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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Českomoravský cement, a.s. 

výnosovou metodou k 31. 12. 2018. Teoretická část práce vymezuje metody určování 

hodnoty podniku a doporučené postupy, které jsou následně využity v analytické části 

práce. Součástí práce je strategická analýza, finanční analýza, finanční plán, odhad 

diskontní sazby a následná hodnota podniku. 

 

Abstract 

Master´s thesis deals with the determination of the value of the company Českomoravský 

cement, a.s. The theoretical part defines concepts and definitions that are subsequently 

used in the analytical part of the thesis. There is also strategic analysis, financial analysis, 

financial plan, discount rate estimation and subsequent value of the company as an 

analytical part.  
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá určováním hodnoty vybraného podniku. K dosažení 

vytyčeného cíle vede dlouhý a náročný proces. V závěru oceňovacího procesu je podniku 

přiřazena určitá hodnota, která je závislá na mnoha faktorech. Problematiku oceňování 

podniku detailněji charakterizuje kapitola teoretická východiska diplomové práce. 

V dnešní době se jedná o aktuální téma. Hodnota podniku je dána užitnou hodnotou, což 

v daném případě vyjadřuje schopnost podniku generovat zisky. Hodnota podniku zajímá 

zejména vlastníky, management nebo investory. Všechny tyto zainteresované strany se 

zájmem sledují, zda roste hodnota podniku v čase. Hodnota podniku je vyjádřená v 

peněžních jednotkách. Důvody pro ocenění podniku jsou různé. Potřeba ocenit podnik 

vzniká například z důvodu prodeje podniku nebo vstupu nového společníka. Dnešní 

podnikatelské prostředí se neustále mění a existuje mnoho dalších důvodů pro určení 

hodnoty podniku.  

K určení hodnoty podniku vede mnoho kroků. Pro vypracování diplomové práce je 

důležité nasbírat data, informace a údaje z důvěryhodných zdrojů. Jedná se zejména o 

knižní publikace, účetní výkazy nebo i rozhovory se zaměstnanci podniku. Je potřeba 

pracovat jak s interními, tak i externími zdroji podniku, které jsou důvěryhodné pro 

ocenění podniku.  

Společnost, která je v diplomové práci oceňována se zabývá výrobou cementu v České 

republice. Hodnota podniku je stanovena k 31.12.2018. K určení hodnoty podniku je 

použita výnosová metoda, konkrétně metoda diskontovaných peněžních toků.  
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CÍL PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Diplomová práce si klade za cíl stanovit hodnotu podniku Českomoravský cement, a.s. k 

datu 31. 12. 2018. Za účelem stanovení finančního ocenění podniku, například pro 

potřeby strategického řízení podniku nebo sledování dosažených cílů, bude použita 

výnosová metoda diskontovaných peněžních toků. Určování hodnoty podniku se skládá 

z následujících kroků:  

• Vypracování strategické analýzy, která analyzuje všechny faktory, o kterých se 

předpokládá, že mají vliv na stanovenou strategii podniku. Jedná se o analýzu vnějšího 

prostředí, vnitřního prostředí a SWOT analýzu. Pro analýzu vnějšího okolí bude 

použita PEST analýza., Porterův model pěti sil se zaměří na konkurenční prostředí 

firmy a McKinseyho model 7S bude využit na analýzu vnitřního prostředí. Následně 

bude vymezen relevantní trh ve, kterém se oceňovaný podnik pohybuje. Pro relevantní 

trh bude stanoven možný vývoj budoucích tržeb, od kterého se bude odvíjet vývoj 

tržeb oceňovaného podniku.  

• Vypracování finanční analýzy, která poskytne informace o finančním zdraví podniku. 

V této části práce budou využity informace z výročních zpráv oceňovaného podniku, 

jedná se zejména o rozvahu a výkaz zisku a ztrát za vybrané roky. Finanční analýza 

bude zpracovávána za období od roku 2014 do 2018. Součástí finanční analýzy je 

analýza absolutních ukazatelů, tedy horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát. Dále bude provedena analýza poměrových ukazatelů. Analýza 

poměrových ukazatelů zahrnuje ukazatele likvidity, rentability , zadluženosti a 

aktivity. Vypočítané hodnoty budou následně srovnány s oborovými hodnotami a 

s hodnotami konkurenčních podniků.  

• Sestavení finančního plánu podniku, který zahrnuje plánovanou rozvahu, plánovaný 

výkaz zisku a ztrát a plánované cash flow. Uvedené plánované výkazy budou 

sestaveny na období 2019 - 2023. Východiskem pro sestavování finančního plánu pro 

ocenění je analýza a prognóza generátorů hodnoty, díky kterým budou naplánované 

položky hlavního provozu podniku. Uvedené položky budou ovlivňovat hodnotu 

podniku. 

• Na základě předchozích kroků provést sestavení výsledného ocenění podniku pomocí 

výnosové metody. Konkrétně bude použita metoda diskontovaného peněžního toku.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

Teoretická východiska práce vymezuje klíčové metody a postupy které souvisí 

s problematikou oceňování podniku. 

1.1 Problematika oceňování podniku 

Jak již bylo zmíněno v úvodu diplomové práce, problematika oceňování podniku je ve 

vyspělých tržních ekonomikách vysoce aktuální. V České republice je kladen důraz na 

znalost tržní hodnoty podniku, která je zajímavá převážně pro vlastníky a investory. 

Cílem ocenění je přiřadit konkrétní společnosti určitou hodnotu.  

Konečný výsledek oceňovacího procesu je závislý zejména na účelu ocenění, kvalitě 

získaných informací nebo časových možnostech.  

Důležité je vysvětlit hodnotu podniku v ekonomickém slova smyslu. Každý statek má 

ekonomicky vnímanou hodnotu. Jedná se o užitnou a směnnou hodnotu. Užitná hodnota 

vyjadřuje schopnost statku uspokojovat základní lidské potřeby. Naopak prostřednictvím 

směnné hodnoty může být statek předmětem směny. 

Pokud teorii aplikujeme na podnik zjistíme, že z držení podniku očekává vlastník 

v budoucím období užitek. Užitek podniku je vyjádřen převážně ve finanční podobě. 

Vlastníci, věřitelé nebo investoři očekávají budoucí příjmy, které lze převést na 

současnou hodnotu. Z hlediska budoucích příjmů je nutno dodat, že se jedná o odhad, 

jelikož příjmy nelze přesně určit. V rámci ocenění je vytvořena prognóza tržeb, která by 

měla být pro zainteresované strany věrohodná (Mařík a kol., 2018, s. 23 - 24). 

Ocenění podniku lze stanovit na základě hodnoty brutto nebo netto. Z hlediska brutto 

hodnoty se jedná o hodnotu jak pro vlastníky, tak i pro věřitele. Netto hodnota je chápána 

pouze jako ocenění na úrovni vlastníků podniku. V souvislosti s hladinou netto lze 

hovořit o ocenění vlastního kapitálu. Hodnotu netto lze získat následujícími způsoby: 

1) Na základě součtu jednotlivých položek majetku, který je snížený o souhrn dluhů. 

Použití je vhodné u ocenění likvidační hodnotou, nebo pokud jsme schopni ocenit 

veškeré majetkové položky včetně majetku nehmotného, což je výjimečný případ. 
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2) Druhý způsob je založen na základě ocenění podniku jako celku. Používají se 

zejména výnosové metody. Tento způsob stanovení hodnoty netto je považován 

za základní způsob ocenění podniku (Mařík a kol., 2018, s. 18). 

Jako základní princip oceňování podniku je označováno porovnávání. Jedná se o velmi 

jednoduché ocenění podniku. Je potřeba vyhledat velmi podobný podnik, který již byl 

předmětem transakce. To znamená, že podnik byl již prodán za určitou cenu a tato cena 

by mohla být přiřazena jako základ ocenění podniku. Uvedený způsob ocenění se podobá 

stanovení ceny téměř jakéhokoliv zboží na trhu. Příkladem může být otevření 

internetového obchodu s určitým zbožím. Abychom zjistili za kolik se statek prodá, je 

potřebné vyhledat konkurenční obchod a zjistit, za jakou cenu jsou předměty nabízeny    

a kolik jsou ochotni kupující zaplatit.  

Nicméně, u podniků není ocenění tak jednoduché jako u zboží. V rámci postupu 

oceňování je nutno odhadnout možné budoucí příjmy. Následně je stanovena požadovaná 

výnosnost pomocí konkrétního modelu. Jako hlavní problém lze označit nalezení 

podobného podniku, který by byl v poslední době předmětem transakce.  

V závěru kapitoly je nutno zmínit, že základním principem oceňování podniku je vždy 

porovnání. Pokud existuje statek, který není možné porovnat s jiným statek, není ho 

možno ocenit. Totéž platí u podniků. Pokud bychom našli podnik, který nelze porovnat 

s totožným podnikem, pak pro něj nelze provést oceňovací proces (Mařík a kol., 2018, s. 

20). 

1.2 Strategická analýza 

Strategická analýza je součástí oceňovacího procesu, jejíž funkcí je vymezit celkový 

výnosový potenciál oceňovaného podniku. Výnosový potenciál je závislí na vnějším a 

vnitřním potenciálu podniku. Proces oceňování by měl vždy zahrnovat strategickou 

analýzu. 
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Obrázek č. 1: Potenciál vývoje podniku  

(Zdroj: Mařík a kol., 2018, s. 74) 

Z obrázku vyplývá, že u vnějšího potenciálu se jedná o analýzu šancí a rizik 

podnikatelského prostředí (odvětví, relevantní trh), ve které se oceňovaný podnik 

pohybuje. Vnitřní potenciál podniku zkoumá, jak je oceňovaný podnik schopen využít 

šance vnějšího prostředí a čelit jeho rizikům. Vysoký důraz je zde kladen na otázku 

týkající se konkurenční výhody nebo nevýhody. Součástí analýzy vnitřního potenciálu je 

souhrn silných a slabých stránek oceňovaného podniku. 

Strategickou analýzu je možné sestavit na základě následujících kroků: 

1. analýza vnějšího potenciálu, 

2. analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku, 

3. prognóza tržeb oceňovaného podniku (Mařík a kol., 2018, s. 76).  

1.2.1 Analýza vnějšího potenciálu 

Analýza vnějšího potenciálu se zaměřuje na relevantní trh.  Jinými slovy je důležité 

vymezit příslušný trh, pod který oceňovaný podnik spadá z hlediska předmětu podnikání. 

Při vymezení relevantního trhu je důležité zohlednit zejména hledisko produktu, území, 

zákazníky a konkurenci.  

,,Volba relevantního trhu by měla být taková, aby umožnila získat základní data o tomto 

trhu a posoudit jeho atraktivitu tak, aby bylo možno následně zpracovat prognózu dalšího 
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vývoje tohoto trhu. Často se může stát, že oceňovatel musí nakonec zvolit pro další 

analýzy trh z věcného nebo územního hlediska širší, než by odpovídalo skutečnému trhu 

daného podniku, tak aby mohl získat potřebná základní data“ (Mařík a kol., 2018, s. 77). 

K základním datům o trhu patří velikost trhu, vývoj trhu v čase a segmentace trhu. První 

ukazatel klade důraz na odhad poptávky, na základě které, může být odhadována velikost 

trhu. Pokud je to možné, je vhodné doplnit informace o celkovém prodeji a spotřebě o 

data o vývoji cen. Pro vývoj trhu v čase je důležité vytvořit co nejdelší časové řasy, 

doporučuje se alespoň posledních 5 let. 

Po získání základních dat by měl oceňovatel provést podrobnější kvalitativní hodnocení 

daného trhu. Analýza atraktivity vede k lepšímu poznání šancí a rizik daného trhu, dále 

by měla poskytovat podklady pro stanovení rizikové přirážky pro diskontní míru. V této 

části práce se vymezuje pět hlavních faktorů, které jsou důležité pro poptávku a možnosti 

prodeje, jedná se o růst trhu, velikost trhu, intenzita přímé konkurence, průměrná 

rentabilita, substituce, bariéry vstupu na trh a citlivost trhu na konjukturu. 

Pro stanovení prognózy trhu je nezbytné najít souvislost prognózy relevantního trhu 

s prognózou národohospodářských ukazatelů, jedná se například o hrubý domácí produkt, 

inflace, počet obyvatel nebo některé ukazatele spotřeby. 

Za klíčové součásti vnějšího okolí lze označit faktory politické a legislativní, 

ekonomické, sociální a kulturní i technologické. Analýza, která dělí vlivy vnějšího okolí 

do čtyř základních skupin, se označuje jako PEST analýza (Sedláčková, 2006, s. 19).  

1.2.2 Analýza konkurenční síly a vnitřního potenciálu oceňovaného podniku 

Při analýze konkurenčních sil se do popředí zájmu dostávají konkurenční síly, díky 

kterým se může podnik dostat do závažných potíží. Jako zdroj konkurenčních sil je 

označováno většinou odvětví, nicméně jsou situace, kdy zdroj pochází i mimo odvětví. 

Součástí analýzy konkurenční síly je stanovení tržního podílu oceňovaného podniku 

pomocí vývojové řady tržních podílů. Významným krokem je identifikace hlavních 

konkurentů, o kterých se snažíme získat informace, které mají význam pro hodnocení 

konkurenční síly. Doporučuje se sestavení diagramu konkurenční síly podniku. Na 

základě sestaveného diagramu je potřebné zhodnotit, zda si oceňovaná společnost udrží 

svůj podíl na trhu (Mařík a kol., 2018, s. 100). 
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Konkurenci v odvětví zkoumá Porterův model pěti sil, který umožňuje jasně pochopit 

síly, které v daném prostředí působí. Cílem modelu je identifikovat síly, které mohou mít 

vliv na budoucí vývoj podniku. 

Analýza vnitřního potenciálu podniku se zabývá identifikací zdrojů a schopností podniku, 

které jsou nezbytné zachycení hrozeb a příležitostí vznikající v okolí podniku. 

McKinseyho Model 7 S se používá k analyzování vnitřního potenciálu podniku a je v něm 

zahrnuto sedm níže uvedených faktorů, které hledají klíčové úspěchy podniku: 

• strategie, 

• struktura, 

• systémy řízení, 

• styl manažerské práce, 

• spolupracovníci, 

• schopnosti, 

• sdílené hodnoty. 

1.3 Finanční analýza 

Do postupu oceňování by měla být vždy zahrnuta finanční analýza. Pro účely určení 

hodnoty podniku je vhodné zhodnotit finanční situaci podniku k datu ocenění a ověřit, 

zda je podnik životaschopný a jaké jsou jeho silné a slabé stránky. V daném případě je 

důraz kladen především na srovnání s podobnými podniky.  

Finanční analýzu lze označit také jako nástroj, který vytváří základ pro finanční plán, 

jelikož umožňuje vytěžit mnoho poznatků pro plánování hlavních finančních veličin. 

1.3.1 Vstupní data pro zpracování finanční analýzy 

Zpracování finanční analýzy vyžaduje získání vstupních dat, jedná se o účetní výkazy 

podniku. V rámci ocenění je provedena analýza základních účetních výkazů. Jedná se o 

rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Další podstatné informace o oceňovaném podniku lze 

získat například z přílohy účetní závěrky, z výroční zprávy, ze zpráv vrcholového vedení 

podniku, vedoucích pracovníků, firemní statistiky nebo z odborného tisku. 

Statický pohled na strukturu podniku představuje rozvaha, která poskytuje přehled o 

majetku podniku a jeho finančním krytí. Jinými slovy o aktivech a pasivech podniku. 
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Jako zdroj financování podniku je označována finanční struktura podniku. Pro účely 

ocenění je důležité mít k dispozici rozvahy podniku za více období, aby bylo možné 

posoudit jevy, které se v podniku projevují. Oceňovatele zajímá především stav a vývoj 

bilanční sumy, struktura a vývoj aktiv a pasiv, relace mezi složkami aktiv a pasiv. Kromě 

rozvahových položek je důležité zaměřit se na účetní politiku podniku. Jedná se například 

o účetní a daňové metody odepisování, politika v oblasti tvorby opravných položek a 

rezerv nebo politika v oblasti oceňování zásob. 

Výkaz zisků a ztrát poskytuje informace o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku 

podniku za určité období, doplňuje tak informace plynoucí z rozvahy (Knápková, 2017, 

s. 21). 

V případě výsledovky je zkoumán podíl jednotlivých položek na celkových tržbách a 

vývoj podílu jednotlivých položek ve vztahu k obvyklému podílu. 

1.3.2 Ukazatelé finanční analýzy 

Mezi základní ukazatele finanční analýzy patří absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele a 

poměrové ukazatele. 

Absolutní ukazatele finanční analýzy 

Mezi metody analýzy absolutních ukazatelů finanční analýzy patří horizontální a 

vertikální analýza. Při analýze absolutních ukazatelů využíváme údaje z účetních výkazu, 

konkrétně z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které lze přímo použít. Horizontální analýza 

slouží pro srovnání vývoje v časových řadách. U vertikální analýzy se jedná o procentní 

rozbor jednotlivých položek účetních výkazů.  

Rozdílové ukazatele finanční analýzy 

Analýza rozdílových ukazatelů se zaměřuje na likviditu podniku. Významným 

rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál, který je vyjádřen jako rozdíl mezi 

oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji. Čistý pracovní kapitál podává 

informace o platební schopnosti podniku.  

Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele umožňují získat rychlou představu o finanční situaci podniku. 

Podstata poměrových ukazatelů spočívá ve vyjádření poměru různých položek rozvahy, 
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výkazu zisku a ztráty nebo cash flow. Lze vytvářet velké množství ukazatelů. Nicméně, 

v praxi se osvědčilo používání pouze několika základních ukazatelů, které jsou rozděleny 

do skupin dle hodnocených oblastí finančního zdraví podniku. Mezi nejpoužívanější 

poměrové ukazatele patří ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadlužení (Kalouda, 

2017, s. 62). 

1.4 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

Každý podnik byl zřízen za účelem konkrétního podnikatelského zaměření. Pokud má 

podnik více podnikatelských aktivit, měl by být oceňován jako souhrn podnikatelských 

jednotek. Každý podnik disponuje určitými aktivy včetně kapacitních rezerv. Některá 

aktiva jsou pro podnik nezbytná, jedná se o provozně nutná aktiva. Zbylá aktiva jsou 

označována jako provozně nenutná neboli neprovozní. 

Součástí většiny metod oceňování podniku je rozdělení aktiv na provozně potřebná a 

nepotřebná včetně vyřazení nákladů a výnosů související s těmito aktivy. 

Mezi nejčastější provozně nepotřebná aktiva patří krátkodobý finanční majetek, peněžní 

prostředky v pokladně a na účtech, dlouhodobý finanční majetek. Obecně platí, že 

peněžní prostředky musí každý podnik udržovat v určité nezbytné výši. Jako provozně 

potřebné jsou označovány peněžní prostředky na úrovni 15 % krátkodobých závazků. 

Dalšími provozně nepotřebnými aktivy jsou například nemovitosti, které neslouží 

základnímu účelu podniku, pohledávky nesouvisející s hlavní činností podniku, 

nepotřebné zásoby, nedobytné pohledávky, potřebné, ale příliš velké zásoby nebo budovy 

a stroje, pro které není v podniku využití (Mařík a kol., 2018, s. 143 - 145). 

V rámci rozčlenění aktiv je vhodné zmínit provozně nutný investovaný kapitál. Jako 

provozně nutný investovaný kapitál se označuje veličina, která rozčleňuje kapitál 

investovaný kapitál do provozně potřebných aktiv za minulé roky. Propočet vychází z 

účetní rozvahy následovně:  

• odstranění provozně nepotřebných položek z aktiv, 

• od oběžných aktiv jsou odečteny závazky, u kterých nelze explicitně vyčíslit 

náklady. 

Součtem provozně nutného dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu získáme 

provozně nutný investovaný kapitál (Mařík a kol., 2018, s. 146). 
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1.4.1 Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

V případě, že podnik eviduje aktiva, která nesouvisí s hlavním předmětem činnosti 

podniku, je třeba vyloučit související náklady a výnosy z výsledku hospodaření. Mezi 

položky, které je potřeba vyloučit z provozního výsledku hospodaření patří: 

• tržby a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

• odpisy budov nebo zařízení nesouvisející s předmětem podnikání 

• mimořádné výnosy a náklady. 

,,Takto upravený výsledek hospodaření budeme označovat jako korigovaný provozní 

výsledek hospodaření (nebo korigovaný provozní zisk), abychom jej pojmově odlišili od 

účetního provozního výsledku hospodaření z výsledovky“ (Mařík a kol., 2018, s. 147). 

1.5 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Hodnotu podniku je důležité neustále měřit a vyhodnocovat, proto je vhodné znát 

veličiny, které určují výslednou hodnotu podniku. Generátory hodnoty jsou v odborné 

literatuře označovány jako různé finanční a nefinanční ukazatele, na kterých závisí 

úspěšnost podnikání. 

Pro určení hodnoty podniku výnosovou metodu je stanoveno následujících sedm 

finančních generátorů hodnoty podniku: 

1. tržby a jejich růst, 

2. marže provozního zisku, 

3. investice do čistého pracovního kapitálu, 

4. investice do dlouhodobého majetku, 

5. diskontní sazba, 

6. způsob financování (poměr mezi vlastním a cizím kapitálem), 

7. doba, po kterou předpokládáme generování pozitivního peněžního toku, tedy doba 

existence podniku (Mařík a kol., 2018, s. 149). 

1.5.1 Tržby 

Strategická analýza podává odpověď na otázku, kolik je možno prodat s ohledem na 

budoucí vývoj tržních podmínek. Z toho vyplývá, že budoucí tržby by měli být 

výsledkem strategické analýzy. Na základě kapacitních možností podniku, může být tato 



21 

 

úvaha korigována pro nejbližší období. Kapacita nemusí být považována za rozhodující 

prvek prognózy, protože ne vždy je podnik schopen prodat vše, co vyprodukuje. 

1.5.2 Provozní zisková marže 

Provozní zisková marže je vyjádřena podílem korigovaného provozního výsledku 

hospodaření a tržeb. Z praktických důvodů se doporučuje použití korigovaného 

provozního výsledku hospodaření před daní a před odpočtem odpisů. Upravený provozní 

zisk slouží pro výpočet volných peněžních toků, ekonomické přidané hodnoty a dalších 

výnosových veličin, na kterých je založeno ocenění. 

Doporučeným postupem, zpracování provozní ziskové marže, je vytvoření dvou prognóz 

ziskové marže. Jedná se o prognózu ziskové marže shora a zdola. Následující dvě 

prognózy se budou při prvním výpočtu od sebe lišit, je proto nutné provádět korekce 

minulého vývoje tak dlouho, dokud nebudou obě prognózy shodné. 

Prognóza ziskové marže shora 

Jedná se o základní přístup prognózy provozní ziskové marže, který vychází z vývoje 

ziskové marže z minulých let. Na základě minulosti lze zdůvodnit budoucí vývoj. 

Stručný postup v bodech je následující: 

1) výpočet korigovaného provozního výsledku hospodaření před daní a odpisy za 

minulé roky a odvození ziskové marže v procentním vyjádření, 

2) analýza minulé ziskové marže v souladu s konkurenční pozicí podniku, 

3) provést úvahy o budoucím vývoji, konkrétně jak budou hlavní faktory ovlivňující 

ziskovou marži působit v budoucnosti, následuje odhad budoucích hodnot 

ziskové marže v procentním vyjádření, 

4) výpočet korigovaného provozního výsledku hospodaření před daní a odpisy 

v budoucích letech jako součin již dříve naprognózovaných tržeb a odhadnuté 

ziskové marže (Mařík a kol., 2018, s. 151-152). 

Prognóza ziskové marže zdola 

Prognózu ziskové marže zdola lze získat na základě následujícího postupu: 
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1. sestavení prognózy hlavních nákladových položek (náklady na prodané zboží, 

výkonovou spotřebu a osobní náklady) formou podílu z tržeb, případně jiným 

způsobem, 

2. doplnění prognózy o méně významné provozní nákladové položek, případně 

výnosy, 

3. výpočet korigovaného provozního zisku rozdílem provozních výnosů a nákladů, 

4. dopočítat ziskovou marži na základě zisku a tržeb (Mařík a kol., 2018, s. 153). 

,,Výsledkem tohoto postupu by měla být prognóza ziskové marže dobře podložená a 

zdůvodněná postavením podniku a zároveň reálně vyhlížející prognóza nákladových 

položek, která umožní sestavit kompletní plánovanou výsledovku“ (Mařík a kol., 2018, s. 

153). 

1.5.3 Čistý pracovní kapitál 

Pracovní kapitál je vyjádřen jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobého cizího kapitálu, 

nicméně pro účely oceňování je ukazatel upraven. První odlišnost spočívá v tom, že od 

běžných aktiv je odečten neúročený cizí kapitál. Výpočet první modifikace je zobrazen v 

následující tabulce: 

Tabulka č. 1: Výpočet čistého pracovní kapitálu  

(Zdroj: Mařík a kol., 2018, s. 157) 

 Peněžní prostředky 

+ Zásoby 

+ Pohledávky 

- Neúročené závazky 

+ Časové rozlišení aktiv 

- Časové rozlišení pasiv 

=  Čistý pracovní kapitál 

Druhá modifikace spočívá v tom, že veličiny jsou započítány jen v takovém rozsahu, v 

jakém to vyžaduje základní činnost podniku. 

,,Vlastní postup je založen na tom, aby oceňovatel dokázal zjistit náročnost růstu výkonů 

podniku na pracovní kapitál. Zejména zásoby, pohledávky a krátkodobé neúročené 
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závazky bychom neměli plánovat prostým odhadem tempa růstu těchto rozvahových 

položek podle jejich minulých temp růst“ (Mařík a kol., 2018, s. 158). 

Postup pro analýzu a prognózu výše zmíněných položek zásob, pohledávek a 

krátkodobých závazku je následující: 

1. analýza náročnosti výkonů na jednotlivé položky pracovního kapitálu v minulosti, 

2. analýza faktorů, které mohou ovlivnit náročnost tržeb u zásob, 

3. stanovení předpokladů ohledně působení zjištěných faktorů do budoucnosti, 

následuje odhad vývoje náročnosti tržeb. 

K výše uvedenému postupu je přidána odhadnutá provozně potřebná výše peněžních 

prostředků, následně bude zjištěna hodnota provozně potřebného pracovního kapitálu 

v korunovém vyjádření (Mařík a kol., 2018, s. 157 - 161). 

1.5.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Uvedený generátor, investice do dlouhodobého majetku, zahrnuje pouze investice, které 

spadají do provozně nutného investovaného kapitálu. Následně jsou popsány tři přístupy 

k plánování investiční náročnosti. 

Globální přístup 

Použití globálního přístupu je vhodné, pokud investování do dlouhodobého majetku 

probíhá průběžně. Přístup je vyjádřen podílem investicemi brutto a tržbami. Z toho 

vyplývá, že provozně nutný dlouhodobý majetek je využívám ve vztahu k tržbám. 

Přístup podle hlavních položek 

Přístup vychází z konkrétních podnikových investičních plánu a je použitelný pro krátký 

časový horizont. 

Přístup založený na odpisech 

Přístup vychází z předpokladu, že investice pod úrovní odpisů nestačí k dlouhodobému 

přežití nebo růstu. Metoda je vhodná pro podniky, které významně investují do 

nehmotného majetku (Mařík a kol., 2018, s. 162 - 163). 
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1.6 Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty 

Generátory hodnoty lze použít k prvnímu odhadu hodnoty podniku. V případě generátorů 

hodnoty hovoříme o ocenění, které je založeno na principu peněžních toků. Mezi klíčové 

veličiny patří tempo růstu tržeb, zisková marže (rentabilita tržeb z korigovaného 

provozního zisku) a náročnost na investice do dlouhodobého majetku a pracovního 

kapitálu. V této fázi oceňovaní je možno provést prvotní odhad výnosové hodnoty 

podniku jako celku. Průměrné hodnoty generátorů jsou stanoveny na základě strategické 

a finanční analýzy. Proto je možné určit pravděpodobné rozpětí výnosové hodnoty 

podniku. Pro odhad výnosové hodnoty podniku lze použít následující vzorec (Mařík a 

kol., 2018, s. 173): 

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

𝑖𝑘 − 𝑔
 

Výše uvedený vzorec znázorňuje v čitateli volný peněžní tok pouze v prvním budoucím 

roce po datu ocenění. Důvodem je skutečnost, že v následujícím období se předpokládá 

stabilní růst tržeb a konstantní podíl podnikových veličin na tržbách. Jmenovatel vzorce 

vyjadřuje kalkulovanou úrokovou míru. Z uvedeného popisu vyplývá, že druhý vzorec 

vyjadřuje volné peněžní toky pro jednotlivé roky. Volné peněžní toky jsou vyjádřeny jako 

rozdíl korigovaného provozního zisku po dani a přírůstku pracovního a dlouhodobého 

kapitálu. Následující vzorec vyjadřuje volné peněžní roky pro jednotlivé roky (Mařík a 

kol., 2018, s. 172): 

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

Účelem je soustředit pozornost na hlavní veličiny ocenění, jedná se o tempo růstu, 

rentabilitu tržeb z korigovaného provozního zisku, investice do dlouhodobého majetku a 

pracovní kapitál. Následující tabulka popisuje vysvětlivky uvedených vzorců. 
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Tabulka č. 2: Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mařík a kol., 2018, s. 172) 

𝑋 velikost tržeb za zboží a vlastní výrobky 

𝑔 tempo růstu tržeb 

𝑟𝑍𝑃𝑥 
provozní zisková marže propočtená z korigovaného výsledku 

hospodaření 

𝑑 sazba daně z korigovaného výsledku hospodaření 

𝑘𝑊𝐶 koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu 

𝑘𝐷𝑀𝑛 koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku 

𝑡 rok 

 

1.7 Sestavení finančního plánu 

Za účelem ocenění podniku některou z výnosových metod je nutné sestavit finanční plán. 

Vypracovaný finanční plán zahrnuje plánovanou rozvahu, plán cash flow a plánovaný 

výkaz zisku a ztrát. Finanční plánování je funkcí finančního řízení podniku, jehož činnosti 

vedou k sestavení finančního plánu. Nicméně, pro účely oceňování netvoří finanční plán 

funkci finančního řízení. Oceňovatel zachovává pouze logické vazby podnikového plánu. 

V rámci generátorů hodnoty se plánují položky, které jsou nezbytné pro chod podniku, 

jedná se o: 

• tržby z prodeje hlavních produktů podniku, 

• ziskovou marži a z ní zjištěný provozní zisk, 

• plánovaná výše zásob, pohledávek a závazků, 

• prognózu investic do dlouhodobého majetku. 

Výše uvedené položky tvoří nastínění finančního plánu. K úplnému sestavení finančního 

plánu je třeba ještě doplnit: 

1. plán financování – jedná se o předpokládané splátky úvěru, přijímání nových 

úvěrů a navýšení základního kapitálu, 

2. méně významné položky – zajistí návaznost časové řady finančních výkazů, 

3. položky nesouvisející s hlavním provozem podniku, 
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4. předpokládané výplaty dividend nebo podílů na zisku vlastníků – zvýší pouze 

věrohodnost podniku, 

5. formální dopočty všech položek finančních výkazů (Mařík a kol., 2018, s. 176). 

,,Jednotlivé výkazy finančního plánu pro ocenění přitom obvykle postačí sestavit 

v agregovanější podobě, než jaká se používá například v účetním výkaznictví nebo při 

krátkodobějším plánováním podniku“ (Mařík a kol., 2018, s. 177).  

Při vypracování finančního plánu obvykle nastanou situace, kdy je nezbytné vracet se 

k některým předchozím krokům a plánované hodnoty upravovat. Příkladem může být 

výkaz cash flow, kdy je velmi často zjištěn buď přebytek nebo nedostatek finančních 

prostředků. Následně je potřebné provést změny ve finančním plánování nebo v plánu 

investic.  

1.8 Ocenění na základě analýzy výnosů 

Výnosové metody jsou založené na předpokladu očekávaného užitku ze statku. Podnik je 

v daném případě označován za hospodářský statek, který očekává užitek ve formě 

výnosů. 

Pro účely diplomové práce bude v následujícím textu popsána metoda diskontovaného 

peněžního toku, jinými slovy cash flow.  

1.8.1 Metoda diskontovaného cash flow 

,,Z hlediska principu je základní výnosovou metodou metoda diskontovaných peněžních 

toků. Peněžní toky jsou reálným příjmem, a tedy reálným vyjádřením užitku z drženého 

statku (podniku), a přesně tedy odrážejí teoretickou definici hodnoty“ (Mařík a kol., 2018, 

s. 192). 

Metoda diskontovaného peněžního toku se vyskytuje ve třech následujících variantách. 

Uvedené metody směřují různým způsobem k výnosovému ocenění vlastního kapitálu  

Metoda DFC entity 

Metoda entity hodnotí podnik jako celek. Princip postupu spočívá ve vymezení volných 

peněžních prostředků, které jsou přístupné vlastníkům i věřitelům podniku. 

Diskontováním peněžních toků získáme hodnotu podniku jako celku. Následně je 
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odečtena hodnota cizího kapitálu ke dni ocenění. Na základě uvedeného postupu získáme 

hodnotu vlastního kapitálu.  

Metoda DFC ekvity 

Metoda ekvity bere v úvahu peněžní toky, které jsou k dispozici pouze pro vlastníky 

podniku. Hodnotu vlastního kapitálu získáme diskontováním peněžních toků. 

Metoda DFC APV 

Postup metody APV je založen na součtu dvou položek, konkrétně hodnoty podniku za 

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

netto je následně získána odečtením cizího kapitálu (Mařík a kol., 2018, s. 193). 

Je nutno poznamenat, že jde stále o tutéž metodu. Jedná se pouze o jinak uspořádané 

postupy výpočtu, které by se neměli v konečném výsledku lišit. Dále bude popsána 

metoda DFC entity. 

1.8.2 Peněžní toky pro metodu DFC entity 

K samotnému ocenění jsou nezbytné výsledky strategické analýzy, finanční analýzy a 

finanční plán. Nicméně kompletní finanční plán není dostačující pro potřeby oceňování 

metodou DFC entity. Další krok zahrnuje vymezení množství peněžních prostředků, které 

je přípustné vzít z podniku, aniž by byl narušen jeho budoucí vývoj. Jinými slovy je 

důležité provést početní úpravy, které vedou k vyjádření volného peněžního toku. 

Následující tabulka znázorňuje výpočet volného peněžního toku (Mařík a kol., 2018, s. 

198 - 199). 

Tabulka č. 3: Výpočet volného peněžního toku  

(Zdroj: Mařík a kol., 2018, s. 199) 

+ 

- 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi 

Upravená daň z příjmu 

= 

+ 

+ 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních 

Odpisy 

Ostatní náklady započtené v provozním výsledku hospodaření, které nejsou 

výdaji v běžném období 
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= 

- 

- 

Předběžný peněžní tok z provozu 

Investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) 

Investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného) 

= Volný peněžní tok (FCF) 

Metoda DFC entity vyjadřuje volné peněžní toky, které jsou dostupné pro vlastníky i 

věřitele. Z tohoto důvodu se používá označení FCFF, které bere v úvahu peněžní toky do 

podniku.  

Investice pro výpočet FCFF 

Stanovení investovaného kapitálu je velmi důležitým krokem metody DFC. Základním 

znakem metody DFC entity je, že podnik jako celek je chápán na úrovni investovaného 

kapitálu. Výpočet investovaného kapitálu vyplývá z rozvahy. První krok zahrnuje určení 

nákladů na investovaný kapitál a dále je nutné upravit bilanční sumu. Úprava bilanční 

sumy spočívá v rozdělení aktiv na potřebná a nepotřebná, což již bylo zmíněno v rámci 

kapitoly rozdělení aktiv.   

Investice, které jsou uvedené ve výpočtu volného peněžního toku, jsou chápány jako 

investice v brutto hodnotě.  Pro získání netto hodnoty je potřeba rozdělit investiční výdaje 

na dvě části. První část zahrnuje investice, které zajišťují obnovu stávajícího majetku, a 

druhá část majetek rozšiřuje. Jako dělítko zmíněných dvou částí, se používá výše odpisů 

v daném roce. Roční investice do výše odpisů se vyjadřují jako obnova a zbývající část 

jsou netto investice. Pokud jsou investice netto záporné, znamená to, že v daném roce 

investice nepřevyšují roční odpisy (Mařík a kol., 2018, s. 203). 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 = 𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 

Na základě aplikace následujících vzorců získáme investice pro výpočet FCFF. 

𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 

𝐼𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 + 𝑂𝑡 

Níže uvedená tabulka popisuje vysvětlivky zmíněných vzorců. Východiskem výpočtů je 

provozně nutný investovaný kapitál. Pro vyjádření brutto hodnoty je potřebné přičíst 

odpisy v daném roce (Mařík a kol., 2018, s. 204). 



29 

 

Tabulka č. 4: Investice pro výpočet FCFF  

(Zdroj: Mařík a kol., 2018, s. 204) 

𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑡, 𝐼𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑡 investice do provozně nutného investovaného kapitálu 

𝐾𝑡 provozně nutný investovaný kapitál ke konci roku t 

𝑂𝑡 odpisy v roce t 

Technika propočtu hodnoty podniku a volba časového horizontu 

V rámci techniky propočtu je důležité vysvětlit postupy, používané při aplikaci metody 

DFC entity. Výpočet zahrnuje dva kroky. 

1. Nejdříve je nutné určit celkovou hodnotu podniku, která je získána 

diskontováním peněžních toků z hlavního provozu podniku. Celková hodnota je 

chápána jako výnosová hodnota investovaného kapitálu.  

2. Následně od celkové hodnoty podniku snížíme úročený cizí kapitál k datu 

ocenění. Závěrečný krok zahrnuje přičtení hodnoty neprovozních aktiv k datu 

ocenění k provozní hodnotě vlastního kapitálu a získáme tak výnosovou hodnotu 

vlastního kapitálu. 

Výpočet celkové hodnoty se provádí pomocí následujícího vzorce: 

𝐻𝑏 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑖𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Veličiny, které se dosazují do vzorce celkové hodnoty, jsou vysvětleny v tabulce (Mařík 

a kol., 2018, s. 206). 

Tabulka č. 5: Vysvětlivky pro výpočet hodnoty podniku  

(Zdroj: Mařík a kol., 2018, s. 206) 

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡 volné cash flow do firmy v roce t 

𝑖𝑘 kalkulovaná úroková míra (tj. diskontní míra) 

𝑛 počet let předpokládané existence podniku 

Výše uvedený vzorec je založen na předpokladu nekonečného trvání podniku. V praxi 

ovšem jednotlivé peněžní toky nelze plánovat pro tak dlouhé období. Z daného důvodu 

se používají metody, prostřednictvím kterých lze upravit výpočet tak, aby odpovídal 
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požadavkům nekonečně dlouhého trvání. Uvedená citace vysvětluje problematiku 

nekonečně dlouhého trvání a uvádí návrhy řešení. 

,,V praxi ovšem většinou předpokládáme, že podnik bude existovat nekonečně dlouho 

(pracujeme s předpokladem ,,going concern“). Pro tak dlouhé období je ale zpravidla 

nemožné plánovat peněžní toky pro jednotlivá léta. Odborná literatura odpovídá na tento 

problém dvěma návrhy na řešení: 

a) standardní dvoufázová metoda, 

b) metody založené na odhadu průměrných temp růstu. 

V praxi se používá obvykle metoda dvoufázová“ (Mařík a kol., 2018, s. 207). 

V diplomové práci bude použita standardní dvoufázová metoda. Z daného důvodu nejsou 

v dalším textu teoretické části práce definovány metody založené na odhadu průměrných 

temp růstu. Níže je vysvětlena aplikace dvoufázové metody. 

Dvoufázová metoda 

Jak již z názvu napovídá, metoda vychází z představy, že budoucí období lze rozdělit do 

dvou fází. V první fázi oceňovatel vypracovává prognózu volného peněžního toku pro 

jednotlivá léta. Následuje druhá fáze, která zahrnuje časový úsek od konce první fáze do 

nekonečna. Druhá fáze je označována jako pokračující hodnota. 

Ve dvoufázové metodě je vzorec pro výpočet hodnoty podniku rozšířen následovně: 

𝐻𝑏 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑖𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

+  
𝑃𝐻

(1 + 𝑖𝑘)𝑇
 

Vysvětlivky pro první část vzorce jsou již popsány výše. Nicméně je nutno popsat druhou 

část vzorce, opět v tabulkové verzi (Mařík a kol., 2018, s. 207). 

Tabulka č. 6: Vysvětlivky pro vzorec dvoufázové metody  

(Zdroj: Mařík, 2018, s. 207) 

𝑇 délka prví fáze v letech 

𝑃𝐻 pokračující hodnota 
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𝑖𝑘 
kalkulovaná úroková míra na úrovni průměrných vážených nákladů 

kapitálu 

Pro výpočet pokračující hodnoty lze využít Gordonův vzorec nebo parametrický vzorec, 

jejichž charakteristiky a postupy výpočtu jsou popsány níže. 

Gordonův vzorec 

První fáze je vymezena pro časový úsek 4 až 14 let. Na druhou fázi je kladen předpoklad 

stabilního a trvalého růstu volného peněžního toku. V daném případě je pokračující 

hodnota ve druhé fázi. Konkrétně se jedná o současnou hodnotu nekonečně rostoucí 

časové řady peněžních toků. 

𝑃𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑢𝑗í𝑐í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 𝑇 =
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1

𝑖𝑘 − 𝑔
 

V čitateli vzorce lze vidět, že volný peněžní tok do firmy je brán v úvahu za budoucí 

období. Zbylé vysvětlivky jsou zobrazeny v tabulce. Platnost vzorce je podmíněna tím, 

že kalkulovaná úroková míra musí převyšovat hodnotu předpokládaného tempa růstu 

volného peněžního toku (Mařík a kol., 2018, s. 212). 

Tabulka č. 7: Vysvětlivky pro Gordonův vzorce  

(Zdroj: Mařík a kol., 2018, s. 212) 

𝑇 poslední rok prognózovaného období 

𝑔 
předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během druhé 

fáze 

𝑖𝑘 průměrné náklady kapitálu = kalkulovaná úroková míra 

Parametrický vzorec 

Parametrický vzorec je založen na dvou faktorech tvorby, kterými je tempo růstu 

korigovaných provozních výsledků hospodaření snížené o upravené daně a očekávaná 

rentabilita nových investic do provozně nutného dlouhodobého majetku a pracovního 

kapitálu (Mařík a kol., 2018, s. 215). 

Všechny korigované provozní výsledky hospodaření jsou brány v úvahu jako korigované 

provozní výsledky hospodaření po dani. Daná podmínka platí i pro další ukazatele, jako 
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je například rentabilita. Důležitým faktorech tvorby hodnoty podniku je míra výnosnosti 

investovaného kapitálu, která je vyjádřena následovně: 

𝑟𝐾 =
𝐾𝑜𝑟𝑖𝑔𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑛í𝑐ℎ

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑣𝑛ě 𝑛𝑢𝑡𝑛ý 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Tvorba hodnoty podniku je podmíněna tím, že rentabilita investovaného kapitálu musí 

být vyšší náklady kapitálu. Následně lze vyčíslit výši čistých investic v roce t podle níže 

uvedeného vzorce. Jedná se o změnu stavu investovaného kapitálu během roku (Mařík a 

kol., 2018, s. 215). 

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =  ∆𝐾 =  𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 

Vzorec pokračující hodnoty vypadá následovně: 

𝑝𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑢𝑗í𝑐í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 =  
𝐾𝑃𝑉𝐻𝑇+1 ∗ (1 −

𝑔
𝑟1

)

𝑖𝑘 − 𝑔
 

Vysvětlivky pro výše uvedené vzorec jsou popsány v tabulkové verzi: 

Tabulka č. 8: Vysvětlivky pro parametrický vzorec  

(Zdroj: Mařík a kol., 2018, s. 219) 

𝐾𝑡−1 provozně nutný investovaný kapitál k počátku roku t 

𝐾𝑃𝑉𝐻𝑇+1 
korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravených daních 

v prvním roce po uplynutí období prognózy 

𝑔 předpokládané tempo růstu volného peněžního toku 

𝑟1 očekávaná rentabilita nových investic 

𝑖𝑘 kalkulovaná úroková míra 

 

1.8.3 Diskontní míra pro metodu DFC 

Existuje více způsobů, jak stanovit diskontní míru. Volba postupu závisí na zvolené 

metodě oceňování podniku. Pro vypracování praktické části byla vybrána metoda DFC 

entity, proto bude následně charakterizován postup výpočtu, který náleží dané metodě. 
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Metoda DFC stanovuje diskontní míru na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu 

(Mařík a kol., 2018, s. 242). 

Vzorec, který rozděluje investory na vlastníky a věřitelé, je vyjádřený následovně. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝐸 ∗
𝐸

𝐸 + 𝐷
+ 𝑟𝐷 ∗

𝐷

𝐸 + 𝐷
 

 

Tabulka č. 9: Vysvětlivky pro výpočet diskontní míry  

(Zdroj: Režňáková, 2012, s .111) 

𝑟𝑒 náklady na vlastní kapitál 

𝐸 tržního hodnota vlastního kapitálu  

𝑟 𝐷 náklady na cizí kapitál 

𝐷 tržní hodnota cizího kapitálu 

 

Náklady na cizí kapitál 

,,Cizí kapitál může zahrnovat všechny možné složky: 

• bankovní úvěry, 

• obligace všeho druhu, 

• leasingové financování, 

• jiné druhy úvěrů. 

Do cizího kapitálu se však v tomto případě nezahrnují neúročená pasiva, jako jsou 

například závazky vůči dodavatelům. Předpokládá se, že platby za tyto závazky jsou 

obsaženy v provozních peněžních tocích (jsou částí placených cen)“ (Mařík a kol., 2018, 

s. 243). 

Náklady na vlastní kapitál - CAPM 

Domněnka, že vlastní kapitál podniku je zcela zdarma, je mylná. Stejně tak jako se 

posuzují náklady na cizí kapitál, je třeba posuzovat i náklady na vlastní kapitál. Existuje 

více přístupů pro odhad nákladů vlastního kapitálu. Nicméně, v praxi se zatím nejvíce 

uplatňuje model oceňování kapitálových aktiv, jinými slovy CAPM. Daná metoda se 

opírá o data z kapitálových trhů. I přes to, že model CAPM má výrazné nedostatky, je 
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v současné době považován za nejvyužívanější nástroj pro odhad nákladů na vlastní 

kapitál odvozený z tržních dat (Mařík a kol., 2018, s. 253).  

,,Mezi důležité prvky modelu CAPM patří tzv. přímka cenných papírů, která odvozuje 

střední očekávanou výnosnost cenného papíru od očekávané bezrizikové výnosnosti a 

průměrné prémie za riziko na kapitálovém trhu“ (Mařík a kol., 2018, s. 253). 

Střední očekávaná výnosnost cenného papíru je vyjádřena následovně: 

𝐸(𝑅𝐴) = 𝑟𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓)] ∗ 𝛽𝐴 

(Mařík a kol., 2018, s. 253). 

Tabulka č. 10: Vysvětlivky pro očekávanou výnosnost cenného papíru  

(Zdroj: Mařík a kol., 2018, s. 253) 

𝐸(𝑅𝐴) střední očekávaná výnosnost cenného papíru A  

𝑟𝑓 bezriziková výnosnost  

𝐸(𝑅𝑚) střední očekávaná výnosnost kapitálového trhu 

𝛽𝐴 koeficient beta cenného papíru A 

Z výše uvedeného vyplývá, že výnosnost cenného papíru závisí na bezrizikové úrokové 

míře, prémii za tržní riziko a faktoru 𝛽𝐴. Pro bezrizikovou úrokovou míru je 

doporučována úroveň státních dluhopisů s dobou splatnosti minimálně 10 let, raději však 

20 až 30 let. Při určování hodnoty podniku je důležité zvolit bezrizikovou výnosnost na 

kapitálovém trhu k datu, ke kterému je podnik oceňován. Průměrné historické prémie 

kapitálového trhu jsou dostupné na stránkách prof. Damodarana. Riziková prémie trhu 

vyjadřuje výnosové ocenění rizikovosti tržního portfolia. Pro účely oceňování je odhad 

budoucí prémie odvozován z minulých hodnot na kapitálových trzích. Koeficient beta je 

označován jako faktor, který se váže ke konkrétnímu podniku a vyjadřuje úrovně rizika 

jednotlivého cenného papíru. Níže uvedený vzorec vyjadřuje výpočet beta koeficientu 

pro zadlužený podnik. Ze vzorce vyplývá, že pro výpočet je nutné určit hodnotu beta 

koeficientu pro nezadlužený podnik. Podíl vlastního a cizího kapitálu by měl být 

vyjádřený v tržních jednotkách, nikoliv v jednotkách účetních. Dále je nutné dosadit 

daňovou sazbu – viz Mařík a kol. (Mařík a kol., 2018, s. 263). 

𝛽𝑍 = 𝛽𝑁 ∗ (1 + (1 − 𝑑) ∗
𝐶𝐾

𝑉𝐾
)  
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2 STRATEGICKÁ ANALÝZA PODNIKU ČESKO-

MORAVSKÝ CEMENT, A.S. 

Součástí určování hodnoty podniku je strategická analýza, která zkoumá výnosový 

potenciál oceňovaného podniku. V rámci vnějšího potenciálu bude provedena PEST 

analýza. Pro analýzu konkurenčního prostředí podniku bude využit Porterův model pěti 

sil. Vnitřní potenciál podniku je zkoumám pomocí metody 7S. 

V rámci první podkapitoly je představena společnost, která je vybrána pro určování 

hodnoty podniku. 

2.1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Pro vypracování diplomové práce je vybrána společnost Českomoravský cement, a.s., 

která se zabývá výrobou cementu. Jedná se o největšího výrobce cementu v České 

republice.  

V současné době je společnost Českomoravský cement, a.s. členem nadnárodní skupiny 

HeidelbergCement. Mateřská společnost HeidelbergCement patří mezi významné 

světové výrobce stavebního materiálu. Ročně prodá přibližně 68 milionů tun cementu. 

Více než 2 500 podniků skupiny HeidelbergCement je rozmístěno na pěti světadílech a 

zaměstnává přibližně 53 000 zaměstnanců. 

Českomoravský cement, a.s. má výrobu stavebního materiálu soustředěnou na území 

České republiky ve dvou závodech: v Praze Radotíně a v Mokré u Brna. Dále společnost 

provozuje prodejní terminál v Králově Dvoře. Nedílnou součástí cementáren jsou 

vápencovité lomy, které se nachází v blízkosti výrobních závodů. Vytěžený vápenec je 

z lomu přepravován k dalšímu zpracování v cementárně.  

Výrobce nabízí zákazníkům kvalitní cement, který lze využít ve všech oblastech 

stavebnictví. Cement je prodáván jako pytlovaný nebo jako volně ložený. Přeprava 

materiálu je zajišťována především silniční nákladní dopravou. Společnost 

Českomoravský cement, a.s. nabízí také služby v oblasti přepravy. K transportu cementu 

využívá výrobce především dceřinou společnost TRANS-SERVIS, s. r. o., čímž je 

zajištěna maximální spolehlivost a flexibilita za zvýhodněnou cenu. Z cementárny 

v Mokré a z prodejního terminálu v Králově Dvoře je expedován pytlovaný cement. 
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Volně ložený cement je expedován z obou cementáren a prodejního terminálu. V případě 

volně loženého cementu jsou využívány cisterny s kapacitou 30 tun. Pytlovaný cement je 

převážen na paletách v baleních po 25 kg. 

Mnoho staveb na území České republiky je postaveno ze stavebního materiálu 

společnosti Českomoravský cement, a.s. Často se jedná o rozsáhlé infrastrukturní 

projekty nebo jen základy rodinného domu. Českomoravský cement, a.s. je tak nedílnou 

součástí českého stavebního trhu. 

V České republice je společnost Českomoravský cement, a.s. mateřskou společností níže 

uvedeným společnostem. Struktura vztahů mezi propojenými osobami je uvedena 

v příloze č. I. 

• Českomoravský beton, a.s.  

• Českomoravský štěrk, a.s.  

• Lomy Mořina spol. s r.o. 

• Velkolom Čertovy schody, a.s. 

• TRANS-SERVIS spol. s r.o.  

• Global IT Center, s.r.o.  

 

2.1.1 Základní identifikační údaje 

Název firmy: Českomoravský cement, a.s., 

sídlo společnosti: Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, 

identifikační číslo: 262 09 578, 

právní forma: akciová společnost, 100 000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě  

10 000,- Kč, 

akcionář: HeidelbergCement Central Europe East Holding B.V. 5216 PD´s 

Hertogenbosch, Pettelaarpark 30, Nizozemské království (100 %), 

základní kapitál: 1 000 000 000 Kč, 

předmět podnikání: hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, 

distribuce elektřiny, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, obchod 

s elektřinou a jiné, 

webové stránky: www.heidelbergcement.cz. 
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2.2 PEST analýza 

PEST analýza zahrnuje politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní a technologické 

faktory. 

2.2.1 Politické a právní faktory  

Mezi politické a právní faktory ovlivňující činnost podniku patří zejména zákony, 

vyhlášky a nařízení upravující podnikatelskou činnost. Podnikatelské subjekty musí 

neustále sledovat a reagovat na vzniklé změny v české legislativě. Od vstupu České 

republiky do Evropské unie je do české legislativy přenášeno i právo evropské unie. 

V rámci Evropské unie vstoupila Česká republika v roce 2005 do Evropského systému 

obchodování s emisemi. Cementárny svou podnikatelskou činností znečišťují životní 

prostředí a Evropská unie má zájem o snížení emisí skleníkových plynů v ovzduší. Jedná 

se o systém, který má omezit emise skleníkových plynů a tím zabránit globálním změnám 

klimatu. Obchodování s emisemi se vztahuje na podniky určené podle kritérií 

stanovených v zákoně o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů a o změně některých zákonů. Zákon se vztahuje i na cementárenský průmysl. 

Podnik, který je zahrnutý do systému obchodování s emisemi, obdrží na každý kalendářní 

rok určité množství emisních povolenek určené Ministerstvem životního prostředí. Na 

konci vykazovaného období vznikne společnosti povinnost převést státu takové množství 

povolenek, které odpovídá skutečnému množství emitovaného oxidu uhličitého.  

Pro podnikatelské subjekty je důležitá také politická stabilita. Současná vláda vytyčuje 

priority jako je důchodová reforma, investiční plán pro strategické stavby nebo posílení 

bezpečnosti společně se zvyšováním výdajů na obranu. Z hlediska školství je v dnešní 

době ze strany žáků menší zájem o učiliště a odborné střední školy, které se zaměřují na 

stavebnictví. Vláda by se měla snažit o popularizaci řemeslných prací a technických 

oborů. Stavební i výrobní společnosti, jako je Českomoravský cement, a.s., se potýkají 

s nedostatkem techniků i dělníků. 

Českomoravský cement, a.s., jako výrobce stavebního materiálu, ovlivňuje situace na 

stavebním trhu v České republice. Obor stavebnictví ovlivňuje především stav legislativy 

našeho státu. Je nezbytné zmínit dlouhé lhůty pro povolení staveb, které jsou jedny 

z nejdelších na světě. Česká republika je na 127. místě žebříčku. Problematické je také 
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zadávání veřejných zakázek. Veřejnou zakázku obdrží soutěžící, který nabídne nejnižší 

cenu a nepřihlíží se ke snižování budoucích provozních nákladů nebo dlouhodobé 

ekonomické výhodnosti. 

V oblasti daňové politiky je důležitým údajem daň z příjmu právnických osob a daň 

z přidané hodnoty. V současné době se sazba daně z příjmu právnických osob ustálila na 

19 % a v posledních letech vykazovala klesající trend, což je příznivé pro podnikatelské 

subjekty.  

V dnešní době je ideální členství v Evropské unii, jelikož společný evropský trh přináší 

volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Nákladovou položkou pro společnosti je clo, 

které bylo v rámci členských státu evropské unii zrušeno. 

2.2.2 Ekonomické faktory 

V rámci ekonomických faktorů je důležité zaměřit se na nejsledovanější ukazatele, které 

mohou mít vliv na ekonomický vývoj podniku. Jedná se zejména o hrubý domácí produkt, 

míru inflace nebo mzdové náklady. 

Hrubý domácí produkt 

V posledních letech zaznamenává stavební produkce růst. Podle výroční zprávy 

společnosti Českomoravský cement, a.s. z roku 2018 se růstový trend projevuje i ve 

zvýšeném objemu prodaného cementu. V České republice je zaznamenána vyšší aktivita 

v oblasti infrastruktury a bytové výstavby. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu charakterizuje stavební výrobu jako sektor, který je 

považován za jeden z důležitých indikátorů vývoje ekonomiky. Podíl HDP daného 

odvětví na celé ekonomice v posledních deseti letech kolísal kolem 6 %. Následující 

tabulka znázorňuje vývoj stavební produkce a její podíl na HDP. 

Tabulka č. 11: Vývoj stavební produkce a její podíl na HDP  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: MPO, 2019) 

Stavební 

produkce 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Index v 

% 
100,00 99,10 92,60 96,40 92,40 93,30 104,30 106,80 94,40 103,30 109,20 
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Podíl na 

HPD v % 
6,56 6,73 6,87 6,17 5,85 5,75 5,51 5,62 5,46 5,40 5,80 

V letech 2008 až 2010 se podíl stavebnictví na HDP zvyšoval. V období od roku 2011 až 

2017 je zaznamenán klesající trend. Nižší podíl ve stavebnictví je způsobený vyšším 

podílem zpracovatelského průmyslu, obchodu, ubytování a zpracování. Výjimku tvoří 

rok 2015, kdy je zaznamenán mírný nárůst. Nicméně v roce 2016 došlo opět ke snížení 

podílu stavební produkce na celkovém HDP. 

V roce 2018 stavebnictví ve struktuře HDP výrazně posílilo. Podle analýzy vývoje 

ekonomiky České republiky, které vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu, je v lednu 

2018 zaznamenán nárůst produkce až o 33,6 %. V uvedeném roce stavební úřady vydaly 

meziročně o 1,4 % více stavebních povolení. Z hlediska roku 2019 podle analýzy vývoje 

ekonomiky České republiky stavební produkce v prvním čtvrtletí zpomalila, i přes to, že 

se stavební zakázky vyvíjí pozitivně. Počet vydaných stavebních povolení v prvním 

čtvrtletí 2019 meziročně vzrostl o 7,3 % (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2018). 

Následující tabulka zobrazuje vývoj růstu HDP České republiky od roku 2014. Na 

začátku roku 2019 pokračovala tuzemská ekonomika ve stabilním růstu. V 1. čtvrtletí 

roku 2019 byl zaznamenán meziroční růst ve výši 2,6 %. Prakticky stejný růst vykazují 

všechna čtvrtletí roku 2018. Největší přínos k růstu HDP měl průmysl, odvětví 

informačních a komunikačních technologií. Na růstu HDP se podílí také spotřeba 

domácností, která vzrostla o 2,9 % díky růstu objemu mezd a platů. Vzrostla také spotřeba 

sektoru vládních institucí o 2,8 %, což je dáno důsledkem vysoké zaměstnanosti 

(Ministerstvo financí České republiky, 2019). 

Česká ekonomika bude pravděpodobně v následujícím období růst stejným tempem jako 

doposud. Dle informací ministerstva financí by mohla ekonomika v roce 2019 vzrůst o 

2,5 %, a v roce 2020 pouze o 2,0 % vlivem poklesu spotřeby. Ekonomický růst by měl 

být nadále tažen spotřebou domácností, jelikož se i nadále předpokládá silný růst mezd 

s nízkou mírou nezaměstnanosti. K růstu by měli přispívat také investice do fixního 

kapitálu a spotřeba vládního sektoru (Ministerstvo financí České republiky, 2019). 
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Tabulka č. 12: Vývoj HDP od roku 2014  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: MFČR, 2019) 

HDP 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  
predikce - 11/2019 

v mld. Kč 4314 4596 4768 5047 5329 5627 5880 

růst v % 2,7 5,3 2,5 4,4 3,0 2,5 2,0 

 

Inflace 

Z hlediska inflace je stanoveno Českou národní bankou toleranční pásmo ve výši 2 %. 

Z uvedené tabulky vyplývá, že od roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen 

pohybuje nad uvedenou hodnotou. V budoucím období se opět předpokládá pohyb inflace 

nad inflačním cílem. V roce 2019 je stanovena predikce ve výši 2,8 % a v roce 2020 je 

stanovena hodnota 2,6 %. Na proinflační efekt má vliv především růst nákladů práce a 

kladná produkční mezera (Ministerstvo financí České republiky, 2019). 

Tabulka č. 13: Vývoj inflace v ČR  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: MFČR, 2019) 

Inflace 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  predikce - 11/2019 

Míra inflace v % 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 2,6 

Mzdové náklady 

V dnešní době je obecně známo, že roste tlak na zvyšování mezd. Mzdové náklady často 

znamenají značnou finanční zátěž, která ohrožuje existenci spíše menších firem. 

Nicméně, i velké společnosti reagují na zvyšování mezd. Vyšší mzdy znamenají pro 

zaměstnavatele vyšší odvody na zdravotní a sociální pojištění. Podle Českého 

statistického úřadu vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda ve třetím čtvrtletí roku 2019 o 

6,9 %, a to na částku 33 697 Kč (ČSÚ, 2019).  

Do roku 2016 společnost zaznamenává postupné zvyšování mzdových nákladů. V letech 

2014 až 2015 byl sice zaznamenán nárůst zaměstnanců, nicméně pouze v nízkém počtu. 

Naopak v letech 2015 a 2016 společnost vykazuje stejný počet zaměstnanců a mzdové 

náklady vzrostli o 53 535 tis. Kč. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že oceňovaná 

společnost snižuje od roku 2017 mzdové náklady. V roce 2018 se snížil počet 
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zaměstnanců o 58, což je nejvíce ve sledovaném období. Níže uvedená tabulka zobrazuje 

vývoj mzdových nákladů u oceňované společnosti v letech 2014 až 2018. 

Tabulka č. 14: Vývoj mzdových nákladů společnosti Českomoravský cement, a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy společnosti Českomoravský cement, a.s., 2014 - 2018) 

Mzdové náklady 2014 2015 2016 2017 2018 

Mzdové náklady v tis. Kč 349 749 404 318 457 853 427 269 375 150 

Počet zaměstnanců 560 569 569 552 494 

Příručka k informacím ze stavebnictví České republiky 2018 vydávaná Ministerstvem 

průmyslu a obchodu uvádí, že ve stavebních podnicích nastává trend snižování počtu 

zaměstnanců, i přes to, že zaměstnanost klesá nepřetržitě od roku 2010. Nicméně, odvětví 

se potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. S daným problémem se potýká i 

oceňovaný podnik, který poptává dělnické i technické profese i přes to, že vykazuje trend 

snižování počtu zaměstnanců. (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2018).  

2.2.3 Sociální a kulturní faktory 

Mezi další činitelé, které mají vliv na organizační chování, patří faktory sociálního a 

kulturního okolí. Ve vyspělých zemích dochází ke stárnutí populace, ke změnám 

preferencí a hodnot spotřebitelů, proto jsou dnešní podniky nuceny reagovat na změnu 

chování spotřebitelů. Podle statistických dat se v posledních letech neustále zvyšuje počet 

obyvatel. V roce 2018 zaznamenala Česká republika nárůst obyvatelstva o 39,7 tisíce 

osob. Je zaznamenán vyšší počet seniorů ve věku 65 a více let a dětí mladších 15 let. 

Naopak osob v produktivním věku, tedy od 15 do 64 let, ubývá. Prognóza 

demografického vývoje poukazuje na růst obyvatel až do roku 2029. V daném roce 

dosáhne naše republika 10,784 milionu celkového počtu obyvatelstva, což bude 

způsobeno trendem stárnutí populace. Z ekonomického hlediska může být stárnoucí 

pracovní síla celkově méně produktivní. Rostoucí počty starších obyvatel také zvyšují 

objemy starobních důchodů a výdajů na zdravotní zabezpečení.  

Klíčovým bodem pro Českomoravský cement, a.s. je být respektovaných partnerem pro 

širokou veřejnost. V ideálním případě by podnikatelská činnosti měla být prospěšná jak 

pro skupinu, tak i pro společnost. Uvedená skutečnost je těžko dosažitelná, jelikož hlavní 

prioritou každého podniku je orientace na zisk, což může být někdy v rozporu se zájmy 

společenského okolí. 
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Oceňovaná společnost navazuje vztahy s českou společností jak na lokální, tak i 

celostátní úrovni. Díky účasti v oborových svazech spolupracuje na přípravě národních i 

evropských norem. Prostřednictvím spolupráce s řadou vysokých škol a renomovaných 

odborníků podporuje studentské aktivity a společenskou odpovědnost budoucích 

odborníků. Dalšími partnery skupiny je řada neziskových organizacích, ochránců přírody, 

orgány státní správy a místní samosprávy. Skupina klade důraz na ochranu klimatu a 

biodiverzity, proto neustále pracuje na snižování emisí oxidu uhličitého a omezení 

používání fosilních paliv (HeidelbergCement, 2014). 

2.2.4 Technologické a ekologické faktory 

Značné finanční prostředky skupiny jsou investovány do nových technologií. Vzhledem 

ke skutečnosti, že stavební materiály jsou používány na velmi složité stavby, je potřebné 

zaměřit se na podávání technických informací na špičkové úrovni. Oddělení technické 

podpory prodeje dlouhodobě spolupracuje s laboratořemi zákazníků i s nezávislými 

akreditovanými laboratořemi a zkušebnami. Odborné laboratoře vyvíjejí a upravují 

složení betonu podle konkrétních potřeb a podmínek staveb. Obor stavebnictví se 

posouvá dopředu také díky spolupráci s výrobci stavební chemie. Různé druhy cementu 

jsou v procesu výroby podrobovány přísné kontrole kvality v souladu s harmonizovanou 

evropskou normou EN 197-1.  

Českomoravský cement, a.s. nabízí zákazníkům širokou škálu vysoce kvalitních volně 

ložených a balených cementů. Výrobce také uvádí na český trh inovativní materiály, které 

jsou vhodné pro šetrné stavění. Příkladem může být cement s unikátní technologií TX 

Active, který dokáže snížit koncentraci škodlivých látek v místech, kde je použit. 

Výrobce cementu poskytuje odběratelům také služby v oblasti logistiky prostřednictvím 

dceřiné společnosti TRANS-SERVIS, spol. s r.o. Dceřiná společnost zajišťuje dopravu 

stavebních produktů k zákazníkům. Jedná se zejména o přepravu cementu a dalších 

sypkých materiálů pro výrobu betonu. 

Ekonomického růstu je často dosahováno na úkor ochrany životního prostředí, a proto 

skupina dlouhodobě investuje finanční prostředky do provozoven tak, aby byl 

minimalizován odpad činnosti podniku na jeho okolí. Společnost je povinna vytvářet 

zákonné rezervy na rekultivace, sanace pozemků dotčených těžbou a odstranění důlních 

škod. Tvorba a čerpání jsou schvalovány Obvodním báňským úřadem v Brně. Podle 
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výročních zpráv podniku byly v minulých letech vytvořeny rezervy v následující výši: 

rok 2018 – 2 900 tis. Kč, rok 2017 – 2 813 tis. Kč, rok 2016 – 3 211 tis. Kč, rok 2015 – 

3 291 a v roce 2014 1 313 tis. Kč. Při těžbě surovin dochází k zásahům do přírody, proto 

se skupina zaměřuje na obnovu krajiny po těžbě, aby mohla sloužit široké veřejnosti. 

(HeidelbergCement, 2014). 

2.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterova analýza se zabývá vyhodnocením pěti oblastmi, které představují determinanty 

struktury odvětví. Mezi faktory analyzující konkurenční prostředí podniku patří 

vyjednávací síla odběratelů, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu nových 

konkurentů, hrozba substitutů a konkurence existujících firem na daném trhu. 

Analýza je postavena na předpokladu, že úspěšnost firmy je závislá na tom, do jaké míry 

je schopna čelit konkurenčním podmínkám (Fotr, 2017). 

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelů cementu je velké množství, kteří se od sebe liší velikostí, nabídkou výrobků, 

respektive služeb. Lze říci, že vyjednávací síla odběratelů je nízká, jelikož v České 

republice se nachází málo konkurentů. Odběratelé cementu nemají příliš mnoho možností 

výběru firem a často preferují prodejce, který je v blízkosti jejich okolí.  

Následující graf zobrazuje domácí prodej cementu pro jednotlivé segmenty v roce 2018. 

Největší podíl na spotřebě cementu tvoří výrobci transportního betonu, a to 53 % v roce 

2018. Z hlediska betonáren se jedná o velké společnosti, ale i o drobné podnikatele. Velké 

společnosti vlastníci spoustu betonáren mají uzavřené kontrakty s českými cementárnami 

a odebírají cement ve velkém objemu. Druhou největší složku zákazníků tvoří výrobci 

prefabrikací, kteří využívají cement na výrobu betonářského zboží. Naopak nejnižší podíl 

na celkové spotřebě cementu tvoří běžní spotřebitelé a stavební firmy (Svaz výrobců 

cementu, 2018).  
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Graf č. 1: Domácí spotřeba cement 2018  

(Zdroj: Svaz výrobců cementu, 2018) 

Na základě vývoje spotřeby cementu v České republice lze zaznamenat, že spotřeba 

cementu na území našeho státu roste. Následující graf zachycuje růst stavebního 

materiálu v letech 2010 až 2018, a to z 2 858 kilotun na 3 736 kilotun. Z detailnějšího 

pohledu lze zaznamenat, že nejvyšší meziroční spotřeba cementu je v letech 2017 a 2018, 

a to z 3 452 kilotun na 3 736 kilotun. V roce 2018 se českému stavebnictví významně 

dařilo. Vysoký meziroční růst byl ovlivněn vysokým počtem zakázek s hodnotou nad 1 

miliardu korun.  

Trend potvrzuje, že nejvíce cementu spotřebují výrobci betonových směsí. Tito výrobci 

namíchají betonovou směs a následně zajišťují přepravu na staveniště. Beton může být 

dodáván například běžným spotřebitelům na stavby rodinných domů nebo pro stát, kdy 
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Betonárny

53%

Prefabrikace

27%

Maltárny

7%

Stavební firmy a 

ostatní spotřebitelé
5%

Balený cement

8%

Domácí spotřeba cement 2018

Betonárny Prefabrikace Maltárny Stavební firmy a ostatní spotřebitelé Balený cement



45 

 

 

Graf č.  2: Vývoj spotřeby cementu v ČR v letech 2010 – 2018  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Svaz výrobců cementu, 2018) 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Základní surovina pro výrobu cementu je získávána z vlastních zdrojů. V blízkosti obou 

cementáren společnosti se nachází vápencová ložiska, ze kterých se těží vápenec. 
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snižováním jejich kvality. 

Skupina využívá při nákupu převážně lokální dodavatele z celé republiky, tím podporuje 

udržitelný rozvoj, zaměstnanost i tvorbu přidané hodnoty (HeidelbergCement, 2014). 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

V daném odvětví existuje bariéra vstupu na trh v podobě vlastnictví základní suroviny 

pro výrobu cementu, kterou je vápenec. Vápenec je získáván z lomů v blízkém okolí 

cementárny a do procesu výroby je přepravován prostřednictvím přepravních pásů. 

V České republice se sice nachází spousta lomů, nicméně výskyt vápencové horniny je 

omezen. Českomoravský cement, a.s. má ve vlastnictví lomy, které využívá pro těžbu 

vápence. Těžba probíhá v lomu Mokrá nedaleko Brna a v lomech závodu Radotín. Závod 

Radotín používá pro výrobu cementu vápenec z lomů Hvižďalka, Špička, Branžovy a 

Velkolom Čertovy schody. K zahájení těžby je potřebné získat povolení k provádění 

geologických prací. Povolení k provádění geologických prací vydává Ministerstvo 

životního prostředí na základě žádosti o stanovení průzkumného území. Zásoby lomů jsou 

omezené a povolení k těžbě je vydáváno na omezený počet let. Dle informací od 

zaměstnanců podniku jsou v současné době v lomě Mokrá zásoby suroviny přibližně na 

100 let. V roce 2003 bylo získáno další povolení k těžbě na 50 let. Po uplynutí uvedené 

doby bude muset společnost žádat o schválení k pokračování těžby. V současné době 

však není jasné, zda bude další těžba povolena. 

Vstup do odvětví je také značně omezen kapitálovou náročností. Vybudování nové 

cementárny vyžaduje vysoké vstupní náklady, což umožňuje zahájit výrobu cementu 

pouze velmi silným společnostem. 

Hrozba substitutů 

Cement je pojivo, které je spolu s kamenivem a vodou součástí výroby betonu. 

V současné době neexistuje stavební materiál, který by dokázal nahradit cement. 

Z daného důvodu v současné době nelze uvažovat o substitutech. Pravděpodobně ani 

v blízké budoucnosti nebude možno cement nahradit jiným materiálem. 

Stávající konkurence 

Pro oceňovaný podnik není složité vyjmenovat veškerou konkurenci, jelikož v České 

republice působí Svaz výrobců cementu. Účelem svazu je sdružovat všechny právnické 

osoby zabývající se výrobou cementu na území našeho státu. Svaz si klade za cíl působit 

především ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu. Předmětem činnosti svazu je 

například podpora v oblasti technické, ekologické a organizační, řešení společných 
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problémů, řešení problematiky životního prostředí, zpracování souhrnných informací 

nebo zabezpečení odborných posudků. Konkurence oceňované společnosti je následující: 

• CEMEX Czech Republic, s.r.o., 

• Lafarge Cement, a.s., 

• Cement Hranice, a.s.   

Pro určení konkurenční pozice oceňované společnosti jsou v následující tabulce 

porovnány tržby s výše uvedenými konkurenty za období 2014 – 2018. Z tabulky lze 

vyčíst, že podnikům v cementárenském odvětví se v posledních letech daří zvyšovat své 

tržby. Z hlediska velikosti tržeb si Českomoravský cement, a.s. udržuje dominantní 

pozici. 

Tabulka č. 15: Tržby v cementárenském odvětví 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy uvedených společností, 2014 - 2018) 

Tržby v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Českomoravský cement, a.s. 2 779 638 2 915 185 3 181 420 3 440 625 3 468 822 

CEMEX Czech republic, s.r.o. 1 900 772 2 433 538 2 489 797 2 230 746 2 813 053 

Cement Hranice, a.s. 1 441 410 1 457 596 1 434 091 1 569 133 1 696 666 

Lafarge Cement, a.s., 1 038 241 1 058 241 1 039 998 1 103 041 1 247 792 

Na trhu s cementem existuje jen několik málo výrobců cementu, mezi kterými panuje 

silná rivalita. Českomoravský cement, a.s. jako jediný vlastní dvě cementárny, což lze 

označit jako konkurenční výhodu. Vzhledem k charakteru odvětví zde není možnost 

výroby odlišných výrobků. Výrobci musí hledat jiné oblasti konkurenční výhody. 

Poptávka po cementu je závislá na vývoji na trhu stavebnictví, který v posledních letech 

zaznamenává růst. Cementářské odvětví tak zaznamenává rostoucí spotřebu cementu. 

K udržení stability na trhu je důležité získání velkých a dlouhodobých zakázek, které 

značně ovlivňují budoucnost podniku. V daném odvětví tak může panovat napětí 

v podobě soutěží o veřejné zakázky. Příkladem může být modernizace dálnice D1, na 

kterých se Českomoravský cement, a.s. podílel svými dodávkami cementu. Výhled do 

dalších let je pro podnik příznivý. Dle informací z výroční zprávy podniku z roku 2018 

poběží v následujících letech rekonstrukce a modernizace páteřní dálnice D1. Dále jsou 

plánovány opravy cementobetonových krytů pro dálnice D2 a D5. V oblasti pozemního 

stavitelství poroste výstavba bytových jednotek a kancelářských prostorů. 
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2.4 Metoda 7S 

Model 7S je nástrojem strategické analýzy, který se zabývá identifikací faktorů, 

podmiňující úspěch firmy při realizaci její strategie. Metoda analyzuje 7 níže uvedených 

faktorů. 

Strategie 

Českomoravský cement, a.s. si klade za cíl udržení dlouhodobého stabilního postavení na 

trhu a pozice největšího výrobce cementu v České republice. Českomoravský cement, a.s. 

působí také jako mateřská společnost pro výrobce kameniva a betonu. Provozovny jsou 

rozmístěny po celé zemi a ovlivňují tak spoustu lokalit. 

Primární zaměření je především na kvalitu výrobků a služeb, což má pozitivní dopad na 

stabilitu a loajalitu zákazníků. Součástí podnikatelské strategie je udržitelný rozvoj, jehož 

základní oblasti odpovídají výrobnímu zaměření, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

zodpovědnosti a spolehlivosti a celkovému snižování dopadu cementářskému odvětví na 

životní prostředí. Vize společnosti je založena na efektivnosti, udržitelné ziskovosti, 

soustředění na zájmy zákazníků a růstu založeném na tvorbě zisku. Společnost pravidelně 

vyhodnocuje a sleduje dlouhodobé cíle. 

Struktura 

Společnost uplatňuje funkcionální organizační strukturu. Pro jednotlivé dílčí oblasti jsou 

určeni specializovaní pracovníci a jeden útvar má tak více nadřízených jednotek. V rámci 

koncernu společnost Českomoravský cement, a.s. spadá pod jednotné řízení řídící osoby, 

kterou je HeidelbergCement AG. Struktura propojených vztahů je uvedena v příloze č. 1. 

Systémy řízení 

Ve skupině HeidelbergCement se uplatňuje jednotná politika v oblasti lidských zdrojů, 

plánování a financování investic, pojištění, používání jednotného softwaru, compliance 

programu, nákupu, úspor nákladů, cash poolu, logistiky a bezpečnosti práce. 

Kvůli technologicky náročné výrobě je nezbytné mít jasně určený proces výroby. 

Průmyslová výroba se musí zabývat otázkami bezpečnosti práce, proto vydává směrnice 

orientované na důležité součástí BOZP. Českomoravský cement, a.s. si danou oblast 

klade jako prioritu. 
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Společnost využívá spoustu vnitropodnikových informačních systémů, z nichž 

nejpodstatnější pro fungování je software SAP, který eviduje veškeré objednávky, kupní 

smlouvy, zákazníky, faktury, dodací listy a poskytuje další reporty využívané ke 

každodenní činnosti podniku. Kvůli velikosti koncernu je běžná komunikace primárně 

telefonicky nebo emailem. 

Styl vedení 

Z hlediska každodenních běžných činností mají zaměstnanci možnost vyjadřovat se 

k podnikovým záležitostem. Nicméně některá rozhodnutí jsou striktně daná. Příkladem 

může být dodržování vnitropodnikových směrnic nebo nákup nového zařízení. Z daného 

důvodu se objevují prvky autokratického, i demokratického stylu. Obecně lze říci, že u 

administrativních pracovníků se uplatňuje spíše demokratický styl řízení. Vedoucí 

jednotlivých útvarů zohledňují ve svém rozhodování názory, nápady či výtky 

podřízených zaměstnanců. V rámci výrobního provozu jsou stanoveny normy a postupy, 

které musejí zaměstnanci dodržovat. 

Spolupracovníci 

Zaměstnavatel vytváří mnoho pracovní míst, podporuje lokální zaměstnanost a rozvoj 

komunit v místech jeho působení. Většina zaměstnanců žije v okolí cementáren. Pro 

společnost je důležité vytváření pozitivních vztahů s jeho blízkým okolí. 

Jedná se o významného zaměstnavatele ve výrobním odvětví, který nabízí svým 

současným zaměstnancům lákavé pozice s možností dalšího karierního růstu. Na všechny 

zaměstnance jsou kladeny náročné úkoly, proto je jim nabízena celá škála firemních 

benefitů, mezi které patří například pět týdnu dovolené, závodní jídelna, kantýna, 

příspěvek na penzijní připojištění, speciální tarif pro mobilní telefony a cenově 

zvýhodněný nákupní program osobních automobilů. Obecně lze říci, že společnost 

úspěšně vychovává loajální zaměstnance. Zaměstnanci vykonávají smysluplnou práci, při 

které jsou podporovány svými nadřízenými a mají možnost osobního rozvoje. Loajální 

zaměstnanec je poctivý, cítí sounáležitost s firmou a nepoškozuje zájmy firmy. 

Schopnosti 

Základem dlouhodobého růstu a konkurenceschopnosti jsou kvalifikovaní a spokojení 

zaměstnanci. Každý zaměstnanec svou činností přispívá k udržení firemních hodnot. 
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Společnost se snaží vytvářet maximálně vhodné a zdravé pracovní prostředí. Dále 

společnost dbá na neustále proškolování a vzdělávání zaměstnanců. K tomu využívá 

moderní způsob vzdělávání, a to e-learning. Internetový způsob vzdělávání doplňuje a 

částečně nahrazuje tradiční způsob výuky a školení. Manažeři mohou spravovat školení 

svého týmu, mohou podřízeným zaměstnancům přiřadit nebo schvalovat školení. Kromě 

internetového způsobu vzdělávání, společnost nabízí pravidelnou výuku anglického 

jazyka nebo školení vybraných informačních systémů. 

Sdílené hodnoty 

Pro skupinu je důležitá zpětná vazba zákazníků, která je základem úspěšné dlouhodobé 

spolupráce. V rámci průzkumu spokojenosti zákazníků je každoročně pořádáno on-line 

dotazování, které je zaměřeno na všechny oblasti spolupráce. Výsledky každoročně 

vykazují vysoce kladné hodnocení. Z průzkumu vyplývá, že skupina je ekonomicky 

solidní partner se zodpovědným přístupem k udržitelnému rozvoji a sociální 

zodpovědnosti. 

2.5 Vymezení a analýza relevantního trhu 

Pro vymezení relevantního trhu je potřeba oceňovaný podnik vymezit podle klasifikace 

ekonomických činností. Jak již bylo zmíněno v kapitole o představení společnosti, 

oceňovaná společnost je výrobcem stavebního materiálu, konkrétně cementu. Pro účely 

diplomové práce je nutné výrobu cementu zařadit do odvětvové klasifikace CZ-NACE. 

Ministerstvo průmyslu o obchodu charakterizuje výrobu cementu jako odvětví související 

se stavebnictvím a spolu s výrobou vápna a sádry tvoří oddíl CZ-NACE 23 – výroba 

ostatních nekovových minerálních výrobků. Detailnější klasifikace zařazuje výrobu 

cementu pod oddíl CZ-NACE 23.5, což je výroba cementu, vápna a sádry (Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, 2019).  

Následující tabulka znázorňuje vývoj tržeb pro určený obor CZ – NACE 23.5. Oborové 

hodnoty tržeb jsou získány z finanční analýzy podnikové sféry pro vybrané roky, 

konkrétně z tabulkové přílohy k finanční analýze, které zveřejňuje Ministerstvo průmyslu 

o obchodu na svých internetových stránkách. 
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Tabulka č. 16: Vývoj tržeb - NACE 23 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: MFO, 2018) 

CZ - NACE 23 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby 79 406 637 81 909 261 84 086 295 83 076 409 87 676 037 

Index x 1,0315 1,0266 0,9880 1,0554 

Meziroční růst  x 3,15 % 2,66 % -1,20 % 5,54 % 

 CZ - NACE 23 2015 2016 2017 2018  

Tržby 96 024 502 96 240 045 100 470 589 104 839 929  
Index 1,0952 1,0022 1,0440 1,0435  
Meziroční růst  9,52 % 0,22 % 4,40 % 4,35 %  

V průběhu sledovaných let se tržby v odvětví zvýšili přibližně o 30 %. Největší meziroční 

růst tržeb je zaznamenán v roce 2015, a to 9,52 %.  Podle informací Ministerstva financí 

mají na vyšších tržbách vliv například nižší ceny vstupů, konkrétně energií a surovin. 

Naopak v roce 2013 je zaznamenán mírný pokles vlivem celkového zhoršení efektivnosti 

ve stavebnictví. Růstový trend tržeb svědčí o kladném vývoji stavebních zakázek 

(Ministerstvo financí, 2018). 

Prognóza tržeb vymezeného trhu CZ – NACE 23 je sestavena na základě veřejně 

dostupných dat Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí. K prognóze 

tržeb byla vybrána regresní analýza, jejíž úkolem je najít matematickou funkci, která 

vyjadřuje charakter závislosti.  

Pro účely prognózy tržeb cementářské odvětví bylo potřeba zvážit vhodný výběr 

ukazatelů. Jako vstupní oblasti pro data byly vybrány tržby vymezeného trhu, domácí 

spotřeba cementu, průměrná míra inflace, ceny stavebních prací, počet podniků ve 

stavebnictví a výdaje na dopravní infrastrukturu.  

Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu bylo zjištěno, že vývoj tržeb v odvětví 

nejvíce závisí na domácí spotřebě cementu. Lze takto soudit z toho důvodu, že koeficient 

korelace této proměnné je nejvyšší, vychází 0,972133602. Největší vzájemný vztah 

vykazují hodnoty, které se nejvíce blíží k 1.  
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Tabulka č. 17: Pearsonův korelační koeficient 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Svaz výrobců cementu, 2018, ČSÚ, 2018, Ministerstvo dopravy, 2018) 

Ukazatel Pearsonův korelační koeficient 

Domácí spotřeba cementu 0,972133602 

Průměrná míra inflace -0,050871903 

Ceny stavebních prací 0,937339702 

Počet podniků ve stavebnictví 0,522773811 

Výdaje na dopravní infrastrukturu 0,911958989 

K provedení regresní analýzy je vybrán ukazatel domácí spotřeba cementu. Vysokých 

hodnot korelačního koeficientu dosahují také ceny stavebních prací, které se v posledních 

letech zvyšují. Dalším významným ukazatelem jsou výdaje na dopravní infrastrukturu. 

Nicméně, nejedná se o tak vysokou závislost jako u domácí spotřeby cementu. Naopak 

průměrná míra inflace se jeví jako nejméně vhodný ukazatel. Je tedy zřejmé, že inflace 

neovlivňuje tržby cementárenskému průmyslu. 

Na základě vybraného ukazatele byl vytvořen lineární, exponenciální, kvadratický a 

kubický trend. V rámci strategické analýzy bylo zjištěno, že domácí spotřeba cementu 

vykazuje mírně rostoucí trend. Tržby v odvětví se v průběhu sledového období také 

výrazně zvýšili. Z hlediska předpovědi je zvolen lineární trend. Pro posouzení kvality 

regresního modelu byl dopočten index determinace, který vychází 94,51%. Čím více se 

hodnota blíží k 1, tím je závislost silnější a výstižnější. Výsledná rovnice lineárního 

trendu pro predikci je následující: 

y = 2 806 465 – 0,028350047x 

X představuje odhadovanou veličinu spotřeby cementu na domácím trhu v následujícím 

období. Následující tabulka zobrazuje predikci samotné veličiny, která slouží pro účely 

výše uvedeného vzorce. 

Tabulka č. 18: Prognóza spotřeby cementu na domácím trhu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Rok 2019 2020 2021 2022 2023 

Prognóza spotřeby cementu v kilotunách 3 707 3 819 3 933 4 051 4 172 

Po dosazení údajů do vzorce je prognóza tržeb trhu CZ-NACE 23 následující: 
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Tabulka č. 19: Prognóza tržeb CZ NACE 23 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Ministerstvo financí, 2018) 

Rok Tržby v Kč Index Meziroční růst 

Minulé období 

2010 79 406 637 x x 

2011 81 909 261 1,0315 3,15 % 

2012 84 086 295 1,0266 2,66 % 

2013 83 076 409 0,9880 -1,20 % 

2014 87 676 037 1,0554 5,54 % 

2015 96 024 502 1,0952 9,52 % 

2016 96 240 045 1,0022 0,22 % 

2017 100 470 589 1,0440 4,40 % 

2018 104 839 929 1,0435 4,35 % 

Prognóza 

2019 107 918 233 1,0294 2,94 % 

2020 111 061 075 1,0291 2,91 % 

2021 114 297 888 1,0291 2,91 % 

2022 117 631 482 1,0292 2,92 % 

2023 121 064 750 1,0292 2,92 % 

V následujících letech se předpokládá růst domácí spotřeby cementu, z toho vyplývá, že 

prognózované tržby se budou také zvyšovat. Průměrné tempo růstu tržeb v letech 2010 

až 2018 je 3,58 %. Prognóza vykazuje nižší průměrné tempo růstu, a to 2,92 %. 

2.5.1 Konkurenční síla podniku 

Níže uvedená tabulka zobrazuje diagram konkurenční síly sestavený pro oceňovanou 

společnost. Pro jednotlivé faktory jsou stanoveny různé váhy, jelikož některé faktory jsou 

považovány za důležitější než ostatní. Na základě konzultace s vedoucím oddělení 

technické podpory prodeje společnosti je stanovena váha a bodové hodnocení 

jednotlivých ukazatelů. 
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Tabulka č. 20: Konkurenční síla oceňované společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Maximální počet bodů: 6 x 30 = 180 bodů. 

Hodnocení: 117 / 180 = 65 % 

Z maximální počtu dosažených bodů získala společnost 117 bodů, což odpovídá 65 %. 

Z výsledného hodnocení vyplývá, že konkurenční síla podniku je mírně nad průměrem 

konkurentů. Pro společnost je důležitá kvalita a technická úroveň zboží. Proces kvality 

výroby cementu je kontrolován ve vlastní laboratoři. Z hlediska cenové úrovně má podnik 

výraznou převahu nad konkurencí, uvedený faktor byl zaměstnanci podniku ohodnocen 

6 body. Podnik se snaží dosáhnout nízkých cen a zároveň nabízet kvalitní výrobky. 

Naopak společnost neinvestuje do reklamy, což je pochopitelné vzhledem k předmětu 

podnikání. Kvalita managementu a výkonného personálu je zajišťována pravidelným 

školením. Vysoké hodnocení u distribuce je díky dceřiné přepravní společnosti. V rámci 

logistiky využívá společnost sice také externích přepravců, nicméně zajištění vlastní 

Českomoravský cement, a.s.
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přepravy je konkurenční výhodou. Průměrné hodnocení svědčí o tom, že společnost 

věnuje pozornost všem faktorům úspěchu. 

Z výše uvedených důvodů lze předpokládat, že tržní podíl společnosti Českomoravský 

cement, a.s. si v následujících letech udrží své průměrné tempo ve výši 3,31 %. 

Tabulka č. 21: Vývoj tržního podílu oceňované společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mařík a kol., 2018) 

 

2.5.2 Prognóza tržeb podniku 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, konkurenční síla společnosti Českomoravský 

cement, a.s. se nachází mírně nad průměrem. Vývoj tržního podílu odpovídá konkurenční 

síle podniku v minulých letech a v následujících letech se předpokládá udržení tržního 

podílu na trhu.  

Tempo růstu tržeb oceňované společnosti pro následující období je odvozeno podle 

rovnice, která vychází z prognózy celkového trhu a tržního podílu. Jedná se o následující 

vzorec: 

Tempo růstu tržeb = (Index růstu trhu * Index změny tržního podílu) – 1 

V teoretické části bylo uvedeno, že v budoucím časovém horizontu jsou tržby pouze 

odhadnuty a nelze je přesně určit. Cílem je tedy vytvořit prognózu, kterou lze považovat 

za věrohodnou. Následující tabulka zachycuje již samotnou prognózu tržeb oceňované 

společnosti za období 2019 až 2023, která vychází z předchozích kroků. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tržní 

podíl v 

%

3,96 3,96 3,32 3,2 3,17 3,04 3,31 3,42 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31
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Tabulka č. 22: Prognóza tržeb Českomoravský cement, a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mařík a kol., 2018) 

Rok 
Tržby v tis. Kč  

CZ-NACE 23 

Tempo 

růstu trhu 
Tržní podíl  

Tempo 

růstu tržeb 
Tržby v tis. Kč 

M
in

u
lo

st
 

2010 79 406 637 x 3,96 % x 3 145 224 

2011 81 909 261 3,15 % 3,96 % 3,12 % 3 243 454 

2012 84 086 295 2,66 % 3,32 % -14,03 % 2 788 396 

2013 83 076 409 -1,20 % 3,20 % -4,54 % 2 662 062 

2014 87 676 037 5,54 % 3,17 % 4,41 % 2 779 638 

2015 96 024 502 9,52 % 3,04 % 4,87 % 2 915 185 

2016 96 240 045 0,22 % 3,31 % 9,13 % 3 181 420 

2017 100 470 589 4,40 % 3,42 % 8,15 % 3 440 625 

2018 104 839 929 4,35 % 3,31 % 0,82 % 3 468 822 

P
ro

g
n
ó
za

 

2019 107 918 233 2,94 % 3,31 % 1,94 % 3 536 117 

2020 111 061 075 2,91 % 3,31 % 1,91 % 3 603 657 

2021 114 297 888 2,91 % 3,31 % 1,91 % 3 672 487 

2022 117 631 482 2,92 % 3,31 % 1,92 % 3 742 999 

2023 121 064 750 2,92 % 3,31 % 1,92 % 3 814 865 

Průměrné tempo růstu tržeb oceňované společnosti v letech 2010 až 2018 je 1,49 %. 

Nízký průměr tempa růstu ovlivňuje zejména rok 2012, kdy je zaznamenán vyšší 

meziroční pokles, a to 14,03 %. Následující rok vykazuje opět pokles, nicméně v příštím 

období tržby stoupají. Prognóza pro roky 2019 až 2023 vykazuje průměrné tempo růstu 

tržeb ve výši 1,92 %, což je oproti minulému vývoji mírně vyšší. V roce 2023 může 

společnost dosáhnout tržeb ve výši 3 814 865 tis. Kč. 

V závěru bych chtěla poukázat na Porterův model pěti sil, který zaznamenal poměrně 

vysoký meziroční nárůst spotřeby cementu v letech 2017 a 2018, a to z 3 452 kilotun na 

3 736 kilotun. V rámci předchozích let se jedná o nejvyšší nárůst. Nicméně, oceňovaná 

společnost ve zmíněném období poměrně nízký nárůst tržeb, což může svědčit o 

preferenci konkurenčních výrobků. V daném kontextu je vhodné poukázat i na vliv 

dovozu cementu. Čeští odběratelé cementu využívají především polský cement, který je 

prodáván za nižší ceny než cement český. Pokud by se v následující letech udržoval 
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zmíněný trend, je možné, že klesne tržní podíl společnosti a tempo růst tržeb by bylo 

nižší. 

Tržby oceňované společnosti pro rok 2019 momentálně nejsou dostupné. Českomoravský 

cement, a.s. zveřejní výroční zprávu za rok 2019 pravděpodobně až v prosinci 2020. 

Nicméně informace ze stavebnictví 2019 od Ministerstva průmyslu a obchodu uvádí, že 

stavebnictví v 2019 vzrostlo více než v roce 2018. Je tedy vysoce reálné, že se tržby 

oceňované společnosti budou v roce 2019 pohybovat kolem 3 500 000 tis. Kč.  
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2.6 FINANČNÍ ANALÝZA  

Následující kapitola je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví podniku 

Českomoravský cement, a.s. Účelem finanční analýzy je ověřit dlouhodobou výnosovou 

situaci, schopnost podniku existovat dlouhodobě a stanovit parametry pro finanční plán. 

Finanční analýza oceňovaného podniku zahrnuje analýzu absolutních a poměrových 

ukazatelů. V rámci finanční analýzy je provedeno srovnání s oborovými hodnotami a 

konkurenčními společnostmi.  

2.7 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje vertikální a horizontální analýzu účetních 

výkazů. Z hlediska rozvahy je vypracována analýza majetkové struktury podniku, na 

kterou navazuje finanční struktura podniku. Další část obsahuje analýzu výkazu zisků a 

ztrát.  

Analýza majetkové struktury podniku 

Tabulka č. 23: Vertikální analýza rozvahy – aktiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy Českomoravský cement, a.s., 2014 - 2018) 

AKTIVA  2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek  80,58% 76,11% 78,27% 77,80% 77,17% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,90% 1,15% 0,64% 0,51% 0,05% 

Ocenitelná práva 0,02% 0,01% 0,02% 0,07% 0,05% 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,88% 1,14% 0,62% 0,45% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek   45,03% 41,57% 42,07% 41,16% 40,42% 

Pozemky a stavby 22,78% 21,16% 22,07% 22,17% 22,36% 

Hmotné movité věci a jejich soubory 21,61% 19,66% 19,56% 18,15% 17,19% 

Dlouhodobý finanční majetek 34,65% 33,39% 35,56% 35,79% 36,87% 

Oběžná aktiva  18,65% 23,17% 21,02% 21,55% 22,19% 

Zásoby  4,65% 4,71% 5,09% 4,60% 4,13% 

Pohledávky 13,55% 18,00% 15,42% 16,28% 17,50% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 

Krátkodobé pohledávky 13,55% 17,92% 15,33% 16,19% 17,41% 

Peněžní prostředky  0,45% 0,46% 0,51% 0,67% 0,56% 

Časové rozlišení aktiv 0,77% 0,72% 0,71% 0,64% 0,64% 

Z tabulky vertikální analýzy oceňované společnosti je na první pohled patrné, že podíl 

dlouhodobého majetku na celkových aktivech je vyšší než podíl oběžného majetku. 

Majetkové složení podniku tak odpovídá skutečnosti, že se jedná o výrobní podnik, který 
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má v obchodním majetku zařazen zejména pozemky, stroje nebo výrobní zařízení, které 

jsou důležité pro provoz celé společnosti. Více než polovinu položky dlouhodobého 

majetku tvoří dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří pozemky, stavby a hmotné movité 

věci a jejich soubory. Podíl položky dlouhodobého finanční majetku na celkových 

aktivech společnosti je vysoký z toho důvodu, že oceňovaná společnost má majetkovou 

účast v mnoha dalších společnostech. Struktura vztahů mezi propojenými osobami je 

uvedena v příloze č. I. 

Nejvyšší podíl na oběžných aktivech tvoří krátkodobé pohledávky. V rámci 

dlouhodobých pohledávek vykazuje společnost pouze dlouhodobé poskytnuté zálohy ve 

výši 5 000 tis. Kč, a to v letech 2015 až 2018. Významnou část krátkodobých pohledávek 

tvoří mezi-společnostní půjčky zřízené mateřskou společností HeidelbergCement AG. 

Položka pohledávek k ovládané nebo ovládající osobě tvoří více než jednu polovinu 

krátkodobých pohledávek. Zbylou část krátkodobých pohledávek tvoří pohledávky  

Tabulka č. 24: Horizontální analýza rozvahy – aktiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy Českomoravský cement, a.s., 2014 - 2018) 

AKTIVA  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

AKTIVA CELKEM 3,05% -7,01% 1,03% -1,76% 

Dlouhodobý majetek  -2,67% -4,38% 0,43% -2,55% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 31,38% -48,27% -19,20% -89,84% 

Ocenitelná práva -22,10% -1,86% 319,53% -23,20% 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 32,57% -48,88% -27,72% -99,57% 

Dlouhodobý hmotný majetek   -4,87% -5,90% -1,16% -3,52% 

Pozemky a stavby -4,29% -3,02% 1,51% -0,91% 

Hmotné movité věci a jejich soubory -6,26% -7,49% -6,25% -6,93% 

Dlouhodobý finanční majetek -0,69% -0,98% 1,68% 1,23% 

Oběžná aktiva  28,05% -15,64% 3,57% 1,15% 

Zásoby  4,36% 0,56% -8,69% -11,84% 

Pohledávky 36,92% -20,35% 6,65% 5,60% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 36,30% -20,44% 6,69% 5,63% 

Peněžní prostředky  5,61% 3,10% 33,35% -17,79% 

Časové rozlišení aktiv -4,07% -7,77% -8,41% -2,77% 

Českomoravský cement, a.s. vykazuje v letech 2014-2015 a 2016-2017 mírný nárůst 

aktiv. Ve zbylých letech je zaznamenán pokles. Nejvyšší pokles je zaznamenán mezi roky 

2015-2016 o 7,01 %, což je o 181 640 tis. kč v absolutním vyjádření. Z detailnějšího 

pohledu lze zaznamenat, že výrazné meziroční změny vykazuje položka dlouhodobého 
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nehmotného majetku. Výroční zprávy společnosti z jednotlivých let uvádí, že daná 

položka je ovlivněna emisními povolenkami, které se považují za ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Jak již bylo zmíněno 

ve strategické analýze, výrobní společnost je povinna nakupovat emisní povolenky, 

jelikož továrna svým provozem vytváří emise skleníkových plynů. Následně je 

společnost povinna vyřadit z obchodování takové množství povolenek, které odpovídá 

vykázanému a ověřenému množství emisí skleníkových plynů v předchozím kalendářním 

roce. Největší změna u položky ostatního dlouhodobého majetku je zaznamenána 

meziročně v letech 2017-2018, a to pokles ve výši 99,57 %. V absolutním vyjádřením se 

jedná o 25 627 tis. Kč. V rámci dlouhodobého nehmotného majetku je zaznamenána 

vysoká meziroční změna u položky ocenitelná práva v letech 2016-2017. Konkrétně se 

jedná o nárůst ve výši 319,53 %, což je v absolutním vyjádření 2 861 tis. Kč. Z rozvahy 

společnosti vyplývá, že v roce 2017 bylo k dané položce vytvořeno méně opravných 

položek než ve zbylých analyzovaných letech. 

Dlouhodobý hmotný majetek postupně vykazuje klesající tendenci, což svědčí o 

opotřebení stávajícího majetku, zejména výrobního zařízení. Klesající trend vykazují 

stavby a hmotné movité věci. Jestliže zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného 

majetku přesahuje odhadovanou užitnou hodnotu, je k takovému majetku vytvořena 

opravná položka. 

V roce 2017 vznikla nová dceřiná společnost, jejíž činností je poskytování IT služeb pro 

celou skupinu HeidelbergCement AG. Českomoravský cement, a.s. je 100 % vlastníkem 

nové společnosti. Uvedenou změnu zaznamenává položka dlouhodobého finančního 

majetku meziročně v letech 2016-2017. Horizontální analýza však zaznamenává pouze 

patrný nárůst o 1,68 %, což je v absolutním vyjádření 34 014 tis. Kč.  

Oběžná aktiva v průběhu sledovaného období vykazují spíše kolísavý trend. Meziroční 

pokles je zaznamenaný v letech 2015-2016, a to 15,64 %. V absolutním vyjádření se 

jedná o 222 312 tis. Kč. Naopak největší nárůst oběžných aktiv je meziročně v letech 

2014-2015, a to 28,05 %. V absolutním vyjádření se jedná o nárůst ve výši 311 383 tis. 

Kč. V rámci krátkodobých pohledávek je podstatné zmínit pohledávky k ovládané nebo 

ovládající osobě. V roce 2015 vzrostli pohledávky k ovládané nebo ovládající osobě 

nejvíce ve sledovaném období, a to o 87,89 %. Což je 277 877 tis. Kč v absolutním 
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vyjádření. Jak již bylo zmíněno ve vertikální analýze, mezi-společnostní půjčky tvoří 

významnou část položky oběžných aktiv. Například v roce 2018 eviduje oceňovaná 

společnost vůči mateřské společnosti pohledávky v celkové výši 523 992 tis. Kč, v roce 

2017 vykazuje 578 497 tis. Kč. Podrobnější horizontální analýza ke uvedena v příloze 

diplomové práce. 

Analýza finanční struktury podniku 

Tabulka č. 25: Vertikální analýza rozvahy – pasiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy Českomoravský cement, a.s., 2014 - 2018) 

 PASIVA 2014 2015 2016 2017 2018 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál  35,85% 36,99% 41,24% 42,49% 46,47% 

Základní kapitál  16,80% 16,30% 17,53% 17,35% 17,66% 

Výsledek hospodaření minulých let  1,51% 4,76% 5,12% 5,07% 5,16% 

Nerozdělený zisk minulých let  1,51% 4,76% 5,12% 5,07% 5,16% 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-)  
12,36% 14,22% 16,76% 17,35% 20,77% 

Cizí zdroje     64,15% 63,01% 58,76% 57,51% 53,52% 

Rezervy  6,58% 7,18% 7,37% 6,52% 6,82% 

Závazky 57,57% 55,83% 51,39% 50,99% 46,70% 

Dlouhodobé závazky 50,19% 48,48% 43,51% 43,09% 38,36% 

Závazky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 
47,03% 45,64% 40,32% 39,91% 35,32% 

Odložený daňový závazek 3,16% 2,84% 3,19% 3,18% 3,03% 

Krátkodobé závazky 7,38% 7,35% 7,88% 7,90% 8,34% 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,01% 

Závazky z obchodních vztahů 4,70% 4,29% 4,70% 5,19% 5,61% 

Závazky ostatní 2,68% 2,97% 2,83% 2,70% 2,73% 

Časové rozlišení pasiv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 

Společnost Českomoravský cement, a.s. vykazuje ve všech analyzovaných letech vyšší 

podíl cizích zdrojů nad vlastním kapitálem. Z tabulky lze vyčíst, že podíl vlastního 

kapitálu na celkových pasivech má rostoucí tendenci. Naopak podíl cizích zdrojů 

v jednotlivých letech klesá. V roce 2018 je poměr mezi vlastním a cizím kapitálem téměř 

50 : 50. Výsledek hospodaření běžného účetního období postupně zvyšuje podíl na 

celkových pasiv. Podrobnější změny dané položky budou rozebrány v horizontální 

analýze pasiv. 

Významnou část cizích zdrojů tvoří závazky. Podíl krátkodobých závazků kolísá 

v jednotlivých letech pouze kolem 7 % až 8 % a jsou tvořeny zejména závazky 



62 

 

z obchodních vztahů a ostatními závazky. Naopak položka dlouhodobých závazků 

vykazuje vysoký podíl. Nicméně, dlouhodobé závazky společnosti se skládají pouze ze 

závazků k ovládané nebo ovládající osobě a odloženého daňového závazku. Z uvedeného 

je zřejmé, že oceňovaná společnosti využívá pouze mezi-společnostních půjček. 

Společnost neeviduje žádné závazky k úvěrovým institucích ani závazky z obchodních 

vztahů. 

Tabulka č. 26: Horizontální analýza rozvahy – pasiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy Českomoravský cement, a.s., 2014 - 2018) 

PASIVA 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Pasiva celkem 3,05% -7,01% 1,03% -1,76% 

Vlastní kapitál  6,33% 3,68% 4,10% 7,43% 

Základní kapitál  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření minulých let  224,70% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nerozdělený zisk minulých let  224,70% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)  
18,58% 9,58% 4,59% 17,63% 

Cizí zdroje     1,22% -13,29% -1,12% -8,56% 

Rezervy  12,43% -4,59% -10,66% 3% 

Závazky -0,07% -14,41% 0,25% -10,02% 

Dlouhodobé závazky -0,46% -16,54% 0,05% -12,55% 

Závazky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0,00% -17,86% 0,00% -13,04% 

Odložený daňový závazek -7,37% 4,57% 0,68% -6,32% 

Krátkodobé závazky 2,64% -0,35% 1,33% 3,78% 

Krátkodobé přijaté zálohy 58956% -98,87% 253,33% 135,38% 

Závazky z obchodních vztahů -5,88% 1,78% 11,75% 6,07% 

Závazky ostatní 14,23% -11,52% -3,50% -0,81% 

Časové rozlišení pasiv 677,78% -39,52% -2,36% 356% 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že se ve sledovaném období postupně navyšuje vlastní 

kapitál společnosti. Nejvyšší nárůst je zaznamenán meziročně v letech 2017 až 2018, a to 

7,43 %. V absolutní hodnotě se jedná o částku 181 960 tis. Kč. Základní kapitál 

společnost je ve výši 1 000 000 tis. Kč a v analyzovaném období se nemění.  

Účelem je zjistit, jak společnost hospodařila v minulých letech. Výsledek hospodaření 

běžného účetního období vykazuje růstovou tendenci a je pravděpodobné, že tento trend 

si společnost udrží i v následujících letech. Společnost zaznamenala v minulých letech 

růst tržeb. Nerozdělený zisk minulých let je v roce 2014 ve výši 89 931 tis. Kč. V dalších 

letech zůstává částka uvedené položky stejná, a to 292 007 tis. Kč. 
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Cizí zdroje nejvíce poklesly meziročně v letech 2015 – 2016, a to o 13,29 %. V absolutní 

hodnotě se jedná o částku 513 838 tis. Kč. Změna je způsobena snížením závazků 

k ovládané nebo ovládající osobě o 500 000 tis. Kč. Uvedená položka významně poklesla 

i v roce 2018, a to o 300 000 tis. Kč, což také způsobilo změnu ve finanční struktuře 

podniku. 

Lze říci, že závazky z obchodních vztahů jsou ve sledovaném období stabilní a 

nevykazují žádné významné výkyvy.  

Analýza výkazu zisků a ztrát 

Tabulka č. 27: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy Českomoravský cement, a.s., 2014 - 2018) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 100% 100% 100% 100% 100% 

Tržby za prodej zboží 0,31% 0,27% 0,28% 0,17% 0,08% 

Výkonová spotřeba  49,28% 48,64% 44,94% 44,84% 45,81% 

Osobní náklady 17,54% 19,15% 19,78% 18,64% 14,90% 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 7,93% 7,71% 7,99% 6,44% 5,95% 

Ostatní provozní výnosy  12,32% 10,35% 7,68% 6,94% 10,14% 

Ostatní provozní náklady 13,97% 12,54% 7,91% 6,10% 11,07% 

Provozní výsledek hospodaření 21,24% 29,64% 28,08% 31,00% 31,24% 

Finanční výsledek hospodaření 8,87% 11,13% 7,09% 6,31% 8,30% 

Výsledek hospodaření před zdaněním  30,11% 33,20% 35,17% 37,31% 39,53% 

Daň z příjmů za běžnou činnost   3,74% 3,87% 5,03% 5,42% 5,60% 

Výsledek hospodaření po zdanění   26,37% 30,01% 30,14% 31,89% 33,94% 

Hlavní výnosovou položkou společnosti Českomoravský cement, a.s. jsou tržby z prodeje 

z výrobků a služeb. Nejvyšší podíl na vybrané položce tvoří výkonová spotřeba. 

Výkonová spotřeba se v jednotlivých letech pohybuje kolem 50 %. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se jedná o výrobní společnost, tak se na výkonové spotřebě nejvíce 

podílela položka spotřeby materiálu a energie. Další významnou nákladovou položkou 

jsou osobní náklady, u kterých se společnosti od roku 2017 daří snižovat podíl. 

Podrobnější změny budou rozebrány v horizontální analýze výkazu zisku a ztráty. 

Významný podíl tvoří také provozní výsledek hospodaření. Podíl hodnoty se v letech 

2017 a 2018 vyšplhal až na 31,35 % a 31,23 %. Vysoký podíl je způsoben růstem tržeb 

společnosti. Významnou položku ve výsledovce oceňované společnosti tvoří výnosy 
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z podílů, které ovlivňují podíl finančního výsledku hospodaření. Vlivem výnosů z podílů 

má výsledek hospodaření po zdanění vyšší podíl než provozní výsledek hospodaření.  

Tabulka č. 28: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy Českomoravský cement, a.s., 2014 - 2018) 

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 4,21% 9,12% -1,17% 10,55% 

Tržby za prodej zboží -9,50% 15,12% -40,59% -46,44% 

Výkonová spotřeba  2,84% 0,83% -1,40% 12,94% 

Osobní náklady 13,77% 12,74% -6,87% -11,66% 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 1,35% 13,07% -20,37% 2,21% 

Ostatní provozní výnosy  -12,46% -19,04% -10,64% 61,40% 

Ostatní provozní náklady -6,45% -31,20% -23,76% 100,61% 

Provozní výsledek hospodaření 45,39% 3,37% 9,11% 11,41% 

Finanční výsledek hospodaření 30,71% -30,46% -12,01% 45,26% 

Výsledek hospodaření před zdaněním  14,88% 15,60% 4,85% 17,14% 

Daň z příjmů za běžnou činnost   7,98% 41,70% 6,42% 14,24% 

Výsledek hospodaření po zdanění   18,58% 9,58% 4,59% 17,63% 

Tržby z prodeje výrobků a služeb oceňované společnosti vykazují meziroční nárůst téměř 

ve všech letech. Pouze v roce 2017 je zaznamenán mírný pokles ve výši 1,17 %, což je 

37 150 tis. Kč v absolutní hodnotě. Nejvíce vzrostli tržby z prodeje výrobků a služeb 

v roce 2018, a to o 10,55 %. V absolutní hodnotě se jedná o nárůst ve výši 330 674 tis. 

Kč.  

Položka výkonové spotřeby zaznamenala v letech 2017 – 2018 nárůst o 12,94 %. 

V absolutním vyjádření vzrostla položka o 181 961 tis. Kč. Z výkazu zisku a ztráty je 

patrné, že se společnosti v roce 2018 zvýšili náklady na spotřebovaný materiál a energii. 

Dodavatelé energií a materiálu pravděpodobně zvyšují ceny a tím zvyšují náklady 

oceňované společnosti. V roce 2017 je uvedená nákladová položka ve výši 785 923 tis. 

Kč a v roce 2018 927 206 tis. Kč. Nicméně v předchozích letech je výkonová spotřeba 

poměrně stabilní a v roce 2017 je dokonce zaznamenán mírný pokles, a to o 1,40 %. 

I přes to, že se v posledních letech zvyšuje tlak na růst mezd, společnost snižuje osobní 

náklady. Danou skutečnost lze přisuzovat prudkému snižování počtu zaměstnanců. Podle 

výroční zprávy společnosti byl v roce 2017 celkový počet zaměstnanců 552. V roce 2018 

eviduje společnost pouze 494 zaměstnanců. Podle poskytnutých informací od současných 

zaměstnanců, společnost pokračovala v tomto trendu i roce 2019 a pravděpodobně bude 
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pokračovat i v roce 2020. Společnosti tak klesly osobní náklady v roce 2017 o 256 887 

tis. Kč a v roce 2018 o 68 150 tis. Kč. Společnost měla nadbytek zaměstnanců především 

na kancelářských pozicích a momentálně řeší situaci zjednodušováním administrativních 

procesů.  

Výroční zprávy podniku uvádějí, že v položkách ostatní provozní výnosy a ostatní 

provozní náklady společnost eviduje spotřebu přidělených emisních povolenek, jejichž 

spotřeba se v posledních letech neustál zvyšuje. V roce 2018 společnost eviduje spotřebu 

ve výši 275 940 tis. Kč a v roce 2017 149 972 tis. Kč. Pořízení emisních povolenek bylo 

zmíněno v souvislosti s položkou ostatního nehmotného majetku, který v roce 2018 

vykazoval pokles téměř ve výši 100 %. Naopak v rámci nákladů způsobují povolenky 

nárůst také ve výši 100 %. Ostatní provozní náklady tak vykazují v rozvaze nárůst v roce 

2018 v hodnotě 192 386 tis. Kč. Naopak jako pozitivní jev lze označit zvýšení provozních 

výnosů v roce 2018 o 61,40 %, což je 133 648 tis. Kč v absolutní hodnotě. V předchozích 

letech vykazují ostatní provozní výnosy i náklady položky klesající trend. 

Provozní výsledek oceňované společnosti má ve sledovaných letech rostoucí trend. 

Finanční výsledek hospodaření, jehož výše je ovlivňována zejména položkou podílů na 

zisku, vykazuje v letech 2016 a 2017 meziroční pokles. Konečný výsledek hospodaření 

po zdanění vykazuje meziroční nárůst ve všech letech. V absolutních hodnotách vzrostl 

výsledek hospodaření po zdanění v roce 2015 o 145 026 tis. Kč, v roce 2016 o 83 556 tis. 

Kč, v roce 2017 o 43 866 tis. Kč. a v roce 2018 176 26 tis. Kč. Čistý obrat za účetní 

období v roce 2017 mírně poklesl, a to o 1,60 %. V absolutní hodnotě se jedná o částku 

60 139 tis. Kč. Naopak v roce 2018 vzrost obrat společnosti o 459 323 tis. Kč, což je 

nejvyšší změna v analyzovaných letech. Položka čistého obratu je nejvíce ovlivněna výší 

položky tržby z prodeje výrobků a služeb. 

2.7.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů zahrnuje ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a 

aktivity. Dané ukazatele jsou srovnány s oborovými hodnotami a hodnotami 

nejvýznamnějších konkurentů. 
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Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity, které pracují s položkami oběžných aktiv a krátkodobých závazků, 

vyjadřují schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky. 

Tabulka č. 29: Ukazatele likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy uvedených společností, 2014 – 2018, MPO, 2014 - 2018) 

Ukazatele likvidity 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita  2,52 3,15 2,67 2,73 2,66 

Pohotová likvidita 1,89 2,55 2,02 2,14 2,16 

Okamžitá likvidita 0,06 0,06 0,06 0,08 0,07 

Oborové hodnoty CZ-NACE 23 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita  2,02 2,03 1,92 1,86 1,62 

Pohotová likvidita 1,45 1,39 1,29 1,27 1,1 

Okamžitá likvidita 0,45 0,47 0,42 0,43 0,35 

CEMEX Czech Republic, s.r.o. 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita  2,87 1,58 2,39 1,09 0,58 

Pohotová likvidita 2,77 1,47 2,30 1,02 0,45 

Okamžitá likvidita 0,01 1,15 0,01 0,02 0,03 

Cement Hranice, a.s. 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita  7,19 6,49 5,51 5,18 4,32 

Pohotová likvidita 6,19 5,45 4,67 4,18 3,53 

Okamžitá likvidita 2,27 2,58 2,66 1,57 1,82 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že běžná i pohotová likvidita společnosti 

Českomoravský cement, a.s. převyšovala oborové i doporučené hodnoty ve všech 

sledovaných letech. Vyšší hodnoty jsou způsobeny pohledávkami k ovládané nebo 

ovládající osobě, které tvoří v analyzovaných letech 50 % až 60 % oběžných aktiv. 

Společnost eviduje pohledávky z cash-poolingu, při kterých dochází ke vzniku půjček 

mezi podniky ve skupině. Oborové hodnoty jsou sice mírně nižší oproti oceňované 

společnosti, nicméně nejsou zaznamenány výraznější odchylky ve sledovaném období. 

V porovnání ukazatelů běžné a pohotové likvidity s konkurencí lze říci, že společnost 

Českomoravský cement, a.s. vykazuje jako jediná poměrně stabilní hodnoty, které se 

výrazně neodchylují od doporučených hodnot. CEMEX Czech Republic, s.r.o. vykazuje 

kolísavé hodnoty běžné i pohotové likvidity. U běžné likvidity je ve sledovaném období 

zaznamenán pokles z 2,87 na 0,58. Pohotová likvidita zaznamenala pokles z 2,77 na 0,45. 

V porovnání se společností Cement Hranice, a.s., vykazuje oceňovaná společnost výrazně 

lepší hodnoty běžné likvidity i pohotové likvidity, jelikož daný konkurent vykazuje až 
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příliš vysoké hodnoty těchto ukazatelů. Výše uvedené skutečnosti mohou svědčit o 

neefektivním hospodaření konkurence.  

Okamžitá likvidita vyjadřuje, zda je podnik schopen hradit své krátkodobé závazky 

z peněžních prostředků v pokladně a na běžném účtu. Okamžitá likvidita společnosti 

Českomoravský cement, a.s. vykazuje příliš nízké hodnoty. Doporučená hodnota se 

pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,5. Okamžitá likvidita je sice každý rok nízká, nicméně 

v daném případě to neznamená, že podnik není schopen hradit své krátkodobé závazky. 

Nízké hodnoty jsou ovlivněny především tím, že společnost je členem skupiny a 

nepotřebuje mít k dispozici vysoké peněžní prostředky. Jak již bylo zmíněno výše, 

v rámci skupiny HeidelbergCement je uplatňován reálný cash-pooling, který zajišťuje 

likviditu zúčastněným společnostem.  

K oborovým hodnotám okamžité likvidity se společnost nepřibližuje kvůli výše 

uvedeným skutečnostem. CEMEX Czech Republic, s.r.o. vykazuje nižší hodnoty 

okamžité likvidity než oceňovaná společnost, což lze přisuzovat skutečnosti, že daný 

konkurent je také členem skupiny. Cement Hranice, a.s. není členem skupiny má 

k dispozici až příliš hotovosti. Vysoká likvidita sice znamená sníženou schopnost úhrady 

krátkodobých závazků, nicméně může také snižovat výnosnost podniku. 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují schopnost podniku dosahovat zisku použitím vloženého 

kapitálu do podniku. Pro výpočet rentability aktiv a tržeb je použit zisk po odečtení daní 

a úroků a pro rentabilitu vlastního kapitálu je použit zisk před úroky a daní z příjmu. 

Tabulka č. 30: Ukazatele rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy uvedených společností, 2014 – 2018, MPO, 2014 - 2018) 

Ukazatele rentability 2014 2015 2016 2017 2018 

ROA - rentabilita aktiv 14,87% 17,36% 20,71% 21,44% 25,54% 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 34,48% 38,46% 40,64% 40,83% 44,71% 

ROS - rentabilita tržeb 26,49% 29,93% 30,05% 29,06% 33,91% 

Oborové hodnoty CZ-NACE 23 2014 2015 2016 2017 2018 

ROA - rentabilita aktiv 8,48% 11,43% 11,81% 11,09% 11,09% 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 10,80% 13,82% 15,00% 13,15% 14,46% 

ROS - rentabilita tržeb 9,20% 13,60% 13,97% 12,82% 13,10% 

CEMEX Czech Republic, s.r.o. 2014 2015 2016 2017 2018 

ROA - rentabilita aktiv -5,15% 3,03% 0,20% 12,13% -0,27% 
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ROE - rentabilita vlastního kapitálu  -19,73% -4,80% -11,63% 31,38% -13,75% 

ROS - rentabilita tržeb -13,66% -4,19% -5,26% 28,67% -8,05% 

Cement Hranice, a.s. 2014 2015 2016 2017 2018 

ROA - rentabilita aktiv 22,57% 26,08% 26,41% 29,88% 32,23% 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 21,44% 25,15% 25,79% 29,35% 32,51% 

ROS - rentabilita tržeb 26,87% 28,09% 28,72% 28,22% 30,23% 

Rentabilita aktiv je vyjádřena jako poměr vyprodukovaného zisku a celkového majetku 

společnosti. Oceňovaná společnost vykazuje nárůst rentability aktiv ze 14,87 % na 26 %.  

Aktiva se v průběhu sledovaného období výrazně nezměnila. Nicméně, zisk před 

zdaněním a úroky, který se nachází v čitateli vzorce, vykazuje rostoucí trend. Oborové 

hodnoty daného ukazatele jsou nižší a ve sledovaném období jsou poměrně stabilní. 

Oceňovaná společnost se odchyluje od oborových hodnot ve všech letech. CEMEX 

Czech Republic, s.r.o. vykazuje, s výjimkou roku 2017, záporné hodnoty rentability aktiv. 

Společnost Českomoravský cement, a.s. vykazuje výnosnější hodnoty oproti uvedené 

konkurenci. Naopak Cement Hranice, a.s. vykazuje vyšší rentabilitu aktiv oproti 

oceňované společnosti. 

Rentabilita vlastního kapitálu oceňované společnosti vykazuje nárůst z 34,48 % na 44,71 

%. Daný ukazatel je důležitý zejména pro vlastníky, jelikož poukazuje na to, jak podnik 

zhodnocuje vložené prostředky do podnikání. Akcionáři vyvíjí tlak na vedení podniku, 

aby co nejefektivněji využívalo zdroje kapitálu. Společnost dosáhla nejlepšího 

zhodnocení vlastního kapitálu v roce 2018,  a to ve výši 44,71 %. Oborové hodnoty jsou 

výrazně nižší ve všech sledovaných letech. Společnost vykazuje lepší rentabilitu 

vlastního kapitálu i oproti oběma konkurentům. 

Dalším sledovaným ukazatelem je rentabilita tržeb, která je vyjádřena poměrem zisku po 

zdanění s dosaženými tržbami. Oceňovaná společnost vykazuje nárůst z 26,49 % na 

33,91 %. Oborové hodnoty jsou opět nižší než hodnoty oceňované společnosti a ve 

sledovaném období jsou poměrně stabilní. Nejhorší výnosnost má opět CEMEX Czech 

Republic, s.r.o. a Cement Hranice, a.s. dosahuje přibližně stejných hodnot. 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi vlastními a cizími zdroji podniku. Podstatné 

je, že určují, z jak velké části podnik využívá k financování cizí zdroje. Obecně není 

zadluženost označována jako negativní charakteristika firmy, jelikož přispívá ke 
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zvyšování rentability. Nicméně, je zde riziko, že se společnost dostane do nepříznivé 

finanční situace a začne mít problémy s úhradou závazků. 

Tabulka č. 31: Ukazatele zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy uvedených společností, 2014 – 2018, MPO, 2014 - 2018) 

Ukazatele zadluženosti 2014 2015 2016 2017 2018 

Koeficient samofinancování 35,85% 36,99% 41,24% 42,49% 45,51% 

Celková zadluženost 64,15% 63,01% 58,76% 57,51% 54,49% 

Úrokové krytí 19,50 13,33 18,02 18,72 19,07 

Oborové hodnoty CZ-NACE 23 2014 2015 2016 2017 2018 

Koeficient samofinancování 58,19% 57,65% 57,44% 56,03% 58,48% 

Celková zadluženost 41,81% 42,35% 42,56% 43,97% 41,52% 

CEMEX Czech Republic, s.r.o. 2014 2015 2016 2017 2018 

Koeficient samofinancování 28,93% 18,55% 16,34% 38,46% 26,64% 

Celková zadluženost 71,07% 81,45% 83,66% 61,54% 73,36% 

Úrokové krytí -2,41 0,69 0,06 30,63 -0,98 

Cement Hranice, a.s. 2014 2015 2016 2017 2018 

Koeficient samofinancování 85,12% 84,00% 82,85% 82,33% 80,21% 

Celková zadluženost 14,88% 16,00% 17,15% 17,67% 19,79% 

Z výše uvedené tabulky je zřetelné, že společnost využívá k financování z větší části cizí 

zdroje. Celková zadluženost vykazuje ve sledovaném období klesající trend, a to z 64,15 

% na 54,49 %. V roce 2018 se financování podniku přibližuje k poměru 50:50. Ve 

sledovaném období se cizí zdroje podniku snížili ze 3 819 252 tis. Kč na 3 030 504 tis. 

Kč a vlastní kapitál zaznamenal nárůst z 2 134 013 tis. Kč na 2 630 966 tis. Kč. Cizí 

zdroje oceňované společnosti ovlivňuje především položka závazků k ovládané nebo 

ovládající osobě, která má ve sledovaných letech klesající trend. V rámci porovnání 

s oborovými hodnoty lze zaznamenat, že oceňovaná společnost vykazuje pouze mírně 

nižší koeficient samofinancování, a naopak vyšší celkovou zadluženost. Oborové 

hodnoty celkové zadluženosti kolísaly mezi 41 % - 44 % a koeficientu samofinancování 

kolem 60 %.  

Podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech se v průběhu sledovaného období 

zvyšoval převážně díky zvyšujícímu se výsledku hospodaření běžného účetního období. 

Jak již bylo zmíněno výše, v roce 2018 se financování společnosti Českomoravský 

cement, a.s. přibližuje k poměru 50:50. Uvedenému financování se nepřibližuje žádný 

s vybraných konkurentů. CEMEX Czech Republic, s.r.o. vykazuje ve všech letech vyšší 
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zadluženost než oceňovaná společnost. V letech 2015 a 2016 je koeficient 

samofinancování uvedeného konkurenta velmi nízký a úrokové krytí ukazuje v letech 

2014 a 2018 zápornou hodnotu, jelikož společnost vykazuje záporný výsledek 

hospodaření. Cement Hranice, a.s. vykazuje z hlediska koeficientu samofinancování 

nadpoloviční hodnoty. Kapitálová struktura daného konkurenta je složena převážně 

z vlastních zdrojů.  

Ukazatele aktivity 

Následující tabulka poměrové analýzy zobrazuje ukazatele aktivity, které sledují, zda 

podnik efektivně využívá vložené prostředky. Dané ukazatele se vyjadřují v podobě 

obratu nebo doby obratu jednotlivých položek aktiv (10). 

Tabulka č. 32: Ukazatele aktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zprávy uvedených společností, 2014 – 2018, MPO, 2014 - 2018) 

Ukazatele aktivity 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat aktiv 0,47 0,48 0,56 0,54 0,62 

Doba obratu aktiv 765,79 757,61 645,53 660,64 577,24 

Obrat zásob 10,13 10,09 10,95 11,83 14,83 

Doba obratu zásob 35,55 35,69 32,89 30,42 24,28 

Doba inkasa pohledávek odběratelů 43,91 38,17 39,25 38,02 42,11 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 56,51 55,68 50,84 52,19 49,03 

Oborové hodnoty CZ-NACE 23 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat aktiv 0,78 0,84 0,85 0,86 0,85 

Doba obratu aktiv 462,36 430,16 425,82 421,63 425,11 

Doba obratu zásob 53,78 51,81 56,51 57,17 58,4 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 78,36 81,16 88,65 98,42 111,41 

CEMEX Czech Republic, s.r.o. 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat aktiv 0,42 0,36 0,36 0,42 0,45 

Doba obratu aktiv 866,53 1005,90 1000,88 860,58 791,40 

Doba obratu zásob 11,65 11,03 8,22 31,33 17,21 

Doba inkasa pohledávek odběratelů 93,01 81,26 66,87 70,04 36,29 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 125,05 104,61 88,22 409,68 129,88 

Cement Hranice, a.s. 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat aktiv 0,68 0,75 0,74 0,86 0,86 

Doba obratu aktiv 530,08 478,63 483,98 420,53 417,39 

Doba obratu zásob 37,91 37,03 35,29 36,11 37,40 

Doba inkasa pohledávek odběratelů 56,87 53,40 59,14 53,15 51,01 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 37,68 35,74 42,50 36,09 47,24 
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Obrat aktiv je ukazatel, který měří efektivnost využití veškerých aktiv v podniku. Ve 

sledovaném období se obrat aktiv analyzované společnosti pohyboval mírně pod 

oborovými hodnotami. Nejvyšší obrat aktiv je zaznamenán v roce 2018, kdy se aktiva 

v podniku obrátili 0,62 x za rok. Naopak nejnižší obrat aktiv je zaznamenán v roce 2014, 

a to 0,47. V letech 2014 a 2018 dochází postupně ke zvyšování obratu aktiv, což je 

způsobeno nárůstem aktiv v uvedených letech.  

Na předchozí ukazatel navazuje ukazatel doba obratu aktiv, který uvádí průměrný počet 

dnů jedné obrátky. Při vyšších hodnotách obratu aktiv lze zaznamenat nižší dobu obratu 

aktiv a naopak. Společnost vykazuje ve všech letech vysokou dobu obratu aktiv. V roce 

2014 je doba obratu aktiv dokonce 766 dní. V porovnání s oborem je ukazatel vyšší, což 

znamená, že společnost hospodaří s aktivy hůře, než je v oboru běžné. Cement Hranice, 

a.s. hospodaří s aktivy lépe než analyzovaná společnost. Naopak společnost CEMEX 

Czech Republic, s.r.o. vykazuje vyšší dobu obratu aktiv než společnost Českomoravský 

cement, a.s., což znamená, že obrat aktiv je oproti oceňované společnosti nižší. 

Výrazně nižší hodnoty vykazuje doba obratu zásob, z čehož vyplývá, že společnost 

z hlediska majetkové struktury disponuje z větší části dlouhodobých majetkem. Zásoby 

společnosti jsou tvořeny materiálem, nedokončenou výrobou, výrobky a zbožím. Jedná 

se o výrobní společnost, která dlouhodobý majetek potřebuje pro každodenní chod 

podniku. Z hlediska zásob nedrží společnost příliš málo ani mnoho majetku, jelikož doba 

obratu je přibližně měsíc ve všech letech. V roce 2018 je doba obratu zásob 25 dní, což 

svědčí o zvýšené poptávce cementu. Ve sledovaném období hospodaří oceňovaná 

společnost se zásobami lépe, než je v oboru běžné. Doba obratu zásob společnosti 

CEMEX Czech Republic, s.r.o. je oproti oceňované společnosti téměř ve všech letech 

nižší. V roce 2017 je zaznamenána vyšší hodnota daného ukazatele, a to ve výši 32 dní. 

Cement Hranice, a.s. vykazuje zhruba stejné hodnoty doby obratu zásob jako společnost 

Českomoravský cement, a.s. ve sledovaném období. 

Doba obratu krátkodobých pohledávek je ovlivněna vysokými pohledávkami k ovládající 

osobě. Z hlediska plateb od zákazníků je ve výše uvedené tabulce zobrazen pouze 

ukazatel doby inkasa krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Doba inkasa 

krátkodobých pohledávek od odběratelů je v rozmezí od 38 až 44 dní. Oborové hodnoty 

jsou na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zveřejněné za celkové 
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krátkodobých pohledávky, proto je srovnání daného ukazatele bezpředmětné. Při 

porovnání z konkurencí lze zaznamenat, že Českomoravský cement, a.s. vykazuje lepší 

hodnoty doby obratu krátkodobých pohledávek. Oba konkurenti vykazují vyšší hodnoty 

oproti oceňované společnosti. Nejvyšší hodnoty vykazuje CEMEX Czech Republic, s.r.o. 

Cement Hranice, a.s. má pouze mírně vyšší hodnoty oproti oceňované společnosti.  

Z hlediska ukazatele doby splatnosti krátkodobých závazků, vykazuje oceňovaná 

společnost dobrou platební morálku a v porovnání s oborem dosahuje značně nižších 

hodnot. Doby splatnosti krátkodobých závazků je v rozmezí od 49 až 57 dní. Cement 

Hranice, a.s. nevykazuje problémy s úhradou krátkodobých závazků. V porovnání se 

společností Českomoravský cement, a.s. je na tom lépe. Naopak CEMEX Czech 

Republic, s.r.o. vykazuje vysokou dobu splatnosti krátkodobých závazků. V roce 2017 je 

doba splatnosti krátkodobých závazků konkurenta dokonce ve výši 410 dní. 

2.7.2 Zhodnocení finanční analýzy 

Úkolem finanční analýzy bylo prověřit finanční zdraví oceňovaného podniku. Pro 

potřeby ocenění lze říci, že podnik je finančně zdraví. V některých oblastech byly 

zaznamenány horší hodnoty a v některých naopak lepší. Z celkového pohledu nebyly 

zjištěny výrazné nedostatky.  

V rámci absolutních ukazatelů bylo zjištěno, že společnost snižuje mzdové náklady, 

jelikož má nadbytek zaměstnanců. S uvedeným trendem je nutné počítat i v následujících 

letech. Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazuje růstovou tendenci. 

Společnost postupně snižuje dlouhodobé závazky vůči mateřské společnosti. Růst 

zaznamenávají ostatní provozní náklady i výnosy, které zahrnují spotřebu emisních 

povolenek. Snižují se tržby z prodeje zboží. Uvedenou položku lze označit za doplňkovou 

činnost, která nesouvisí s hlavní činností podniku. Tržby z prodeje výrobků a služeb se 

ve sledovaném období zvyšují. 

Z poměrových ukazatelů vyplynulo, že oceňovaná společnost vykazuje lepší hodnoty 

oproti konkurenci. Nejhorší hodnoty u všech poměrových ukazatelů vykazuje společnost 

CEMEX Czech Republic, s.r.o. Naopak příznivé hodnoty vykazuje Cement Hranice, a.s. 

Výjimku tvoří ukazatelé likvidity, které má Cement Hranice, a.s. příliš vysoké.  
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2.8 SWOT analýza 

Na závěr strategické analýzy bude provedena SWOT analýza. V rámci analýzy vnitřního 

prostředí jsou zhodnoceny silné a slabé oceňované společnosti. Analýza vnějšího okolí 

představuje příležitosti a hrozby pro společnost. 

Tabulka č. 33: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

• Silné postavení na trhu 

• Vlastní dobývací prostory 

• Kvalifikovaní zaměstnanci 

• Neexistence substitutu 

• Poskytování odborného poradenství 

• Vysoké bariéry vstupu na trh 

• Zájem o ochranu klimatu a biodiverzity 

• Dceřiná společnost zajišťuje přepravu 

k zákazníkům 

• Růst výsledku hospodaření běžného 

období 

• Snižování mzdových nákladů 

• Podnik nemá dostatečnou vyjednávací 

sílu vůči dodavatelům, aby si vyjednal 

lepší ceny  

• Problematické je zadávání veřejných 

zakázek 

• Při těžbě dochází k 

negativním zásahům do přírody, což 

vyžaduje tvorbu rezerv na rekultivaci 

• Stárnoucí pracovní síla 

• Méně produktivní pracovní síla 

• Nižší využití disponibilního majetku 

 

Příležitosti Hrozby 

• Růst spotřeby cementu 

• Schopnost udržet si podíl na českém trhu 

• Neustále zkvalitňovat podávání 

technických informací a udržovat si tak 

náskok před konkurencí 

• Získání nových významných zakázek 

 

• Zvyšování cen vstupů 

• Činnost podniku má negativní vliv na 

životní prostředí 

• Legislativní změny 

• Zahraniční konkurence, která poskytuje 

levnější cement 

 

Silné a slabé stránky 

Společnost Českomoravský cement, a.s. je charakteristická svým silným postavením na 

trhu a má k dispozici vlastní dobývací prostory, což lze označit za velmi silnou stránku. 

Z prognózy vývoje tržeb vyplynulo, že společnost si dlouhodobě udržuje stabilní podíl 

na trhu. Vstup do cementářského odvětví je omezen vysokými bariérami vstupu na trh, 
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proto je vysoká pravděpodobnost, že se nový konkurent v nejbližších letech na trhu 

neobjeví. Oceňovaná společnost se soustředí na zájmy zákazníků a prostřednictvím svých 

kvalifikovaných zaměstnanců je schopna podat odborné poradenství odběratelů 

stavebního materiálu. Důležitou zmínkou strategické analýzy bylo, že cement nemá 

substitut. Nelze ho tedy nahradit jiným stavebním materiálem. Nehrozí tedy, že by 

zákazník využíval různé náhrady, jak je tomu někdy v jiných odvětví. Ve sledovaném 

období roste společnosti výsledek hospodaření za účetní období. Náklady jsou snižovány 

prostřednictvím mzdových nákladů, jelikož společnost má nadbytek zaměstnanců. Za 

silnou stránku lze označit i vlastní dceřinou společnost využívanou pro přepravu cementu. 

Ze strategické analýzy vyplynulo, že dodavatelé mohou snižovat zisky svým odběratelům 

prostřednictvím zvyšováním cen vstupů. V rámci slabých stránek je proto uvedeno, že 

podnik nemá dostatečnou vyjednávací sílu vůči dodavatelům. V rámci PEST analýzy 

bylo poukazováno na problematické zadávání veřejných zakázek a tvorbu rezerv pro 

rekultivace. Další slabou stránkou výrobní společnosti je stárnoucí pracovní síla, jelikož 

celý proces výroby vyžaduje dostatečný počet kvalifikovaných dělníků. Starší 

zaměstnanci mohou vykazovat nižší produktivitu.  

Příležitosti a hrozby 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil poukazuje na rostoucí spotřebu cementu 

v posledních letech. Z uvedeného vyplývá, že se v České republice v posledních letech 

více staví. Neustále vznikají nové betonárny, které odebírají cement. Společnost tak může 

získat nové kontakty s dalšími partnery a zvyšovat tak tržby. Náskok před konkurencí si 

může společnost udržovat prostřednictvím neustálého vylepšování technických 

informací. 

Z hlediska hrozeb lze připomenout Porterovu analýzu pět sil, která poukazovala na 

problematiku zvyšování cen vstupů. Z ekologického hlediska je třeba zmínit, že 

cementárny mají vliv na čistotu ovzduší. V dnešní době sice existují vyspělejší 

technologie, které snižují emise, nicméně stále se jedná významnou hrozbu. Ve 

strategické analýze byl zmíněn vliv dovozu cementu z Polska. Polské cementárny jsou 

označovány jako hrozba, jelikož nabízí cement za nižší ceny než domácí výrobci 

cementu. 



75 

 

2.9 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

V rámci procesu oceňování podniku je potřebné rozdělit aktiva na provozně potřebná a 

nepotřebná. Důvodem pro rozčlenění je skutečnost, že některá aktiva společnosti 

nesouvisí s hlavním podnikatelským zaměřením. Hodnota majetku se tak nepromítne do 

výsledného výnosového ocenění. U dlouhodobého majetku je podstatné zaměřit se 

především na dlouhodobý finanční majetek. Součástí dlouhodobého finančního majetku 

oceňovaného podniku jsou podíly v ovládaných osobách, podíly v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem a ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly. Ostatní dlouhodobé 

cenné papíry jsou vyčleněny z provozně nutných aktiv, jelikož nemají přímou vazbu 

k základní činnosti podniku. Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem jsou 

v provozně nutných aktivech zanechána, protože zde dochází k propojení hlavní činnosti 

oceňované společnosti a dceřiných společností. U dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku nebyla nalezena položka, která by nesouvisela s hlavní činností podniku. 

Další přebytečným aktivem mohou být peněžní prostředky. Vzhledem k nízké okamžité 

likviditě společnosti, není nutné danou položku upravovat. Již z finanční analýzy 

vyplynulo, že společnost nedrží přebytečné množství peněžních prostředků. Veškerý 

krátkodobý finanční majetek je považován za provozně nutný. 

Tabulka č. 34: Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mařík a kol., 2018, s. 148) 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

+ Dlouhodobý nehmotný majetek 53 714 70 567 36 506 29 497 2 998 

+ Dlouhodobý hmotný majetek 2 680 963 2 550 427 2 399 991 2 372 191 2 288 779 

+ Dlouhodobý finanční majetek 2 062 662 2 048 466 2 028 454 2 082 466 2 087 815 

Dlouhodobý majetek provozně nutný 4 797 339 4 669 460 4 464 951 4 484 154 4 379 592 

+ Zásoby 276 937 289 006 290 629 265 373 233 959 

+ Pohledávky 806 755 1 104 582 879 779 938 261 990 796 

+ Provozně nutná výše peněz 26 498 27 985 28 853 38 476 31 631 

+ Ostatní aktiva 45 761 43 897 40 488 37 082 36 056 

- Krátkodobé závazky neúročené 439 283 450 865 449 288 455 263 472 455 

- Ostatní pasiva 27 210 127 124 566 

Pracovní kapitál provozně nutný 716 641 1 014 395 790 334 823 805 819 421 

Investovaný kapitál provozně nutný 5 513 980 5 683 855 5 255 285 5 307 959 5 199 013 
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Provozně nutný dlouhodobý majetek je určen součtem dlouhodobého nehmotného, 

hmotného a finančního majetku. Pracovní kapitál provozně nutný je vypočítán jakou 

součet zásob, pohledávek, provozně nutné výše peněz, ostatních aktiv a následného 

odečtení krátkodobých neúročených závazků a ostatních pasiv. Součtem provozně 

nutného a dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu byl získán investovaný kapitál 

provozně nutný. 

2.10 Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Pro další výpočty diplomové práce je potřebné znát korigovaný provozní výsledek 

hospodaření. Následující tabulka zobrazuje korigovaný provozní výsledek hospodaření 

ve sledovaném období. Z provozního výsledku hospodaření jsou odečteny tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu. Následně je přičtená zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu. Pokud podnik eviduje mimořádné náklady nebo 

výnosy pod položkami jiné provozní náklady a výnosy, je nutné je odečíst. Tržby za zboží 

a náklady na prodané zboží jsou neprovozního charakteru. Jinými slovy jedná se 

doplňkovou činnosti, která nesouvisí s hlavní činností podniku. Z uvedeného důvodu je z 

provozního výsledku hospodaření odečtena obchodní marže. 

Tabulka č. 35: Výpočet KPVH v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mařík a kol., 2018, s. 201) 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní výsledek hospodaření 592 646 861 675 890 725 971 845 1 082 712 

Vyloučení VH z prodeje majetku 7 810 37 325 11 136 24 320 28 463 

Obchodní marže 132 583 2 922 -15 401 -16 009 

Vyloučení mimořádných výnosů 268 792 199 671 174 503 153 616 279 241 

Vyloučení mimořádných nákladů 274 184 237 080 198 939 175 085 305 057 

Korigovaný provozní VH 590 096 861 176 901 103 984 395 1 096 074 

 

2.11 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Následující kapitola se zaměřuje na vybrané generátory podniku. Jak již bylo zmíněno 

v teoretické části práce, generátory hodnoty v souhrnu tvoří hodnotu podniku. 

2.11.1 Prognóza tržeb 

Prognóza tržeb společnosti Českomoravský cement, a.s. byla stanovena v rámci 

strategické analýzy. 
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2.11.2 Provozní zisková marže 

Provozní zisková marže je vyjádřena jako podíl korigovaného provozního výsledku 

hospodaření před odpisy a tržbami. Jedná se o nástroj, který slouží k prognóze 

korigovaných provozních zisků. Provozní zisková marže je počítána ve dvou variantách, 

a to shora a zdola. 

Provozní zisková marže shora 

Tabulka č. 36: Výpočet ziskové marže shora 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V minulém období vykazuje oceňovaná společnost dobré výsledky ziskové marže. Z výše 

uvedené tabulky lze zaznamenat, že zisková marže měla rostoucí tendenci. Ve 

sledovaném období vzrostla z 29,19 % na 37,54 %. Průměr je ovlivněn rokem 2014, kdy 

je zaznamenán výrazně nižší provozní výsledek hospodaření než ve zbylých letech. 

Výrazný skok lze vyčíst z předchozí tabulky – výpočet KPVH v tis. Kč. V následujících 

letech se předpokládá růstový trend ziskové marže v průměrné výši 39,60 %. Průměr je 

mírně vyšší oproti minulému období.  

Provozní zisková marže zdola 

V následující tabulce je znázorněn výpočet provozní ziskové marže zdola. 

 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Zisková marže 29,19% 37,23% 36,29% 34,48% 37,54% 39,00% 39,00% 40,00% 40,00% 40,00%

Průměr

KPVH před 

odpisy v tis. Kč
811 244 1 085 303 1 154 515 1 186 177 1 302 316 1 379 086 1 405 426 1 468 995 1 497 200 1 525 946

Průměrné tempo 

růstu 

34,94% 39,60%

3,75%10,61%
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Tabulka č. 37: Výpočet ziskové marže zdola 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výkony jsou dané prognózou tržeb, která byla zpracována v rámci strategické analýzy. 

Průměrné tempo pro následující období je ve výši 1,92 %. Podíl na tržbách si udržuje 100 

% výši, a to jak v minulém, tak i budoucím období. Budoucí vývoj výkonové spotřeby je 

stanoven jako geometrický průměr za minulé období. Podíl na tržbách dané položky je 

výši 46,31 % v analyzovaném období. 

Položka osobních nákladů není vypočítána jako geometrický průměr, jelikož společnost 

v posledních letech vykazuje trend snižování osobních nákladů a s tím souvisejících 

snižování počtu zaměstnanců. Uvedená skutečnost vyplynula ze strategické analýzy. 

Předpokládá se, že společnost nebude v dlouhodobě snižovat osobní náklady, jelikož pro 

činnost podniku je potřebná určitá výše zaměstnanců. Od roku 2020 by mohli mzdové 

náklady společnosti vykazovat opět růstový trend vlivem zejména zvyšováním mezd. 

2.11.3 Analýza a prognóza pracovního kapitálu 

Již v teoretické části bylo zmíněno, že pro účely oceňování je potřeba upravit tvar 

ukazatele pracovního kapitálu. Jedná se o generátor hodnoty, který bude následně využit 

pro sestavení finančního plánu. Pro výpočet analýzy a prognózy pracovního kapitálu je 

Podíly z tržeb 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Výkony v tis. Kč 2 790 039 2 912 321 3 195 665 3 132 070 3 422 673 3 539 653 3 607 261 3 696 159 3 786 742 3 868 680

Podíl z tržeb 100,00% 99,83% 99,27% 100,10% 101,26% 100,10% 100,10% 100,10% 100,10% 100,10%

Roční tempo růstu 4,38% 9,73% -1,99% 9,28% 3,42% 1,91% 2,46% 2,45% 2,16%

Průměrné tempo růstu

Výkonová spotřeba v 

tis. Kč
1 366 478 1 406 798 1 419 667 1 384 002 1 568 832 1 637 576 1 668 854 1 700 729 1 733 383 1 766 664

Podíl z tržeb 48,98% 48,39% 44,75% 44,14% 45,26% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31%

Roční tempo růstu 2,95% 0,91% -2,51% 13,35% 4,38% 1,91% 1,91% 1,92% 1,92%

Průměrné tempo růstu

Osobní náklady v tis. 

Kč
502 027 556 645 627 554 584 443 516 293 477 376 486 494 495 786 524 020 534 081

Podíl z tržeb 17,99% 19,15% 19,78% 18,64% 14,90% 13,50% 13,50% 13,50% 14,00% 14,00%

Roční tempo růstu 10,88% 12,74% -6,87% -11,66% -7,54% 1,91% 1,91% 5,69% 1,92%

Průměrné tempo růstu

KPZ před odpisy v tis. 

Kč
811 244 1 085 303 1 154 515 1 186 177 1 302 316 1 379 086 1 405 426 1 468 995 1 497 200 1 525 946

Zisková marže z KPZ 

před odpisy 

dopočítaná
29,19% 37,23% 36,29% 34,48% 37,54% 39,00% 39,00% 40,00% 40,00% 40,00%

2,48%

2,41%

0,78%

4,95%

2,94%

2,06%
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využit ukazatel doby obratu, konkrétně doba obratu zásob, pohledávek a krátkodobých 

závazků ve dnech. Doba obratu uvedených položek je odhadována podle minulých 

průměrných dob obratů. 

Tabulka č. 38: Doba obratu ve dnech 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doba obratu ve dnech 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Zásoby 36 36 33 31 25 33 33 33 33 33 

Pohledávky 106 139 101 110 105 113 113 113 113 113 

Krátkodobé závazky 58 57 52 53 50 54 54 54 54 54 

Doba obratu zásob vykazuje v minulém období mírně klesající trend. Daný ukazatel 

nejvíce ovlivňuje nedokončená výroba a samostatné výrobky a zboží. I přes to, že 

spotřeba cementu v čase rostla, položka nedokončené výroby a výrobků a zboží klesá. 

Prognóza doby obratu zásob je pro budoucím období stanovena na dní 33. Jedná se o 

průměrnou hodnotu z minulého období. 

V rámci dlouhodobých pohledávek eviduje společnost pouze dlouhodobé poskytnuté 

zálohy ve výši 5 000 tis. Kč téměř ve všech letech. Naopak krátkodobé pohledávky 

zaznamenávají nárůst z 806 755 tis. Kč na 985 796 tis. Kč. Z uvedená vyplývá, že doba 

obratu pohledávek je ovlivněna zejména krátkodobými pohledávkami. Podrobné účetní 

výkazy oceňované společnosti jsou v příloze diplomové práce. Nejvyšší doba obratu 

pohledávek je zaznamenána v roce 2015, a to 139 dní. Daný rok ovlivňuje vyšší průměr 

v plánovaném období. Prognóza doby obratu pohledávek stanovena na 113 dní. 

Ukazatel krátkodobých závazků vykazuje nejhorší hodnoty v letech 2014 a 2015. 

V následujících letech vykazuje ukazatel mírné zlepšení, jeho hodnota kolísá mezi 50 až 

53. Průměrná hodnota pro budoucí období je stanovena na 54 dní.  

V plánovaném období je vyjádřeno zhoršení jednotlivých ukazatelů vůči poslednímu 

roku. Z důvodu očekávaného poklesu ekonomiky jsou pro budoucí období naplánovány 

horší veličiny. 
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Tabulka č. 39: Upravený pracovní kapitál pro minulé období 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Zásoby 276 937 289 006 290 629 265 373 233 959 

Pohledávky 806 755 1 104 582 879 779 938 261 990 796 

Peněžní prostředky nutné 26 498 27 985 28 853 38 476 31 631 

Časové rozlišení aktivní 45 761 43 897 40 488 37 082 36 056 

Krátkodobé závazky 439 283 450 865 449 288 455 263 472 455 

Časové rozlišení pasivní 27 210 127 124 566 

Upravený pracovní kapitál 716 641 1 014 395 790 334 823 805 819 421 

Výše uvedená tabulka zobrazuje pracovní kapitál pro minulé období. Následující krok 

zahrnuje určení upraveného pracovního kapitálu pro budoucí období. Zásoby, 

pohledávky a krátkodobé závazky jsou vypočítány na základě prognózovaných tržeb a 

odhadnutých ukazatelů obratu. Hodnoty časového rozlišení se obtížněji určují a z tohoto 

důvodu jsou ponechány ve výši poslednímu známému roku. Koeficient náročnosti růstu 

tržeb na růst pracovního kapitálu je určen jako podíl rozdílu hodnot upraveného 

pracovního kapitálu a tržeb v budoucím období. 

Tabulka č. 40: Upravený pracovní kapitál pro budoucí období 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 2019 2020 2021 2022 2023 

Zásoby 319 704 325 810 332 033 338 408 344 906 

Pohledávky 1 094 743 1 115 653 1 136 962 1 158 791 1 181 040 

Peněžní prostředky nutné 34 005 34 654 35 316 35 994 36 685 

Časové rozlišení aktivní 36 056 36 056 36 056 36 056 36 056 

Krátkodobé závazky 523 152 533 144 543 327 553 759 564 391 

Časové rozlišení pasivní 566 566 566 566 566 

Upravený pracovní kapitál 960 790 978 463 996 474 1 014 925 1 033 730 

Koeficient náročnosti růstu tržeb 

na růst pracovního kapitálu 

  
21,08% 

Pro položku upraveného pracovního kapitálu je naplánován v roce 2019 nárůst oproti 

předchozímu období ve výši 141 369 tis. Kč. Výrazná změna je způsobena vyššími 

plánovanými hodnotami obratu zásob, pohledávek a závazků. Zhoršení již bylo 

vysvětleno výše – tabulka č. 41 doba obratu ve dnech. Naopak roky 2020 až 2023 počítají 

s nižším tempem růstu. 
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2.11.4 Analýza a prognóza investic do dlouhodobého majetku 

Při rozdělení majetku bylo zmíněno, že společnost nevlastní dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek, který nevyužívá ke své podnikatelské činnosti. Oceňovaná společnost 

vykazuje v rozvaze dlouhodobý majetek, stavby i samostatné movité věci. Pro zmíněné 

položky je nezbytné stanovit investiční náročnost z tržeb. Investiční náročnost je 

vyjádřena podílem součtem investic u jednotlivých položek a celkovými tržbami.  

Celkový součet tržeb od roku 2014 do roku 2018 je 15 504 710 tis. Kč. Na základě 

vypočítaného minulého koeficientu a prognózou tržeb je možno provést odhad investic 

netto pro růst tržeb v budoucím období. Celkový součet prognózy tržeb od roku 2019 do 

roku 2023 je 18 370 125 tis. Kč. 

Tabulka č. 41: Odhad investic netto pro budoucí období 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Majetek 

Minulý 

koeficient 

náročnosti 

Odhad investic netto pro růst 

tržeb v letech 2019 - 2023 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,01% 1 837 

Stavby 0,41% 75 317 

Samostatné movité věci 2,71% 497 830 

Celkem 3,13% 574 984 

Odhad budoucích investic do dlouhodobého majetku je obtížná část oceňovacího procesu. 

Pro budoucí existenci podniku jsou investice nezbytnou podmínkou. Výše uvedená 

tabulka znázorňuje odhad provedený pomocí doporučeného postupu dle Maříka a kol. 

(2018, s. 169). V daném případě je vhodné zvážit i názory zaměstnanců podniku. 

Management podniku klade důraz na úsporu podnikových financí. Podle informací 

podniku jsou při výběru dodavatelů preferovány společnosti, které nabízejí nejnižší cenu. 

Odhad investic dle managementu podniku je mírně nižší než vypočítaný odhad. 

V následujících letech nemá podnik v plánu investovat do staveb. Výsledný odhad je 

stanoven na základě průměrné hodnoty těchto dvou odhadů. Kromě staveb, které jsou 

převzaty na základě názoru managementu. 
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Tabulka č. 42: Výsledný odhad investic netto 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Majetek 
Odhad investic dle managementu 

podniku  

Výsledný 

odhad 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 300 1 568 

Stavby 0 0 

Samostatné movité věci 410 000 452 427 

Celkem 371 300 453 995 

Koeficient náročnosti tržeb na investice do dlouhodobého majetku je výši 2,47 % a je 

určen podílem výsledného odhadu a celkovými budoucími tržbami. Následující tabulka 

zobrazuje souhrnné výsledky prognózy investic do dlouhodobého majetku. 

Tabulka č. 43: Souhrnná tabulka dlouhodobého majetku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Investice celkem 2019 2020 2021 2022 2023 

Odpisy 234 347 258 870 273 392 297 915 312 438 

Zůstatková hodnota 1 860 468 1 951 267 2 042 066 2 132 865 2 223 664 

Celkové investice netto do DM 90 799 90 799 90 799 90 799 90 799 

Celkové investice brutto do DM 325 146 349 669 364 191 388 714 403 237 

 

V rámci rozdělení aktiv bylo zmíněno, že majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným 

vlivem jsou v provozně nutných aktivech ponechána. Danou položku je nutné zařadit do 

provozně nutného investovaného kapitálu. Jelikož společnost momentálně neplánuje 

zřizovat účast v dalších společnostech, je daná položka naplánována v poslední známé 

výši, a to 2 087 815 tis. Kč. 

2.11.5 Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu 

Nyní je nutné provést analýzu rentability provozně nutného investovaného kapitálu. 

Pokud je stanovena prognóza investic a odpisů, je možno vypočítat korigovaný provozní 

výsledek hospodaření po odpisech a dani. V následujících letech se předpokládá udržení 

daňové sazby ve výši 19 %. Zisková marže je vyjádřena podílem korigovaného 

provozního výsledku hospodaření po odpisech a dani a tržbách. Tempo růstu KPVH 

v minulém období je výši 14,23 % a do budoucna bylo na základě výpočtů zaznamenáno 

tempo růstu ve výši 2,59 %. Vysoké tempo růstu v minulém období je způsobeno nízkým 

provozním výsledkem hospodaření v roce 2014. Rentabilita investovaného kapitálu 
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vykazuje mírně rostoucí trend v plánovaném období, což lze přisuzovat zvyšujícím se 

tržbám.  

Tabulka č. 44: Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrátku investovaného kapitálu je vhodné porovnat s výsledky finanční analýzy, 

konkrétně s obrátkovostí aktiv. Uvedené položky by měli vykazovat podobně stejné 

hodnoty. Obrat aktiv společnosti je v minulém období v rozmezí od 0,47 až 0,62. Obrátka 

investovaného kapitálu je v rozmezí od 0,52 až 0,65. Při porovnání těchto dvou ukazatelů 

nejsou zaznamenány výrazné odchylky.  

2.11.6 Předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty 

Následující krok zahrnuje předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty, a to pomocí 

následujícího vzorce. Kalkulovaná úroková míra byla odhadnuta na 10 %. 

 

𝐻 =
𝐹𝐶𝐹𝑡

𝑖 − 𝑔
=

𝑋𝑡−1 ∗ (1 + 𝑔) ∗ 𝑟𝑍𝑀𝑥 ∗ (1 − 𝑑) − 𝑋𝑡−1 ∗ 𝑔 ∗ (𝑘𝑊𝐶 + 𝑘𝐷𝑀𝑛)

𝑖𝑘 − 𝑔
 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Daňová sazba 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

KPVZ po odpisech a dani 477 978 697 553 729 893 797 360 887 820

Zisková marže 17,20% 23,93% 22,94% 23,17% 25,59%

Tempo růstu KPVH

Investovaný kapitál 5 513 980 5 683 855 5 255 285 5 307 959 5 199 013

Obrátka investovaného kapitálu x 0,5286898 0,5597293 0,6546981 0,6535133

Rentabilita investovaného kapitálu 12,65% 12,84% 15,17% 16,73%

2019 2020 2021 2022 2023

Daňová sazba 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

KPVZ po odpisech a dani 927 238 928 711 968 438 971 421 982 941

Zisková marže 26,22% 25,77% 26,37% 25,95% 25,77%

Tempo růstu KPVH

Investovaný kapitál 4 909 073 5 017 545 5 126 355 5 235 605 5 345 209

Obrátka investovaného kapitálu 0,6672078 0,7203228 0,7182112 0,7163934 0,713698

Rentabilita investovaného kapitálu 17,50% 18,56% 18,94% 18,59% 18,39%

14,23%

2,59%
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Tabulka č. 45: Předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Generátor hodnoty  Označení Hodnota 

Tempo růstu tržeb  g  1,92 % 

Zisková marže po odpisech a po dani  𝑟𝑍𝑀 26,02 %  

Náročnost růstu tržeb na: 

- růst pracovního kapitálu 

- růst dlouhodobého majetku 

𝑘Č𝑃𝐾 

𝑘𝐷𝑀 

21,08 % 

54,64 % 

Investice netto celkem   75,72 %  

Kalkulovaná úroková míra  i 10 %  

Hodnota podniku brutto  H 8 597 809 tis. Kč  

Výše uvedená tabulka stanovuje předběžnou hodnotu podniku v brutto výši. Průměrné 

hodnoty generátorů jsou stanoveny na základě strategické analýzy a analýzy minulého 

vývoje. Zisková marže po odpisech a daních je stanovená jako průměrná hodnota pro 

plánované období. Celkové investice netto jsou určeny jako součet náročnosti pracovního 

kapitálu a dlouhodobého majetku. Hodnota podniku brutto je ve výši 8 597 809 tis. Kč.  
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3 FINANČNÍ PLÁN 

Sestavení kompletního finančního plánu je dalším krokem procesu oceňování. Finanční 

plánování zahrnuje plánovanou výsledovku, rozvahu a výkaz peněžních toků. Podkladem 

pro sestavení finančního plánu jsou předchozí generátory hodnoty, na základě kterých 

jsou již naplánované stěžejní položky. Plánované účetní výkazy zahrnují pro přehlednost 

poslední známé údaje, v daném případě se jedná o rok 2018. 

3.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Tabulka č. 46: Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Hlavní činnost - náklady a výnosy spojené s provozním majetkem 

Výkony 3 422 673 3 539 653 3 607 261 3 696 159 3 786 742 3 868 680 

Výkonová spotřeba 1 568 832 1 637 576 1 668 854 1 700 729 1 733 383 1 766 664 

Přidaná hodnota 1 853 841 1 902 077 1 938 407 1 995 430 2 053 359 2 102 016 

Osobní náklady 516 293 477 376 486 494 495 786 524 020 534 081 

Daně a poplatky 24 266 24 436 24 604 24 771 24 936 25 100 

Odpisy 206 242 234 347 258 870 273 392 297 915 312 438 

Ostatní provozní 

položky  
10 966 21 180 21 883 5 879 7 204 16 890 

KPVH 1 096 074 1 144 739 1 146 556 1 195 603 1 199 285 1 213 508 

Náklady na cizí kapitál   

Nákladové úroky 75 831 56 800 56 800 48 280 48 280 48 280 

Vedlejší činnost - náklady a výnosy spojené s neprovozním majetkem 

Výnosy z DFM 310 354 329 600 329 600 329 600 329 600 329 600 

Výnosové úroky 7 590 2 307 2 307 2 312 2 315 2 318 

VH z neprovozního 

majetku 
317 944 331 907 331 907 331 912 331 915 331 918 

Celkový výsledek hospodaření 

Celkový VH před 

daní 
1 370 216 1 419 846 1 421 663 1 479 235 1 482 920 1 497 146 

Daň 193 961 269 771 270 116 281 055 281 755 284 458 

VH za účetní 

období po dani 
1 176 236 1 150 075 1 151 547 1 198 180 1 201 165 1 212 688 

Mezi položky výsledovky, které jsou již naplánované na základě generátorů hodnoty, 

spadá obchodní marže, výkony, výkonová spotřeba a přidaná hodnota. Korigovaný 

provozní výsledek hospodaření je získán odečtením osobních nákladů, daní a poplatků, 

odpisy a ostatními provozními položkami od přidané hodnoty. Další krok zahrnuje 
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naplánovaní nákladů na cizí kapitál. Společnost vykazuje ve výsledovce nákladové úroky 

z půjčky od mateřské společnosti. Průměrné náklady na cizí kapitál jsou ve výši 2,84 %. 

Nákladové úroky jsou vypočítány jako součin průměrné úrokové sazby a plánované výše 

úvěru. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku tvoří přijaté dividendy dceřiných 

společností ve výši 310 mil. Kč v roce 2018. Uvedená položka je doplněna podle 

minulých hodnot, a to na základě geometrického průměru. Výnosové úroky představují 

opět úroky z cashpoolingu. Průměrná úroková sazba v minulém období byla ve výši 0,40 

%. Výnosové úroky jsou stanoveny jako součin průměrné úrokové sazby a pohledávek 

k zúčastněným osobám v minulém období a krátkodobého finančního majetku. Daň 

z příjmu pro plánované období je stanovena ve výši 19 %. Výsledek hospodaření před 

daní vykazuje postupně rostoucí trend. 

3.2 Plánovaná rozvaha 

Tabulka č. 47: Plánovaná rozvaha – aktiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

AKTIVA v tis. Kč 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Aktiva celkem 5 662 036 5 895 406 5 954 375 6 013 873 6 074 059 6 134 801 

Dlouhodobý majetek  4 369 594 4 410 898 4 442 202 4 473 506 4 504 810 4 536 114 

Dlouhodobý NM 2 998 3 311 3 624 3 937 4 250 4 563 

Dlouhodobý HM 2 288 779 2 319 770 2 350 761 2 381 752 2 412 743 2 443 734 

Pozemky a stavby 1 266 170 1 206 676 1 147 182 1 087 688 1 028 194 968 700 

Pozemky 472 964 472 964 472 964 472 964 472 964 472 964 

Stavby 793 206 733 712 674 218 614 724 555 230 495 736 

Samostatné movité 

věci 
973 465 1 063 950 1 154 435 1 244 920 1 335 405 1 425 890 

Ostatní DHM 2 747 2 747 2 747 2 747 2 747 2 747 

Poskytnuté zálohy na 

DHM 
46 397 46 397 46 397 46 397 46 397 46 397 

Dlouhodobý FM 2 087 817 2 087 817 2 087 817 2 087 817 2 087 817 2 087 817 

Provozně nepotřebný 2 087 817 2 087 817 2 087 817 2 087 817 2 087 817 2 087 817 

Provozně potřebný 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva  1 256 386 1 448 452 1 476 117 1 504 311 1 533 193 1 562 631 

Zásoby  233 959 319 704 325 810 332 033 338 408 344 906 

Pohledávky 990 796 1 094 743 1 115 653 1 136 962 1 158 791 1 181 040 

Peněžní prostředky 

provozně potřebné 
31 631 34 005 34 654 35 316 35 994 36 685 

Peněžní prostředky 

provozně nepotřebné 
0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení  36 056 36 056 36 056 36 056 36 056 36 056 
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V plánované rozvaze se na straně aktiv ukázala prognóza investic do dlouhodobého 

majetku. Plánovaná hodnota dlouhodobého nehmotného majetku a samostatných 

movitých věcí je vykázána jako součet majetku na konci minulého roku a investic, které 

jsou snížené o odpisy. Položka staveb v minulosti vykazuje postupně klesající trend a jak 

již bylo zmíněno dříve, společnost neplánuje v prognózovaném období investovat do 

staveb. Hodnota staveb je v plánovaném období snižována o odpisy v poslední známé 

výši. Veškerý dlouhodobý finanční majetek byl charakterizován jako provozně 

nepotřebný. 

Jelikož společnost eviduje nízkou okamžitou likviditu, jsou veškeré peněžní prostředky 

uvedené jako provozně potřebné. Položka časového rozlišení je hůře plánovatelná, proto 

je hodnota pro budoucí období ponechána v poslední známé výši.  

Tabulka č. 48: Plánovaná rozvaha – pasiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

PASIVA v tis. Kč 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Pasiva celkem 5 662 036 5 895 406 5 954 375 6 013 873 6 074 059 6 134 801 

Vlastní kapitál  2 630 966 2 782 186 2 678 204 2 680 833 2 681 720 2 647 486 

Základní kapitál  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Kapitálové fondy 162 723 162 723 162 723 162 723 162 723 162 723 

Fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 

VH minulých let  292 007 469 388 363 934 319 930 317 832 272 075 

VH běžného účetního 

období (+/-)  
1 176 236 1 150 075 1 151 547 1 198 180 1 201 165 1 212 688 

Cizí zdroje     3 030 504 3 112 654 3 275 605 3 332 474 3 391 773 3 486 749 

Rezervy  386 307 386 307 386 307 386 307 386 307 386 307 

Závazky 2 644 197 2 726 347 2 889 298 2 946 167 3 005 466 3 100 442 

Dlouhodobé závazky 2 171 742 2 179 863 2 179 863 1 879 863 1 879 863 1 879 863 

Krátkodobé závazky 472 455 546 484 709 435 1 066 304 1 125 603 1 220 579 

Časové rozlišení  566 566 566 566 566 566 

 

V následujícím období se nepředpokládá zvýšení základního kapitálu společnosti, který 

je ve výši 1 000 mil. Kč. Je tvořen 100 000 ks akcií v nominální hodnotě 10 000 Kč na 

akcii. Jedná se o akcie kmenové, znějící na jméno a jsou vydány v listinné podobě. 

Položka výsledku hospodaření minulých let a nerozděleného zisku hospodaření je 

v minulém období stále ve stejné výši. Společnost v rozvaze vykazovala v letech 2015 – 

2018 částku 292 007 tis. Kč, proto je stejná výše naplánovaná pro další roky. Společnost 
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nevytváří rezervní fondy. Zákonné rezervy jsou ponechány v poslední známe výši. I 

kapitálové fondy jsou ponechány v poslední známe výši, jelikož daná položka je obtížněji 

plánovatelná. 

Společnost vykazuje v dlouhodobých závazcích půjčku od mateřské společnosti ve výši 

2 000 mil. Kč. V minulém období vykazuje závazek vůči mateřské společnosti klesající 

trend, proto se i v následujícím období předpokládá postupné snižování dlouhodobého 

závazku. V minulosti byl závazek snižován po 3 letech a pro plánované období je položka 

snížena také po tří letém období. Položky rezerv a časového rozlišení jsou ponechány 

v poslední známe výši, jelikož uvedené hodnoty jsou hůře plánovatelné. 

3.3 Plánované Cash flow 

Tabulka č. 49: Plánované Cash flow 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaný výkaz peněžních toků v tis. Kč 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Stav PP na počátku období 38 476 31 631 34 005 34 654 35 316 35 994 

         

CF z provozního majetku 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1) Peněžní tok z provozu 

Korigovaný provozní VH 1 096 074 1 144 739 1 146 556 1 195 603 1 199 285 1 213 508 

Daň připadající na korigovaný VH 208 254 217 500 217 846 227 165 227 864 230 567 

Korigovaný provozní VH po dani 887 820 927 238 928 711 968 438 971 421 982 941 

Úpravy o nepeněžní operace 216 908 234 347 258 870 273 392 297 915 312 438 

Odpisy dl. nutného majetku 206 242 234 347 258 870 273 392 297 915 312 438 

Změna zůstatku rezerv 10 666 0 0 0 0 0 

Úpravy oběžných nutných aktiv -66 757 86 081 31 027 285 895 29 570 -9 844 

Změna stavu pohledávek -52 535 -103 947 -20 910 -21 309 -21 829 -22 249 

Změna stavu krátk. závazků 17 192 275 773 58 043 313 427 57 774 18 903 

Změna stavu zásob -31 414 -85 745 -6 106 -6 223 -6 375 -6 498 

CF z provozní činnosti celkem 1 037 971 1 247 667 1 218 608 1 527 726 1 298 906 1 285 535 

2) Investiční činnost 

Nabytí dl. nutného majetku   -325 146 -349 669 -364 191 -388 714 -403 237 

Peněžní tok z investiční činnosti 

celkem 
  -325 146 -349 669 -364 191 -388 714 -403 237 

CF Z PROVOZNÍHO MAJETKU  
  922 521 868 939 1 163 535 910 192 882 298 

  

Náklady na cizí kapitál 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Platba nákladových úroků -75 831 -56 800 -56 800 -48 280 -48 280 -48 280 
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CF z neprovozního majetku 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Příjmy z neprovozního majetku a 

mimořádné příjmy 
311 598 385 181 385 181 386 805 386 808 386 811 

Výnosy z DFM 310 354 329 600 329 600 329 600 329 600 329 600 

Výnosové úroky 7 590 2 307 2 307 2 312 2 315 2 318 

Diference v platbě daně oproti dani z 
KPVH 

-6 346 53 274 53 274 54 893 54 893 54 893 

CF Z NEPROVOZNÍHO 

MAJETKU 
311 598 385 181 385 181 386 805 386 808 386 811 

  

Finanční činnost 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Změna stavu dl. závazků -285 495 8 121 0 -300 000 0 0 

Dopad ostatních změn VK na peněžní 

prostředky 
-1 120 -1 120 -1 120 -1 120 -1 120 -1 120 

Vyplacené podíly na zisku -998 855 -1 255 529 -1 195 551 -1 200 278 -1 246 922 -1 219 709 

CF Z FINANČNÍHO MAJETKU 
-1 285 470 -1 248 528 -1 196 671 -1 501 398 -1 248 042 -1 220 829 

  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Peněžní tok celkem   2 374 649 662 678 691 

Stav peněžních prostředků na konci 

období 
31 631 34 005 34 654 35 316 35 994 36 685 

Některé položky výkazu cash flow se již objevili ve výsledovce a rozvaze a jejich výše 

již byla zdůvodněna. Peněžní toky jsou rozděleny na částky plynoucí z provozního, 

neprovozní a finančního majetku. Úpravy oběžných aktiv jsou určeny jako meziroční 

rozdíl jednotlivých položek, tedy pohledávek, krátkodobých závazků a zásob. V prvním 

plánovaném roce je zaznamenána nejvyšší změna stavu oběžných aktiv, jelikož v rámci 

kapitoly generátory hodnoty byly naplánovány horší veličiny oproti poslednímu 

známému roku. Krátkodobé závazky jsou naplánovány v závislosti na změně 

dlouhodobých závazků. V roce 2021 je naplánováno snížení půjčky od mateřské 

společnosti a v důsledku této skutečnosti je změna krátkodobých závazků ve výši 313 427 

tis. Kč. 

V rámci neprovozního majetku bylo potřeba provést rozdíl mezi placenou daní 

z výsledku hospodaření a z daní z korigovaného výsledku hospodaření.  Jedná se o část 

daně z příjmu právnických osob, která dopadá na provozně nepotřebný majetek. Pro 

finanční činnost jsou naplánovány položky: změna stavu dlouhodobých závazků, dopad 

ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a vyplacené podíly na zisku. 

Položka, dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky, je naplánována 
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v poslední známé výši. V minulém období je podstatná část výsledku hospodaření 

běžného účetního období vyplacena v podílech na zisku, proto je s vysokou hodnotou 

dividend počítáno i v plánovaném období. V plánovaném období je veškerý výsledek 

hospodaření běžného účetního období i potřebná část výsledku hospodaření minulého 

období vyplacena ve formě dividend. Potřebná část výsledku hospodaření minulého 

období je ta část, která je použita pro dopočet výkazu cash flow tak, aby vyšel stav 

peněžních prostředků na konci účetního období dle rozvahy. 

Stav peněžních prostředků na konci plánovaného období je určeno jako součet celkového 

peněžního toku a stavu peněžních prostředků na konci minulého období. Stav peněžních 

prostředků na konci období vykazují rostoucí trend v naplánovaném období. 

3.4 Finanční analýza plánu 

Následující tabulka zobrazuje finanční analýzu již vytvořených plánovaných účetních 

výkazů. Pro zhodnocení finančního zdraví jsou vybrány nejdůležitější ukazatele, které 

zachycující budoucí finanční stav podniku. Pro plánovanou finanční analýzu nejsou 

k dispozici hodnoty pro srovnání s oborem nebo konkurencí, proto je zde provedeno 

pouze srovnání s doporučenými hodnotami a minulým vývojem. 

Tabulka č. 50: Finanční analýza plánu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Finanční analýza plánu 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

a) Ukazatele likvidity 

Běžná 2,66 1,94 1,83 1,34 1,30 1,31 

Pohotová 2,16 1,51 1,43 1,05 1,01 1,02 

Okamžitá 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 

b) Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost 54,49% 56,33% 56,85% 56,62% 57,12% 56,97% 

Úrokové krytí 19,07 25,47 25,49 30,99 31,05 32,12 

c) Ukazatele rentability 

Rentabilita aktiv 25,54% 24,54% 24,31% 24,88% 24,68% 25,28% 

Rentabilita vlastního kapitálu 44,71% 42,81% 42,51% 43,30% 43,12% 43,86% 

Rentabilita tržeb 33,91% 31,72% 31,03% 31,57% 30,92% 31,30% 

Ukazatele likvidity vykazují klesající trend. V rámci finanční analýzy bylo zmíněno, že 

společnosti vykazuje hodnoty běžné a pohotové likvidity mírně nad doporučenými 
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hodnotami. Plánované výkazy poukazují na pokles hodnot likvidity v důsledku navýšení 

krátkodobých závazků. Hodnoty okamžité likvidity byly v minulém období příliš nízké a 

pohybovali se pod hranicí doporučených hodnot. Uvedená skutečnost se nemění ani 

v plánovaném období. 

Celková zadluženost dosahuje podobných hodnot jako v posledním známém roce. V roce 

2018 se financování kapitálu společnosti přibližovalo téměř k hodnotám 50:50, což 

vykazují hodnoty i pro plánované období. Mírný nárůst vykazuje ukazatel úrokového 

krytí. Celková zadluženost v plánovaném období postupně klesá, jelikož společnost 

snižuje dluh vůči mateřské společnosti. 

Finanční analýza minulého období ukázala, že společnost vykazuje oproti oboru i 

konkurenci vyšší hodnoty ukazatelů rentability. I pro plánované období vykazuje 

společnost vysokých hodnot rentability.  
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4 NÁVRH VÝSLEDNÉHO OCENĚNÍ 

4.1 Náklady kapitálu 

Pro výslední ocenění podniku byla zvolena metoda DFC entity, jelikož se jedná 

nejrozšířenější metodu v oceňovací praxi i v odborné literatuře. Pro uvedenou metodu je 

nezbytné stanovit diskontní míru na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu 

(WACC). V rámci postupu je nejdříve potřebné určit náklady na vlastní a cizí kapitál. 

4.1.1 Náklady na cizí kapitál 

Nyní je nutné vyčíslit průměrnou úrokovou sazbu pro cizí kapitál oceňovaného podniku 

za sledované období. Oceňovaná společnost nemá žádné dlouhodobé ani krátkodobé 

bankovní úvěru. Jak již bylo zmíněno společnost vykazuje v dlouhodobých závazcích 

půjčku od mateřské společnosti. V případě oceňované společnosti nejsou k dispozici 

údaje o použitých úrokových sazbách. Průměrná úroková sazba je určena jako podíl 

úroku daného roku a sumou celkových úvěrů z předcházejícího roku. 

Tabulka č. 51: Náklady na cizí kapitál 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady na cizí kapitál 2014 2015 2016 2017 2018 

Závazky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
2 800 000 2 800 000 2 300 000 2 300 000 2 000 000 

Nákladové úroky a podobné 

náklady - ovládaná nebo 

ovládající osoba 

45 400 79 877 65 550 65 999 75 831 

Úroková sazba   2,85% 2,34% 2,87% 3,30% 

Průměrná úroková sazba 2,84% 

Náklady na cizí kapitál jsou pro oceňovanou společnost vyčísleny ve výši 2,84 %. 

4.1.2 Náklady na vlastní kapitál 

Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál je použit model Capital Asset Princing Model 

(CAPM). V následujícím textu jsou rozebrány údaje potřebné pro výpočet nákladů na 

vlastní kapitál. 
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Bezriziková úroková míra 

Bezriziková úroková míra je chápána jako aktuální výnosnost desetiletých vládních 

dluhopisů USA. K datu ocenění podniku, tedy k 31.12.2018, je uvedená sazba ve výši 

2,69 % (U.S. Department of the Treasury online, 2020). 

Riziková prémie na trhu 

Dalším ukazatelem nezbytným pro stanovení nákladů na vlastní kapitál je riziková prémie 

na trhu. Ukazatel je zjišťován z amerického kapitálové trhu a geometrický průměr pro 

období 1928 – 2018 je ve výši 4,66% (Damodaran online, 2020). Nicméně daný ukazatel 

je nutné upravit tak, aby vyhovoval českému trhu. Riziko selhání země bylo v roce 2018 

ve výši 0,81 %, což odpovídá ratingu České republiky A1. V současné době vykazuje 

Česká republika lepší hodnocení úvěrové spolehlivosti, a to Aa3, čemuž odpovídá výše 

0,51 % (Moody‘s online, 2020). Nicméně pro určování hodnoty podniku budou brány 

v potaz údaje z roku 2018. Na základě součinu rizikem selhání země a rizikové prémie je 

stanovena riziková prémie země, která však musí být upravena o inflaci. Inflace je 

stanovena jako rozdíl mezi inflací USA a ČR. Inflace USA k datu ocenění byla 1,90 % a 

v ČR tvořila 2,00 %. Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů je 

stanovena ve výši 1,60 % (Mařík a kol., 2018). Riziková prémie země je získána 

prostřednictvím následujícího výpočtu. 

0,0081 ∗ 1,6 +
(2,00 − 1,90)

100
= 1,396 

Koeficient beta 

Koeficient beta nezadlužených podniků pro výrobu stavebních materiálu v Evropě je 

podle veřejně dostupných údajů z webových stránek profesora Damodarana ve výši 1,01 

(Damodaran online, 2020). 

𝛽𝑍 = 𝛽𝑁 ∗ (1 + (1 − 𝑑) ∗  
𝐶𝐾

𝑉𝐾
) =  1,01 ∗ (1 + (1 − 0,19) ∗

2 000 000

4 443 000
) =  1,37 

Následující tabulka zobrazuje již zmíněné údaje pro výpočet nákladů na vlastní kapitál. 
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Tabulka č. 52: Konkrétní aplikace Damodaranovy modifikace modelu CAPM 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Konkrétní aplikace Damodaranovy modifikace modelu CAPM 

rf (aktuální výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA) 2,69% 

Beta nezadlužené pro "Building Materials" (Evropa) 1,01 

Riziková prémie kapit. USA (geom. průměr 1928-2018) 4,66% 

Rating České republiky A1 

Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů A1 oproti AAA 0,81 

Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,5 

Riziková prémie země  1,22 % 

Riziková prémie země upravená o rozdíl v inflaci  

(USA = 1,90 %, ČR = 2,00 %) 
1,39 % 

Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů (odhad) 1,60 % 

Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku 1,22  

Daňová sazba 19,00 % 

Beta zadlužené 1,37 

Náklady vlastního kapitálu 8,72 % 

Pokud jsou k dispozici již všechny potřebné údaje pro výpočet nákladů na vlastní kapitál, 

je možné aplikovat vzorec CAPM. V daném případě jsou náklady na vlastní kapitál 

kalkulovány ve výši 8,72 %. 

4.2 Výpočet WACC 

Pokud jsou stanoveny náklady na vlastní a cizí kapitál, je možno přejít k výpočtu 

průměrných vážených nákladů kapitálu. V níže uvedené tabulce je zobrazena kapitálová 

struktura, která byla získána na základě iteračního postupu. Postup spočívá v odhadu 

výchozí kapitálové struktury. Následně je vypočítána hodnota podniku. Náhodně 

vypočtená hodnota vlastního kapitálu ve vzorci WACC je následně upravována tak 

dlouho, dokud se nebude alespoň přibližně rovnat výsledku hodnoty vlastního kapitálu 

dle metody DFC.  

Tabulka č. 53: Váhy položek kapitálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vlastní kapitál 4 443 000 68,96% 

Dlouhodobé závazky k mateřské společnosti 2 000 000 31,04% 

Cizí kapitál celkem 2 000 000 31,04% 

Celkový zpoplatněný kapitál 6 443 000 100,00% 
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Následující vzorec zobrazuje již samotný výpočet průměrných vážených nákladů na 

kapitál. Po dosazení do vzorce jsou průměrné vážené náklady kapitálu ve výši 6,74 %. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑑 ∗ (1 − 𝑑) ∗
𝐶𝐾

𝐾
+  𝑟𝑒 ∗

𝑉𝐾

𝐾
 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  2,84 % ∗ (1 − 0,19) ∗
2 000 000

6 443 000
+  8,72 % ∗

4 443 000

6 443 000
= 6,74% 

4.3 Metoda DCF entity 

Jak již bylo zmíněno, hodnota podniku bude určena prostřednictvím metody DFC entity, 

která sleduje peněžní toky plynoucí všem investorům. Diskontováním budoucích 

peněžních toků lze vyjádřit současnou hodnotu podniku. Výpočet hodnoty podniku je 

rozdělen do dvou fází. První fáze vychází z již vytvořeného podnikového plánu. Jedná se 

o položky dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku a upraveného 

pracovního kapitálu. Délka první fáze je stanovena na 5 let. Po první fázi následuje období 

druhé fáze. V případě druhé fáze již nelze sestavit věrohodné finanční plány, proto 

předpokládáme stabilní růst peněžního toku v nekonečně dlouhém období. 

Tabulka č. 54: Investovaný provozně nutný kapitál – 1. fáze 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

1. fáze 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Provozně nutný DM 4 379 592 4 410 896 4 442 200 4 473 504 4 504 808 4 536 112 

Upravený pracovní 

kapitál 819 421 960 790 978 463 996 474 1 014 925 1 033 730 

Investovaný kapitál 

celkem 5 199 013 5 371 686 5 420 663 5 469 978 5 519 733 5 569 842 

Další krok zahrnuje výpočet volného peněžního toku do firmy. Z plánovaného výkazu 

zisku a ztráty je převzat korigovaný provozní výsledek hospodaření. Jelikož neuvažujeme 

o změnách rezerv jsou úpravy o nepeněžní operace ve výši 0. Následně je nutno zohlednit 

změnu investic do provozně dlouhodobého majetku a nutného pracovního kapitálu. Po 

zmíněných úpravách je k dispozici hodnota volného peněžního toku. Nicméně, jedná se 

o prognózu budoucích peněžních toků, které je nutno diskontovat na současnou hodnotu 

ke dni ocenění pomocí vážených nákladů na kapitál. Průměrné vážené náklady kapitálu 

byly v přechozí kapitole určeny ve výši 6,74 %. 
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Tabulka č. 55: Volné cash flow pro 1. fázi v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Volné cash flow pro 1. fázi 2019 2020 2021 2022 2023 

KPVH 1 144 739 1 146 556 1 195 603 1 199 285 1 213 508 

Upravená daň 217 500 217 846 227 165 227 864 230 567 

KPVH po dani 927 238 928 711 968 438 971 421 982 941 

Odpisy 234 347 258 870 273 392 297 915 312 438 

Úpravy o nepeněžní operace 0 0 0 0 0 

Investice do provozně nutného 

dl. majetku 
-325 146 -349 669 -364 191 -388 714 -403 237 

Investice do provozně nutného 

pracovního kapitálu 
-141 369 -17 673 -18 011 -18 451 -18 805 

FCFF 695 070 820 238 859 629 862 171 873 337 

WACC 6,74% 

Diskontované FCFF 651 180 719 922 706 854 664 178 630 298 

Současná hodnota 1. fáze 3 372 432 

Současná hodnota první fáze vyšla ve výši 3 372 432 tis. Kč. Pro stanovení pokračující 

hodnoty je použit Gordonův a parametrický vzorec. Výsledky obou vzorců musí vyjít 

shodně. Následující tabulka zobrazuje údaje pro výpočet uvedených vzorců. Pro výpočet 

je nutné stanovit předpokládané tempo růstu volného peněžního toku, které by se mělo 

pohybovat mezi dolní hranicí na úrovni očekávané inflace a naopak horní hranicí na 

úrovni udržitelného HDP. Průměrná hodnota udržitelného vývoje HDP v letech 2010 až 

2019 je stanovena ve výši 3,39 %. Jelikož se v následujících letech očekává zpomalení 

ekonomiky, je tento ukazatel snížen na hodnotu 1,50 %. Míra investic netto je stanovena 

jako podíl rozdílu investovaného kapitálu v letech 2022 až 2023 a hodnotou KPVH v roce 

2023. Rentabilita investic netto je určena podílem tempa růstu a mírou investic. Volný 

peněžní tok je určen jako rozdíl KPVH pro 2023 a meziroční změny celkového 

investovaného kapitálu. 

Tabulka č. 56: Parametry pro pokračující hodnotu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Parametry pro pokračující hodnotu 

Tempo růstu  1,50% 

Investovaný kapitál pro rok 2023 5 569 842 

KPVH po dani pro rok 2023 982 941 

Míra investic netto do DM a pracovního kapitálu 5,91% 

Rentabilita investic netto 25,38% 

FCFF 2023 932 832 
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Gordonův vzorec: 

𝑃𝐻 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1

𝑖𝑘 − 𝑔
=

932 832

0,0674 − 0,015
= 17 802 𝑚𝑖𝑙. 𝐾č 

Parametrický vzorec: 

𝑃𝐻 =  
𝐾𝑃𝑉𝐻𝑇+1 ∗ (1 −

𝑔
𝑟1)

𝑖𝑘 − 𝑔
=

982 941 ∗ (1 −
0,015

0,2538)

0,0674 − 0,015
= 17 802 𝑚𝑖𝑙. 𝐾č 

Současná hodnota druhé fáze je získána diskontováním pokračující hodnoty: 

Současná hodnota 𝑃𝐻 =  17 802 ∗  
1

(1 + 0,0674)4
= 13 715 𝑚𝑖𝑙. 𝐾č 

Tabulka č. 57: Výnosové ocenění k 31.12.2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výnosové ocenění k 31.12.2018 v tis. Kč 

Současná hodnota 1. fáze 3 372 432 

Současná hodnota 2. fáze 13 715 000 

Provozní hodnota brutto 17 087 432 

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 2 000 000 

Provozní hodnota netto 15 087 432 

Neprovozní majetek k datu ocenění 2 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DFC 15 087 434 

Výsledná hodnota podniku Českomoravský cement, a.s. metodou diskontovaných 

peněžních toků je k 31.12.2018 ve výši 15 087 434 tis. Kč. 

4.4 Změna vstupních parametrů 

Výše uvedená hodnota podniku je daná pouze za použití vybraných údajů. Je však 

pravděpodobné, že v průběhu následujícího období dojde ke změně vstupních údajů. 

V následující kapitole jsou změněna vybraná vstupní data pro výpočet hodnoty podniku. 

Pro změnu vstupních parametrů byly vybrány následující ukazatelé: změna rizikové 

přirážky, tempo růstu a změna daňové sazby. 
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Tabulka č. 58: Změna vstupních parametrů v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota podniku v tis. Kč 15 087 434 tis. Kč 

Parametry 
Hodnota 

podniku  

Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

Změna rizikové přirážky z 1,6 % na 2,5 % 15 525 069 437 635 2,90% 

Změna tempa růstu tržeb (g) z 1,5 % na 3,39 % 21 450 682 6 363 248 42,07% 

Změna tempa růstu tržeb (g) z 1,5 % na 2,5 % 16 948 402 1 860 968 12,33% 

Změna daňové sazby z 19 % na 21 % 14 990 202 -97 232 -0,64% 

V rámci první změny je zvýšena riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů 

na hodnotu 2,5 %. V daném případě je zvýšena hodnotu podniku pouze o 2,90 %. Druhá 

změna zanechává tempo růstu tržeb ve velikost průměrného HDP v letech 2010 až 2019. 

Pokud by se v následujících letech neočekávalo zpomalení ekonomiky a tempo růstu 

HDP by zůstalo v průměrné výši 3,39 %, hodnota podniku by se výrazně zvýšila o 

42,07%. Pokud by v následujících letech bylo tempo růstu tržeb ve výši 2,5%, hodnota 

podniku se zvýší o 12,33%. Poslední změna bere v úvahu změnu daňové sazby, a to 

navýšení na úroveň 21%. V daném případě by hodnota podniku poklesla o 0,64 %. 

V následujících letech mohou nastat i jiné situace než je změna vstupních parametrů. 

V rámci strategické bylo zmíněno, že těžba v lomě je časově omezená. Povolení k těžbě 

je vydáváno na omezený počet let. Je tedy nutné počítat i s tím, že v některém lomě 

nemusí být po uplynutí doby povolena další těžba. Pokud by tato situace nastala, podnik 

by musel zvýšit výdaje na investice do úpravy krajiny do původního stavu. Druhou a větší 

hrozbou je úbytek zásob vápence, který se používá pro výrobu cementu. Podnik by tak 

vyráběl méně cementu. Oceňovaný podnik by už nemusel dosahovat nejvyšších tržeb 

v cementárenském průmyslu. 

Ze strategické analýzy dále vyplynulo, že Českomoravský cement, a.s. očekává v letech 

2019 a pravděpodobně i 2020 růst spotřeby cementu z důvodu rekonstrukce dálnice D1 a 

oprav dálnic D2 a D5. Je tedy velmi pravděpodobné, že tržby v letech 2019 a 2020 budou 

vyšší než uvádí prognóza tržeb v diplomové práci. Od roku 2021 se pravděpodobně do 

výše tržeb promítne útlum ekonomiky a je možné, že nastane i pokles tržeb.  
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ZÁVĚR  

Cílem diplomové práce bylo určit hodnotu podniku Českomoravský cement, a.s. 

k 31.12.2018 metodou diskontovaných peněžních toků, konkrétně byla použita metoda 

DFC entity. Účelem práce bylo stanovit hodnotu pro vlastníky například pro potřeby 

strategického řízení podniku nebo sledování cílů podniku. 

V rámci postupu bylo nezbytné vypracovat strategickou analýzu, finanční analýzu, 

generátory hodnoty a finanční plán. Ze strategické analýzy vyplynulo, že podnik dosahuje 

nejvyšších tržeb v cementárenském průmyslu a tím si udržuje dominantní postavení trhu. 

Zátěž pro výrobce cementu znamenají emisní povolenky, jejichž spotřeba v posledních 

letech narůstá. Důležitým poznatkem dále bylo, že ekonomického růstu je dosahováno na 

úkor životního prostředí. Je nezbytné provádět rekultivace již vytěženého území. Vstup 

do odvětví je omezen vysokou bariérou vstupu na trhu, a to vlastnictvím vápence. 

Z finanční analýzy vyplynulo, že podnik je pro potřeby ocenění finančně zdraví. 

Z celkového pohledu nebyly zjištěny výrazné nedostatky. Společnost je zisková, tvoří 

hodnotu pro vlastníky a nevykazuje problémy s likviditou. Výsledek hospodaření 

běžného účetního období vykazuje růstovou tendenci. Ve sledovaném období se zvyšují 

i tržby z prodeje výrobků a služeb. V rámci porovnání s konkurencí bylo zmíněno, že 

oceňovaná společnost vykazuje lepší hodnoty poměrových ukazatelů. Výsledky obou 

analýz byly shrnuty v rámci SWOT analýzy. Finanční plán byl vypracován pro období 

od 2019 až 2023. Východiskem pro finanční plán byly generátory hodnoty, 

prostřednictvím kterých byly naplánovány stěžejní položky budoucího období. 

Průměrné vážené náklady kapitálu byly stanoveny vy výši 6,74%. Před jejich výpočtem 

bylo nutné určit náklady na vlastní a cizí kapitál. Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál 

byla použita metoda CAPM. Výpočet hodnoty podniku metoda DFC probíhal ve dvou 

fázích. V rámci první fáze byly diskontovány budoucí peněžní toky, aby bylo možno určit 

současnou hodnotu podniku. Pro výpočet druhé fáze byl použit Gordonův a parametrický 

vzorec. Na základě součtu obou fází byla zjištěna provozní hodnota brutto, od které byl 

odečten úročený cizí kapitál a přičten neprovozní majetek k datu ocenění. Dle uvedených 

propočtů byla zjištěna hodnota podniku. Hodnota podniku Českomoravský cement, a.s. 

k datu 31.12.2018 je 15 087 434 tis. Kč.  
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Příloha 2: Rozvaha společnosti Českomoravský cement, a.s. - aktiva 

  AKTIVA  2014 2015 2016 2017 2018 

  Aktiva celkem 5 953 292 6 134 932 5 704 602 5 763 370 5 662 036 

B. Dlouhodobý majetek  4 797 341 4 669 462 4 464 853 4 484 158 4 369 594 

B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
53 714 70 567 36 506 29 497 2 998 

B.I.2. Ocenitelná práva 1 172 913 896 3 759 2 887 

B.I.2.1. Software 1 172 913 896 2 334 1 720 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 1 425 1 167 

B.I.4. 
Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 
52 542 69 654 35 610 25 738 111 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek   2 680 963 2 550 427 2 399 991 2 372 191 2 288 779 

B.II.1. Pozemky a stavby 1 356 152 1 297 969 1 258 814 1 277 840 1 266 170 

B.II.1.1. Pozemky 378 120 376 917 376 954 444 818 472 964 

B.II.1.2 Stavby 978 032 921 052 881 860 833 022 793 206 

B.II.2. 
Hmotné movité věci a soubory 

movitých věcí 
1 286 448 1 205 969 1 115 698 1 045 960 973 465 

B.II.4. 
Ostatní dlouhodobý hmotný 

majetek 
2 005 1 962 2 951 2 849 2 747 

B.II.4.3.  
Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek 
2 005 1 962 2 951 2 849 2 747 

B.II.5. 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 

36 358 44 527 22 528 45 542 46 397 

B.II.5.2.  
Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
36 358 44 527 22 528 45 542 46 397 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 2 062 664 2 048 468 2 028 456 2 062 470 2 087 817 

B.III.1. 
Podíly - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
1 817 362 1 803 166 1 783 154 1 837 166 1 842 515 

B.III.3. Podíly - podstatný vliv 245 300 245 300 245 300 245 300 245 300 

B.III.5. 
Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly 
2 2 2 2 2 

C. Oběžná aktiva  1 110 190 1 421 573 1 199 261 1 242 130 1 256 386 

C.I. Zásoby  276 937 289 006 290 629 265 373 233 959 

C.I.1. Materiál 131 784 143 071 126 168 110 019 126 611 

C.I.2. 
Nedokončená výroba a 

polotovary 
126 251 130 911 144 944 136 122 97 521 

C.I.3. Výrobky a zboží 18 902 15 024 19 517 19 232 9 627 

C.I.3.1. Výrobky 18 871 14 993 19 517 19 162 9 781 

C.I.3.2. Zboží 31 31 0 70 46 

C.II. Pohledávky 806 755 1 104 582 879 779 938 261 990 796 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 5 000 5 000 5 000 5 000 

C.II.1.5.  Pohledávky - ostatní 0 5 000 5 000 5 000 5 000 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 5 000 5 000 5 000 5 000 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 806 755 1 099 582 874 779 933 281 985 796 



III 

 

C.II.2.1. 
Pohledávky z obchodních 

vztahů 
341 377 309 076 346 585 331 672 405 720 

C.II.2.2. 
Pohledávky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
405 485 741 593 463 716 578 497 523 992 

C.II.2.4.  Pohledávky - ostatní 59 893 48 913 64 478 23 112 56 084 

C.II.2.4.1.  Pohledávky za společníky 0 0 0 0 40 000 

C.II.2.4.3.  Stát - daňové pohledávky 4 672 1 478 0 0 0 

C.II.2.4.4.  Krátkodobé poskytnuté zálohy 22 851 14 562 15 197 15 503 10 950 

C.II.2.4.5.  Dohadné účty aktivní 32 260 32 700 48 503 6 808 4 254 

C.II.2.4.6.  Jiné pohledávky 110 173 778 801 880 

C.IV. Peněžní prostředky  26 498 27 985 28 853 38 476 31 631 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 1 227 1 569 1 381 1 248 1 093 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 25 271 26 416 27 472 37 228 30 538 

D.I. Časové rozlišení  45 761 43 897 40 488 37 082 36 056 

D.I.1. Náklady příštích období  45 652 43 798 40 488 37 082 34 284 

D.I.3. Příjmy příštích období 109 99 0 0 1772 

 

Příloha 3: Rozvaha společnosti Českomoravský cement, a.s. - pasiva 

  PASIVA 2014 2015 2016 2017 2018 

  Pasiva celkem 5 953 292 6 134 932 5 704 602 5 763 370 5 662 036 

A. Vlastní kapitál  2 134 013 2 269 021 2 352 612 2 449 006 2 630 966 

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

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

A.II Ážio   106 157 104 461 104 496 157 024 162 723 

A.II.2. Kapitálové fondy 106 157 104 461 104 496 157 024 162 723 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 103 010 103 010 103 057 159 171 164 422 

A.II.2.2. 

Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
3 147 1 451 1 439 -2 147 -1 699 

A.III. Fondy ze zisku  202 076 0 0 0 0 

A.IV. 

Výsledek hospodaření 

minulých let  
89 931 292 007 292 007 292 007 292 007 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let  89 931 292 007 292 007 292 007 292 007 

A.V. 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-)  
735 849 872 553 956 109 999 975 1 176 236 

B.+ C. Cizí zdroje     3 819 252 3 865 701 3 351 863 3 314 240 3 030 504 

B.I. Rezervy  391 973 440 693 420 479 375 641 386 307 

B.I.3. 

Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů 
250 832 250 414 251 183 249 071 248 343 

B.I.4. Ostatní rezervy 141 141 190 279 169 296 126 570 137 964 

C. Závazky 3 427 279 3 425 008 2 931 384 2 938 599 2 644 197 

C.I. Dlouhodobé závazky 2 987 996 2 974 143 2 482 096 2 483 336 2 171 742 

C.I.6. 

Závazky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
2 800 000 2 800 000 2 300 000 2 300 000 2 000 000 

C.I.8. Odložený daňový závazek 187 996 174 143 182 096 183 336 171 742 

C.II. Krátkodobé závazky 439 283 450 865 449 288 455 263 472 455 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 9 5 315 60 212 499 
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C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 279 623 263 173 267 856 299 327 317 492 

C.II.8. Závazky ostatní 159 651 182 377 161 372 155 724 154 465 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 21 859 22 995 24 623 30 005 27 245 

C.II.8.4.  

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

12 034 12 605 13 456 15 559 15 438 

C.II.8.5.  Stát - daňové závazky a dotace 60 963 93 432 67 179 80 026 52 118 

C.II.8.6.  Dohadné účty pasivní 63 044 52 725 56 071 49 960 59 690 

C.II.8.7.  Jiné závazky 1 751 619 43 174 -26 

D.I. Časové rozlišení  27 210 127 124 566 

D.I.1. Výdaje příštích období 27 195 127 112 6 

D.I.2. Výnosy příštích období  0 15 0 12 560 

 

Příloha 4: Výkaz zisku a ztráty společnosti Českomoravský cement, a.s. 

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2014 2015 2016 2017 2018 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 2 790 039 2 907 385 3 172 441 3 135 291 3 465 965 

II. Tržby za prodej zboží 8 619 7 800 8 979 5 334 2 857 

A. Výkonová spotřeba  1 374 965 1 414 015 1 425 724 1 405 737 1 587 698 

A.1 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
8 487 7 217 6 057 20 735 18 866 

A.2 Spotřeba materiálu a energie 839 634 850 143 823 805 785 923 927 206 

A.3 Služby 526 844 556 655 595 862 598 079 641 626 

B. 
Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
-15 587 -640 -18 299 8 985 49 370 

C. Aktivace -3 433 -4 296 -4 925 -5 764 -6 078 

D. Osobní náklady 502 027 556 645 627 554 584 443 516 293 

D.1. Mzdové náklady 349 749 404 318 457 853 427 269 375 150 

D.2. 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní 

náklady 

152 278 152 327 169 701 157 174 141 143 

D.2.1. 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
113 838 128 765 139 480 133 801 121 662 

D.2.2. Ostatní náklady 38 440 23 562 30 221 23 373 19 481 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 221 148 224 127 253 412 201 782 206 242 

E.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 
230 827 243 242 235 374 206 371 204 819 

E.1.1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

- trvalé 

255 213 246 432 259 664 225 556 214 352 

E.1.2. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

- dočasné 

-24 386 -3 190 -24 290 -19 185 -9 533 

E.2. Úpravy hodnot zásob 4 854 2 031 11 487 6 491 2 026 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek -14 533 -21 146 6 551 -11 080 -603 

III. Ostatní provozní výnosy  343 734 300 896 243 594 217 673 351 321 
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III.1. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku  
1 729 5 580 2 940 6 585 7 332 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 73 213 95 645 66 151 57 472 64 748 

III.3. Jiné provozní výnosy 268 792 199 671 174 503 153 616 279 241 

F. Ostatní provozní náklady 389 709 364 555 250 823 191 220 383 606 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
110 1 658 325 2 272 383 

F.2. 
Zůstatková cena prodaného 

materiálu 
67 022 62 242 57 630 37 465 43 234 

F.3. Daně a poplatky 14 328 14 855 14 043 21 336 24 266 

F.4. 

Rezervy v provozní oblasti a 

komplexní náklady příštích 

období 

34 065 48 720 -20 114 -44 938 10 666 

F.5. Jiné provozní náklady 274 184 237 080 198 939 175 085 305 057 

* Provozní výsledek hospodaření 592 646 861 675 890 725 971 845 1 082 712 

V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku  
352 787 417 598 310 597 256 664 310 354 

V.1. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
352 787 417 598 310 597 256 664 310 354 

VI. 
Výnosové úroky a podobné 

výnosy   
330 945 641 1 875 7 590 

VI.1. 

Výnosové úroky a podobné 

výnosy - ovládaná nebo ovládající 

osoba 

0 863 557 1 791 7 562 

VI.2. 
Ostatní výnosové úroky a 

podobné výnosy 
330 82 84 84 28 

I. 
Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční oblasti 
60 500 12 500 20 000 -17 800 -44 900 

J. 
Nákladové úroky a podobné 

náklady  
45 400 79 877 65 550 65 999 75 831 

J.1. 

Nákladové úroky a podobné 

náklady - ovládaná nebo 

ovládající osoba 

45 400 79 877 65 550 65 999 75 831 

VII. Ostatní finanční výnosy 22 609 34 017 13 831 73 157 11 180 

K. Ostatní finanční náklady 22 350 36 710 14 583 85 577 10 689 

* Finanční výsledek hospodaření 247 476 323 473 224 936 197 920 287 504 

** 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním  
840 122 965 148 1 115 681 1 169 765 1 370 216 

L. Daň z příjmů za běžnou činnost   104 273 112 595 159 552 169 790 193 961 

L.1. Daň z příjmů splatná 121 159 126 448 151 599 168 550 205 575 

L.2. Daň z příjmů odložená -16 886 -13 853 7 953 1 240 -11 594 

** 
Výsledek hospodaření po 

zdanění   
735 849 872 553 956 109 999 975 1 176 236 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 

období   
735 849 872 553 956 109 999 975 1 176 236 

* Čistý obrat za účetní období  3 517 788 3 668 641 3 750 083 3 689 944 4 149 267 
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Příloha 5: Horizontální analýza rozvahy - aktiva 

  AKTIVA  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

  Aktiva celkem 3,05% -7,01% 1,03% -1,76% 

B. Dlouhodobý majetek  -2,67% -4,38% 0,43% -2,55% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 31,38% -48,27% -19,20% -89,84% 

B.I.2. Ocenitelná práva -22,10% -1,86% 319,53% -23,20% 

B.I.2.1. Software -22,10% -1,86% 160,49% -26,31% 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 0,00% 0,00% 100,00% -18,11% 

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 32,57% -48,88% -27,72% -99,57% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek   -4,87% -5,90% -1,16% -3,52% 

B.II.1. Pozemky a stavby -4,29% -3,02% 1,51% -0,91% 

B.II.1.1. Pozemky -0,32% 0,01% 18,00% 6,33% 

B.II.1.2 Stavby -5,83% -4,26% -5,54% -4,78% 

B.II.2. 
Hmotné movité věci a soubory 

movitých věcí 
-6,26% -7,49% -6,25% -6,93% 

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek -2,14% 50,41% -3,46% -3,58% 

B.II.4.3.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek -2,14% 50,41% -3,46% -3,58% 

B.II.5. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek 

22,47% -49,41% 102,16% 1,88% 

B.II.5.2.  
Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
22,47% -49,41% 102,16% 1,88% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek -0,69% -0,98% 1,68% 1,23% 

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba -0,78% -1,11% 3,03% 0,29% 

B.III.3. Podíly - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.5. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C. Oběžná aktiva  28,05% -15,64% 3,57% 1,15% 

C.I. Zásoby  4,36% 0,56% -8,69% -11,84% 

C.I.1. Materiál 8,56% -11,81% -12,80% 15,08% 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 3,69% 10,72% -6,09% -28,36% 

C.I.3. Výrobky a zboží -20,52% 29,91% -1,46% -49,94% 

C.I.3.1. Výrobky -20,55% 30,17% -1,82% -48,96% 

C.I.3.2. Zboží 0,00% -100,00% 100,00% -34,29% 

C.II. Pohledávky 36,92% -20,35% 6,65% 5,60% 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.1.5.  Pohledávky - ostatní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 36,30% -20,44% 6,69% 5,63% 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů -9,46% 12,14% -4,30% 22,33% 

C.II.2.2. 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 
82,89% -37,47% 24,75% -9,42% 

C.II.2.4.  Pohledávky - ostatní -18,33% 31,82% -64,16% 142,66% 

C.II.2.4.3.  Stát - daňové pohledávky -68,36% -100,00% 0,00% 0,00% 

C.II.2.4.4.  Krátkodobé poskytnuté zálohy -36,27% 4,36% 2,01% -29,37% 

C.II.2.4.5.  Dohadné účty aktivní 1,36% 48,33% -85,96% -37,51% 
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C.II.2.4.6.  Jiné pohledávky 57% 349,71% 2,96% 9,86% 

C.IV. Peněžní prostředky  5,61% 3,10% 33,35% -17,79% 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 27,87% -11,98% -9,63% -12,42% 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 4,53% 4,00% 35,51% -17,97% 

D.I. Časové rozlišení  -4,07% -7,77% -8,41% -2,77% 

D.I.1. Náklady příštích období  -4,06% -7,56% -8,41% -7,55% 

D.I.3. Příjmy příštích období -9,17% -100,00% 0,00% 100,00% 

 

Příloha 6: Horizontální analýza rozvahy - pasiva 

  PASIVA 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

  Pasiva celkem 3,05% -7,01% 1,03% -1,76% 

A. Vlastní kapitál  6,33% 3,68% 4,10% 7,43% 

A.I. Základní kapitál  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.I.1. Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II Ážio   -1,60% 0,03% 50,27% 3,63% 

A.II.2. Kapitálové fondy -1,60% 0,03% 50,27% 3,63% 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 0,00% 0,05% 54,45% 3,30% 

A.II.2.2. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 

a závazků 
-53,89% -0,83% -249,20% -20,87% 

A.III. Fondy ze zisku  -100,00% - - - 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  224,70% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let  224,70% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)  
18,58% 9,58% 4,59% 17,63% 

B.+ C. Cizí zdroje     1,22% -13,29% -1,12% -8,56% 

B.I. Rezervy  12,43% -4,59% -10,66% 3% 

B.I.3. 
Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 
-0,17% 0,31% -0,84% 0% 

B.I.4. Ostatní rezervy 34,81% -11,03% -25,24% 9% 

C. Závazky -0,07% -14,41% 0,25% -10,02% 

C.I. Dlouhodobé závazky -0,46% -16,54% 0,05% -12,55% 

C.I.6. 
Závazky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0,00% -17,86% 0,00% -13,04% 

C.I.8. Odložený daňový závazek -7,37% 4,57% 0,68% -6,32% 

C.II. Krátkodobé závazky 2,64% -0,35% 1,33% 3,78% 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 58956% -98,87% 253,33% 135,38% 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů -5,88% 1,78% 11,75% 6,07% 

C.II.8. Závazky ostatní 14,23% -11,52% -3,50% -0,81% 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 5,20% 7,08% 21,86% -9,20% 

C.II.8.4.  
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
4,74% 6,75% 15,63% -0,78% 

C.II.8.5.  Stát - daňové závazky a dotace 53,26% -28,10% 19,12% -34,87% 

C.II.8.6.  Dohadné účty pasivní -16,37% 6,35% -10,90% 0,194756 

C.II.8.7.  Jiné závazky -64,65% -93,05% 304,65% -114,94% 

D.I. Časové rozlišení  677,78% -39,52% -2,36% 356% 
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D.I.1. Výdaje příštích období 622,22% -34,87% -11,81% -95% 

D.I.2. Výnosy příštích období  - -100,00% - 4567% 

 

Příloha 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 4,21% 9,12% -1,17% 10,55% 

II. Tržby za prodej zboží -9,50% 15,12% -40,59% -46,44% 

A. Výkonová spotřeba  2,84% 0,83% -1,40% 12,94% 

A.1 Náklady vynaložené na prodané zboží -14,96% -16,07% 242,33% -9,01% 

A.2 Spotřeba materiálu a energie 1,25% -3,10% -4,60% 17,98% 

A.3 Služby 5,66% 7,04% 0,37% 7,28% 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti -95,89% 2759,22% -149,10% 449,47% 

C. Aktivace 25,14% 14,64% 17,04% 5,45% 

D. Osobní náklady 13,77% 12,74% -6,87% -11,66% 

D.1. Mzdové náklady 19,98% 13,24% -6,68% -12,20% 

D.2. 
Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 
0,03% 11,41% -7,38% -10,20% 

D.2.1. 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
13,11% 8,32% -4,07% -9,07% 

D.2.2. Ostatní náklady -38,70% 28,26% -22,66% -16,65% 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 1,35% 13,07% -20,37% 2,21% 

E.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 
5,38% -3,23% -12,32% -0,75% 

E.1.1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - 

trvalé 

-3,44% 5,37% -13,14% -4,97% 

E.1.2. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - 

dočasné 

-86,92% 661,44% -21,02% -50,31% 

E.2. Úpravy hodnot zásob -58,16% 465,58% -43,49% -68,79% 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 45,50% -130,98% -269,13% -94,56% 

III. Ostatní provozní výnosy  -12,46% -19,04% -10,64% 61,40% 

III.1. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku  
222,73% -47,31% 123,98% 11,34% 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 30,64% -30,84% -13,12% 12,66% 

III.3. Jiné provozní výnosy -25,72% -12,60% -11,97% 81,78% 

F. Ostatní provozní náklady -6,45% -31,20% -23,76% 100,61% 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
1407,27% -80,40% 599,08% -83,14% 

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu -7,13% -7,41% -34,99% 15,40% 

F.3. Daně a poplatky 3,68% -5,47% 51,93% 13,73% 

F.4. 
Rezervy v provozní oblasti a 

komplexní náklady příštích období 
43,02% -141,28% 123,42% -123,73% 

F.5. Jiné provozní náklady -13,53% -16,09% -11,99% 74,23% 

* Provozní výsledek hospodaření 45,39% 3,37% 9,11% 11,41% 
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V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku  
18,37% -25,62% -17,36% 20,92% 

V.1. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
18,37% -25,62% -17,36% 20,92% 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy   186,36% -32,17% 192,51% 304,80% 

VI.1. 
Výnosové úroky a podobné výnosy - 

ovládaná nebo ovládající osoba 
0,00% -35,46% 221,54% 322,22% 

VI.2. 
Ostatní výnosové úroky a podobné 

výnosy 
186,36% 2,44% 0,00% -66,67% 

I. 
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční 

oblasti 
-79,34% 60,00% -189,00% 152,25% 

J. Nákladové úroky a podobné náklady  75,94% -17,94% 0,68% 14,90% 

J.1. 
Nákladové úroky a podobné náklady - 

ovládaná nebo ovládající osoba 
75,94% -17,94% 0,68% 14,90% 

VII. Ostatní finanční výnosy 50,46% -59,34% 428,94% -84,72% 

K. Ostatní finanční náklady 64,25% -60,28% 486,83% -87,51% 

* Finanční výsledek hospodaření 30,71% -30,46% -12,01% 45,26% 

** 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním  
14,88% 15,60% 4,85% 17,14% 

L. Daň z příjmů za běžnou činnost   7,98% 41,70% 6,42% 14,24% 

L.1. Daň z příjmů splatná 4,37% 19,89% 11,18% 21,97% 

L.2. Daň z příjmů odložená -17,96% -157,41% -84,41% -1035,00% 

** Výsledek hospodaření po zdanění   18,58% 9,58% 4,59% 17,63% 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 

období   
18,58% 9,58% 4,59% 17,63% 

* Čistý obrat za účetní období  4,29% 2,22% -1,60% 12,45% 

 

Příloha 8: Vertikální analýza rozvahy – aktiva 

  AKTIVA  2014 2015 2016 2017 2018 

  Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

B. Dlouhodobý majetek  80,58% 76,11% 78,27% 77,80% 77,17% 

B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0,90% 1,15% 0,64% 0,51% 0,05% 

B.I.2. Ocenitelná práva 0,02% 0,01% 0,02% 0,07% 0,05% 

B.I.2.1. Software 0,02% 0,01% 0,02% 0,04% 0,03% 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 

B.I.4. 
Ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0,88% 1,14% 0,62% 0,45% 0,00% 

B.II. 
Dlouhodobý hmotný 

majetek   
45,03% 41,57% 42,07% 41,16% 40,42% 

B.II.1. Pozemky a stavby 22,78% 21,16% 22,07% 22,17% 22,36% 

B.II.1.1. Pozemky 6,35% 6,14% 6,61% 7,72% 8,35% 

B.II.1.2 Stavby 16,43% 15,01% 15,46% 14,45% 14,01% 

B.II.2. 
Hmotné movité věci a 

soubory movitých věcí 
21,61% 19,66% 19,56% 18,15% 17,19% 

B.II.4. 
Ostatní dlouhodobý hmotný 

majetek 
0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,05% 
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B.II.4.3.  
Ostatní dlouhodobý hmotný 

majetek 
0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,05% 

B.II.5. 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek 

a nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 

0,61% 0,73% 0,39% 0,79% 0,82% 

B.II.5.2.  
Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
0,61% 0,73% 0,39% 0,79% 0,82% 

B.III. 
Dlouhodobý finanční 

majetek 
34,65% 33,39% 35,56% 35,79% 36,87% 

B.III.1. 
Podíly - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
30,53% 29,39% 31,26% 31,88% 32,54% 

B.III.3. Podíly - podstatný vliv 4,12% 4,00% 4,30% 4,26% 4,33% 

B.III.5. 
Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C. Oběžná aktiva  18,65% 23,17% 21,02% 21,55% 22,19% 

C.I. Zásoby  4,65% 4,71% 5,09% 4,60% 4,13% 

C.I.1. Materiál 2,21% 2,33% 2,21% 1,91% 2,24% 

C.I.2. 
Nedokončená výroba a 

polotovary 
2,12% 2,13% 2,54% 2,36% 1,72% 

C.I.3. Výrobky a zboží 0,32% 0,24% 0,34% 0,33% 0,17% 

C.I.3.1. Výrobky 0,32% 0,24% 0,34% 0,33% 0,17% 

C.I.3.2. Zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II. Pohledávky 13,55% 18,00% 15,42% 16,28% 17,50% 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 

C.II.1.5.  Pohledávky - ostatní 0,00% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 

C.II.1.5.2. 
Dlouhodobé poskytnuté 

zálohy 
0,00% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 13,55% 17,92% 15,33% 16,19% 17,41% 

C.II.2.1. 
Pohledávky z obchodních 

vztahů 
5,73% 5,04% 6,08% 5,75% 7,17% 

C.II.2.2. 
Pohledávky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
6,81% 12,09% 8,13% 10,04% 9,25% 

C.II.2.4.  Pohledávky - ostatní 1,01% 0,80% 1,13% 0,40% 0,99% 

C.II.2.4.1.  Pohledávky za společníky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,71% 

C.II.2.4.3.  Stát - daňové pohledávky 0,08% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.2.4.4.  
Krátkodobé poskytnuté 

zálohy 
0,38% 0,24% 0,27% 0,27% 0,19% 

C.II.2.4.5.  Dohadné účty aktivní 0,54% 0,53% 0,85% 0,12% 0,08% 

C.II.2.4.6.  Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 

C.IV. Peněžní prostředky  0,45% 0,46% 0,51% 0,67% 0,56% 

C.IV.1. 
Peněžní prostředky v 

pokladně 
0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 0,42% 0,43% 0,48% 0,65% 0,54% 

D.I. Časové rozlišení  0,77% 0,72% 0,71% 0,64% 0,64% 

D.I.1. Náklady příštích období  0,77% 0,71% 0,71% 0,64% 0,61% 

D.I.3. Příjmy příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 
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Příloha 9: Vertikální analýza rozvahy – pasiva 

  PASIVA 2014 2015 2016 2017 2018 
 Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A. Vlastní kapitál  35,85% 36,99% 41,24% 42,49% 46,47% 

A.I. Základní kapitál  16,80% 16,30% 17,53% 17,35% 17,66% 

A.I.1. Základní kapitál 16,80% 16,30% 17,53% 17,35% 17,66% 

A.II Ážio   1,78% 1,70% 1,83% 2,72% 2,87% 

A.II.2. Kapitálové fondy 1,78% 1,70% 1,83% 2,72% 2,87% 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 1,73% 1,68% 1,81% 2,76% 2,90% 

A.III. Fondy ze zisku  3,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.IV. 
Výsledek hospodaření 

minulých let  
1,51% 4,76% 5,12% 5,07% 5,16% 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let  1,51% 4,76% 5,12% 5,07% 5,16% 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-)  
12,36% 14,22% 16,76% 17,35% 20,77% 

B.+ C. Cizí zdroje     64,15% 63,01% 58,76% 57,51% 53,52% 

B.I. Rezervy  6,58% 7,18% 7,37% 6,52% 6,82% 

B.I.3. 
Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů 
4,21% 4,08% 4,40% 4,32% 4,39% 

B.I.4. Ostatní rezervy 2,37% 3,10% 2,97% 2,20% 2,44% 

C. Závazky 1 55,83% 51,39% 50,99% 46,70% 

C.I. Dlouhodobé závazky 50,19% 48,48% 43,51% 43,09% 38,36% 

C.I.6. 
Závazky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
47,03% 45,64% 40,32% 39,91% 35,32% 

C.I.8. Odložený daňový závazek 3,16% 2,84% 3,19% 3,18% 3,03% 

C.II. Krátkodobé závazky 7,38% 7,35% 7,88% 7,90% 8,34% 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,01% 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 4,70% 4,29% 4,70% 5,19% 5,61% 

C.II.8. Závazky ostatní 2,68% 2,97% 2,83% 2,70% 2,73% 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 0,37% 0,37% 0,43% 0,52% 0,48% 

C.II.8.4. 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

0,20% 0,21% 0,24% 0,27% 0,27% 

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 1,02% 1,52% 1,18% 1,39% 0,92% 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 1,06% 0,86% 0,98% 0,87% 1,05% 

C.II.8.7. Jiné závazky 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

D.I. Časové rozlišení  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 

D.I.1. Výdaje příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

D.I.2. Výnosy příštích období  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 
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Příloha 10: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2014 2015 2016 2017 2018 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 100% 100% 100% 100% 100% 

II. Tržby za prodej zboží 0,31% 0,27% 0,28% 0,17% 0,08% 

A. Výkonová spotřeba  49,28% 48,64% 44,94% 44,84% 45,81% 

A.1 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
0,30% 0,25% 0,19% 0,66% 0,54% 

A.2 Spotřeba materiálu a energie 30,09% 29,24% 25,97% 25,07% 26,75% 

A.3 Služby 18,88% 19,15% 18,78% 19,08% 18,51% 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti -0,56% -0,02% -0,58% 0,29% 1,42% 

C. Aktivace -0,12% -0,15% -0,16% -0,18% -0,18% 

D. Osobní náklady 17,54% 19,15% 19,78% 18,64% 14,90% 

D.1. Mzdové náklady 12,08% 13,91% 14,43% 13,63% 10,82% 

D.2. 
Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 
5,46% 5,24% 5,35% 5,01% 4,07% 

D.2.1. 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
4,08% 4,43% 4,40% 4,27% 3,51% 

D.2.2. Ostatní náklady 1,38% 0,81% 0,95% 0,75% 0,56% 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 7,93% 7,71% 7,99% 6,44% 5,95% 

E.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 
8,27% 8,37% 7,42% 6,58% 5,91% 

E.1.1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - 

trvalé 

9,15% 8,48% 8,18% 7,19% 6,18% 

E.1.2. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku - 

dočasné 

-0,87% -0,11% -0,77% -0,61% -0,28% 

E.2. Úpravy hodnot zásob 0,17% 0,07% 0,36% 0,21% 0,06% 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek -0,52% -0,73% 0,21% -0,35% -0,02% 

III. Ostatní provozní výnosy  12,32% 10,35% 7,68% 6,94% 10,14% 

III.1. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku  
0,06% 0,19% 0,09% 0,21% 0,21% 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 2,62% 3,29% 2,09% 1,83% 1,87% 

III.3. Jiné provozní výnosy 9,63% 6,87% 5,50% 4,90% 8,06% 

F. Ostatní provozní náklady 13,97% 12,54% 7,91% 6,10% 11,07% 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
0,00% 0,06% 0,01% 0,07% 0,01% 

F.2. 
Zůstatková cena prodaného 

materiálu 
2,40% 2,14% 1,82% 1,19% 1,25% 

F.3. Daně a poplatky 0,51% 0,51% 0,44% 0,68% 0,70% 

F.4. 
Rezervy v provozní oblasti a 

komplexní náklady příštích období 
1,22% 1,68% -0,63% -1,43% 0,31% 

F.5. Jiné provozní náklady 9,83% 8,15% 6,27% 5,58% 8,80% 

* Provozní výsledek hospodaření 21,24% 29,64% 28,08% 31,00% 31,24% 

V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku  
12,64% 14,36% 9,79% 8,19% 8,95% 
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V.1. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
12,64% 14,36% 9,79% 8,19% 8,95% 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy   0,01% 0,03% 0,02% 0,06% 0,22% 

VI.1. 
Výnosové úroky a podobné výnosy - 

ovládaná nebo ovládající osoba 
0,00% 0,03% 0,02% 0,06% 0,22% 

VI.2. 
Ostatní výnosové úroky a podobné 

výnosy 
0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

I. 
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční 

oblasti 
2,17% 0,43% 0,63% -0,57% -1,30% 

J. Nákladové úroky a podobné náklady  1,63% 2,75% 2,07% 2,11% 2,19% 

J.1. 
Nákladové úroky a podobné náklady 

- ovládaná nebo ovládající osoba 
1,63% 2,75% 2,07% 2,11% 2,19% 

VII. Ostatní finanční výnosy 0,81% 1,17% 0,44% 2,33% 0,32% 

K. Ostatní finanční náklady 0,80% 1,26% 0,46% 2,73% 0,31% 

* Finanční výsledek hospodaření 8,87% 11,13% 7,09% 6,31% 8,30% 

** 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním  
30,11% 33,20% 35,17% 37,31% 39,53% 

L. Daň z příjmů za běžnou činnost   3,74% 3,87% 5,03% 5,42% 5,60% 

L.1. Daň z příjmů splatná 4,34% 4,35% 4,78% 5,38% 5,93% 

L.2. Daň z příjmů odložená -0,61% -0,48% 0,25% 0,04% -0,33% 

** Výsledek hospodaření po zdanění   26,37% 30,01% 30,14% 31,89% 33,94% 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 

období   
26,37% 30,01% 30,14% 31,89% 33,94% 

* Čistý obrat za účetní období  126,08% 126,18% 118,21% 117,69% 119,71% 

 


