnitřní potenciál. Finanční analýza poukázala na některá 

slabší místa ve finančním řízení společnosti, které však neohrožují finanční zdraví. 

Společnost vykazuje vysoké hodnoty rentability, nízké hodnoty likvidity a bylo odhaleno, 

že aktivity společnosti jsou financovány především z cizích zdrojů. Výsledné poznatky 

byly shrnuty ve SWOT analýze a byl přijmout předpoklad neomezeného trvání podniku.  

Na základě provedených analýz byl sestrojen plán generátorů hodnoty, na základě kterých 

byl sestaven finanční plán společnosti pro roky 2019-2022, který je východiskem pro 

následné ocenění.  

Po stanovení diskontní míry bylo přistoupeno k samotnému ocenění. Výsledná hodnota 

MOL Česká republika, s.r.o. k 1.1.2019 metodou diskontovaných peněžních toků ve 

variantě entity pak činí 5 615 116 tis. Kč.  

Všechny položky zadání práce byly v této práci splněny.    
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Příloha č. 1: Výkazy MOL Česká republika, s.r.o. 2015-2018 

  AKTIVA 2015 2016 2017 2018 

  AKTIVA CELKEM 4 718 516 9 101 689 10 688 075 10 945 322 

B. STÁLÁ AKTIVA 1 096 391 4 664 410 4 881 465 5 464 605 

B.I. Dlouhodobý nehmotný 

majetek 1 839 31 569 22 209 19 345 

B.I.2. Ocenitelná práva 1 839 31 569 21 455 9 534 

B.I.2.1. Software 1 839 31 427 21 296 9 285 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva   142 159 249 

B.I.5. Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý nehmotný majetek 

a nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek     754 9 811 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek     754 9 811 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 337 401 4 617 285 4 859 256 5 445 260 

B.II.1. Pozemky a stavby 304 761 3 487 586 3 621 410 3 847 706 

B.II.1.1. Pozemky 57 239 1 364 036 1 352 134 1 352 329 

B.II.1.2. Stavby 247 522 2 123 550 2 269 276 2 495 377 

B.II.2. Hmotné movité věci  

a jejich soubory 30 285 375 408 690 253 1 029 782 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku   202 722 166 947 131 176 

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný 

majetek 775 70 23 23 

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek 775 70 23 23 

B.II.5. Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený  

dlouhodobý hmotný majetek 1 580 551 499 380 623 436 573 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 1 580 551 499 380 623 436 573 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 757 151 15 556 0 0 

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo 

ovládajíc osoba 757 151       

B.III.3. Podíly - podstatný vliv   15 556     

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 3 580 311 4 320 469 5 698 475 5 410 933 

C.I. Zásoby 316 285 713 436 793 597 1 510 095 

C.I.1. Materiál   167 167 3 

C.I.3. Výrobky a zboží 316 285 713 269 793 430 1 510 092 

C.I.3.2. Zboží 316 285 713 269 793 430 1 510 092 

C.II. Pohledávky 2 787 618 3 225 725 4 343 880 3 407 218 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 40 939 625 448 679 633 526 434 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních 

vztahů 16 052       
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C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 24 887 625 448 679 633 526 434 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 2 746 679 2 600 277 3 664 247 2 880 784 

C.II.2.1. 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 2 671 984 2 492 222 3 554 232 2 794 227 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 74 695 108 055 110 015 86 557 

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky   32 258 11 636   

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 440 30 778 14 980 38 858 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 71 147 15 618 54 347 22 758 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 1 108 29 401 29 052 24 941 

C.IV. Peněžní prostředky 476 408 381 308 560 998 493 620 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 79 41 669 86 075 164 208 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 476 329 339 639 474 923 329 412 

D. Časové rozlišení aktiv 41 814 116 810 108 135 69 784 

D.1. Náklady příštích období 41 814 108 867 102 726 66 627 

D.2. 

Komplexní náklady příštích 

období   7 661 5 409 3 157 

D.3. Příjmy příštích období   282     
 

  PASIVA 2015 2016 2017 2018 

  PASIVA CELKEM 4 718 516 9 101 689 10 688 075 10 945 322 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 1 161 691 2 776 382 3 134 506 3 690 184 

A.I. Základní kapitál 1 041 300 1 041 300 1 041 300 1 041 300 

A.I.1. Základní kapitál 1 041 300 1 041 300 1 041 300 1 041 300 

A.II. Ážio a kapitálové fondy   307 413 307 413 307 413 

A.II.2. Kapitálové fondy   307 413 307 413 307 413 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy   307 413 307 413 307 413 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých 

let 31 098 788 438 1 292 291 1 785 793 

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo 

neuhrazená ztráta minulých let 

(+/-) 31 098 788 438 1 292 291 1 785 793 

A.V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+ – ) 89 293 639 231 493 502 555 678 

B.+ C. CIZÍ ZDROJE 3 556 786 6 247 306 7 468 510 7 237 778 

B. Rezervy 46 731 197 161 210 303 198 457 

B.IV. Ostatní rezervy 46 731 197 161 210 303 198 457 

C.  Závazky 3 510 055 6 050 145 7 258 207 7 039 321 

C.I. Dlouhodobé závazky 15 266 122 967 89 168 81 841 

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 15 266 82 696 89 002 80 332 

C.I.9. Závazky - ostatní   40 271 166 1 509 

C.I.9.3. Jiné závazky   40 271 166 1 509 

C.II. Krátkodobé závazky 3 494 789 5 927 178 7 169 039 6 957 480 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 23 410 136 5 965 6 652 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 2 223 095 4 036 451 3 860 024 3 561 924 

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 453 322 583 959 2 039 712 2 071 785 

C.II.8. Závazky ostatní 794 962 1 306 632 1 263 338 1 317 119 
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C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 2 419 6 951 8 048 8 870 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 1 547 4 308 5 198 5 534 

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 774 002 1 164 365 1 138 221 1 186 531 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 16 994 131 008 73 538 80 228 

C.II.8.7. Jiné závazky     38 333 35 956 

D. Časové rozlišení pasiv 39 78 001 85 059 17 360 

D.1. Výdaje příštích období   77 796 81 265 14 525 

D.2. Výnosy příštích období 39 205 3 794 2 835 

 

    2015 2016 2017 2018 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 169 896 150 306 130 273 127 294 

II. Tržby za prodej zboží 32 044 648 40 073 276 46 101 875 47 865 201 

A. Výkonová spotřeba 31 996 317 39 340 263 45 241 156 46 577 370 

A.1. Náklady vynaložené na prodané 

zboží 31 802 208 37 906 496 43 679 849 44 891 907 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 11 761 134 869 151 067 161 137 

A.3. Služby 182 348 1 298 898 1 410 240 1 524 326 

D. Osobní náklady 59 547 204 287 211 711 228 663 

D.1. Mzdové náklady 40 881 143 624 145 147 156 728 

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní 

náklady 18 666 60 663 66 564 71 935 

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 13 842 47 241 49 781 53 478 

D.2.2. Sociální náklady 4 824 13 422 16 783 18 457 

E. Úpravy hodnot v provozní 

oblasti 6 956 413 995 355 018 446 109 

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 4 984 448 002 400 505 448 802 

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - 

trvalé 17 407 462 349 405 270 448 878 

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - 

dočasné -12 423 -14 347 -4 765 -76 

E.2. Úpravy hodnot zásob -179 3 011 -3 011 124 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 2 151 -37 018 -42 476 -2 817 

III. Ostatní provozní výnosy 10 669 185 485 227 348 173 867 

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého 

majetku 3 945 48 945 68 167 2 671 

III.2. Tržby z prodaného materiálu     226 4 132 

III.3. Jiné provozní výnosy 6 724 136 540 158 955 167 064 

F. Ostatní provozní náklady 29 970 127 957 107 629 63 929 

F.1. Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku  10 421 27 517 19 541 368 
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F.2. Zůstatková cena prodaného 

materálu    1 397     

F.3. Daně a poplatky 1 207 -1 475 4 233 4 023 

F.4. Rezervy v provozní oblasti a 

komplexní náklady příštích období -6 780 -6 228 15 394 -9 594 

F.5. Jiné provozní náklady 25 122 106 746 68 461 69 132 

* Provozní výsledek hospodaření 

(+/-) 132 423 322 565 543 982 850 291 

IV. Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku - podíly     38 000   

IV.2. Ostatní výnosy z podílů     38 000   

G. Náklady vynaložené na prodané 

podíly     15 556   

VI.  

Výnosové úroky a podobné 

výnosy 17 983 197 105 30 

VI.1. 

Výnosové úroky a podobné výnosy 

- ovládaná nebo ovládající osoba 15 810       

VI.2. 

Ostatní výnosové úroky a podobné 

výnosy 2 173 197 105 30 

J. Nákladové úroky a podobné 

náklady 19 530 60 131 31 161 47 634 

J.1. Nákladové úroky a podobné 

náklady - ovládaná nebo ovládající 

osoba 18 885 59 663 30 056 47 492 

J.2. Ostatní nákladové úroky a 

podobné náklady 645 468 1 105 142 

VII. Ostatní finanční výnosy 10 964 8 294 9 884 6 528 

K. Ostatní finanční náklady 28 527 135 545 105 937 100 338 

* Finanční výsledek hospodaření 

(+/-) -19 110 -187 185 -104 665 -141 414 

** Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-) 113 313 135 380 439 317 708 877 

L. Daň z příjmů 24 020 -503 851 -54 185 153 199 

L.1. Daň z příjmů splatná 18 757 -153     

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 5 263 -503 698 -54 185 153 199 

** 
Výsledek hospodaření po 

zdanění (+/-) 89 293 639 231 493 502 555 678 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-) 89 293 639 231 493 502 555 678 

* Čistý obrat za účetní období 32 254 160 40 417 558 46 507 485 48 172 920 
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Příloha č. 2: Výpočet tržeb relevantního trhu 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby trhu 

(mil. Kč) 

151 

801 

172 

016 

183 

244 

184 

747 

186 

821 

144 

587 

139 

674 

153 

536 

172 

693 

Lukoil/MOL 

v mil. Kč 
21 558 28 259 28 423 27 243 31 258 32 045 40 073 46 102 47 865 

Benzina v 

mil. Kč 
15 059 16 474 16 645 17 030 18 250 16 921 9 161 12 712 16 206 

Čepro v mil. 

Kč 
44 569 46 062 61 024 68 731 66 700 44 595 42 404 43 542 53 948 

OMV v mil. 

Kč 
27 776 33 477 25 270 22 209 23 216 19 248 17 573 17 154 16 815 

Pap Oil v mil. 

Kč 
4 343 4 620 4 503 4 003 3 498 fúze s MOL 

Shell CR v 

mil. Kč 
21 857 20 587 24 014 22 873 20 587 16 557 15 681 17 994 20 215 

ENI ČR v 

mil. Kč 
6 857 10 503 9 934 9 159 8 633 fúze s MOL 

Tank ONO v 

mil. Kč 
9 782 12 034 13 431 13 499 14 679 15 221 14 782 16 032 17 644 

Podíl na 

trhu  
0,1420 0,1643 0,1551 0,1475 0,1673 0,2216 0,2869 0,3003 0,2772 
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Příloha č. 3: Výpočet pro prognózu tržeb podniku 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby trhu 

(mil. Kč) 

151 

801 

172 

016 

183 

244 

184 

747 

186 

821 

144 

587 

139 

674 

153 

536 

172 

693 

Tržby 

Lukoil/MOL 

(mil. Kč) 

21 558 28 259 28 423 27 243 31 258 32 045 40 073 46 102 47 865 

Podíl na trhu 

(%)  
0,1420 0,1643 0,1551 0,1475 0,1673 0,2216 0,2869 0,3003 0,2772 

Index růstu 

trhu 
 1,1332 1,0653 1,0082 1,0112 0,7739 0,9660 1,0992 1,1248 

Index změny 

tržního 

podílu 

 1,1568 0,9442 0,9507 1,1346 1,3246 1,2945 1,0466 0,9231 

Index růstu 

tržeb 

podniku 

 1,3108 1,0058 0,9585 1,1474 1,0252 1,2505 1,1504 1,0382 

 

 

 

Příloha č. 4: Výpočet odchylek 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Skutečné tempo růstu 113% 107% 101% 101% 77% 97% 110% 112% 

Lineární tempo růstu 111% 100% 99% 97% 84% 97% 104% 107% 

Odchylka 2% 6% 2% 4% 7% 0% 6% 6% 

Suma odchylek 33,7247% 

Skutečné tempo růstu 113% 107% 101% 101% 77% 97% 110% 112% 

Exponenciální tempo růstu 112% 100% 99% 96% 85% 97% 104% 106% 

Odchylka 2% 6% 2% 5% 7% 1% 6% 6% 

Suma odchylek 34,5514% 

Skutečné tempo růstu 113% 107% 101% 101% 77% 97% 110% 112% 

Polynomické tempo růstu 

(polynom 2. stupně) 108% 100% 100% 98% 83% 95% 106% 109% 

Odchylka 6% 6% 1% 3% 6% 2% 3% 4% 

Suma odchylek 30,9586% 

Skutečné tempo růstu 113% 107% 101% 101% 77% 97% 110% 112% 

Polynomické tempo růstu 

(polynom 3. stupně) 108% 100% 100% 98% 83% 95% 106% 109% 

Odchylka 6% 6% 1% 3% 6% 1% 4% 4% 

Suma odchylek 30,4694% 

 




