
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku 

ANTICOR Bohemia s. r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2014. Tento podnik sídlí 

v Ostravě-Nové Bělé a náplní jeho práce je prodej elektroinstalačních materiálů. Práce je 

rozdělena do dvou částí, přičemž první část se věnuje teoretickým poznatkům. Dále je 

provedena strategická a finanční analýza, analýza a prognóza generátorů hodnoty a 

sestavení finančního plánu. Samotné stanovení hodnoty podniku je provedeno na základě 

metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty. 

Abstract 

This diploma thesis deals with the estimation of objectified value of the ANTICOR 

Bohemia s.r.o. by using income-based methods at 31. 12. 2014. This company is based 

in Ostrava-Nová Bělá and its job is to sell wiring materials. The work is divided into two 

parts, the first part is devoted to theoretical knowledge. Furthermore, strategic and 

financial analysis, analysis and forecast of the value drivers and financial plan is done. 

The valuation is based on Discounted Cash flow method and Economic Value Added 

method. 
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Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala Stanovení hodnoty podniku ANTICOR 

Bohemia s.r.o. Tato společnost je velkoobchodní firma, která se svým podílem řadí mezi 

menší firmy na trhu. Sídlo společnosti je v Moravskoslezském kraji. Ocenění je 

stanoveno k datu 31. 12. 2014. Ke zpracování ocenění byly využity veřejně dostupné 

data, jako jsou výkazy zisku a ztrát, rozvahy, makroekonomické údaje a údaje o trhu. 

Důležitou činností při úspěšném stanovení hodnoty podniku je důkladný sběr vstupních 

dat. Výsledek samotného ocenění je závislý na více faktorech. Mezi ně patří zejména 

přesnost a dostupnost vstupních informací, zkušenosti oceňovatele a podobně. 

Ocenění podniku je složitý ekonomický úkol. Pro ocenění podniku existuje více metod. 

V této práci budou vybrány metody výnosové. Složitost úkolu vyžaduje rovněž znalost 

chodů a vztahů uvnitř společnosti. 

Pro výběr tohoto tématu jsem se rozhodla, protože firmu dobře znám a do budoucna 

existuje možnost, že firma bude nabídnuta na odkoupení.  
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem práce je stanovení hodnoty podniku ANTICOR Bohemia s.r.o. výnosovými 

metodami k 31. 12. 2014.  K tomu je potřeba splnit jednotlivé dílčí cíle. Těmi jsou 

provedení strategické analýzy společnosti, vypracování finančního plánu, stanovení 

nákladů kapitálu a stanovení hodnoty podniku metodou diskontovaného cash flow a 

metodou ekonomické přidané hodnoty. 

Ke splnění těchto cílů jsou nutné následující metody: 

 v rámci strategické analýzy se provede analýza vnějšího okolí podniku, analýza 

oborového okolí podniku, analýza vnitřní situace podniku, stanovení odhadu tržeb 

využitím statistických metod regresní analýzy  

 pro vypracování finanční analýzy je použita vertikální a horizontální analýza 

rozvah a výkazů zisku a ztráty a analýza poměrových ukazatelů 

 pro stanovení odhadu generátorů hodnoty do budoucna je třeba analyzovat minulý 

vývoj generátorů hodnoty 

 ke stanovení finančního plánu je potřeba sestavit nejdříve plánovou rozvahu, 

plánový výkaz zisku a ztrát a plánový výkaz cash flow 

 pro určení nákladů na vlastní kapitál se použije model oceňování kapitálových 

aktiv CAPM 

 pro stanovení hodnoty podniku se v závěrečné části práce provede výpočet 

pomoci metody diskontovaných cash flow a metody ekonomické přidané hodnoty 
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1 Teoretické východiska práce 

V teoretické části práce se budu zabývat základními pojmy spojenými s oceňováním 

podniku. Zejména se jedná o přiblížení podniku jako celku, a vysvětlení hodnoty podniku 

včetně definování jejich hladin a kategorií. Dále budou uvedeny metody a postupy 

doporučované pro ocenění. 

 

1.1 Podnik jako předmět ocenění 

Prvním krokem je vymezení pojmu podnik. Obecná právní úprava obchodních korporací 

se přesunula z obchodního zákoníku (který 1. 1. 2014 zanikl) do zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. Nový občanský zákoník tedy nově vymezuje základní pojmy jako: 

právnická osoba, podnikatel, obchodní firma, obchodní závod. 

Obchodní závod (dříve pojem podnik) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Součástí obchodního 

závodu jsou tedy všechny věci, hmotné i nehmotné, které podnikateli slouží k jeho 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli 

a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. 

Pojem podnik kdysi vyjadřoval pouze majetek, nový pojem závod říká, že je to 

jmění.  Jmění je dle § 495 občanského zákoníku souhrn majetku a dluhů. 

Nově tedy pojem obchodní závod zahrnuje nejen majetek, ale i dluhy (Zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník). 

 

Podle Neumaierové, má podnik následnou ekonomickou strukturu: 

 Podnik jako koalice stakeholders, tedy zainteresovaných stran. Tyto strany na 

sebe navzájem působí. Základní podmínkou existence firmy je vytvoření učící se 

organizace, zaměstnávajícím skupinu nejlepších pracovníků. Prostředkem tvorby 

hodnoty pro zákazníky je dosažení takové úrovně výrobků a služeb, která zaručí 

rostoucí tržby.  
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 Podnik jako subjekt práva, jako fyzické nebo právnické osoby. Zde je upravena 

zejména právní definice podnikání, formy podnikání a vztahy související 

s podnikáním, zejména postup při založení, rozdělení či jiných změnách formy. 

 Podnik jako účetní jednotka, která disponuje ekonomickou samostatností. Může 

se svobodně rozhodovat a hospodařit, s motivem zhodnocení svého kapitálu 

(Neumaierová, 2005). 

 

1.2 Hodnota podniku 

Mařík definuje hodnotu v ekonomickém slova smyslu jako vztah mezi určitým subjektem 

a objektem za předpokladu racionálního chování. Vyplývá ze skutečností, že lidské 

potřeby nemají hranice a zdroje k uspokojení lidských potřeb jsou omezené. Existují dvě 

stránky ekonomické hodnoty. Užitnou hodnotu, tedy schopnost statku uspokojovat lidské 

potřeby, a směnnou hodnotu, která určuje, zda je statek předmětem směny (Mařík, 2011). 

Hodnota podniku je dána očekávanými budoucími příjmy na úrovni vlastníků nebo všech 

investorů převedenými na jejich současnou hodnotu. Pro definování očekávaných 

budoucích příjmů musíme předpokládat neomezené trvání podniku. Tyto příjmy můžeme 

pouze odhadovat, nemůžeme je objektivně určit. Proto je hodnota podniku pouze víra 

v budoucnost podniku vyjádřená v penězích (Mařík, 2011). 

Mezinárodní oceňovací standardy 

Ve spojení s hodnotou podniku je důležité definovat pojmy, jako jsou hodnota, cena, 

náklady a trh (Mařík, 2011). 

Hodnota, která je ztotožněna s tržní hodnotou, označuje odhad ceny, na které by se 

nejspíše dohodli kupující a prodávající. Cena je částka, která je požadovaná, nabízená 

nebo zaplacená za zboží nebo službu. Náklady představují cenu skutečně zaplacenou za 

zboží nebo službu, či částku potřebnou k vytvoření nebo produkci statku. Trh je prostředí, 

ve kterém jsou statky obchodovány mezi prodávajícími a kupujícími prostřednictvím 

cenového mechanismu (Mařík, 2011). 
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Hladiny hodnoty podniku 

 Podnik může být oceněn na dvou různých hladinách: 

 Hodnota brutto (Hb), tedy hodnota podniku jako celku. Zahrnuje tedy hodnotu 

jak pro vlastníky, tak i pro věřitele. Při aplikaci výnosových metod je v 

mezinárodní terminologii označována jako hodnota Entity.  

 Hodnota netto (Hn) představuje ocenění podniku na úrovni jejich vlastníků. 

Jedná se tedy o oceňování vlastního kapitálu. Při aplikaci výnosových metod je v 

mezinárodní terminologii označována jako hodnota Equity (Sabolovič, 2011). 

Kategorie hodnoty podniku 

Kategorie hodnoty podniku plynou dle Maříka z následujících otázek: 

 Kolik je ochoten za podnik zaplatit běžný zájemce na trhu? Jaké je tedy tržní 

ocenění?  

 Jakou má podnik hodnotu z hlediska konkrétního kupujícího? 

 Jakou hodnotu lze považovat za nejméně spornou? (Mařík, 2011) 

Z těchto otázek se postupně vyvinuly čtyři základní přístupy k oceňování podniku. Tržní 

hodnota, subjektivní hodnota (tj. investiční hodnota), objektivizovaná hodnota a 

komplexní přístup na základě Kolínské školy (Mařík, 2011). 

Tržní hodnota 

Směrnice, praktické rady a hlavní zásady a principy oceňování jsou zahrnuty v tzv. 

Červené knize. Ta se jmenuje Statement of Asset Valuation Practise and Guidance Notes. 

Ta uvádí více definic tržních hodnot: 

 Open market value (OMV) – otevřená tržní hodnota, která předpokládá, že 

majetek byl předmětem obchodu, podmínky byly vzájemně odsouhlaseny a 

představuje odhad směnné hodnoty, za kterou by byl předmět prodán toho dne. 

 Estimated reapization price (ERP) – odhadní realizační cena, předkuje výši 

hotovosti před odpočtem prodejních výloh, které bere odhadce v potaz ke dni 

odhadu. Může být očekávána až při další realizaci nepodmíněného prodeje podílu 

z majetku subjektu. 
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 Estimated restricted realizaton price (ERRP) – odhadní restriktivní 

realizační cena, u které se dá očekávat, že bude docílena až při dalším 

realizovaném nepodmíněném prodeji podílu z majetku subjektu (Kislingerová, 

2001). 

Definice podle Červené knihy, zejména OMV, byla využita jako základ pro definování 

mezinárodního pojmu tržní hodnoty.  První mezinárodní definici zavedla International 

Assets Valuation Standards Committee jako součást International Valuation Standards. 

Pro účely Standardu je tržní hodnota definována takto: 

Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění 

mezi kupujícím a prodávajícím při transakci mezi samotnými a nezávislými partnery po 

náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku 

(IVS, 2011). 

Subjektivní (investiční) hodnota 

Pojem subjektivní hodnota je zaveden pro ocenění podniku z pohledu konkrétního 

subjektu. Je odvozována z firemních podkladů, zejména finančního plánu. Prioritou je 

individuální názor účastníků transakce. Hodnota je pak určená očekávanými užitky pro 

konkrétního kupujícího, prodávajícího, stávajícího vlastníka apod. (Mařík, 2011). 

Investiční hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu investorů pro 

stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se 

specifickým investorem nebo skupinou investorů, kteří mají určité investiční cíle a/nebo 

kritéria. Investiční hodnota majetkového aktiva může být vyšší nebo nižší než je hodnota 

tohoto majetkové aktiva. Termín investiční hodnota by neměl být zaměňován s tržní 

hodnotou investičního majetku (IVS, 2011). 

Základní charakteristiky investiční hodnoty podle Maříka jsou následující: 

 Budoucí peněžní toky jsou odhadovány na základě představ manažerů 

oceňovaného podniku, pokud jsou upravovány, tak obvykle směrem dolů. 

Reprezentují představu řídících pracovníků oceňovaného podniku, případně 

investora. 
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 Diskontní míra je stanovena na základě alternativních investic subjektu, z jehož 

hlediska je ocenění prováděno (Mařík, 2011). 

Objektivizovaná hodnota 

Odborníci se shodli, že objektivní hodnota podniku neexistuje, začal se tedy používat 

pojem „objektivizovaná“ hodnota. Při stanovování objektivizované hodnoty se vychází 

z všeobecně uznávaných dat a skutečností, berou se v potaz obecně známá fakta a poté se 

přihlíží k subjektivnímu očekávání, jak tomu bylo u investiční hodnoty (Mařík, 2011). 

Při jejím výpočtu se musí dodržovat následující zásady: 

 Udržování substance, což znamená, že by z podniku mělo být vybíráno jen tolik 

peněžních prostředků, aby nedošlo k ohrožení majetkové podstaty. 

 Volný zisk – mohu vybrat pouze zisk, který neohrozí substanci podniku. 

 Nepotřebný majetek, tudíž majetek, který není provozně nezbytný. 

 Možnosti změn v podniku – předpokládá se pokračování v podnikání. 

 Metoda, která by měla být jasná, jednoznačná a lehce zopakovatelná. 

 Management – předpokládá se, že dosavadní management přetrvá. 

 Zdanění – doporučuje se zohlednit i daně na úrovni vlastníka (Mařík, 2011). 

Odhadci vychází ze skutečnosti, která respektuje stav podniku k datu ocenění. K ostatním 

hodnotám se dostávají až v dalších fázích.  

Kolínská škola 

V Evropě se poukazuje na skutečnost, že trh s podniky má v evropských podmínkách 

stále mnoho omezení, zejména pak: 

 rozsah transakcí s podobnými podniky není velký, 

 trhu chybí transparentnost (zejména u přehledu o transakcích), 

 není zřejmé, zda byla cena zaplacena za pokračující podnik nebo obsahuje 

synergie (Mařík, 2011). 

Východiskem je subjektivní hodnota konkrétního prodávajícího a na druhé straně 

subjektivní hodnota konkrétního kupujícího. Kolínská škola je založena právě na tomto 
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subjektivním postoji. Ocenění se nemá modifikovat v závislosti na jednotlivých 

podnětech, nýbrž na obecných funkcích (Mařík, 2011). 

Kolínská škola definuje několik základních funkcí oceňování: 

 Poradenská, která poskytuje informace prodávajícím a kupujícím o maximální 

ceně, kterou je kupující ochoten zaplatit, aniž by prodělal. Dále také o minimální 

ceně, kterou je ochoten akceptovat prodávající, aniž by na prodeji prodělal. Tyto 

dvě hodnoty jsou hraniční hodnoty prodávajícího a kupujícího. 

 Rozhodčí – jedná se o výkon nezávislého oceňovatele, který nalezne spravedlivou 

hodnotu v rámci odhadovaného rozpětí. Měl by se pokusit odhadnout hraniční 

hodnoty prodávajícího a kupujícího. 

 Argumentační – oceňovatel hledá argumenty pro účastníky transakce. Ty mají 

zlepšit jejich pozici při vyjednávání. 

 Komunikační, která představuje podklad pro komunikaci s investory, bankou, 

veřejností. 

 Daňová, která poskytuje informace a podklady pro daňové účely (Mařík, 2011). 

 

1.3 Metody používané pro oceňování podniku 

Podle Kislingerové jsou metody pro oceňování podniku po teoretické stránce natolik 

rozpracované, že již nelze najít nic pro zlepšování. Níže uvedený přehled se opírá 

především o charakter vstupních hodnot, na kterých je daná metoda založena 

(Kislingerová, 2001). 

Pro měření hodnoty podniku lze v podstatě využít tři základní skupiny metod, a to metody 

majetkové, výnosové a metody založené na očekávání kapitálového trhu (Kislingerová, 

2001). 

Metody majetkové 

Při majetkovém ocenění podniku se určitým způsobem oceňuje každá majetková složka. 

Součtem těchto cen pak získáme souhrnné ocenění aktiv podniku. Po odečtení všech 
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dluhů a závazků, dostaneme hodnotu vlastního kapitálu. V závislosti na tom, jaké ceny 

použijeme, můžeme získat tři různé majetkové hodnoty (Mařík, 1998). 

Tyto metody se opírají zejména o stavové veličiny, které vyjadřují stav majetku a závazků 

k okamžiku odhadu. Můžeme je rozdělit do dvou skupin: 

o metoda účetní hodnoty, 

o metoda hodnoty substance (věcné hodnoty), 

- hodnota substance brutto 

- hodnota substance netto (Kislingerová, 2001). 

Metody výnosové 

Tato skupina metod pracuje především s informacemi, jaký užitek získá investor, jestliže 

bude investovat do nákupu aktiv. Podstatou jsou tedy budoucí užitky, které lze změřit 

různými způsoby, a které převádíme na současnou hodnotu. K metodám výnosovým 

patří: 

o metody založené na kapitalizaci zisku, 

o metody výnosové založené na projekci diskontovaného cash flow, 

o metoda ekonomické přidané hodnoty (Kislingerová, 2001). 

Metody tržní 

Podstatou těchto metod je, že pracují převážně s informacemi z kapitálového trhu. Hlavní 

dvě podskupiny tvoří metoda tzv. tržních multiplikátorů a metoda tržního srovnání 

(Kislingerová, 2001). 

1.4 Faktor času a rizika 

Hodnotu aktiva vymezujeme jako současnou hodnotu budoucích čistých příjmů, které z 

tohoto aktiva poplynou majiteli. Tato definice je důležitá při oceňování výnosovými 

metodami. Kromě výše budoucích příjmů je také důležité v jakém okamžiku příjemci 

poplynou – tzv. časová hodnota peněz. Příjem získaný dříve má větší význam, než příjem 

získaný později, protože příjemce může získané příjmy dříve investovat a dosahovat 
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dalšího výnosu. Proto se musí zjistit současná hodnota všech budoucích očekávaných 

příjmů z majetku (Mařík, 2011). 

Pro držitele aktiva je kromě okamžiku obdržení příjmu důležité rovněž s jakou 

pravděpodobností jej získá. Riziko získání příjmu ovlivňuje hodnotu aktiva, která roste 

s nižším rizikem. Riziko členíme na provozní a finanční, které nás zajímá při sestavení 

rizikové přirážky v rámci diskontní míry, a riziko systematické a nesystematické, jež 

určuje účel, pro který má diskontní míra a ocenění sloužit (Mařík, 2011). 

Diskontní míra 

Diskontní míra slouží k určení faktoru rizika a času. Je to výnosová míra, která se používá 

k výpočtu současné hodnoty budoucích příjmů či výdajů, a která je očekávaná investorem 

od budoucího peněžního toku s ohledem na riziko s ním spojené (Mařík, 2011).  

Postup při oceňování podniku 

Kislingerová uvádí, že při oceňování podniku je užitečné aplikovat několik modelů, a to 

s cílem ověření správnosti výsledku práce. Základní postup je uveden níže (Kislingerová, 

2001). 

Vymezení zadání práce 

Jedním ze zásadních problémů na počátku práce je vymezení účelu, pro který se ocenění 

zpracovává. Cíl práce se pak stává vodítkem pro výběr modelů, se kterými se následně 

pracuje (Kislingerová, 2001). 

Vytvoření pracovního týmu 

Pracovní tým, podílející se na zpracování ocenění podniku, by měl být složen jednak z 

vedoucího týmu, který řídí práce na ocenění, dále ze specialistů a asistentů. Důležitá je i 

účast zástupců vrcholového vedení oceňované firmy, protože jsou významnými 

dodavateli informací a dat z podniku (Kislingerová, 2001). 
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Plán práce 

Práce týmu se řídí časovým harmonogramem, který je stanoven již v na počátku práce 

(Kislingerová, 2001). 

Sběr vnějších a vnitřních informací 

Pro kvalitní ocenění je nezbytné mít k dispozici množství informací. Na jedné straně jsou 

to interní informace z podniku, na straně druhé jsou to externí informace z prostředí, ve 

kterém firma funguje (Kislingerová, 2001). 

Analýza dat 

Analytická fáze zahrnuje analýzu makroprostředí, analýzu mikroprostředí a finanční 

analýzu podniku. Pokud bude při oceňování použito výnosových metod, které využívají 

informace o budoucnosti, je nezbytné provést i analýzu podnikatelského plánu 

(Kislingerová, 2001). 

Výběr metod ve vazbě na cíl práce 

Výběr metod ocenění je přímo závislý na účelu ocenění (Kislingerová, 2001). 

Analýza ocenění 

Zde se pomoci aplikace zvoleného metodického aparátu zjišťuje tržní hodnota firmy 

(Kislingerová, 2001).  

Syntéza výsledků 

Ze zjištěných hodnot je třeba na závěr uvést a formulovat závěrečný výrok, ke kterému 

tým odborníků dospěl (Kislingerová, 2001). 

Závěr 

Výsledek, tedy stanovená hodnota podniku je stanovena k určitému datu. Uvedení data 

ocenění je velice důležité. Pokud by chtěl někdo tento výsledek později použít, nelze ho 

prostě jen převzít. Musí vzít v úvahu, za jakých předpokladů bylo ocenění zpracováno a 

zjistit, jestli se v podniku nebo v rámci celé ekonomiky nezměnily některé skutečnosti 
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natolik, že je nutné výpočet přepracovat. Jedná se zde tedy o časovou omezenost výsledku 

(Kislingerová, 2001). 

 

1.5 Důvody ocenění podniku 

Účelem oceňování podniku je stanovení hodnoty a zabývá se podnikem jako zbožím, 

které je určeno ke směně. Ocenění samo o sobě je službou, kterou zákazník objednává, 

protože mu přináší nějaký užitek. Tento užitek může mít různou povahu podle potřeb 

objednatele a cílů, kterým má ocenění sloužit. Proto rozlišujeme ocenění, které vychází z 

různých podnětů a mohou sloužit k různým účelům. Především je však nezbytné si 

uvědomit, že různé podněty jsou i různým zadáním pro oceňovatele. Různá zadání mohou 

vyžadovat různé metody a povedou k různým výsledkům (Mařík, 2011). 

Ocenění související s vlastnickými změnami 

 Koupě a prodej podniku,  

 Vklad podniku do obchodní společnosti, 

 Ocenění v souvislosti s fúzí, 

 Ocenění v souvislosti s nabídkou na převzetí, 

 Ocenění v souvislosti s rozdělením společnosti (Mařík, 2011). 

Ocenění, které nesouvisí s vlastnickými změnami 

 Změna právní formy společnosti, 

 Zastavení obchodního podílu, 

 Ocenění v souvislosti s poskytováním úvěru, 

 Ocenění v souvislosti se sanací podniku (Mařík, 2011).  

Další typy ocenění mohou vyplývat z toho, zda jde o ocenění v souvislosti s transakcí 

typu nákup a prodej, kde je cena za podíly na vlastním kapitálu podniku placena v 

hotovosti, anebo ocenění směřující ke stanovení výměnného poměru akcií (Mařík, 2011). 
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Důležité je, aby bylo během každého oceňování jasně řečeno, o jakou kategorii se jedná, 

tedy kvůli jakému podnětu vzniklo, jaká úroveň hodnoty má být určena a k jakému datu 

hodnota platí (Mařík, 2011). 

 

1.6 Sběr vstupních dat 

Pro stanovení hodnoty podniku jsou nutná určitá vstupní data. Potřebné informace 

můžeme rozdělit do následujících skupin: 

Základní data o podniku 

Zde patří informace identifikující podnik, název podniku, jeho právní forma a IČ, předmět 

podnikání, rozdělení majetkových podílů, struktura řízení podniku, historie podniku 

(Mařík, 2011). 

Ekonomická data 

Zde můžeme zařadit účetní výkazy za dobu 3 až 5 posledních let, výroční zprávy, zprávy 

auditorů, podnikové plány (Mařík, 2011). 

Relevantní trh 

Zahrnuje vymezení trhu, jeho velikost a vývoj, segmentace trhu, atraktivita relevantního 

trhu, faktory vývoje trhu (Mařík, 2011). 

Konkurenční struktura relevantního trhu 

Patří sem hlavní konkurenti a informace o nich, substituty výrobků, bariéry vstupu do 

odvětví, poměr sil podniku k dodavatelům a odběratelům (Mařík, 2011). 

Odbyt a marketing 

Jedná se o data o odbytu v časových řadách, hlavní produkty a jejich srovnání s 

konkurencí, ceny a cenová politika, hlavní odbytové cesty, reklama, struktura výdajů, 

srovnání výdajů na reklamu s konkurencí, výzkum a vývoj, výdaje na výzkum a vývoj a 

srovnání s konkurencí (Mařík, 2011). 
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Výroba a dodavatelé 

Obsahuje řízení kvality, certifikáty, charakter výroby a úroveň technologií, výrobní 

kapacity a jejich využití, stav dlouhodobého majetku, investice (jak minulé tak 

plánované), dodavatelé a informace o nich (Mařík, 2011). 

Pracovníci 

Je zde struktura pracovníků, situace na trhu práce, nálada na pracovišti, fluktuace 

pracovníků, produktivita práce a srovnání s konkurencí, personální náklady (Mařík, 

2011). 

 

1.7 Strategická analýza 

Úloha strategické analýzy v procesu oceňování spočívá ve vymezení celkového 

výnosového potenciálu oceňovaného podniku. Tento výnosový potenciál je složený 

z vnějšího a vnitřního potenciálu. Vnější potenciál souhrnně vyjadřuje šance a rizika 

vyplývající z podnikatelského prostředí, kterým musí podnik čelit. Vnitřní potenciál 

podniku je schopnost využít ve svůj prospěch šance a odolávat rizikům plynoucím z 

vnějšího prostředí. Charakteristikou vnějšího potenciálu podniku jsou jeho silné a slabé 

stránky. Při jejich identifikaci musí být kladený důraz na otázku, zda podnik má nějakou 

klíčovou konkurenční výhodu. Analýza konkurence oceňovaného podniku dává analýze 

vnitřního potenciálu nový rozměr (Mařík, 2011). 
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Obrázek 1: Analýza vývoje potenciálu podniku (Mařík, 2011) 

 

Účelem strategické analýzy je, aby dosáhla konkrétních výsledků a abychom dostali 

odpovědi na tři hlavní otázky (Mařík, 2011): 

1. Jaké jsou perspektivy podniku z dlouhodobého hlediska? 

2. Jaký vývoj trhu, konkurence a především vývoj podnikových tržeb lze v souvislosti s 

odpovědí na první otázku očekávat? 

3. Jaká rizika jsou s podnikem spojena? 

 

Podle Maříka je možné postupovat při strategické analýze ve třech krocích: 

 Vymezení, analýza a prognóza relevantního trhu 

 Analýza konkurence a vnitřního potenciálu 

 Prognóza tržeb oceňovaného podniku (Mařík, 2011). 

Relevantní trh a jeho prognóza 

Na začátku strategické analýzy je nutné vymezit příslušný trh, na kterém se oceňovaný 

podnik pohybuje. K vymezenému trhu je potřebné mít dostupné údaje, aby se dala 

posoudit jeho atraktivita, a aby bylo možné následně zpracovat prognózu dalšího vývoje 

trhu (Mařík, 2011).  
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K základním údajům o trhu patří: 

 odhad velikosti relevantního trhu, 

 vývoj trhu v čase, 

 segmentace trhu (Mařík, 2011). 

Analýza atraktivity trhu 

Po vymezení relevantního trhu podrobuje odhadce trh hloubkovému, kvalitativnímu 

hodnocení - analýze atraktivity trhu. Tato analýza má za cíl odhalit šance a rizika daného 

trhu, které se později promítnou v prognóze vývoje tržního podílu oceňovaného podniku. 

Analýza atraktivity trhu slouží jako podklad pro určení rizikové přirážky pro diskontní 

míru. Atraktivitu trhu ovlivňuje několik faktorů, mezi jinými růst trhu, velikost trhu, 

intenzita přímé konkurence, průměrná rentabilita, bariéry vstupu, citlivost trhu na 

konjunkturu a jiné (Mařík, 2011). 

Porterův Model pěti sil 

Vhodným nástrojem pro kvalitativní zhodnocení trhu je například Porterův model pěti 

konkurenčních síl. Struktura odvětví má velký vliv na určování konkurenčních strategií a 

„konkurenčních pravidel hry“. Vnější vlivy mimo odvětví jsou důležité především v 

relativním smyslu, jelikož vnější vlivy obvykle působí na všechny firmy v odvětví, je 

klíčová rozdílná schopnost firem vyrovnat se s nimi (Porter, 1994). 

Porterův model pěti sil, je velice důležitým nástrojem pro analýzu oborového okolí dané 

společnosti. Sbírá informace z nejbližšího okolí podniku, faktory, které jej nejvíce 

ovlivňují. Zjišťuje se z pěti různých úhlů pohledu, jakým způsobem na podnik působí 

konkurence. Těmito úhly pohledu jsou: potenciální konkurence, konkurenční rivalita, 

substituty, vyjednávací síla dodavatelů a vyjednávací síla odběratelů (Mindtools, 2015). 

Těchto pět základních konkurenčních sil, působících na podnik, je popsáno v 

následujícím schématu: 
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Obrázek 2: Model pěti sil (Blažková, 2007) 

 

Společné působení všech těchto pěti sil určuje potenciál konečného zisku v odvětví. Zde 

se potenciál zisku měří z hlediska dlouhodobé návratnosti investovaného kapitálu. Cílem 

konkurenční strategie pro podnik je nalézt v odvětví takové postavení, kdy podnik může 

nejlépe čelit konkurenčním silám, nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch (Porter, 

1994).  

Síla dodavatelů  

Zde můžeme posoudit, jak snadné je pro dodavatele zvýšení cen. Záleží kolik dodavatelů 

je na trhu dostupných, jak jedinečné jsou jejich výrobky nebo služby, jaké jsou náklady 

na přechod od jednoho ke druhému, a tak dále. Čím méně dodavatelských možnosti 

máme, a čím více budete potřebovat pomoc dodavatele, tím větší sílu získává (Mindtools, 

2015). 

Kupní síla 

Zde se můžeme ptát, jak snadné je pro kupující srážet ceny dolů. Znovu, toto je dáno 

počtem kupujících, významem každého jednotlivého kupujícího pro podnik, atd. Pokud 

jednáte s několika silnými kupujícími, pak jsou často schopni diktovat si podmínky 

(Mindtools, 2015). 
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Konkurenční rivalita 

Počet a schopnost konkurentů je důležitým faktorem. Pokud má firma mnoho konkurentů, 

a nabízejí stejně atraktivní produkty a služby, pak je možné, že dodavatelé, i kupující 

odejdou k nim. Na druhé straně, pokud nikdo jiný nemůže dělat to, co podnik, pak může 

mít obrovskou sílu (Mindtools, 2015). 

Substituty  

Všechny firmy v odvětví soutěží v širším smyslu s odvětvími, která vyrábějí substituty. 

Čím atraktivnější je cenová alternativa nabídnutá substituty, tím pravděpodobnější je, že 

nahradí výrobky a služby firmy (Mindtools, 2015).  

Vstup nových firem do odvětví 

Nově vstupující firmy přinášejí do odvětví novou kapacitu, snahu získat podíl na trhu a 

často značné zdroje. To může vést ke stlačení cen nebo k růstu nákladů, a tím ke snížení 

ziskovosti. Hrozba vstupu nových konkurentů od odvětví záleží na existenci překážek 

vstupu a na reakci stávajících účastníků, kterou může vstupující firma očekávat. Pokud 

jsou překážky vstupu vysoké, nebo nově vstupující může očekávat ostrou reakci od 

zavedených konkurentů, je hrozba nových vstupů malá (Mindtools, 2015).  

Prognóza trhu 

Prognóza trhu by měla být sestavená s ohledem na typ ocenění. Při objektivizovaném 

ocenění je předpověď trhu založená na nesporných údajích, které jsou v daném čase o 

trhu dostupné. Prognóza relevantního trhu je základním stavebním kamenem ocenění, a 

proto je potřeba najít vzájemný vztah mezi prognózou vývoje trhu a prognózou vývoje 

makroekonomických ukazovatelů. Některé makroekonomické ukazatelé je možné 

považovat za faktory, které mají na vývoj daného trhu vliv (například HDP). Výhodou 

makroekonomických ukazatelů je dostupnost relevantních údajů, které jsou vydávány 

například ministerstvy ČR. Pro tyto prognózy je vhodné použít statistické metody jako 

například analýzu časových řad čí jednoduchou regresní analýzu (Mařík, 2011). 
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1.8 Finanční analýza 

Finanční analýza prověřuje finanční zdraví podniku a je základem pro finanční plán. Z 

finanční analýzy bychom měli být schopni vyvodit závěry týkající se perspektivnosti 

podniku a rizik s ním spojených (Mařík, 2011). 

K základním nástrojům finanční analýzy patří absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. 

Ty slouží k posouzení schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat dostatečně 

vysokého zisku použitím investovaného kapitálu, hradit včas všechny své závazky či 

zhodnotit finanční strukturu podniku a její vztah k majetkové struktuře. Rovněž měří 

efektivnost využití vložených prostředků (Knápková, 2013). 

Finanční analýza je důležitým nástrojem pro hodnocení hospodaření podniku a není 

možné se bez ní při oceňování podniku obejít. Úzce souvisí s účetnictvím a finančním 

řízením podniku a tyto dva nástroje propojuje. Účetnictví, poskytuje data a informace. 

Díky finanční analýze dostaneme závěry o celkovém hospodaření, majetkové a finanční 

situaci podniku. Tyto informace slouží jako podklady k rozhodování a dělání opatření ve 

finančním řízení podniku. Finanční analýza tedy představuje ohodnocení jak minulosti, 

tak současnosti (Grünwald, Holečková, 2008). 

Jednu z nejvýstižnějších definic uvádí Ručková: „Finanční analýza představuje 

systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. 

Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a 

předpovídání budoucích finančních podmínek“ (13, s. 9). 

Je potřeba hledat odpovědi na následující otázky (Mařík, 2011): 

1) Jak vypadá majetková a finanční struktura podniku a jak se shoduje nebo odlišuje u 

podobných podniků a jaké jsou důvody těchto odlišností? 

2) Jaké tendence se projevují ve struktuře aktiv a užitých zdrojích? 

3) Jak je zajištěna likvidita podniku a co vypovídají charakteristiky dlouhodobé finanční 

rovnováhy? 

4) Jaká je výnosnost podniku jako celku, jaké faktory na ni mají vliv? 

5) Jak lze zhodnotit celkové finanční zdraví podniku?  
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1.9 Rozdělení aktiv na provozně nutná a nepotřebná  

Při oceňování podniku výnosovými metodami platí zásada, že aktiva podniku by měly 

být rozdělené na aktiva provozně nutná a nepotřebná. Provozně nutná aktíva podnik 

využívá pro uskutečňování svých podnikatelských činností. Všechny ostatní aktiva, které 

podnik nevyužívá při podnikání, tvoří skupinu nepotřebných aktiv. Rozdělení aktiv má 

při oceňovaní své důvody. Provozně nutný majetek se oceňuje na základě výnosů 

plynoucích z tohoto majetku. Nepotřebné aktiva by měly být oceňované odděleně. 

Nejčastěji se u těchto aktiv uvažuje o možnosti jejich prodeje, likvidace nebo pronájmu. 

Rozdělením aktiv se oceňovatel vyhne chybě, která by měla za následek podhodnocení 

celého podniku. Za nejčastější případ nepotřebných aktiv se považuje: 

 stav peněžních prostředků je vyšší, než je pro chod podniku nutné, 

 dlouhodobý finanční majetek, který má portfoliový charakter, teda je určen pouze 

pro uložení finančních prostředků, 

 nemovitosti, které nejsou využívané k základnímu účelu podniku, například 

nevyužité pozemky, služební byty, rekreační stavby, 

 pohledávky bez vazby na hlavní činnost podniku, 

 ostatní majetek, který se může jevit jako provozně nutný, ale z důvodu jeho 

nadměrného množství se v podniku nevyužívá, například nadbytečné zásoby, 

nevyužívané stroje apod. (Mařík, 2011). 

Provozně nutný investovaný kapitál 

Po rozčlenění aktiv je na řadě vyčíslení kapitálu investovaného do provozně nutných aktiv 

za minulé roky. Propočet provozně nutného investovaného kapitálu vychází z rozvahy 

podniku, upravené ve dvou směrech: 

 z aktiv jsou vyřazena neprovozní aktiva, čímž získáme provozně nutná 

dlouhodobá aktiva 

 snížením oběžných aktiv o závazky, u kterých nejsme schopni vyjádřit náklady, 

dostaneme čistý pracovní kapitál, jinak také upravený pracovní kapitál (Mařík, 

2011). 
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Součtem provozně nutného dlouhodobého majetku a upraveného pracovního kapitálu 

získáme provozně nutný investovaný kapitál (Mařík, 2011). 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Pro určení korigovaného výsledku hospodaření je nejvhodnější použít provozní výsledek 

hospodaření. Tím zajistíme, že nebude obsahovat mimořádný výsledek hospodaření. Z 

provozního výsledku hospodaření je nutno vyloučit náklady a výnosy spojené s provozně 

nenutnými aktivy a naopak přičíst finanční výnosy a náklady, které souvisí s provozně 

nutnými aktivy. K provoznímu výsledku hospodaření je třeba přidat finanční výnosy a 

náklady, které jsou spojené s provozními aktivy (Mařík, 2011). 

 

1.10 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Pojmem generátory hodnoty označuje soubor několika základních veličin, které ve svém 

souhrnu určují hodnotu podniku. Obvykle se vyvozují podle konkrétního přístupu k 

ocenění podniku. Nejčastěji je tímto východiskem metoda diskontovaných peněžních 

toků (Mařík, 2011). 

Obrázek 3: Generátory hodnoty (Mařík, 2011) 
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Tržby 

Plánování budoucích tržeb by mělo vycházet ze strategické analýzy. Tato predikce může 

být omezena kapacitními možnostmi, které jsou pouze jako omezující podmínka nikoli 

rozhodující prvek (Mařík, 2011). 

Provozní zisková marže 

Významným generátorem hodnoty je provozní zisková marže. Tu je třeba počítat z 

korigovaného provozního výsledku hospodaření (dále KPVH) před odpočtem odpisů, 

protože odpisy je vhodné prognózovat až v souvislosti s investicemi do dlouhodobého 

majetku (Mařík, 2011). 

Nejvhodnějším postupem projekce provozní ziskové marže je zpracovat dvě nezávislé 

prognózy ziskové marže a ty potom mezi sebou sladit. 

Prognóza shora je postup považován za základní a vychází z vývoje ziskové marže za 

minulost. Postup je následující: 

1) vypočítáme KPVH před daní za minulé roky a z něho odvozenou ziskovou marži 

2) Ziskovou marži podrobíme analýze zejména v souladu s konkurenční pozicí podniku 

3) Odhadneme, jak budou do budoucna působit hlavní faktory ovlivňující ziskovou marži 

a na základě toho určíme, jaká bude výše ziskové marže 

4) Dopočítáme KPVH (Mařík, 2011). 

 

Druhý způsob prognózy ziskové marže je prognóza zdola spočívající v následujících 

krocích: 

1) Sestavíme prognózu hlavních provozních nákladových položek 

2) Prognózu můžeme doplnit o méně významné provozní nákladové a výnosové položky 

3) Dopočítáme KPVH jako rozdíl provozních nákladů a výnosů 

4) Dopočítáme ziskovou marži (Mařík, 2011). 
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Pracovní kapitál 

Pracovní kapitál je definován jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. 

Pro potřeby oceňování jsou uvedeny dvě základní modifikace. Od oběžných aktiv bude 

odečítán neúročený cizí kapitál. V praxi to znamená, že budeme odečítat krátkodobé 

závazky, ale ne běžné bankovní úvěry. Smyslem je odstranit z bilanční sumy kapitál, na 

který nelze stanovit náklady kapitálu při volbě diskontní míry. Druhá modifikace spočívá 

v tom, že všechny uvedené veličiny budou započítány jen v rozsahu provozně nutném, 

tedy v takové výši, jakou vyžaduje základní činnost podniku (Mařík, 2011). 

Investice do dlouhodobého majetku 

Jedná se pouze o investice do dlouhodobého majetku provozně nutného. Plánování 

investic je jednou z nejtěžších částí analýzy generátorů hodnoty, poněvadž se většinou 

nevyvíjejí plynulým tempem, a jsou nezbytnou podmínkou přežití podniku 

v konkurenčním světě. Za vhodný přístup se považuje sledování náročnosti růstu tržeb na 

změnách dlouhodobého majetku. Koeficient by se měl spočítat za co nejdelší období. 

Rovněž je přínosné i jeho porovnání s konkurenčními podniky či podniky v odvětví. 

Součin koeficientu a přírůstku tržeb za celé sledované období představuje investice netto 

do dlouhodobého majetku (Mařík, 2011). 

 

1.11 Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty 

K prvnímu odhadu hodnoty podniku můžeme použít generátory hodnoty. Tento odhad je 

založen na principu peněžních toků. Smyslem je soustředit pozornost na klíčové veličiny 

ocenění. Mařík uvádí pro obecný postup ocenění podniku na základě generátorů hodnoty 

následující postup: 

FCFt=Xt-1*(1+g)*rZPx*(1-d)-Xt-1*g*(kWC+kDMx)  

Za předpokladu:  

FCFt = korigovaný provozní zisk po dani – přírůstek pracovního kapitálu a dl. majetku,  

X = velikost tržeb za zboží a vlastní výrobky,  
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g = tempo růstu tržeb,  

rZPx = provozní zisková marže propočtená z korigovaného VH,  

d = sazba daně z korigovaného VH,  

kWC = koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu,  

kDMx = koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku,  

t = rok (Mařík, 2011). 

 

1.12 Sestavení finančního plánu 

Finanční plán je základním stavebním kamenem pro ocenění hodnoty podniku některou 

z výnosových metod. Pro výsledné ocenění je nezbytné sestavit kompletní finanční plán 

podniku, který se skládá z výsledovky, rozvahy a cash flow. Podnikový plán by měl 

vycházet z dlouhodobé strategie podniku. Je soustavou následujících, vzájemně 

provázaných plánů: 

 Plány prodeje sestavené tak, aby umožňovaly odhad budoucích výnosů 

 Plány produkce a odhad budoucích nákladů 

 Plány kapacit, jež se promítají do plánů investic, pracovního kapitálu, odpisů, 

plánů údržby a obnovy 

 Plány pracovních sil s dopadem na výši budoucích osobních nákladů 

 Plán provozního výsledku hospodaření a z něj plynoucích daní a podílů na zisku 

 Plán provozních peněžních toků 

 Plán celkových peněžních toků jako indikátor celkové dlouhodobé finanční 

rovnováhy 

 Plánovaná rozvaha jako závěrečný dokument pro všechny prognózované roky 

(Mařík, 2011). 

Kostru finančního plánu tvoří prognóza generátorů hodnoty. Aby bylo možné stanovit 

plán výsledovky, rozvahu a výkazu cash flow, je třeba doplnit další údaje: 
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1) Plán financování – předpokládané splátky nebo přijímání nových úvěrů, navýšení 

vlastního kapitálu. 

2) Stanovení hodnoty méně významných položek, které zpřesní výsledné ocenění 

podniku. 

3) Doplnění položek, které nesouvisejí s hlavním provozem podniku. 

4) Stanovit předpokládané výplaty dividend či podílů na zisku vlastníkům. 

5) Doplnit formální dopočty všech položek potřebných pro kompletní sestavení 

finančního plánu. Jedná se například o dopočítání celkových peněžních toků, 

nerozdělených zisků či ziskových fondů (Mařík, 2011). 

 

1.13 Ocenění na základě výnosových metod 

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

jeho držitele. U podniků jsou tímto užitkem očekávané výnosy. U objektivizovaného 

ocenění by se mělo jednat o výnosy, které budou dosaženy s vysokou pravděpodobností. 

Investor očekává, že ze zdrojů, které vynaloží nyní, v budoucnosti poplynou výnosy 

(Kislingerová, 2001). 

Existují tyto základní výnosové metody: 

 metoda diskontovaného peněžního toku (DCF), 

 metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

 metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA), 

 metody kombinované (korigované), kombinují výnosové ocenění s oceněním 

majetkovým (Mařík, 2011). 

Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF) 

Tato metoda je považována za základní. Peněžní toky jsou reálným měřitelným příjmem, 

který umožňuje reálně měřit užitek z držení statku. Pro výpočet hodnoty podniku 

výnosovou metodou diskontovaných cash flow je možné využít tři techniky: 

 metoda DCF entity – hodnocení podniku jako celku 

 metoda DCF equity – hodnocení vlastního kapitálu 
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 metoda APV – hodnota podniku vypočtená úpravou současné hodnoty 

Účelem všech tří metod je zjistit hodnotu vlastního kapitálu. U jednotlivých metod se liší 

způsob, jakým k hodnotě vlastního kapitálu dospějeme (Mařík, 2011). 

Metoda DCF entity 

Výpočet u této metody se dělí na dva kroky. Na začátku se vychází z peněžních toků, 

které byly k dispozici vlastníkům i věřitelům a jejich diskontováním se získá hodnota 

podniku jako celku, tedy hodnota brutto. V druhém kroku se odečítá od hodnoty brutto 

hodnota cizího kapitálu, a to k datu ocenění. Výsledkem je hodnota vlastního kapitálu, 

přesněji netto hodnota podniku (Mařík, 2011). 

Metoda DCF equity 

Postup této metody se skládá pouze z prvního kroku metody DCF entity. Východiskem 

jsou jenom peněžní toky k dispozici pouze vlastníkům podniku. Výsledkem diskontování 

těchto peněžních toků je hodnota vlastního kapitálu - netto (Mařík, 2011). 

Metoda DCF APV 

Zde se výpočet dělí opět na dva kroky. První krok zahrnuje zjišťování hodnoty podniku 

jako celku, ale v tomto případě jakou součet dvou položek – hodnoty podniku za 

předpokladu nulového zadlužení a současné hodnoty daňových úspor z úroků. Ve druhém 

kroku odečteme cizí kapitál a získáme hodnotu netto (Mařík, 2011). 

Peněžní toky pro metodu DCF entity 

Pro metodu DCF entity je stěžejní volný peněžní tok označovaný též jako FCF – free cash 

flow. Jde o tvorbu peněžních prostředků pro vlastníky a věřitele, proto se někdy rovněž 

používá označení free cash flow to firm – FCFF. Přičemž označení FCF je považováno 

za obecnější pojem a FCFF je specifický pro metodu DCF entity. Je teda nutno určit, 

kolik peněz můžeme z podniku odčerpat bez toho, aby byl přerušený jeho předpokládaný 

vývoj (Mařík, 2011). 
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Mařík uvádí následující způsob výpočtu volného cash flow (Mařík, 2011): 

1. 

2. 

+ Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi (KPVHD) 

- Upravená daň z příjmů (= KPVHD x daňová sazba) 

3. 

4. 

5. 

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních (KPVH) 

+ Odpisy 

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

6. 

7. 

8. 

= Předběžný peněžní tok z hlavní činnosti 

- Investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) 

- Investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného) 

9. = VOLNÝ PENĚŽNÍ TOK (FCF) 

Tabulka 1: Výpočet volného peněžního toku (Mařík, 2011). 

 

Pro výpočet těchto peněžních toků je nejprve nutné stanovit korigovaný výsledek 

hospodaření. Měl by být brán pouze provozní a finanční výsledek hospodaření, 

mimořádný výsledek hospodaření by neměl být zahrnut do výpočtu FCFF kvůli svému 

přechodnému charakteru. Od provozního hospodaření by se měly vyřadit tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu a náklady na něj, odpisy z majetku, který není 

využíván k zajištění hlavního provozu podniku, výnosy z tohoto majetku, a další 

jednorázové položky bez opakovaného trvání. Do finančního výsledku hospodaření by se 

neměly zahrnovat výnosy a náklady na prodej cenných papírů, nákladové úroky, atd. Tyto 

výnosy a náklady musí být vyřazeny z toho důvodu, že nejsou spojené s hlavní činností 

podniku a zároveň nejde o pravidelnou částku (Mařík, 2011). 

Investice pro výpočet FCFF 

Investice pro výpočet volného peněžního toku jsou brutto. To znamená veškeré investiční 

výdaje bez ohledu na to, zda mají nahradit stávající majetek, nebo zda jde o investice 

rozšiřovací. Tyto investice lze rozdělit na ty, které mají zajistit obnovu a ty, které jsou 



40 

 

rozšiřovací, které označujeme jako investice netto. Jako technické dělítko těchto dvou 

částí se používají odpisy v daném roce. Investice netto přitom mohou být i záporné, pokud 

se investuje méně, než činí roční odpisy (Mařík, 2011).  

Investice brutto = Odpisy + Investice netto 

Investice potřebné pro výpočet volného peněžního toku pak nejlépe zjistíme z velikosti 

provozně nutného investovaného kapitálu. Investovaný kapitál představuje velikost 

provozně nutného majetku vyjádřenou ke konci roku v zůstatkových hodnotách majetku 

stejně jako v rozvaze. Pro výpočet platí následující vztahy (Mařík, 2011):  

I netto t = K t – K t-1  

I brutto t = K t – K t-1  + O t 

It: investice do provozně nutného investovaného kapitálu 

Kt: provozně nutný investovaný kapitál na konci roku t 

Ot: odpisy v roce t 

Technika propočtu hodnoty podniku 

Výpočet hodnoty podniku metodou DCF probíhá ve dvou krocích: 

1. Stanovení celkové hodnoty podniku - za celkovou hodnotu podniku se 

považuje výnosová hodnota investovaného kapitálu. Ta se získá 

diskontováním peněžních toků plynoucích z hlavního provozu podniku. 

Výsledek představuje hodnotu „provozu“ podniku, tedy hodnotu 

investovaného kapitálu provozně nutného. 

2. Výpočet výnosové hodnoty vlastního kapitálu - od celkové hodnoty 

„provozu“ podniku se odečte hodnota úročených dluhů k datu ocenění a 

na konci se připočte hodnota neprovozního majetku k datu ocenění 

(Mařík, 2011). 
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Hodnota podniku se vypočítá následovně: 

∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑖𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

kde: 

FCFFt - volné cash flow do firmy v roce t 

ik - kalkulovaná úroková míra 

n - počet let předpokládané existence podniku 

 

Počet let existence podniku je těžké predikovat. V praxi uvažujeme, že podnik bude 

existovat nekonečně dlouho. Pro tento problém můžeme využít hned dvě řešení: 

 Standardní dvoufázovou metodu, 

 Metody založené na odhadu průměrných temp růstu (Mařík, 2011). 

Dvoufázová metoda 

Dvoufázová metoda vychází z předpokladu, že budoucí období lze rozdělit na dvě fáze. 

První fáze je období, pro které je oceňovatel schopen prognózovat volný peněžní tok pro 

jednotlivé roky. Druhá fáze je období od konce první fáze do nekonečna. Hodnota 

podniku v druhé fázi je označována jako pokračující hodnota. Pokračující hodnota tedy 

znamená současnou hodnotu očekávaných peněžních toků od konce první fáze až do 

nekonečna, přičemž tato současná hodnota je stanovena k datu ukončení první fáze 

(Mařík, 2011). 

Je třeba určit, jak dlouhé bude prognózované období a v jaké době přejde na pokračující 

hodnotu. Obvykle se prognózované období obvykle stanovuje na 3 – 6 let. Pro určení 

délky první fáze existují různé způsoby: 

 Tvorba hodnoty – délka se odvozuje od doby, po kterou se předpokládá, že podnik 

bude schopen tvořit novou hodnotu (kladnou ekonomickou přidanou hodnotu) 

 Fáze životního cyklu – délka se určuje v závislosti na životním cyklu podniku. 

Pokud je podnik ve fázi vzniku nebo růstu, musí se počítat s delší první fází. 
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 Fáze cyklu konjunktury (ekonomického rozmachu) – první fáze by měla 

obsahovat celý konjunkturní cyklus. 

 Rovnováha – první fáze by měla být tak dlouhá, aby podnik po jejím ukončení 

dosáhl určitého stavu rovnováhy, což znamená konstantní rentabilitu dříve 

investovaného kapitálu a nových investic, růst tržeb stabilním tempem a 

stabilizaci tržního podílu. 

 Délka podnikových plánů – první fáze bude stejně dlouhá jako období, pro které 

jsou zpracovány plány od vedení podniku (Mařík, 2011). 

 

Pro výpočet druhé fáze, tedy pokračující hodnoty, můžeme vzorce rozdělit podle toho, 

zda pracují s diskontovanými příjmy či nikoliv (Mařík, 2011). 

1) Pokračující hodnota s diskontovanými příjmy 

Gordonův vzorec je běžně používán pro oceňování akcií na základě dividend 

(Mařík, 2011). Pokračující hodnota v čase T = 
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1

𝑖𝑘−𝑔
 

kde: 

T – poslední rok prognózovaného období, 

ik – průměrné náklady kapitálu = kalkulovaná úroková míra, 

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

FCFF – volný peněžní tok do firmy. 

Platí, že ik > g. 

 

Parametrický vzorec pracuje s dvěma základními generátory hodnoty. Jsou to 

tempo růstu korigovaných provozních výsledků hospodaření a očekávaná 

rentabilita investic netto. Vzorec má následující podobu: 

 

Pokračující hodnota =
KPVHT+1∗(1−

g

r1
 )

ik−g
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kde:  

KPVH – korigovaný provozní zisk po upravených daních, 

r1 – očekávaná rentabilita nových investic, 

𝑔/𝑟1– míra investic, tj. podíl zisku věnovaný na čisté investice (Mařík, 2011). 

 

2) Pokračující hodnota založená na jiných než výnosových modelech 

- Likvidační hodnota se používá v případě, že životnost podniku je 

omezena,  

- Substanční hodnota nezahrnuje nehmotný majetek, v praxi se téměř 

nepoužívá,  

- Výstupní hodnota (exit value) – jedná se o tržní hodnotu ke konci první 

fáze stanovenou pomocí násobitele cena / výnos (P/E),  

- Tržní hodnota určená pomocí násobitele tržní cena / účetní hodnota 

vlastního kapitálu,  

- Účetní hodnota (Mařík, 2011). 

 

Diskontní míra pro metodu DCF 

Volba konkrétního postupu pro stanovení diskontní míry závisí na zvolené metodě DCF. 

Pokud tedy zvolíme nejpoužívanější metodu DCF entity, pak je třeba stanovit diskontní 

míru na úrovni průměrných vážných nákladu kapitálu (WACC), které lze popsat 

následujícím vztahem (Mařík, 2011): 

 

kde: 

re – očekávaná výnosnost vlastního kapitálu oceňovaného podniku při dané úrovni 

zadlužení 
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rd – očekávaná výnosnost do doby splatnosti u cizího kapitálu vloženého do podniku 

VK – tržní hodnota vlastního kapitálu 

CK – tržní hodnota cizího kapitálu vloženého do podniku 

K – celková tržní hodnota investovaného kapitálu 

d – sazba daně z příjmu platná pro oceňovaný subjekt 

 

Postup při výpočtu nákladů celkového kapitálu můžeme rozdělit do čtyř kroků: 

a) určení vah jednotlivých složek kapitálu na celkovém investovaném kapitálu, 

b) určení nákladů na cizí kapitál, 

c) určení nákladů na vlastní kapitál, 

d) propočteme průměrné vážené náklady kapitálu (Mařík, 2011). 

Kapitálovou strukturu zjišťujeme na základě tržních hodnot a nikoli hodnot účetních. 

Současnou strukturu zjistíme nejlépe tak, že známe či zjistíme tržní hodnotu akcií, 

dluhopisů či z aktuální hodnoty bankovních úvěrů na bankovním trhu. Náklady na cizí 

kapitál určíme jako bezprostřední platby za tento kapitál, které je možné určit podle pevně 

stanovených komponentů, kterými jsou zejména úroky. Nejsložitějším parametrem 

výpočtu WACC jsou však náklady na vlastní kapitál. Náklady na tento kapitál jsou dány 

očekáváním daných investorů. Očekávání je nutné odvozovat od možného alternativního 

výnosu kapitálu s přihlédnutím k riziku. Za nejrozšířenější způsob určení nákladů na 

vlastní kapitál se považuje model oceňování kapitálových aktiv (Capital asset pricing 

model - CAPM) (Mařík, 2011). Základní tvar modelu CAPM je následovný: 

 

kde:  

 

𝐸(𝑟𝑖 ) – očekávaná výnosová míra cenného papíru 

𝑟𝑓 – bezriziková výnosová míra 

𝛽 – koeficient rizika daného cenného papíru (relativní k riziku kapitálového trhu jako 

celku, je-li koeficient beta větší než 1, daný cenný papír je rizikovější než průměr) 

𝐸(𝑟𝑚) – očekávaný výnosová míra na kapitálovém trhu (Mařík, 2011). 
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Model CAPM je založen na řadě předpokladů. Prvním z nich je fakt, že investor usiluje 

o maximalizaci svého majetku ke konci období. Proto se vychází z plánu pro jedno 

období. Dalším předpokladem je existence dokonalého trhu. Tedy trhu, který je zcela 

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

transakční náklady, kde se pomíjí vliv daní a kde je pro půjčku i výpůjčku k dispozici 

neomezené množství zdrojů při konstantní úrokové míře (Mařík, 2011). 

Pro úspěšné použití modelu CAPM musíme být schopni odpovědět na následující otázky: 

- Jak určit očekávanou bezrizikovou úrokovou míru? 

- Jak velká má být očekávaná riziková prémie kapitálového trhu? 

- Jak stanovit očekávanou výši koeficientu beta? 

Bezriziková úroková míra 

Lze říci, že žádné zcela bezrizikové aktivum neexistuje. Proto se při oceňování podniku 

pro tyto účely používají státní dluhopisy s dobou splatnosti 10 a více let (Mařík, 2011). 

Riziková prémie trhu 

Výše rizikové prémie by měla vyjadřovat, o kolik bude větší výnos rizikového portfolia 

oproti bezrizikovým. Budoucí rizikovou prémii odhadujeme z minulých hodnot 

dosažených na kapitálových trzích. Nejprve zjistíme dlouhodobou úroveň výnosnosti 

akcií na kapitálovém trhu, poté spočítáme průměrnou úroveň výnosnosti státních 

dluhopisů, a konečně z rozdílu odvodíme hledanou rizikovou prémii (Mařík, 2011). 

Odhad koeficientu beta 

Koeficient beta lze odhadnout třemi způsoby. Z minulého vývoje, tzv. historické β. Při 

tomto postupu zjišťujeme regresní závislost mezi výnosy akcie oceňovaného podniku a 

výnosy trhu jako celku a použijeme tzv. regresní koeficient jako parametr β. Dalším 

způsobem je metoda analogie. Použijeme β podobných podniků, které jsou obchodovány 

a jejichž činnost není diverzifikovaná, nebo použijeme β za určitý obor nebo odvětví. 

Poslední možností je odhad β na základě analýzy působících faktorů. Podstata spočívá v 

tom, že formálně se zachová struktura modelu CAPM, avšak koeficient β prognózujeme 

bez propočtů jejich historických hodnot. Faktory, které mají na β rozhodující vliv je trh a 
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tržní podmínky, provozní páka a finanční páka. Na základě těchto faktorů lze odvodit β 

pomocí fundamentálních faktorů nebo z analýzy provozního a finančního rizika (Mařík, 

2011). 

Metoda ekonomické přidané hodnoty EVA 

Ekonomická přidaná hodnota neboli EVA (economic value added) je ukazatel 

výnosnosti. Lze jej využít jako nástroj finanční analýzy, řízení podniku a rovněž pro 

ocenění podniku. Základem pro vznik ukazatele ekonomické přidané hodnoty je nutnost 

najít ekonomický ukazatel, který by vykazoval co nejužší vazbu na hodnotu akcií, 

umožňoval využít co nejvíce informací a údajů poskytovaných účetnictvím, překonával 

dosavadní námitky proti účetním ukazatelům postihujícím finanční efektivnost, 

zahrnoval kalkulaci rizika a umožňoval hodnocení výkonnosti a zároveň i ocenění 

podniků (Mařík, 2011). 

Základním principem ekonomické přidané hodnoty je měření ekonomického zisku. 

Ekonomického zisku se v tomto případě na rozdíl od účetního zisku dosahuje tehdy, když 

jsou uhrazeny nejen běžné výdaje, ale i náklady kapitálu. Lze tedy říci, že pokud podnik 

dosahuje kladného zisku, ale tento není natolik vysoký, aby vynahrazoval všechna rizika 

vlastníkům, pak vlastníci nedosahují ekonomického zisku nýbrž ztráty. Podnik tak vytváří 

hodnotu pro vlastníky, je-li ukazatel EVA > 0 (Mařík, 2011). 

Základní postup pro výpočet ukazatele EVA je: 

EVA = NOPAT – Capital * WACC 

kde: 

NOPAT – zisk z operační činnosti podniku po dani 

Capital – kapitál vázaný v aktivech, která slouží operační činnosti podniku 

WACC – průměrné vážené náklady kapitálu (Mařík, 2011). 

 

Stejně jako metoda DCF, i zde můžeme rozlišovat mezi variantami výpočtu. Pro ocenění 

můžeme použít EVA entity, equity nebo APV. Rovněž postupy těchto metod jsou velmi 

podobné s potupy výpočtů metodami DCF (Mařík, 2011). 



47 

 

Nejpoužívanější variantou je EVA entity. V prvním kroku vypočítáme hodnotu aktiv pro 

vlastníky i věřitele, následně odečteme cizí kapitál a získáme ocenění podniku pouze pro 

vlastníky (Mařík, 2011): 

Tržní hodnota operačních (provozně nutných) aktiv 

+ Tržní hodnota neoperačních aktiv 

- Tržní hodnota úročených závazků 

= Tržní hodnota vlastního kapitálu 

Tabulka 2: Výpočet metodou EVA entity (Mařík, 2011) 
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2 Představení firmy 

Název, sídlo firmy: 

ANTICOR Bohemia s.r.o. 

Místecká  537/549 

724 00  Ostrava – Nová Bělá 

Základní kapitál činí 1 400 000,- Kč a je rozdělený mezi dva společníky následujícím 

způsobem: 

560 000 Kč (40%) - Vladimír Pliska 

840 000 Kč (60%) - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "ANTICOR" spółka z 

o.o. 

Firma Anticor funguje na evropském trhu od roku 1991. V České republice však tato 

společnost působí na trhu od roku 2000. Firma Anticor se specializuje na izolační 

materiály všeho druhu. Výrobky, které jsou touto firmou nabízeny, především páskové 

systémy Anticor Plast a Polyken, teplem smrštitelné materiály Covalence, termosetové 

polyuretanové povlaky Protegol a Anticor Syntetix, se používají zejména v průmyslových 

odvětvích jako stavebnictví, plyn, voda, petrochemie. Pro elektroinstalace dodávají 

vhodné technické pásky. Jedním z druhů pásek, které firma poskytuje, jsou 

elektroizolační PVC nebo PE pásky. Tyto pásky se používají pro izolování a svazkování 

kabelů a pro opravy poškozených izolací nebo pro vnější mechanickou ochranu 

poškozených kabelů. Některé z těchto pásek jsou i mrazuvzdorné. Mezi instalační 

materiály patří textilní vodotěsné pásky pro upevňování, balení, maskování. Dále zde 

náleží pásky pro utěsňování kovových a umělohmotných potrubí. Dalšími jsou hliníkové 

či pokovené těsnící a maskovací pásky, a hliníko-butylkaučukové pásky na utěsňování 

izolací a izolování prasklin v okapech a podobně. Z laminovaného hliníku jsou vyrobeny 

i povlaky pro ochranu izolačních obkladů. Tyto materiály jsou také široce používány v 

automobilovém průmyslu, letectví, při stavbě lodí, výstavních a konferenčních center či 

divadel. Firma nabízí také výrobky, jako jsou výstražné fólie a fólie do výkopů, které 

mohou být buď čisté, nebo s nápisy typu „pozor plyn“ apod. K následujícím výrobkům, 

které firma prodává, náleží dilatační pásy Anticor Dilatax. Jsou vyrobeny z pěnového PE 
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a mají vynikající tepelné izolační vlastnosti. Používají se pro lité podlahy z betonu, do 

kterých se dává podlahové topení. Kromě izolačních materiálů firma také dodává 

pomůcky pro zahrádkáře. Je dodavatelem stroje na kypření půdy pro malé zahradnictví 

nebo pro domácí použití. Prodej tohoto stroje je spojen s koníčkem ředitele. 

Kromě samotného prodeje se firma Anticor soustředí i na poskytování služeb spojených 

s ochranou proti korozi. Patří zde zejména poradenská činnost spojená s protikorozní 

ochranou, projektování aktivní protikorozní ochrany, školení techniků a montérů, 

průzkumné měření, servisní a revizní práce či montáž a opravárenské práce. 

Veškerý sortiment je rovněž nabízen na různých veletrzích. Firemní obchodníci se 

zúčastňují veletrhů typu Aquaterm, Amper, Stavebního veletrhu či elektroinstalačních 

veletrhů nejen v České republice, ale i na Slovensku. 

 

Obrázek 4: Organizační struktura firmy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3 Strategická analýza 

Následující kapitola je věnovaná strategické analýze, jejímž účelem je určit celkový 

výnosový potenciál oceňovaného podniku. Tento potenciál můžeme rozdělit na vnější a 

vnitřní potenciál. Vnější potenciál lze vyjádřit jako příležitosti a hrozby, které nabízí 

podnikatelské prostředí, vnitřní potenciál lze vyjádřit jako souhrn podnikových silných a 

slabých stránek (Neumaierová, 2005). 

3.1 Analýza makroprostředí 

Analýza makroprostředí spočívá v hodnocení situace v ekonomice. Každá firma je 

obklopována vnějšími faktory, které nelze jednoznačně ovlivnit. Proto vedení společnosti 

musí sledovat vývoj trhu, svoji konkurenci, potřeby zákazníků, dodavatele, aby mohli 

zvýšit svoji konkurenceschopnost. V této kapitole si představíme ty nejdůležitější 

faktory. 

HDP 

Základním ukazatelem, který věrohodně prezentuje výkon dané ekonomiky je hrubý 

domácí produkt (dále jen HDP). Analýzou dosavadního vývoje a aktuálního stavu HDP 

je možné odhadnout, jak se bude hospodářství vyvíjet se všemi jeho ukazateli. 

V následující tabulce je zobrazen jeho vývoj od roku 2005 do 2014. 

Makroekonomické 

údaje  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP (běžné ceny) 

[mld. Kč] 3 507,1 3 831,8 4 015,3 3922 3954 4022 4048 4086 4266 

HDP reálné - 

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

Tabulka 3: Vývoj HDP ČR v běžných cenách  

(Zdroj: ČSÚ, 2015a) 

 

Z tabulky č. 1 je patrné, že vývoj reálného HDP nemá stálý rostoucí, nebo klesající vývoj. 

Probíhá tu klasický hospodářský cyklus. Ekonomika se v určitém období nachází v 
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expanzi, kdy se HDP vyvíjí pozitivně, poté dojde k vyvrcholení a dostává se do recese. 

HDP klesá a následně dojde do fáze deprese a nakonec se nachází na úplném dnu. 

V letech 2005-2007 se ekonomika nacházela v expanzi. V roce 2009 došlo k negativní 

změně vývoje. Hospodářská aktivita země poklesla o 4,8%. Na vině byla celosvětová 

hospodářská krize, jejíž dopad byl zaznamenán právě v roce 2009. Tehdy se ekonomika 

ocitla v recesi. V dalších letech došlo k mírnému oživení ekonomiky.  

 

Makroekonomické údaje 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP (běžné ceny) [mld. Kč] 4401 4582 4747 4932 5159 

HDP - meziroční růst 3,1 2,5 2,3 2,2 2 

Tabulka 4: Predikovaný vývoj HDP v ČR v běžných cenách  

(Zdroj: MFČR, 2015) 

 

Podle Makroekonomické predikce České republiky je pro roky následující po roce 2014 

predikován opětovný růst výkonu hospodářství, tedy pokračování trendu předchozích let. 

V roce 2015 ekonomika České republiky poroste již výraznějším tempem. V dalších letech 

bude růst o něco menší, avšak stále bude její nárůst patrný a poměrně stabilní. Výsledkem 

tohoto růstu jsou nepřímé příležitosti pro společnost v důsledku růstu spotřeby jejích 

zákazníků z řad firem, popřípadě podnikatelů, ale také z řad občanů, jimž by měly vzrůst 

určitým způsobem příjmy. 

Inflace 

Dalším ukazatelem, který vypovídá o stavu ekonomiky, je stav a vývoj cen. Vhodným 

ukazatelem je deflátor HDP, který zobrazuje růst a pokles cen všech činností dané 

ekonomiky. Inflaci je důležité sledovat zejména kvůli úpravě cen za výrobky a služby. 

Pokud by společnost do svých cen nezahrnula vývoj inflace, mohl by její zisk časem 

klesat. 

Následující tabulka ukazuje stav inflace v letech 2005 – 2014. 
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(Zdroj: ČSÚ, 2015a) 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že vývoj inflace má mírně kolísavý průběh. Vnější faktory 

značně ovlivňovaly domácí cenový vývoj, zejména v roce 2008, kdy dosahovala až 6,3%, 

a rovněž v roce 2009, kdy pokles globální ekonomiky způsobil propad světových cen 

surovin. Došlo k výraznému snížení cen téměř všech produktů, od pohonných látek až po 

potraviny. V roce 2012 se inflace opět dostala do kladných hodnot a její míra se s dalšími 

lety zvyšovala.  

 

 

Tabulka 6: Predikovaný vývoj inflace v ČR v %  

(Zdroj: ČSÚ, 2015a) 

Počínaje rokem 2015 inflace opět poroste méně než v letech předešlých. Od roku 2016 

by již měl být růst poměrně stabilní. Inflace je důležitá hlavně z pohledu úpravy cen za 

poskytované služby. Podnik musí do svých cen zahrnout změny způsobené inflací, aby 

neklesal jeho zisk a nebyli poškozeni majitelé společnosti. 

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je významným ukazatelem pro účely této práce. Ovlivňuje mzdové 

náklady společnosti, a rovněž ovlivňuje příjmy společnosti. Při vysoké nezaměstnanosti 

vzniká riziko menších příjmů společností nakupujících od společnosti, tedy i menší 

příjmy pro společnost. 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inflace 
2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 

Tabulka 5: Vývoj inflace v ČR v %  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Inflace 0,3 1,4 1,8 1,9 1,6 
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Míra nezaměstnanosti 

v % 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 

Tabulka 7: Míra nezaměstnanosti  

(Zdroj: MFČR, 2015) 

 

Z tabulky, která shrnuje míru nezaměstnanosti v posledních sedmi letech, můžeme vyčíst, 

že po roce 2008 se nezaměstnanost zvýšila. K tomu došlo vlivem finanční krize. Až do 

roku 2013 se pohybuje na hranici 7 %. 

Jako pozitivní můžeme hodnotit výhled Ministerstva financí, podle kterého by se 

nezaměstnanost měla snižovat až pod 6 %, jak je patrné z následující tabulky. 

Míra nezaměstnanosti v % 

 

2015 2016 2017 

6,1 5,9 5,7 

Tabulka 8: Míra nezaměstnanosti  

 (Zdroj: MFČR, 2015) 

Směnný kurz CZK/EUR a CZK/USD 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CZK/USD 17,06 19,06 19,11 17,69 19,59 19,57 20,75 

CZK/EUR 24,96 26,45 25,29 24,59 25,14 25,98 27,5 

Tabulka 9: Vývoj směnného kurzu  

(Zdroj: Kurzy CZ, 2015) 

Pro společnost jsou nejdůležitější kurzy koruny vůči euru a dolaru, jelikož podnik 

nakupuje výrobky zejména z Číny a od států EU. Od roku 2008 koruna vůči dolaru 

oslabovala. Kurz CZK/EUR se pohyboval kolem 25 Kč za € až do konce roku 2013. 

Tehdy ČNB zahájila poprvé za 11 let intervence a uměle tak oslabila korunu na 27,50 

CZK/EUR. Toto pomohlo zejména exportním firmám. U firmy však převládá import a 
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tudíž se toto oslabení stalo spíše přítěží, jelikož se tím poměrně zvýšily náklady na 

pořízení surovin, materiálů, polotovarů a zboží ze zahraničí. 

 

 2015 2016 2017 

CZK/USD 21,2 21,1 20,7 

CZK/EUR 27,5 27,4 26,9 

Tabulka 10: Vývoj směnného kurzu – predikce  

(Zdroj: MFČR, 2015) 

V dalších letech se předpokládá mírné posilování koruny, která se v roce 2017 má dostat 

pod 27 CZK/EUR. Predikce kurzu měnového páru CZK/USD předpokládá mírné 

oslabování koruny, avšak v třetím čtvrtletí roku 2014 začala koruna oslabovat poměrně 

více. Koncem prosince se koruna dokonce dostala na 22,83 CZK/USD. 

 

Tržby v odvětví 

 

Graf 1: Tržby v odvětví 

(Zdroj: ČSÚ, 2015b) 

 

Z grafu je patrné, že v odvětví oboru velkoobchodu, kromě motorových vozidel ve 

sledovaném období dochází k růstu tržeb. Pouze v roce 2009 můžeme vypozorovat, že 

tržby se poněkud snížily. To bylo způsobeno ekonomickou krizí. Hodnoty tržeb kopírují 
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vývoj HDP. Od roku 2010 dochází k růstu tržeb, avšak kvůli zotavování se ekonomiky, 

dochází k růstu pomaleji.  

SLEPT analýza 

Jedním z nástrojů analýzy makroprostředí je SLEPT analýza. Popisuje pět 

nejdůležitějších faktorů, které působí na podnik. 

Sociálně-kulturní faktory 

Český statistický úřad uvádí, že v ČR bylo k 26. 3. 2011 dosaženo počtu 10 436 560 

obyvatel. Přitom v Moravskoslezském kraji bylo 1205834 obyvatel. Ostrava, ve které 

sídlí společnost ANTICOR Bohemia s.r.o. má 295653 obyvatel. Česká republika se 

rozkládá na 78 867 km2 a hustota zalidnění v ČR je 133 obyvatel na 1 km2.  

Jedním z nejdůležitějších údajů je informace o nezaměstnanosti v dané oblasti. O míře 

nezaměstnanosti byla řeč již výše, již jen uvedeme míru nezaměstnanosti v příměstské 

části Ostravy, kde podnik sídlí. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji se pohybuje 

okolo 10,1 %. K 31. 12. 2014 byla nezaměstnanost v okrese Ostrava - město 11,4%. Tento 

okres je na 73. místě, z celkových 77 okresů v České republice.  

Legislativní faktory 

Právní faktory jsou chápány jako zákony, které ovlivňují chod podniku. Společnost 

neměla nikdy problémy s dodržováním zákonů. Vždy si počínala způsobem, který nebyl 

v rozporu se zákony České republiky. 

Obchodní stránku věci ujednává Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který 

je v České republice platný od 1. 1. 2014. Tento zákon nahradil bývalý Obchodní zákoník. 

Pracovně právní podmínky, které musí společnost dodržovat a ctít jsou upraveny v 

Zákoníku práce, jehož plné znění je v zákoně č. 262/2006 Sb. Tento zákoník upravuje 

všeobecná ustanovení pracovně právních vztahů, samotný pracovní poměr, dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní dobu a dobu odpočinku, bezpečnost 

práce a ochrana zdraví při práci, odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a 

srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu, náhradu výdajů poskytnutých zaměstnanci v 

javascript:;
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souvislosti s výkonem práce, překážky v práci, dovolené, náhradu škody, informování 

zaměstnanců a společná a závěrečná ustanovení. 

Dále se společnost musí řídit ustanoveními obsaženými v Zákoně č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů. 

Ekonomické faktory 

Celosvětová krize měla vliv na základní makroekonomické údaje České republiky, i na 

analyzovaný podnik. Následky krize jsou patrné do dnešního dne. Vývoj jednotlivých 

ekonomických faktorů, tedy HDP, inflace a nezaměstnanosti je uveden v předchozích 

podkapitolách.  

Průměrná hrubá nominální mzda v Moravskoslezském kraji za 1. čtvrtletí 2014 činila 22 

964 Kč. V podniku se průměrná mzda pohybuje přibližně okolo 30000 korun, jsou zde 

však započteny i platy vedení, které hodnotu zvyšují.  

 Politické faktory 

Aktuální politická situace v České republice není příliš zdravá. V České republice se 

projevuje stoupající nedůvěra v politiku jako takovou. Tento fakt se podepisuje i na 

volebních účastech. 

Pro podnik existují aktuální politické faktory, které jej ovlivňují. Jsou to již výše zmíněné 

nové zákony, jako nový zákoník práce, zákon o obchodních korporacích. Spolu s 

rostoucími daněmi a zaváděnými opatřeními pro právní odpovědnost firem, se dotýkají 

faktory téměř všech podniků negativně. 

Technologické faktory 

Technologické faktory mohou být vlivným činitelem v konkurenčním boji podniků. 

Inovace v technologiích umožňují společnosti získávat konkurenční výhodu nebo jen 

zajistí udržení kontaktu s konkurenty. 

Hlavní činností podniku je prodej zboží, avšak firma se také zabývá vlastní výrobou. 

Vlastní stroj na výrobu izolačních materiálů. Pracuje na neustálém zvyšování svojí 

technologické vybavenosti a úrovně.  
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Koncem roku firma přešla na nový, modernizovaný software pro účetnictví a také pro 

řízení vztahů se zákazníky (CRM). 

 

3.2 Analýza mikroprostředí 

Výsledkem analýzy mikroprostředí by měly být konkrétní závěry o odvětví, ve kterém 

podnik působí. Nástrojem pro rozbor odvětví může být Porterova analýza konkurenčních 

sil. 

Porterův model pěti sil 

 Je velice důležitým nástrojem pro analýzu oborového okolí dané společnosti. Sbírá 

informace z nejbližšího okolí podniku, faktory, které jej nejvíce ovlivňují. Zjišťuje se z 

pěti různých úhlů pohledu, jakým způsobem na podnik působí konkurence. Těmito úhly 

pohledu jsou: potenciální konkurence, konkurenční rivalita, substituty, vyjednávací síla 

dodavatelů a vyjednávací síla odběratelů. 

Vyjednávací síla zákazníků  

Tlak z odběratelské strany je především na získání co nejlevnějšího zboží, což působí na 

společnost, aby vyráběla s co nejnižšími náklady, jak je jen možné. 

Firma má mnoho menších odběratelů. Nemá jednoho nebo pár klíčových odběratelů. 

Firma zaměstnává tři obchodníky, kteří mají každý na starost určitou oblast. Ti mají za 

úkol oslovit 6 zákazníků denně, z toho 1/3 nových. Jejich cílem je získat 50 nových 

zákazníků ročně. Díky tomu je portfolio zákazníků velmi rozšířené. Většina prodeje je 

v rámci velkoobchodu, kromě věších firem z vodárenského a plynárenského odvětví 

k nim patří i menší obchody s elektroizolačním zbožím. Část prodeje tvoří rovněž 

koncoví zákazníci.  

Podnik se potýká s problémy vymáhání pohledávek. Velká část krátkodobých pohledávek 

je po splatnosti. V souvislosti s prodejem zboží na stavby bývají platby často zpožděné.  
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Pro společnost jsou vztahy s dodavateli velice důležité a nezbytné. Komunikace mezi 

společností a dodavatelskými firmami je stěžejním úkolem, který může ovlivnit úspěšnost 

společnosti. 

Většinu svých výrobků firma odebírá ze zahraničí. Mezi hlavní dodavatele patří Čína, 

Belgie, Německo, Itálie, USA a Polsko. Co se týče výrobků z Evropy, zde se většinou 

nevyskytuje žádný problém s dodávkami zboží. U výrobků z Číny je však třeba počítat 

s dodací lhůtou okolo tří měsíců od objednání zboží. Navíc je potřeba zaplatit nejméně 

polovinu ceny zboží předem. Vyjednávací síla těchto dodavatelů je vysoká. 

Materiál pro výrobu je dodáván většinou z České republiky. Některé části se odebírá 

z Polska. Materiál se objednává průměrně jednou měsíčně.  

Substituty 

Substitutem v oblasti protikorozní ochrany, mohou být výrobky vyrobené z jiných 

materiálů, ale sloužící pro stejné účely. Ačkoli jich není mnoho, takovéto materiály 

existují. Avšak jejich cena se pohybuje v jiných rozmezích. Může se jednat o výrobky 

levnější, ty jsou však kvalitativně nesrovnatelné. Avšak v dnešní době je mnoho prodejců, 

kteří se soustředí hlavně na nízké náklady, a tudíž dovážejí například z Číny nekvalitní 

výrobky, které je však možné prodat za zlomek průměrné ceny. Na trhu se rovněž 

pohybují výrobky, které jsou kvalitativně porovnatelné a jsou rovněž levnější, ale jejich 

použití a aplikace vyžaduje mnohem náročnější metody. Hodně záleží na momentálním 

vývoji a době, která preferuje různé styly a druhy materiálů. 

Konkurenční rivalita 

Jedním z nejzávažnějších problémů, které by mohli společnost ohrozit, je ztráta tržního 

podílu. Toho by mohla společnost nechtěně docílit v případě, že by podlehla 

konkurenčnímu boji. Do role konkurenta vstupuje každá další společnost, která funguje 

na trhu s izolačními materiály. 

Letos firma přišla o výhradní právo na prodej jednoho druhu izolačních materiálů. K tomu 

došlo z toho důvodu, že dodavatelskou firmu koupila celosvětově známá firma, která 



59 

 

prodává nejen izolační materiály. Tento podnik začal dodávat tyto materiály více firmám 

na českém a slovenském trhu. 

Potenciální konkurence 

Jelikož hlavní činností podniku je prodej zboží, neexistují přílišné kladené kapitálové 

nároky na firmy, které chtějí vstoupit do odvětví. Existují různé druhy izolačních 

materiálů, které firma prodává. Od levných lepicích pásek až po drahé materiály na 

opravy potrubí v zemi, které mohou stát i desítky tisíc Kč. Jedním z možných problémů 

při vstupu na trh je prostor na skladování. Jak již bylo uvedeno dříve, určité zboží je třeba 

mít na skladě i s rezervou, jelikož dodací doba je i přes tři měsíce. A zejména dilatační 

pásy jsou velmi prostorově náročným výrobkem.  

3.3 Analýza vnitřního prostředí firmy 

Analýza vnitřního prostředí podniku má za úkol zjistit vnitřní potenciál, do jaké míry je 

podnik schopen využít šance vnějšího okolí a čelit jeho rizikům. 

Mc Kinsey 7S  

Je to nástroj, který je využíván pro analýzu interního prostředí organizace. S jeho pomocí 

můžeme prověřit, zda obsah a struktura složek modelu v dané firmě tvoří její silné či slabé 

stránky. 

Strategie   

Dlouhodobý záměr firmy je dosáhnout toho, aby si udržela své zákazníky a získávala 

nové, především aby stávající zákazníci neodcházeli ke konkurenci. Důležité také je 

každoroční zvyšování tržeb. Na rok 2015 je cílem zvýšení tržeb o 7 %.  

Styl řízení   

Na rozhodování firmy se podílí zejména ředitel. Je to malá firma a tudíž má všechny 

zaměstnance pod kontrolou. Jednotlivým obchodníkům však deleguje určitou výši 

pravomocí. Rozhodují sami o výběru potenciálních klientů, a o kontaktu se stávajícími. 
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Ředitel však pravidelně kontroluje jejich práci, a v případě potřeby je připraven 

rozhodovat za nich. Jedná se o autokratický systém. 

Struktura  

Hlavním úkolem organizační struktury je rozdělení kompetencí, pravomocí a úkolů mezi 

všechny spolupracovníky. Struktura firmy ANTICOR je liniově-štábní, tedy že se zde 

spojuje potřeba jednotného vedení se specializací.  

Systémy  

Ve firmě se ke komunikaci používá především firemní e-mail a telefony. Ke zpracování 

informací pomáhá firemní databáze přístupná ze všech počítačů ve firmě. Firma používá 

program pro řízení účetnictví a jednoduchý systém pro CRM. Tyto dva programy však 

budou nahrazeny novým, vyspělejším systémem, který bude zastřešovat obě oblasti. 

Spolupracovníci  

Pro spolupracovníky je důležitá především motivace. Je důležité, aby zůstali své firmě 

věrní a sloužili tak, aby bylo dosahováno zisku. Zaměstnanci jsou zde motivování 

finančním ohodnocením. Zejména obchodníci mají mzdy založené na výši prodeje. 

Sdílené hodnoty  

Je vytvořen soubor principů, předpokladů, norem chování či jednání, které jsou jejími 

členy respektovány. Tyto hodnoty slouží k lepší orientaci pracovníků. Vztahy ve firmě 

jsou velice přátelské, což jen podporuje výkony zaměstnanců a udržuje pohodu a ochotu 

ve všem spolupracovat. 

Schopnosti  

 Mělo by jít především o manažerské schopnosti. Ve firmě však své schopnosti a 

dovednosti stále vylepšují téměř všichni zaměstnanci a to formou školení, kterých se 

účastní a firma jim to umožní. V oboru izolačních materiálů je zvyšování schopností a 

dovednosti také velice důležité. 
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3.4 Vymezení relevantního trhu 

Pro prognózu budoucích tržeb společnosti, bylo nejdříve nutné vymezit relevantní trh a 

jeho velikost. Společnost realizuje výnosy na velkoobchodním trhu elektroinstalačních 

materiálů, stavebnictví, plynárenství, apod. Důležitá je především souvislost mezi 

minulým vývojem tržeb jednotlivých trhů a vývojem tržeb společnosti v minulosti, aby 

bylo možné naplánovat tržby společnosti podle vývoje relevantního trhu. Firma se 

nepohybuje pouze na jednom, konkrétně vymezeném trhu, proto nejlepší možnost 

zařazení firmy do skupiny CZ NACE, je zařazení jí přímo do velkoobchodu, kromě 

motorových vozidel. Můžeme však posuzovat spojitost jednotlivých trhů mezi sebou, 

neboť v některých případech je možné plánovat budoucí vývoj trhu na základě vývoje 

jiného trhu s ním souvisejícího.  

Trh byl podroben testu ANOVA a byla provedena jednoduchá regrese (úplná časová řada) 

i vícenásobná regrese (více regresorů – HDP, trh) pro lineární, exponenciální, 

logaritmickou a parabolickou funkci a dále vypočítány indexy determinace, korelace a 

určena statistická významnost.  

Vývoj tržeb v letech 2006 - 2014 

Vymezit relevantní trh co nejpřesněji je často nemožné z důvodu nedostupnosti 

vhodných dat. Tabulka 11 a Graf 1 znázorňují tržby poměrně širokého odvětví CZ NACE 

46. 

Následující tabulka a graf zobrazují historické tržby Velkoobchodu, kromě motorových 

vozidel a jejich vývoj od roku 2006 do roku 2014. Hodnoty jsou uvedeny v milionech 

Kč. 
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Tržby - 

velkoobchod 

Meziroční 

růst 

Tržby - 
firma 

Meziroční 

růst 

2006 1 867 927   29,405   

2007 2 033 047 108,35% 29,797 101,33% 

2008 2 161 886 105,42% 28,337 95,10% 

2009 1 911 073 87,98% 25,278 89,20% 

2010 2 053 291 106,86% 25,887 102,41% 

2011 2 162 692 105,36% 33,366 128,89% 

2012 2 204 641 101,61% 37,806 113,31% 

2013 2 196 980 99,04% 32,534 86,06% 

2014 2 234 544 100,81% 36,664 112,69% 
 

Tabulka 11: Tržby trhu CZ NACE 46 a podniku ANTICOR   

(Zdroj: ČSÚ, 2015a a účetní závěrky firmy) 

Ve výše uvedené tabulce jsem uvedla celkové tržby odvětví velkoobchodu a firmy 

v běžných cenách. Konkrétnější data nejsou bohužel dostupná. Uvedené však pomůže 

nastínit stav a vývoj analyzovaného trhu. 

 

Graf 2: Tržby podniku  

(Zdroj: Účetní závěrky podniku) 

Z grafu je patrné, že ekonomická krize se projevila rovněž na tržbách podniku. V roce 

2009 tržby poklesly o více než 10%. Během následujících dvou let se však vyšplhaly přes 

30 mil. Kč. 
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Prognóza tržeb 

Východiskem prognózy tržeb jsou výše uvedené historické časové řady tržeb 

relevantního trhu a podniku. Následující tabulka zobrazuje hodnoty vybraných 

makroekonomických ukazatelů. Hodnoty do roku 2014 byly skutečně dosaženy, hodnoty 

od roku 2015 jsou prognózy stanovené Ministerstvem financí ČR. 

 

  

HDP (běžné 

ceny) [mld. 

Kč] 

HDP reálné - 

meziroční růst 

Inflace 

(deflátor HDP) 

- meziroční růst 

HDP 

nominální 

2006 3 507,1 6,9 0,5 7,5 

2007 3 831,8 5,5 3,3 9,0 

2008 4 015,3 4,8 1,9 5,0 

2009 3922 -2,3 2,3 -2,2 

2010 3954 0,8 -1,4 0,9 

2011 4022 1,7 -0,8 1,1 

2012 4048 0,6 1,4 0,2 

2013 4086 1,0 1,7 0,8 

2014 4184 2,4 2,4 4,8 

2015 4401 2,7 0,3 3,0 

2016 4582 2,5 1,4 3,9 

2017 4747 2,3 1,8 4,1 

2018 4932 2,2 1,9 4,1 

2019 5159 2 1,6 3,6 
Tabulka 12: Makroekonomické údaje (skutečnost + prognóza) 

(Zdroj: MFČR, 2015) 

 

Prvním krokem prognózy tržeb podniku je prognóza tržeb relevantního trhu. Prognóza 

tržeb odvětví byla z důvodu nejvyšší dosažené hodnoty korelačního koeficientu tržeb 

odvětví k reálnému meziročnímu růstu HDP vypracována na základě této závislosti. 

Koeficient korelace dosáhl hodnoty 0,72. Pro prognózu byla využita kubická závislost 

vývoje relevantního trhu na HDP reálném, jelikož získané hodnoty nejlépe odpovídaly 

skutečné situaci na trhu v předchozích letech, kdy průměrný meziroční růst tržeb byl 

101,93%. Nejvyšší dosažený index determinace ze všech funkcí, které predikovaly reálný 

růst tržeb, byl 0,844. Predikční test je uveden v příloze č. 1. 
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Pro určení budoucích tržeb je nutno znát tržní podíl podniku a tempo růstu tržeb. Tempo 

růstu tržeb je odvozeno z následující rovnice:  

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

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržní 

podíl 
0,00165 0,00155 0,00139 0,00141 0,00135 0,00166 0,00185 0,00161 0,00180 

  Index změny 

tržního podílu 

  

             

0,935     

             

0,902     

        

1,014     

        

0,958     

        

1,223     

        

1,115     

        

0,869     

           

1,118     

Průměr 1,017 

Tabulka 13: Výše podílů tržeb firmy na celkovém velkoobchodě. 

Jak můžeme vidět v tabulce č. 13, průměrný index změny tržního podílu, který použijeme 

k prognózování budoucích tržeb podniku, je 1,017. 

Prognózování tržeb je klíčové pro sestavení finančního plánu. Bylo provedeno testování 

závislosti vývoje ročních tržeb odvětví velkoobchodu na vývoji HDP. V následující 

tabulce je uvedena prognóza tržeb na příštích pět let. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby 

odvětví 
38,557 39,113 39,699 40,323 40,898 

Meziroční 

růst 
1,052 1,014 1,015 1,016 1,014 

Tržní podíl 0,00183% 0,00186% 0,00189% 0,00192% 0,00195% 

Index změny 

tržního 

podílů 

1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 

Tabulka 14: Prognóza tržeb podniku. 

Společnost dosáhla v roce 2014 nárůstu tržeb o 12,69%. Predikce předpokládá v roce 

2015 další nárůst o 5,2%. V dalších letech je prognózován poměrně stabilní růst o 1,4 až 

1,6% meziročně.  
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4 Finanční analýza 

V předchozích částech této práce jsem charakterizovala vnější a vnitřní potenciál 

společnosti. Nyní se budu zabývat hodnocením finančního zdraví oceňované firmy. 

Účelem finanční analýzy je prověřit a ohodnotit finanční zdraví podniku a vytvořit 

relevantní základ pro sestavení finančního plánu. 

 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Prvním základním krokem finanční analýzy je vertikální a horizontální analýza účetních 

výkazů. Tím dostaneme nejen pohled na vývoj jednotlivých položek v čase, ale také 

podrobný popis jejich vzájemných souvislostí. 

Analýza aktiv 

V této kapitole provedeme analýzu majetku oceňované společnosti. Horizontální analýza 

představuje sledování vývoje jednotlivých položek v čase. Složení jednotlivých položek 

provádíme pomocí vertikální analýzy. 

  A DM DNM DHM DFM OA ZÁS 

D 

POHL 

K 

POHL KFM ČR 

2004-2005 0,24 8,15  0,00 8,15  0,00 0,09 0,45 0,31 -0,07 -0,89 0,15 

2005-2006- 0,09 0,16  0,00 0,16   0,00 0,11 0,00 0,00 0,25 2,78 -0,23 

2006-2007 0,25 0,80 64,00 0,75   0,00 0,17 0,04 -0,05 -0,28 6,02 -0,09 

2007-2008 0,59 3,09 -0,20 3,17   0,00 -0,05 0,29 0,00 0,10 -0,95 -0,07 

2008-2009 0,01 -0,02 -0,27 -0,02   0,00 0,06 -0,31 1,33 0,98 2,21 -0,28 

2009-2010 0,05 0,11 -0,38 0,11   0,00 -0,03 0,26 0,00 -0,26 -0,71 0,63 

2010-2011 0,01 0,02 -0,57 0,03   0,00 0,00 -0,09 1,18 0,11 -0,04 -0,13 

2011-2012 1,00 1,67 0,79 1,74   0,00 0,58 1,09 2,53 0,00 2,89 3,13 

2012-2013 -0,13 -0,99  0,00 -1,00   0,00 -0,89 -1,00 -0,99 -0,88 -0,99 -0,99 

2013-2014 -0,03 -0,03 0,00 -0,04   0,00 -0,02 0,17 0,01 -0,40 2,45 -0,36 
Tabulka 15: Horizontální analýza aktiv 
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 A DM DNM DHM DFM OA Z DP KP KFM ČR 

2004 100,00 0,02 0,00 0,02  0,00 0,91 0,46 0,00 0,34 0,11 0,07 

2005 100,00 0,13 0,00 0,13  0,00 0,80 0,53 0,00 0,26 0,01 0,06 

2006 100,00 0,14 0,00 0,14  0,00 0,81 0,48 0,00 0,29 0,03 0,05 

2007 100,00 0,20 0,01 0,20  0,00 0,76 0,41 0,00 0,17 0,19 0,03 

2008 100,00 0,52 0,00 0,52  0,00 0,46 0,33 0,00 0,12 0,01 0,02 

2009 100,00 0,51 0,00 0,50  0,00 0,48 0,23 0,00 0,23 0,02 0,01 

2010 100,00 0,54 0,00 0,53  0,00 0,44 0,27 0,00 0,16 0,01 0,02 

2011 100,00 0,54 0,00 0,54  0,00 0,44 0,25 0,01 0,18 0,01 0,02 

2012 100,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,54 0,24 0,02 0,28 0,00 0,01 

2013 100,00 0,48 0,00 0,48 0,00 0,51 0,30 0,02 0,19 0,00 0,01 

2014 100,00 0,48 0,00 0,47 0,00 0,52 0,37 0,02 0,12 0,02 0,01 
Tabulka 16: Vertikální analýza aktiv 

 

Celková výše aktiv rostla až do roku 2012. Většinový podíl na aktivech měl do roku 2007 

oběžný majetek. Společnost se tak řadila mezi kapitálově lehké společnosti. Oběžný 

majetek se pohybuje v rozmezí od 91% do 46%. Od roku 2008 se stal nejvýznamnější 

položkou dlouhodobý majetek, který se pohyboval od 2% do 54%. To se stalo zejména 

kvůli dokončení a zařazení do užívání stavby nemovitosti, která slouží jako výrobní hala 

a kancelářské prostory. Jedinou položkou dlouhodobého majetku je hmotný majetek. 

Firma nemá žádný dlouhodobý finanční majetek a téměř žádný nehmotný. Vlastní pouze 

jednoduchý účetní software, který koncem roku 2014 vyměnila za nový, který bude 

v provozu od 1. 1. 2015.  

Většina oběžných aktiv je zahrnuta v zásobách a krátkodobých pohledávkách. Z toho je 

patrné, že firma částečně rovněž vyrábí své výrobky. Zásoby se postupně snižovaly z 46% 

až na 23%, poté znovu lehce porostly na 30%. Krátkodobé pohledávky se pohybovaly ve 

výši od 12% do 34%. Nejvíce porostly meziročně z roku 2008 na 2009, a to téměř na 

dvojnásobek. Krátkodobý finanční majetek tvoří významnou položku rozvahy pouze 

v letech 2004 a 2007. V dalších letech je jejich výše zanedbatelná.  

 V roce 2011 firma začala kromě hlavní výroby vyrábět produkt, ke kterému bylo 

zapotřebí koupit výrobní zařízení, což mělo za následek další nárůst dlouhodobého 

majetku. V roce 2012 došlo k přesunutí hlavní výroby do mateřské společnosti do Polska. 

Stroje, které se používaly k výrobě, byly prodány. V tomtéž roce opětovně oběžná aktiva 

převýšila dlouhodobý majetek.  
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Analýza pasiv 

Stejně jako u analýzy aktiv budeme postupovat při analyzování zdrojů financování. 

 P VK ZK KF RF 

VH 

min. 

o. 

VH 

b.o. CZ REZ DZ KZ BÚ ČR 

2004-2005 0,24 0,30 1,33 0,00 0,00 0,15 0,12 0,18 0,00 0,00 -0,04 0,00 -0,75 

2005-2006- 0,09 0,25 0,00 0,00 0,15 0,26 0,70 -0,16 0,00 0,00 0,03 -1,00 -0,13 

2006-2007 0,25 0,25 0,00 0,00 0,13 0,36 0,27 0,23 0,00 0,00 0,23 0,00 0,93 

2007-2008 0,59 0,15 0,00 0,00 0,00 0,35 -0,27 1,67 0,00 0,00 0,31 0,00 -0,26 

2008-2009 0,01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,14 0,24 -0,11 0,00 0,00 -0,06 -0,15 -0,10 

2009-2010 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,17 -0,72 0,09 0,00 0,00 0,31 -0,14 -0,39 

2010-2011 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,05 0,72 -0,06 0,00 0,00 -0,33 0,32 -0,18 

2011-2012 0,15 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,35 0,47 0,19 -0,78 1,13 -0,02 1,89 

2012-2013 -0,13 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,03 -2,14 -0,27 -1,00 1,06 -0,41 -0,04 0,50 

2013-2014 -0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,03 1,18 -0,13 0,00 1,66 -0,46 0,18 -0,74 
Tabulka 17: Horizontální analýza pasiv 

 

 P VK ZK KF RF 

VH 

min. 

o. 

VH 

b.o. CZ R DZ KZ BÚ ČR 

2004 100,00 0,59 0,08 0,02 0,04 0,35 0,10 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,01 

2005 100,00 0,62 0,16 0,01 0,03 0,33 0,09 0,38 0,00 0,00 0,31 0,07 0,00 

2006 100,00 0,70 0,14 0,01 0,03 0,38 0,14 0,29 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 

2007 100,00 0,71 0,12 0,01 0,03 0,41 0,14 0,29 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 

2008 100,00 0,51 0,07 0,01 0,02 0,35 0,07 0,49 0,00 0,00 0,24 0,25 0,00 

2009 100,00 0,57 0,07 0,01 0,02 0,39 0,08 0,43 0,00 0,00 0,22 0,21 0,00 

2010 100,00 0,55 0,07 0,01 0,02 0,44 0,02 0,45 0,00 0,00 0,28 0,17 0,00 

2011 100,00 0,58 0,07 0,01 0,02 0,46 0,04 0,42 0,00 0,01 0,18 0,22 0,00 

2012 100,00 0,46 0,06 0,00 0,01 0,40 -0,01 0,53 0,00 0,00 0,34 0,19 0,00 

2013 100,00 0,55 0,07 0,01 0,02 0,44 0,01 0,45 0,00 0,00 0,23 0,21 0,00 

2014 100,00 0,60 0,07 0,01 0,02 0,47 0,03 0,40 0,00 0,01 0,13 0,26 0,00 
Tabulka 18: Vertikální analýza pasiv 

 

Kromě roku 2012 převažují v pasivech vlastní zdroje financování. Představují 46% až 

71% pasiv celkem. Ten má však klesající vývoj v poměru k cizímu kapitálu a v roce 2012 

cizí zdroje převyšují vlastní kapitál o více jak 7%. Cizí zdroje rostly, a pohybovaly se 

v rozmezí od 29% do 53%. Hlavní položkou cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky. Ty 

činily až do roku 2007 jedinou část cizích zdrojů.  
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V roce 2008 došlo k vyrovnání podílů vlastního a cizího kapitálu, hlavně z důvodu toho, 

že si firma zařídila investiční úvěr na výstavbu nového sídla, což způsobilo nárůst cizích 

zdrojů o 167%. Rezervy firma tvořila pouze v letech 2011 - 2012, a to v minimální výši.  

Struktura vlastního kapitálu, je složena hlavně z VH minulých let a VH běžného období. 

Největší podíl má právě výsledek hospodaření minulých let. VH minulých let je poměrně 

stálý, kolísá kolem 40%. Nejvyšší úrovně dosáhl v roce 2011, kdy jeho výše byla 46%. 

Základní kapitál byl navýšen pouze jednou, a to v roce 2005.  

Analýza výkazu zisku a ztrát 

V této kapitole provedeme horizontální a vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty. 

 Tržby Náklady 

Obchodní 

Marže Výkony 

Výkonová 

Spotřeba 

Přidaná 

Hodnota 

Osobní 

Náklady 

Provozní 

Výsledek 

Hospodaření 

VH 

Účetního 

Období 

2004-2005 0,09 0,01 0,30 0,04 0,25 0,36 0,34 0,50 0,12 

2005-2006- 0,15 0,14 0,16 -0,17 0,05 0,27 0,13 0,25 0,70 

2006-2007 0,01 -0,03 0,10 59,08 0,81 0,14 0,15 0,34 0,27 

2007-2008 -0,05 -0,10 0,03 -0,30 -0,06 -0,05 -0,03 0,10 -0,27 

2008-2009 -0,11 -0,13 -0,08 3,52 0,76 0,34 0,16 0,03 0,24 

2009-2010 0,02 0,04 0,00 -0,41 -0,25 -0,16 0,16 -0,68 -0,72 

2010-2011 0,29 0,39 0,15 0,15 0,09 0,24 0,20 0,25 0,72 

2011-2012 0,13 0,21 0,00 -0,29 -0,10 -0,13 -0,05 -0,69 -1,35 

2012-2013 -0,14 -0,16 -0,11 -0,59 -0,45 0,01 -0,16 2,30 -2,14 

2013-2014 0,13 0,11 0,15 -0,14 0,12 0,09 0,13 0,35 1,18 
Tabulka 19: Horizontální analýza VZaZ 

 

 Tržby Náklady 

Obchodní 

Marže Výkony 

Výkonová 

Spotřeba 

Přidaná 

Hodnota 

Osobní 

Náklady 

Provozní 

Výsledek 

Hospodaření 

VH 

Účetního 

Období 

2004 0,98 0,70 0,28 0,00 0,15 0,14 0,10 0,04 0,03 

2005 0,99 0,65 0,34 0,00 0,17 0,17 0,13 0,05 0,03 

2006 0,98 0,64 0,35 0,00 0,16 0,19 0,12 0,05 0,05 

2007 0,87 0,54 0,33 0,11 0,25 0,19 0,12 0,06 0,05 

2008 0,90 0,53 0,37 0,08 0,26 0,19 0,13 0,08 0,04 

2009 0,68 0,39 0,29 0,32 0,38 0,22 0,13 0,07 0,04 

2010 0,78 0,46 0,32 0,21 0,32 0,21 0,17 0,02 0,01 

2011 0,80 0,50 0,29 0,19 0,28 0,20 0,16 0,02 0,02 

2012 0,87 0,59 0,28 0,13 0,24 0,17 0,14 0,01 -0,01 

2013 0,93 0,61 0,31 0,07 0,16 0,21 0,15 0,03 0,01 

2014 0,94 0,62 0,33 0,05 0,17 0,21 0,15 0,04 0,02 
Tabulka 20: Vertikální analýza VZaZ 
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Tržby za prodej zboží se v posledních letech stále měnily. Až do roku 2007 rostly, poté 

však mírně poklesly. Jejich podíl na sumě veškerých výnosů se pohyboval od 68% do 

99%. Od roku 2010 do roku 2012 opět rostly, a to až o 29%, poté však došlo znova 

k poklesu o 14%. 

Náklady vynaložené na prodané zboží mírně klesaly v letech 2008-2009. V roce 2011 

narostly až o 39%. Náklady tvoří podíl na sumě výnosů od 39 do 70%. Obchodní marže 

se vždy pohybovala okolo 30%.  

Výkony byly až do roku 2006 zanedbatelné. V roce 2007 tvořily 11% z celkových tržeb 

podniku. V roce 2009 dosáhly nejvyšší hodnoty, a to 32%. Poté stále jejich objem na 

tržbách klesal. 

Výkonová spotřeba rostla až do roku 2007, poté poklesla o 6%. V roce 2009 zaznamenala 

nárůst o 76% a dosáhla své nejvyšší míry a převýšila tak 38% podíl na celkových 

výnosech podniku. V roce 2010 se ji podařilo opět snížit, a až do roku 2013 se její hodnota 

stále snižuje až na současných 16%. 

Objem přidané hodnoty na celkových výnosech se od roku 2004 do roku 2013 příliš 

neměnil. Největší nárůst zaznamenala v letech 2005 a 2009, kdy se zvýšila o 36 a 34%. 

Osobní náklady se pohybují ve výši od 10 do 17%. Od roku 2010 se jejich podíl na 

celkových tržbách daří snižovat. 

Provozní výsledek hospodaření až do roku 2009 stoupá. Poté zaznamenal pokles až o 

68%. Tento pokles se opakoval v roce 2012. V roce 2013 se jej podařilo opět pozvednout. 

Podíl na celkových tržbách se však v průběhu těchto let příliš neměnil. 

Výsledek hospodaření za účetní období v průběhu let kolísal. Do roku 2007 rostl, poté 

poklesl o 27%.  Další pokles nastal v roce 2010. V roce 2012 byl VH dokonce záporný, 

a to hlavně z důvodu nízkého provozního VH. 



70 

 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele popisují vzájemný vztah mezi ukazateli absolutními. Jsou nejčastěji 

zjišťovány poměrem mezi tokovými ukazateli, zjištěnými z výkazu zisku a ztrát, a 

ukazateli stavovými, což jsou vybrané položky bilance. 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability charakterizují efektivitu vložených prostředků do podnikatelské 

činnosti. Výnosnost vloženého kapitálu poukazuje na schopnost podnikatelského 

subjektu vytvářet dodatečné zdroje a dosahovat zisku využitím investovaného kapitálu. 

Ukazatele rentability (výnosnosti) 

  
2004 2005 2006 

ROA - Rentabilita celk. aktiv   (EBIT / AKT) 14,85% 13,19% 19,52% 

ROCE - Rentabilita kapitálu   (EBIT / (VK+Dl.K)) 25,18% 19,22% 27,70% 

ROE - Rentabilita vl. kapitálu  (EAT / VK) 17,07% 14,70% 19,96% 

Rentabilita z vlastních fin. zdrojů   (CF / VK) 17,30% 15,00% 20,25% 

Rentabilita tržeb   (EAT / T) 3,07% 3,14% 4,65% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

19,01% 9,85% 11,59% 3,57% 5,72% 0,00% 2,97% 4,88% 

26,85% 12,97% 14,92% 4,94% 7,01% 0,00% 3,88% 5,61% 

20,26% 12,81% 14,17% 3,95% 3,61% -2,41% 2,67% 5,50% 

20,70% 14,30% 17,69% 8,78% 12,16% 4,61% 9,50% 7,06% 

5,84% 4,45% 6,21% 1,71% 2,28% -0,70% 0,92% 1,79% 

Tabulka 21: Ukazatelé výnosnosti 

Ukazatelé rentability - odvětví 

  2008 2009 2010 2011 2012 

ROA 7,0% 4,0% 4,6% 4,4% 3,9% 

ROE 19,0% 10,7% 12,2% 11,6% 10,3% 

ROS 2,8% 1,8% 2,1% 2,0% 1,8% 

 

Tabulka 22: Ukazatelé výnosnosti - odvětví 

 

Pro výpočet rentability aktiv byl použit vzorec, který je dán podílem zisku před zdaněním 

a nákladovými úroky (EBIT) a celkovými aktivy podniku. Pro porovnání hodnot podniku 

s oborem jsou uvedeny tabulky č. 21 a 22. 
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Ukazatele rentability aktiv (ROA) podniku ukazují poměrně vysoké hodnoty. Až do roku 

2009 se udržují nad 10%. ROA se až do roku 2011 pohybuje nad hodnotami odvětví. 

Hodnota ROA vyjadřuje, kolik korun připadá na 1 korunu vloženého kapitálu. Díky tomu 

můžeme provést následující propočet. V roce 2008 připadlo 9,85 haléřů na 1 korunu 

vloženého kapitálu. V dalších letech docházelo k poklesu rentability jak podniku, tak 

celého odvětví. V letech 2010 a 2012 byla ROA podniku nižší než ROA oboru. To bylo 

způsobeno tím, že podnik byl v tomto roce ve ztrátě. 

Rentabilita tržeb (ROS) byla vypočítaná jako podíl EAT a celkových tržeb. Do roku 2007 

se ROS podniku zvyšovala. Poté došlo k jednoročnímu poklesu, a následně znovu k růstu 

v roce 2009. Od té doby podnik nevykazuje ani klesající, ani stoupající tendenci 

rentability tržeb. Nepříznivá byla situace v roce 2012, kdy se rentabilita tržeb dostala 

dokonce do záporných hodnot, a to díky záporným hodnotám VH. 

ROE, tedy VH za účetní období děleno vlastním kapitálem, se do roku 2009 pohybuje 

okolo hodnot, které vykazuje odvětví, poté se však dostává pod tyto hodnoty. Rentabilita 

vlastního kapitálu (ROE) odvětví se kromě roku 2008, kdy dosáhla výše 19%, pohybuje 

stále kolem 11%. ROE podniku vykazuje klesající tendenci. V roce 2012 se dostala 

dokonce do záporných hodnot. Bylo to způsobené zejména tím, že VH byl rovněž 

záporný. 

Ukazatele likvidity 

Likvidita obecně zobrazuje skutečnost, jak je podnik schopný krýt své krátkodobé 

závazky zpeněžením položek svých krátkodobých aktiv.  

Ukazatele platební schopnosti (likvidity) 

  2004 2005 2006 

Běžná likvidita   (OAKT / KD) 2,2719 2,5712 2,7656 

Pohotová likvidita   (OAKT+OA-Zás.) / (KD+OP) 1,1262 0,8493 1,1029 

Peněžní likvidita   (FM / KD) 0,2750 0,0307 0,1123 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2,6323 1,9016 2,1597 1,5952 2,3935 1,5883 2,2107 3,9845 

1,2224 0,5144 1,1217 0,6014 0,9995 0,8454 0,8211 1,0116 

0,6414 0,0258 0,0884 0,0193 0,0279 0,0111 0,0191 0,12151703 
Tabulka 23: Ukazatelé likvidity 
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Běžná likvidita 

Běžnou likviditu vypočítáme podílem oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Tento 

ukazatel nám vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Měla by 

se pohybovat v mezích doporučených hodnot, které jsou od 1,5 do 2,5 (Kislingerová, 

2010). Kromě let 2005 až 2007, kdy se výše běžné likvidity pohybuje lehce nad 2,5, se 

pohybuje v doporučených mezích. V roce 2014 se její hodnota dostala dokonce téměř na 

4.  Bohužel pro srovnání s oborem nemáme mnoho informací. Máme k dispozici pouze 

výši běžné likvidity z let 2004 až 2006. Tehdy se pohybovala ve výši 1,5 a 1,6. Můžeme 

tudíž konstatovat, že podnik měl likviditu vyšší. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je dána podílem oběžných aktiv bez hodnoty zásob a krátkodobých 

závazků. Doporučené hodnoty se mají pohybovat v intervalu od 0,7 do 1,2 (Kislingerová, 

2010).  V těchto hodnotách nebyla pouze v letech 2008 a 2010. Ke srovnání s oborovými 

hodnotami máme k dispozici opět pouze data z let 2004 až 2006. V těchto letech se 

pohotová likvidita pohybovala konstantně kolem 1,1. Byla tedy až do roku 2006 

v doporučených mezích. V letech 2004 a 2006 se pohotová likvidita podniku prakticky 

shodovala s oborovou výší, v roce 2005 však byla nižší. Dosáhla hodnoty 0,85. 

Peněžní likvidita 

Peněžní neboli okamžitá likvidita je dána podílem krátkodobého finančního majetku a 

krátkodobých závazků. Uvažují se tedy v tomto případě oběžná aktiva bez zásob a 

pohledávek. Hodnota by měla být alespoň 0,2 (do 0,5) (Kislingerová, 2010). Peněžní 

likvidita podniku se však pohybuje kolem 0,01. Pomocí tohoto ukazatele zjistíme, zdali 

by byl podnik likvidní, kdyby musel použít pouze peníze v bance a na pokladně, což jsou 

prostředky, kterými jsme schopni nejrychleji dostát svým závazkům. Podle hodnot 

peněžní likvidity, které se pohybují závratně nízko, můžeme usoudit, že by firma nebyla 

schopna splatit své krátkodobé závazky pouze krátkodobým finančním majetkem. 

Okamžitá likvidita byla v doporučených mezích pouze v roce 2004. Tehdy dosáhla výše 

0,275. V roce 2007 dosáhla naopak vyšších hodnot, než je doporučeno, konkrétně 0,64. 

V roce 2014 se její hodnota alespoň trochu zvýšila, a přiblížila se doporučeným mezím, 
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dosáhla hodnoty 0,12. Oborová okamžitá likvidita dosáhla v letech 2004-2006 výše 0,2. 

Průměrně byla tudíž situace na trhu poměrně lepší. 

Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatelé poukazují na to, jak efektivně podnik hospodaří se svým majetkem. 

Ukazatele aktivity (doby obratu) 

  
2004 2005 2006 

Obrat aktiv   (T / AKT) 3,28 2,89 3,03 

Obrat zásob   (T / zásoby) 7,19 5,42 6,24 

Doba obratu aktiv   (AKT / (T/360)) 109,91 124,69 119,00 

Doba obratu zásob   (ZÁS. / (T/360)) 50,06 66,41 57,66 

Doba inkasa pohledávek   (POHL / (T/360)) 38,05 32,44 35,17 

Doba splatnosti krátk. závazků   (KZ / (T/360)) 44,12 38,91 34,99 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2,46 1,47 1,30 1,27 1,62 1,60 1,59 1,84 

6,06 4,46 5,76 4,69 6,61 6,76 5,25 5,05 

146,56 244,49 277,09 283,08 221,90 224,58 226,60 195,17 

59,41 80,79 62,55 76,79 54,50 53,29 68,56 71,33 

25,17 29,14 64,91 47,03 41,70 67,45 46,77 26,68 

42,48 58,60 61,54 78,57 40,67 76,55 52,63 25,37 
Tabulka 24: Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity - odvětví 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat aktiv 2,48 2,199 2,2 2,15 2,17 

Doba obratu aktiv 147 166 166 169 168 

Obrat zásob 12,01 11,76 11,7 11,4 11,07 

Doba obratu zásob 30 31 31 32 33 

 

Tabulka 25: Ukazatelé odvětví 

Obrat aktiv se ze začátku pohybuje nad doporučenou mezí. Od roku 2008 se naopak 

pohybuje níže, než se pohybuje odvětví. Je proto možné, že firma nevyužívá všech 

možností jak zvýšit tržby. 

Obrat zásob se pohybuje pořád ve stejném rozmezí kolem 6. V porovnání s oborovým 

průměrem je na tom hůře, jelikož zde se hodnoty pohybují kolem 12. Doba obratu zásob 

je rovněž delší než u oborového průměru. Tato doba by měla být co nejkratší.  
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Důležité je porovnání doby obratu pohledávek a závazků. Skutečnost, že doba obratu 

pohledávek je kratší než závazků, poukazuje na dobré obchodní postavení podniku.  

Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatele 

dlouhodobé 

finanční 

rovnováhy 

(zadluženosti) 

  2004 2005 2006 

1 
Equity Ratio   (VK / AKT) (=koef. 

samofinancování) 
58,98% 61,69% 70,45% 

2 Debt Ratio I.    (CZ - rezervy / AKT) 40,15% 38,13% 29,40% 

3 Debt Ratio II.   ((CZ+Ost. Pas.) / AKT) 41,02% 38,31% 29,55% 

4 Debt Equity Ratio   (CZ / VK) 68,07% 61,82% 41,73% 

5 Úrokové krytí I.    (EBIT / úroky) 40,92 21,70 82,48 

6 Úrokové krytí II.   (EBITDA / úroky) 41,42 21,96 83,35 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

70,79% 51,18% 56,89% 55,08% 58,22% 46,43% 54,94% 59,89% 

28,98% 48,71% 43,02% 44,87% 41,66% 53,38% 44,87% 40,06% 

29,21% 48,71% 43,11% 44,92% 41,78% 53,57% 45,06% 40,11% 

40,94% 95,18% 75,61% 81,46% 71,68% 115,15% 81,68% 66,88% 

461,20 7,04 9,56 3,63 5,66 0,00 3,01 9,51 

469,20 7,58 11,20 6,34 9,00 3,08 6,82 16,85 
Tabulka 26: Ukazatelé zadluženosti 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

CZ 63,4% 62,5% 62,3% 62,4% 62,0% 
Tabulka 27: Celková zadluženost - odvětví 

 

Celková zadluženost se hodnotí jako poměr cizích zdrojů snížený o rezervy k celkovým 

aktivům. Podnik rezervy až do roku 2011 netvořil vůbec, a poté pouze v minimální výši. 

Proto můžeme uvažovat pouze podíl cizích zdrojů a celkových aktiv. Celková 

zadluženost nejdříve do roku 2007 klesá, později se však vrací na hodnoty vyšší než 

původní a dokonce v roce 2012 překračuje 53%. Můžeme na první pohled konstatovat, 

že oproti mediánovým hodnotám oboru, které se pohybují v období od roku 2008 do roku 

2012 ve výši od 62% do 63,4%, se podnik, s hodnotami maximálně ve výši 53,38%, 

pohybuje níže.  

Ukazatel úrokového krytí nám říká, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty 

výsledkem hospodaření za dané účetní období. Čím vyšší je tento ukazatel, tím je lepší 
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úroveň finanční situace podniku. Jelikož společnost využívala velmi malou část kapitálu, 

ze kterého je nutné platit věřitelům úroky, byly hodnoty úrokového krytí do roku 2007 

velmi vysoké. Od roku 2008 vykazuje již nižší hodnoty, což není ideální. V roce 2012 je 

hodnota dokonce nulová, to proto, že VH byl záporný. 

 

4.3 Souhrnné indexy hodnocení 

Souhrnné indexy hodnocení se používají pro hodnocení schopnosti podniku přežít a pro 

hodnocení schopnosti podniku tvořit hodnotu pro vlastníky. 

Altmanův model 

Ukazatel Váha 
2004 2005 2006 2007 2008 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

ČPK/A 0,72 0,5717 8,25 0,5534 8,46 0,5634 7,67 0,5042 7,62 0,2345 6,09 

NZ/A 0,85 0,35 6,03 0,33 5,91 0,38 6,07 0,41 7,36 0,35 10,74 

EBIT/A 3,11 0,1212 7,57 0,15 9,71 0,17 9,85 0,18 11,71 0,12 13,98 

VK/CZ 0,42 1,47 12,41 1,62 14,49 2,40 19,10 2,44 21,63 1,05 15,98 

T/A 1,00 3,28 65,75 2,89 61,44 3,03 57,31 2,46 51,68 1,47 53,21 

Z-score   4,97 100,00 4,69 100,00 5,27 100,00 4,74 100,00 2,76 100,00 

Ohrožen?   NE   NE   NE   NE   ŠZ   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

0,2705 6,99 0,1863 5,54 0,2736 6,68 0,2105 6,05 0,2879 7,35 0,1355 3,06 

0,39 12,01 0,44 15,40 0,46 13,14 0,40 13,49 0,44 13,40 0,47 12,60 

0,13 14,23 0,04 4,98 0,05 5,04 0,01 1,63 0,04 4,48 0,07 6,72 

1,32 20,03 1,23 21,40 1,40 19,96 0,87 14,63 1,22 18,31 1,50 19,75 

1,30 46,75 1,27 52,67 1,62 55,17 1,60 64,19 1,59 56,46 1,8445 57,88 

2,77 100,00 2,41 100,00 2,93 100,00 2,49 100,00 2,81 100,00 3,1803 100,00 

ŠZ   ŠZ   NE   ŠZ   ŠZ   NE   
Tabulka 28: Altmanův model 

 

Podle hodnot Altmanova modelu nebyl podnik ve sledovaném období ohrožen 

bankrotem. Největší podíl na tomto má podíl tržeb na aktivech, který tvoří každý rok více 

než 45% hodnotu. Hodnot Z-score < 1,23, kdy je podnik vyhodnocen jako ohrožen 

bankrotem, tedy firma vůbec nedosahuje. Naopak po většinu let se hodnoty pohybují nad 
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2,9, které znamenají, že je podnik finančně zdravý. V posledních letech se firma pohybuje 

těsně pod touto hranicí a ocitla se v tzv. šedé zóně, závěr tedy nelze jednoznačně stanovit. 

IN 05 

Ukazatel Váha 
2004 2005 2006 2007 2008 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

CZ/A 0,13 0,40 2,88876 0,38 2,69 0,29 2,51 0,29 2,01 0,49 4,50 

EBIT/NÚ 0,04 9,00 19,9268 9,00 19,55 9,00 23,62 9,00 19,24 8,89 25,26 

EBIT/A 3,97 0,12 26,625 0,15 31,59 0,17 43,50 0,18 37,92 0,12 35,05 

V/A 0,21 3,38 39,2415 2,95 33,60 1,02 14,04 2,51 28,16 1,54 23,02 

OA/KD 0,09 2,27 11,318 2,5712 12,57 2,7656 16,33 2,6323 12,66 1,9016 12,16 

IN05   1,81 100,00 1,84 100,00 1,52 100,00 1,87 100,00 1,41 100,00 

Ohrožen?   ANO   ANO   ŠZ   ANO   ŠZ   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

0,43 4,02 0,45 7,42 0,42 5,44 0,53 10,64 0,45 5,87 0,40 3,78 

9,00 25,87 3,93 19,99 4,71 18,90 1,23 7,54 5,02 20,23 13,40 38,96 

0,13 36,23 0,04 19,49 0,05 18,97 0,01 7,93 0,05 19,80 0,07 19,84 

1,32 19,91 1,31 34,85 1,67 35,08 1,62 52,02 1,61 34,08 1,88 28,68 

2,1597 13,97 1,5952 18,25 2,3935 21,60 1,5883 21,87 2,2107 20,02 1,3364 8,74 

1,39 100,00 0,79 100,00 1,00 100,00 0,65 100,00 0,99 100,00 1,38 100,00 

ŠZ   NE   ŠZ   NE   ŠZ   ŠZ   
Tabulka 29: IN 05 

 

Tento model představuje kombinaci bankrotního a bonitního modelu. Podnik se většinou 

pohybuje prvních dvou zónách, tudíž v zónách při hodnotách IN05 < 0,9, kdy podnik 

netvoří hodnotu pro vlastníky a při hodnotách v intervalu 1,6 > IN 05 > 0,9, kdy nelze 

závěr jednoznačně stanovit. Při hodnotách IN05 > 1,6 podnik naopak tvoří novou hodnotu 

pro své vlastníky, v této zóně se však společnost octla pouze v letech 2004, 2005 a 2007. 

Index bankrotu 

Ukazatel Koef. Shift Lambda 
2004 2005 2006 2007 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

X1 -11,8356 0,9306 -0,4949 -5,81 -783,8 -6,10 -763,1 -5,99 -821,36 -6,47 -43,00 

X2 9,9934 1,1965 -1,4560 6,55 883,78 6,89 863,11 6,72 921,36 6,51 43,26 

X3 10,9205 0,0000 0,0765 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,01 99,73 

IB       0,74 100,00 0,80 100,00 0,73 100,00 15,05 100,00 

Ohrožen?       A   A   A   A   
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

-7,67 -54,60 -7,96 -73,01 -8,01 -64,26 -7,44 -60,59 -7,47 593,25 -7,49 529,20 -7,14 -49 

6,96 49,57 4,46 40,95 6,59 52,87 6,70 54,57 6,21 -493,3 6,08 -429,2 6,46 44,339 

14,75 105,03 14,39 132,06 13,88 111,39 13,02 106,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15,25 104,66 

14,05 100,00 10,90 100,00 12,46 100,00 12,28 100,00 -1,26 100,00 -1,42 100,00 14,58 100 

A   A   A   A   A   A   A   
Tabulka 30: Index bankrotu 

 

Podle tabulky č. 22 je patrné, že podniku z této analýzy indexu bankrotu bankrot nehrozí. 

Podle indexu bankrotu, který tvrdí, že pokud je-li index > 23,826 je podnik vyhodnocen 

modelem jako bankrotní, je firma stále vyhodnocena jako aktivní (hodnoty od -1,42 do 

15,05). Index bankrotu má nepravidelný vývoj. Do roku 2006 se hodnoty pohybují pod 

1, od roku 2007 do 2011 se hodnoty pohybují od 10,9 do 15,05, a poté se dostávají 

dokonce do záporných hodnot. V roce 2014 se hodnoty opět vyhouply na téměř 15.  

 

4.4 Zhodnocení finanční analýzy 

Aktiva společnosti tvoří zejména aktiva oběžná. Do roku 2007 oběžná aktiva dokonce 

tvořily více než 75 % celkových aktiv. Pouze od roku 2008 do roku 2011 tvořil větší 

polovinu aktiv dlouhodobý majetek, poté se však opět snížila pod 50%. Dlouhodobý 

majetek byl obnovován, který v roce 2008 narostl více než čtyřikrát. To bylo způsobeno 

investicí do pozemků a skladových a kancelářských prostor. Největší položkou oběžných 

aktiv jsou krátkodobé pohledávky, i když se v posledních letech společnosti daří tuto 

položku snižovat. Zásoby se snižovaly v letech 2008 až 2012. V roce 2014 se opět 

přiblížila hodnotám z let 2004 až 2007, kdy se vyšplhaly dokonce i přes 50%. 

Ve prospěch krátkodobé stability podniku hovoří vysoké hodnoty likvidity běžné a 

pohotové. Mohu tedy konstatovat, že společnost je schopná včas dostát svým závazkům. 

Co se týče ukazatelů zadluženosti, pohybuje se firma v poměrně nízkých hodnotách, tudíž 

můžeme tvrdit, že podnik není příliš zadlužený. V průměru je celková zadluženost na 

úrovni 41,32%.  
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Ve prospěch dlouhodobé stability hovoří taktéž konzervativní strategie financování, 

neboť firma dlouhodobě zadržuje zisk a tvoří výsledek hospodaření minulých let.  

Analýza podle souhrnných indexů hodnocení nám rovněž ukázala, že firma není ohrožena 

bankrotem. 

V neprospěch podniku hovoří nízká peněžní likvidita, která dosahuje velmi nízkých 

hodnot. Dalším nedostatkem je stále klesající úroveň úrokového krytí, která se v roce 

2013 přiblížila hodnotě 3, která je kritická. Dalšími nedostatky jsou klesající rentability 

tržeb, aktiv i vlastního kapitálu. 

 

4.5 SWOT analýza 

Z výše uvedených analýz vyplývá potvrzení schopnosti podniku přežít v krátkém 

období a tvořit hodnotu v dlouhém období. Vnitřní i vnější faktory působící na podnik 

můžeme shrnout do následující SWOT analýzy. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Velký počet zákazníků 

Velké portfolio výrobků 

Dobrá finanční situace                                                                          

Stabilní kolektiv, nízká fluktuace 

Hodnoty pohotové a běžné likvidity 

Ztráta výhradního práva                                                 

Dodávky z Číny 

Pokles rentability 

Nízké hodnoty peněžní likvidity 

Chyby pracovníků 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Rozšiřování trhu                                                      

Noví zákazníci 

Orientace na zahraniční trhy 

Nové výrobky/služby 

Konkurence                                                           

Substituty           

Dodávky z Číny 

Zvyšování doby obratu pohledávek 

Vymáhání pohledávek 

Tabulka 31: SWOT analýza 
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Silné a slabé stránky 

Hlavní silnou stránkou firmy je velký počet zákazníků. I přesto, že je Anticor poměrně 

malá firma, má v tomto roce na 500 zákazníků. Odběr zboží je tedy diverzifikovaný mezi 

velký počet menších zákazníků. 

Druhou silnou stránkou podniku je rozsáhlé portfolio výrobků. Firma prodává 

elektroinstalační materiály, protikorozní materiály, fólie do výkopů a jiné materiály. 

Kromě toho firma každý rok zavádí na trh minimálně jeden zcela nový výrobek. 

K jedné z hlavních silných stránek rovněž patří stálý kolektiv. Obchodníci, kteří pracují 

pro firmu, zde jsou již po mnoho let. Zákazníci jsou zvyklí s nimi spolupracovat. 

Za důležitou slabou stránkou můžeme považovat lidský faktor. Může být jak silnou tak 

slabou stránkou. Pokud zaměstnanci nepracují na 100% nebo dělají chyby, může to 

podnik poškodit. Občas se například stane, že skladníci pošlou špatné zboží či pošlou 

zboží na špatnou pobočku. 

K dalším slabým stránkám patří rovněž dodávky z Číny. Doba od udělání objednávky do 

dodání zboží trvá většinou kolem 3-4 měsíců. Proto je někdy těžké odhadnout přesnou 

dobu pro objednávku. 

Příležitosti a hrozby 

Mezi hlavní příležitosti patří zejména možnost přicházení s novými výrobky. Trh ještě 

stále není nasycený výrobky toho typu, které produkuje firma Anticor. Proto každým 

rokem podnik nabízí zákazníkům jeden či více zcela nových výrobků.  

K dalším příležitostem můžeme přiřadit rovněž možnost expanze na Slovenský trh. Firma 

tam již prodává nějaké zboží, Slovenský trh však skýtá možnost většího prodeje. 

K největší hrozbě plynoucí z trhu patří lidský faktor. Firma prodává výrobky na fakturu. 

Toto je někdy riskantní, protože někteří klienti se značně zpozdí s placením, nebo hůř, 

neplatí vůbec. Stále více zákazníků se opožďuje s platbami. Zvyšuje se doba obratu 

pohledávek. Dokonce se objevuje stále více firem, které neplatí vůbec. Proto je potřeba 

se obracet na právníky a vymáhat tyto pohledávky soudně. Tento způsob vymáhání je 

velice nákladný a získání peněz trvá velmi dlouho.  
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K hrozbám můžeme znovu přiřadit dodávky z Číny. Již nejednou se stalo, že zboží se 

vyprodalo dříve, než dorazila dodávka z Číny. Firma pak dluží svým zákazníkům zboží. 
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5 Analýza generátorů hodnoty 

Při analýze generátorů hodnoty, je potřeba pracovat jen s aktivy a výsledky hospodaření, 

které přímo souvisejí s hlavním provozem podniku. 

5.1 Vymezení provozně nutného majetku 

Pro účely ocenění podniku a správnou analýzu generátorů hodnoty bylo potřeba udělat 

rozdělení majetku na provozně nutný a nenutný. Z dlouhodobého majetku nebyla 

vyloučená žádná položka, a tedy je ve stejné výši jako nerozdělený dlouhodobý hmotný 

a nehmotný majetek. Velice důležité je vyloučit přebytečnou hotovost společnosti, která 

není využita. Mařík doporučuje likviditu ve výši 15 %, kterou pro námi sledovanou 

společnost zvolíme. V příloze č. 2 můžeme vidět složení korigovaného provozního 

výsledku hospodaření. Z výsledku hospodaření převzatého z výkazu zisku a ztráty byl 

vyloučen výsledek hospodaření z prodeje dlouhodobého majetku. 

Prognóza tržeb 

Prognóza tržeb byla převzata ze strategické analýzy z kapitoly o vymezení relevantního 

trhu. Stanovení tržeb na příští roky se použije pro sestavení finančního plánu. Vývoj 

ročních tržeb odvětví velkoobchodu bylo testováno v závislosti na vývoji HDP. 

V následující tabulce je uvedena prognóza tržeb na příštích pět let. 

 

 
Tržby za prodej zboží 

[v mil. Kč] 
Tempo růstu 

tržeb 

2015 38,557489 5,2% 

2016 39,113324 1,4% 

2017 39,699137 1,5% 

2018 40,323488 1,6% 

2019 40,898136 1,4% 
Tabulka 32: Prognóza tržeb firmy ANTICOR Bohemia s.r.o. 
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Analýza pracovního kapitálu 

K analýze náročnosti růstu tržeb na složky pracovního kapitálu byl využit ukazatel doby 

obratu ve dnech. Pro určení pracovního kapitálu se sečetly zásoby, pohledávky, provozně 

nutné peníze a ostatní aktiva, od nichž se odečetly krátkodobé závazky a ostatní pasiva. 

Kompletní výpočet je uveden v následující tabulce. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Zásoby 

6912 7012 7117 7229 7332 

Pohledávky 

4218 4278 4343 4411 4474 

Peněžní prostředky provozně nutné 

775 786 798 810 822 

Ostatní aktiva (časové rozlišení aktivní) 

112 112 112 112 112 

Krátkodobé závazky 

5166 5240 5319 5402 5479 

Ostatní pasiva (časové rozlišení pasivní) 

10 10 10 10 10 

Upravený pracovní kapitál 

6841 6938 7041 7150 7250 

Tabulka 33: Prognóza upraveného pracovního kapitálu 

 

Analýza ziskové marže 

Pro hodnověrnější výsledek tohoto generátoru je lepší zpracovat dvě nezávislé prognózy 

a obě pak můžeme slaďovat mezi sebou. Zpracujeme tedy prognózu shora a zdola, tak 

jak byly popsány v teoretické části. 

Prognóza ziskové marže shora 

Provozní zisková marže vykazovala od roku 2007 do roku 2009 růst, následné tři roky se 

však její hodnota propadla zpátky na cca 5%, v roce 2012 se dokonce snížila až na 2,92%. 

Od roku 2013 však zisková marže opět roste na průměrných 5%. Od roku 2015 pak 

plánujeme ziskovou marži ve stabilní výši. Dosavadní i budoucí vývoj ziskové marže, 

počítáme jako poměr korigovaného provozního výsledku hospodaření na tržbách. 

Hodnotu provozní ziskové marže usuzujeme na 6,8% (viz příloha č. 6). 
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 Prognóza ziskové marže zdola 

Prognóza ziskové marže je podrobnější a vychází z hlavních provozních nákladových a 

výnosových položek. Dané položky v tomto případě budou pro ocenění společnosti 

prognózovány ve formě podílu na tržbách. Dále bude prognóza doplněna o méně 

významné nákladové a výnosové položky a na závěr se dopočítá korigovaný provozní 

výsledek hospodaření. Z jeho výše, stejně jako u postupu shora, se pak dopočte výše 

ziskové marže pro jednotlivé roky predikce. 

Podíly z 

tržeb 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Obchodní 

marže 34,57% 35,11% 37,95% 41,00% 42,35% 41,23% 36,78% 32,47% 33,71% 34,47% 

Přidaná 

hodnota 17,23% 19,15% 21,57% 21,60% 32,42% 26,60% 25,69% 19,75% 23,16% 22,40% 

Osobní 

náklady 12,68% 12,47% 14,11% 14,42% 18,83% 21,24% 19,71% 16,44% 16,06% 16,14% 

Daně a 

poplatky 0,09% 0,08% 0,19% 0,10% 0,10% 0,12% 0,10% 0,11% 0,10% 0,12% 

Ostatní 

provozní 

položky  -0,59% 1,01% 1,38% -1,42% 2,18% 0,60% 1,15% 0,43% 1,55% 0,55% 
Tabulka 34: Podíly z tržeb 

Podíly z tržeb 
2015 2016 2017 2018 2019 

Obchodní marže 
36,82% 36,82% 36,82% 36,82% 36,82% 

Přidaná hodnota 
22,61% 22,61% 22,61% 22,61% 22,61% 

Osobní náklady 
15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 

Daně a poplatky 
0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 

Ostatní provozní 

položky 

0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 

Tabulka 35: Podíly z tržeb – prognóza 

 

Obchodní marže se pohybuje poměrně stabilně nad 30 procenty. V letech 2008 až 2010 

se obchodní marže přehoupla přes 40%. Pro predikci dalších ukazatelů, uvedených 

v tabulce, se použila metoda podílů na tržbách. V tabulce výše jsou uvedené výsledky 

těchto ukazatelů. Pro prognózované období pak byl vypočten geometrický průměr hodnot 

za minulé období. Ostatní provozní náklady obsahují změnu rezerv, ostatní provozní 
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výnosy, ostatní provozní náklady a převod nákladů. Výkony jsme odvodili z podílu na 

tržbách a jejich podíl jsme do budoucna ponechali zcela závislý na vývoji tržeb.  

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Výkony (tis. Kč) 

3 490 3 541 3 594 3 650 3 702 

Podíl z tržeb 

9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 

Roční tempo růstu 

75,74% 1,44% 1,50% 1,57% 1,43% 

Tabulka 36: Prognóza výkonů 

 

Stejně tak je třeba určit výkonovou spotřebu. Zde bylo opět postupováno metodou 

procentního podílu na tržbách. Pro prognózované období jsme ponechali poměr 

výkonové spotřeby na službách stejný jako je geometrický průměr těchto poměrů za 

minulé období. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Výkonová spotřeba (tis. Kč) 

8 743 8 869 9 002 9 144 9 274 

Podíl z tržeb 

22,68% 22,68% 22,68% 22,68% 22,68% 

Roční tempo růstu 

36,34% 1,44% 1,50% 1,57% 1,43% 

Tabulka 37: Prognóza výkonové spotřeby 

 

Další významnou nákladovou položkou jsou osobní náklady, které tvoří významný 

náklad společnosti. Po dobu posledních pár let měla firma střídavě 9 či 10 zaměstnanců. 

V roce 2011 narostl jejich počet na 12. V roce 2014 opět klesl na 10. Vedení společnosti 

nemá v budoucích 5 letech plány přibírat další nové zaměstnance. Pro prognózu jsme 

uvažovali průměr hodnot let 2005 až 2014. Osobní náklady společnosti pak byly pro 

všechny další roky prognózy ponechané ve stejné procentní výši podílu na tržbách, rostly 

tedy stejnou rychlostí, jako tržby. 
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2015 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady (tis. Kč) 

6 016 6 103 6 194 6 292 6 382 

Roční tempo růstu 

1,69% 1,44% 1,50% 1,57% 1,43% 

Tabulka 38: Prognóza osobních nákladů 

Po výpočtu predikcí výše uvedených nákladových a výnosových položek, můžeme 

dopočítat korigovaný provozní výsledek hospodaření před odpisy. Ten se vypočítá jako 

rozdíl nákladů a výnosů. Následně je pak možné dopočítat provozní ziskovou marži. 

Zisková marže z KPVH před odpisy pro první rok prognózy vyšla způsobem zdola na 

hodnotu 6,8%. Ziskovou marži pak necháme pro další roky predikce stabilní. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Korigovaný provozní zisk 

před odpisy (tržby - náklady) 

2622 2659 2699 2742 2781 

Zisková marže z KPZ před 

odpisy  

6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 

Tabulka 39: Prognóza ziskové marže zdola 

 

Analýza a prognóza investic do dlouhodobého majetku 

Jelikož společnost nemá sestavený investiční plán do budoucna, byla investiční náročnost 

růstu tržeb pro období 2015-2019 vypočtena na základě informací o investiční náročnosti 

z minulých let, tedy podle let 2005 – 2014. Plán investic vychází z minulých koeficientů 

investiční náročnosti provozně nutného majetku (podílu investic do provozně nutného 

majetku a přírůstku tržeb.  

Majetek Minulý koeficient náročnosti 

Odhad investic netto pro růst tržeb v letech 

2005-2014 

Nehmotný majetek 0,718% 

17 

  

Hmotný majetek 63,511% 

1 487 

  

Celkem 64,229% 

1 504 

  
Tabulka 40: Odhad investic netto – minulé období 
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Z odhadu investic netto byl vypočítán výsledný koeficient náročnosti růstu tržeb na růst 

dlouhodobého majetku, jako podíl celkových investic do dlouhodobého majetku a 

přírůstků tržeb. Poté byl vypracován plán investic do dlouhodobého majetku a odpisů, 

který je v příloze č. 3. Výše investic je plánována rovnoměrně. Z plánu dlouhodobého 

majetku, investic a odpisů jsou vypočítány celkové hodnoty, které jsou shrnuty v tabulce 

níže. Odpisy v tabulce znamenají součet odpisů za plánované období 2015-2019 ze 

zůstatkové hodnoty roku 2014 a odpisů z pořizovací hodnoty k poslednímu prosinci v 

jednotlivých letech plánovaného období. Zůstatková hodnota znázorňuje sumu 

jednotlivých zůstatkových hodnot dlouhodobého majetku v roce 2014 plus hodnotu 

nových netto investic naplánovaných na následující rok. 

Celkem 

2015 2016 2017 2018 2019 

Odpisy 

769 805 843 882 923 

Zůstatková hodnota 

7 370 7 670 7 971 8 272 8 573 

Celkové investice netto do 

dlouhodobého majetku 

301 301 301 301 301 

Celkové investice brutto do 

dlouhodobého majetku 

1 070 1 106 1 144 1 183 1 224 

Tabulka 41: Investice do DM celkem 

 

5.2 Předběžné ocenění pomoci generátorů hodnoty  

Generátory hodnoty lze použít pro první odhad hodnoty podniku. Takové ocenění je 

založeno na principu peněžních toků s tím, že soustřeďuje pozornost na klíčové veličiny, 

kterými jsou rentabilita tržeb vyjádřená z korigovaného provozního zisku, náročnost na 

investice do stálých aktiv a pracovního kapitálu a tempo růstu plánovaných tržeb. 

 

 

 

 



87 

 

Generátor hodnoty Označení Hodnota 

Tempo růstu tržeb g 1,48% 

Zisková marže po odpisech a po 
dani rZM 3,79% 

Náročnost růstu tržeb na:     

    - růst pracovního kapitálu kČPK 17,48% 

    - růst dlouhodobého majetku kDM 51,38% 

    - investice netto celkem   68,86% 

Kalkulovaná úroková míra i 10,00% 

Hodnota podniku brutto (=H)   12 144 tis. Kč 
Tabulka 42: Ocenění pomocí generátorů hodnoty 

 

Tempo růstu tržeb bylo určeno jako průměrné tempo růstu plánového korigovaného 

provozního zisku před odpisy. Výpočet ziskové marže po odpisech a dani je uveden 

v příloze č. 7. 

Dle výsledků strategické analýzy podniku, by byla hodnota podniku ve výši 12144 tisíc 

Kč.  
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6 Finanční plán 

Pro ocenění podniku pomocí výnosových metod je nutné sestavit finanční plán výkazu 

zisku a ztráty, rozvahy a cash flow. Plán je sestaven metodou procentního podílu na 

tržbách.  

Z předešlé analýzy a prognózy generátorů hodnoty jsou již stanovené plánované absolutní 

výše hodnot některých položek, které budou tvořit hlavní kostru finančního plánu. 

Plán výkazu zisku a ztrát 

Samotný finanční plán je vidět v Tabulce 43 a člení se na čtyři základní části. Konkrétně na 

hlavní činnost, náklady na cizí kapitál, vedlejší činnost a celkový výsledek hospodaření. 

 

Tabulka 43: Plán VZaZ 
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Z předešlých analýz je již stanovená prognóza tržeb, následující položky byly stanoveny 

procentuálním podílem z tržeb. Plán počítá s růstem tržeb a obchodní marže, avšak 

rovněž s růstem spotřeby.  

Náklady a výnosy spojené s provozním majetkem jsou vypočítány pomocí průměrného 

podílu z tržeb z předchozích let (viz. příloha č. 8). 

Nákladové úroky byly stanoveny na základě nákladů cizího kapitálu (viz. tabulka č. 46). 

Celkový výsledek hospodaření za účetní období byl vypočítán jako korigovaný provozní 

VH – nákladové úroky. 

Plán rozvahy 

 

Tabulka 44: Plán rozvahy 
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Položky oběžného majetku jsou plánovány tak, že vývoj likvidity pokračuje v 

dosavadním trendu, který se pohybuje v doporučených mezích. Dle dané prognózy, 

podnik nebude mít v budoucnu problémy s disponibilními zdroji. 

Dlouhodobý hmotný majetek byl rozdělen na stavby a zbytek. Plánované investice do 

dlouhodobého majetku byly vypočítány na základě přírůstku tržeb a investiční náročnosti 

tržeb od roku 2005 do roku 2014, a na základě přírůstku tržeb od roku 2015 do roku 2019. 

Dlouhodobý finanční majetek byl ponechán ve výši posledního roku, tedy 0, neboť 

podnik v této chvíli neplánuje do budoucna žádné investice. Výše krátkodobých závazků 

byla převzata rovněž z prognózy tržeb. 

Plán zásob a pohledávek byl stanoven na základě procentuálního podílu na tržbách. 

Plán krátkodobého finančního majetku byl převzat z plánu peněžních toků. Provozně 

potřebný finanční majetek byl vypočten součinem provozně nutné likvidity a 

krátkodobých závazků. Provozně nepotřebný finanční majetek byl určen jako rozdíl 

celkového a krátkodobého finančního majetku. 

VH běžného období byl převzat z výkazu zisku a ztrát. 

Finanční plán počítá se zapojením dluhového kapitálu. Nebyly však dostupné přesné 

plány financování podniku, proto byla plánována stejná výše bankovních úvěrů a 

výpomocí.  

Dlouhodobé závazky byly ponechány ve stejné výši. Krátkodobé závazky byly stanoveny 

na základě procentuálního podílu z tržeb. Procentuální podíl byl určen jako průměr dob 

obratu krátkodobých závazků minulých let (vztažených k tržbám). 

Cizí zdroje se v plánovaném období pohybují kolem úrovně 40% z celkového kapitálu. Z 

věřitelského hlediska je podnik finančně zdravý a neměl by mít vážné problémy při 

získávání dodatečného dluhového kapitálu. 
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Plán peněžních toků 

 

Tabulka 45: Plán cash flow 

 

Peněžní tok celkem byl vypočítán jako souhrn peněžního toku z finanční činnosti, 

neprovozního majetku, provozního majetku a nákladových úroků. 
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Peněžní tok z provozního majetku byl stanoven na základě korigovaného provozního VH, 

upraveného o odpisy, nepeněžní operace a změnu stavu pohledávek, zásob a 

krátkodobých závazků, a peněžního toku z investiční činnosti. 
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7 Návrh ocenění 

Pro ocenění byly vybrány výnosové metody, a to konkrétně metoda diskontovaných 

peněžních toků DCF a metoda ekonomické přidané hodnoty EVA. Z výše uvedených 

analýz lze předpokládat neomezené trvání podniku, a proto je možné použít výnosové 

metody. 

 

7.1 Výpočet diskontní míry (WACC) 

Při použití metody ocenění pomocí DCF entity se diskontní míra stanovuje na úrovni 

průměrných vážených nákladů na kapitál (WACC), které se skládají z nákladů na cizí a 

na vlastní kapitál. 

Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál vypočteme jako průměr úrokových sazeb dlouhodobého a 

krátkodobého úvěru. Podnik má pouze krátkodobý úvěr, konkrétně kontokorent, jenž je 

úročený 7D PRIBOR + 1,3%. 

 Stav k 31.12.2014 Úroková sazba Průměr 

Dlouhodobý 

úvěr 
0 0 

1,47 
Krátkodobý 

úvěr 
5120 1,47 

Tabulka 46: Náklady na cizí kapitál 

 

Náklady na vlastní kapitál 

Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál byl vybrán model oceňování kapitálových aktiv 

CAPM. Nejdříve je nutné zjistit hodnoty bezrizikové výnosnosti, rizikové prémie trhu a 

beta koeficientu. 
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Bezriziková úroková míra 

Jako bezriziková úroková míra byla použita výnosnost desetiletých vládních dluhopisů v 

USA, která činila 2,16 % (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2015).  

Riziková prémie trhu 

Hodnota rizikové prémie českého trhu vychází z kapitálového trhu USA a je nutno ji poté 

upravit o riziko selhání země. Hodnota kapitálového trhu USA činí 3,94 % a byla 

stanovena geometrickým průměrem za období 1960-2014. (Damodaran, 2015)  

Riziková prémie země 

Dle agentury Moodys má Česká republika rating A1. Riziko selhání země bylo určeno 

jako rozdíl mezi výnosností dluhopisů s ratingem A1 a výnosností vládních dluhopisů 

USA (rating AAA). Tento rozdíl je 0,72 (Bonds online, 2014).  

Riziko selhání země je nutné upravit o rozdíl volatility trhu akcií a volatility státních 

dluhopisů. V tomto případě je nutné použít orientační koeficient 1,5, neboť v českých 

podmínkách je obtížné získávat aktuální volatility trhu akcií a trhu vládních dluhopisů 

(Mařík, 2011). 

Dále je žádoucí upravit rizikovou prémii země ještě o rozdíly v prognózované inflaci mezi 

Českou republikou a USA. Toto je nutné z toho důvodu, že náklady kapitálu počítáme 

z pohledu českého investora. Rozdíl v inflaci ČR – USA je -0,4%. 

Beta koeficient 

Hodnota koeficientu je byla převzata z internetových stránek prof. Damodarana. Výše 

koeficientu, oboru na evropském trhu „Construction Supplies“ je 0,99. Jedná se však o 

koeficient beta nezadluženého podniku. Jelikož oceňovaná společnost čerpá bankovní 

úvěr, je třeba vypočíst beta koeficient zadluženého podniku (Damodaran, 2015).  

Náklady na vlastní kapitál jsou také ovlivněny rizikovou přirážkou za menší likviditu 

vlastnických podílů nebo za menší podnik. Přirážka je stanovená ve výši 3 %. Konečnou 

výši přirážky musí stanovit odhadce. 
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Vzorec pro výpočet nákladů na vlastní kapitál je následující: 

𝑛𝑉𝐾= 𝑟𝑓+𝛽∗𝑅𝑃𝑇+𝑅𝑃𝑍 
 

Výsledné náklady vlastního kapitálu činí 11%. 

 

Tabulka 47: Výpočet nákladů na vlastní kapitál 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z www.damodaran.com, www.treasury.gov, www.cnb.cz, 

www.bondsonline.com, www.bondsonlinequotes.com, www.kurzy.cz a literatury Mařík, Maříková, 2007) 

Poměr cizího a vlastního kapitálu neboli cílovou kapitálovou strukturu, je nejvhodnější 

určit iteračním postupem. Po iteraci byla získána tato kapitálová struktura: 

http://www.bondsonline.com/
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Tabulka 48: Výpočet WACC 

Hodnoty z tabulky výše byly dosazeny do rovnice pro výpočet WACC: 

 

Průměrné vážené náklady na kapitál jsou na úrovni 8,17%. 

 

7.2   Metoda DCF entity 

Hodnota podniku metodou DCF entity byla zjištěna pomocí dvoufázové metody, která 

sestává z následujících kroků: 

1) Výpočet volných peněžních toků do firmy (FCFF) za období 2015-2019  

2) Přepočet volných peněžních toků na současnou hodnotu pomocí odúročitele pro 

diskontní míru (WACC). Součet diskontovaných volných peněžních toků za jednotlivé 

roky udává současnou hodnotu podniku v první fázi. 

3) Odhad pokračující hodnoty pomocí Parametrického nebo Gordonova vzorce ve druhé 

fázi. 
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4) Součet současné hodnoty podniku v první fázi a pokračující hodnoty.  

5) Odečtení úročeného cizího kapitálu k datu ocenění. 

6) Přičtení provozně nenutného majetku k datu ocenění. 

Výpočet volného peněžního toku do firmy 

Výpočet volného peněžního toku (FCFF), který určí kolik peněžních prostředků je možné 

každoročně z podniku odčerpat, probíhal podle výpočtového schématu v tabulce níže. 

KPVH je převzat z plánované výsledovky.  

 

Tabulka 49: Výpočet hodnoty 1. fáze 

 

Současná hodnota první fáze je součtem diskontovaných volných peněžních toků a činí 

5123 tis. Kč. 

Současná hodnota druhé fáze 

Pro výpočet druhé fáze byl použit Parametrický vzorec a Gordonův vzorec (při správné 

aplikaci poskytují stejné výsledky). Pokračující hodnota byla dále diskontována na 

současnou hodnotu. 

Pro výpočet pokračující hodnoty je nutné stanovit tempo růstu g. To vyplývá z tempa 

růstu tržeb podniku stanoveného ve strategické analýze, které bylo určeno na úrovni 

1,13%. Tempo růstu by mělo být vyšší než současná inflace a nižší než průměrná výše 

HDP. 
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Tabulka 50: Výpočet pokračující hodnoty 

 

Míra investic netto do dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu je spočítána jako:  

(1 + g) ∗ investovaný kapitál2019 − investovaný kapitál2019

(1 + g) ∗ KPVH po dani2019
 

 

Rentabilita investic netto je podílem tempa růstu a míry investic netto. 

Výsledné výnosové ocenění podniku metodou DCF entity 

Součtem současných hodnot první a druhé fáze dostaneme hodnotu podniku na úrovni 

vlastníků a věřitelů. Pro zjištění hodnoty pouze vlastního kapitálu je nutné odečíst 

hodnotu úročených dluhů k datu ocenění. 

 

Tabulka 51: Výpočet hodnoty vlastního kapitálu metodou DCF 

 

Hodnota vlastního kapitálu podle metody DCF činí 12624 tis. Kč. 
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7.3 Metoda ekonomické přidané hodnoty – EVA 

Ukazatel EVA je chápán jako čistý výnos z operativní činnosti podniku, který je snížen o 

náklady kapitálu. Výpočet současné hodnoty metodou EVA je proveden rovněž 

dvoufázovou metodou. 

Současná hodnota první fáze 

Výpočet ukazatele EVA probíhá dle rovnice níže. NOPAT v zásadě odpovídá 

korigovanému výsledku hospodaření po daních, tak jak byl vypočten v předešlých 

částech práce. Hodnota čistých operačních aktiv (NOA) odpovídá provozně nutnému 

investovanému kapitálu. Lze říci, že pokud podnik dosahuje kladného zisku, ale tento 

není natolik vysoký, aby vynahrazoval všechna rizika vlastníkům, pak vlastníci 

nedosahují ekonomického zisku nýbrž ztráty. Podnik tak vytváří hodnotu pro vlastníky, 

je-li ukazatel EVA > 0. 

 

Tabulka 52: Výpočet hodnoty 1. fáze 

 

Současná hodnota 1. fáze je součtem EVA diskontovaných a činí 410 tis. Kč. 

 

Současná hodnota 2. fáze 

Současná hodnota druhé fáze je počítána jako perpetuita dle Gordonova vzorce. Pro 

výpočet je nutné stanovit hodnotu EVA2020 pro následující rok po posledním 

prognózovaném období (viz tabulka výše). Tempo růstu g i WACC jsou na stejné úrovni 

jako u metody DCF. 
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Pokračující hodnota je stanovena Gordonovým vzorcem. Tempo růstu tržeb 

předpokládáme od konce druhé fáze do nekonečna. Hodnota byla stanovena jako průměr 

mezi minulým růstem a prognózovaným. 

 

 

Tabulka 53: Výpočet pokračující hodnoty 

 

Diskontováním této hodnoty získáme současnou hodnotu 2. fáze. 

 

Tabulka 54: Současná hodnota 2. fáze 

Výsledné ocenění podniku metodou EVA 

Ukazatel MVA (tržní přidaná hodnota) je vyjádřen součtem současných hodnot první a 

druhé fáze. MVA a NOA znázorňují hodnotu brutto, od které je odečten úročený cizí 

kapitál k datu ocenění a přičten provozně nenutný majetek k datu ocenění. 

 

Tabulka 55: Výpočet hodnoty vlastního kapitálu metodou EVA 

 

Známe již výslednou hodnotu vlastního kapitálu metodou EVA, a ta činí 12624 tis. Kč. 
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Pro výsledné ocenění byly použity dvě výnosové metody a to metoda Diskontovaných 

cash flow a metoda Ekonomické přidané hodnoty. Jednotlivé kroky oceňování tak 

vyplývaly z potřeb jednotlivých metod, kdy byly analyzovány a prognózovány generátory 

hodnoty, na jejichž základě byl posléze vypracován finanční plán pro období 2015 – 2019. 

Pro ocenění oběma metodami byla použita diskontní sazba stanovena ve výši průměrných 

vážených nákladů kapitálu. Náklady vlastního kapitálu byly stanoveny pomocí metody 

oceňování kapitálových aktiv upravené dle Damodarana pro neamerické země. Výpočet 

hodnoty podniku probíhá ve dvou fázích. Pro první fázi bylo tempo růstu tržeb určeno 

dle sestaveného finančního plánu. Při výpočty byly dodrženy pravidla uvedené v 

teoretické části diplomové práce, tudíž, výsledná hodnota vypočtená metodou EVA je 

stejná jako výsledná hodnota společnosti metodou DCF. 

Ocenění je velice citlivé na použité hodnoty. Parametry, které mohou silně ovlivnit 

ocenění, jsou například náklady na vlastní kapitál, vývoj trhu, tempo růstu tržeb, apod.. 

Výsledné ocenění je založeno na těchto mnoha parametrech, které se mohou měnit, a 

mohou tak výrazně ovlivnit výslednou hodnotu podniku. Závěrem je tedy nutné 

upozornit, že tato práce má vypovídací hodnotu za podmínek platných k datu stanovení 

hodnoty. Pokud by tedy nastaly výrazné změny v okolí či uvnitř podniku, zjištěná 

hodnota by nebyla správná a bylo by nutné ji znovu přepočítat. 

Pokud bychom změnili hodnotu prognózovaných tržeb a nepočítali bychom 

z naprognózovanými tržbami, ale s tržbami, které předpokládá vedení podniku, tedy 

meziroční růst o 7%, výsledná hodnota podniku by byla 10185 tis. Kč. Pokud bychom 

změnili přirážku za velikost podniku z 3% na 1%, změnila by se výsledná hodnota 

podniku na 15234 tis. Kč. 
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Závěr 

 

Hlavním cílem této práce bylo stanovení objektivizované hodnoty podniku ANTICOR 

Bohemia s.r.o. Společnost byla oceněna výnosovými metodami, metodou 

diskontovaného cashflow a metodou ekonomické přidané hodnoty k 31. 12. 2014.  

V teoretické části práce jsem vycházela z  tištěných i elektronických, českých i 

zahraničních pramenů. Pro zpracování teoretické části byly rovněž použity příslušné 

zákony. Jako zdroj informací pro zpracování praktické části byly použity zejména 

informace publikované Českým statistickým úřadem, Ministerstvem financí České 

republiky, Českou národní bankou a informace z účetních výkazů podniku. 

Ve strategické analýze byl vymezen vnější a vnitřní výnosový potenciál podniku. 

Finanční zdraví podniku bylo zhodnoceno po finanční stránce jako dobré, společnost má 

volné likvidní prostředky na včasnou úhradu svých závazků. 

Pro ocenění bylo použito výnosových metod, a proto bylo nutné nejdříve sestavit finanční 

plán. Ten byl sestaven na základě prognózy generátorů hodnoty na období pěti let 2015 - 

2019. Generátory hodnoty byly plánovány pro provozně nutný majetek procentním 

podílem z tržeb a dobou obratu vztažené k tržbám. 

Diskontní sazba byla stanovena na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu 8,17%. 

Náklady na vlastní kapitál byl stanoven metodou oceňování kapitálových aktiv (CAPM). 

Výsledná hodnota podniku, byla metodou DCF stanovena ve výši 12624 tis. Kč k datu 

31. 12. 2014. 

Hodnota podniku stanovená pomoci ocenění metodou EVA byla k datu 31. 12. 2014 

12624 tis. Kč. 
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Přílohy 

 

Příloha 1: Predikční test 

 

 

 

Příloha 2: Složení KPVH 

Korigovaný provozní VH 2014 2013 2012 2011 

          

Provozní výsledek hospodaření z výsledovky 1367 1015 308 980 

Vyloučení VH z prodeje majetku 64 9 28 97 

          

Korigovaný provozní výsledek 
hospodaření 1 431 1 024 336 1 077 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

              

786 2471 2391 2168 1623 1302 868 

126 0 126 135 0 19 0 

              

912 2 471 2 517 2 303 1 623 1 321 868 
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Příloha 3: Plán investic 
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Příloha 4: Výpočet investovaného kapitálu provozně nutného 

 

Rozdělení majetku 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

                        

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 79     10 23 37 51 64       

Dlouhodobý hmotný 
majetek 9390 9788 10556 11152 10880 9817 10048 2407 1372 1180 129 

Dlouhodobý majetek 
provozně nutný 

9469 9788 10556 11162 10903 9854 10099 2471 1372 1180 129 

                        

Zásoby 7265 6196 5596 5051 5522 4392 6359 4917 4710 4733 3263 

Dlouhodobé pohledávky 417 413 376 203 93 93 40 40 42 42 32 

Krátkodobé pohledávky 2300 3814 6707 3662 3289 4465 2254 2043 2831 2270 2448 

Časové rozlišení 112 176 261 383 440 270 374 405 444 577 501 

Krátkodobé závazky 2584 4756 8039 3769 5650 4321 4613 3516 2858 2773 2876 

Časové rozlišení 10 39 26 9 11 18 20 27 14 16 63 

                        

Peníze  (pokladna + účet) 
v rozvaze 314  91 89 105 109 382 119 2255 321 85 791 

Likvidita (peníze / 
krátkodobé závazky) 0,12 0,02 0,01 0,03 0,02 0,09 0,03 0,64 0,11 0,03 0,28 

Provozně nutná likvidita  0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,09 0,03 0,15 0,11 0,03 0,15 

Provozně nutné peníze 49 91 89 105 109 382 119 527 321 85 431 

                        

                        

Pracovní kapitál 
provozně nutný 7 549 5 895 4 964 5 626 3 792 5 263 4 513 4 389 5 476 4 918 3 736 

Investovaný kapitál 
provozně nutný 17 018 15 683 15 520 16 788 14 695 15 117 14 612 6 860 6 848 6 098 3 865 
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Příloha 5: Výpočet koeficientu investiční náročnosti do dlouhodobého majetku za 2005-2014  

Nehmotný majetek 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  Stav majetku ke konci roku 0 0 64 51 37 23 10 0 0 79 

  Odpisy   0 0 3,7 2,0 2,0 1,5 1 0 0 

  Investice netto (rozdíl dvou 
netto hodnot majetku)   0 64 -13 -14 -14 -13 -10 0 79 

  Investice brutto (odpis + 
investice netto)   0 64 -9 -12 -12 -12 -9 0 79 

  Investiční náročnost růstu 
tržeb 2005-2014   0,72%   

                      

Hmotný majetek - stavby 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  Stav majetku ke konci roku 0 0 0 8630 8430 8049 7 874 7 579 7 285 6 990 

  Odpisy   20 40 140 387 539 693 768 769 749 

  Investice netto   0 0 8630 -200 -381 -175 -295 -294 -295 

  Investice brutto   20 40 8770 187 158 518 473 475 454 

  Investiční náročnost růstu 
tržeb 2005-2013   64%   

 

 

 

Příloha 6: Prognóza ziskové marže shora 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby 38557 39113 39699 40323 40898 

Korigovaný provozní zisk před odpisy  2622 2659 2699 2742 2781 

Zisková marže z KPZ před odpisy dopočítaná 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 

Zisková marže = tržby/KPZ      

 

 

 

Příloha 7: Výpočet ziskové marže po odpisech a dani 

  2015 2016 2017 2018 2019  Průměrná 
hodnota 

ziskové marže 
po daní 

Zisková marže před 
odpisy 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%  

Podíl odpisů na tržbách 1,99% 2,06% 2,12% 2,19% 2,26%    

Zisková marže po 
odpisech 4,81% 4,74% 4,68% 4,61% 4,54%  3,79% 

Zisková marže po dani 3,81% 3,84% 3,79% 3,74% 3,68%    
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Příloha 8: Stanovení nákladů a výnosů spojených s provozním majetkem 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby 38557 39113 39699 40323 40898 

Obchodní marže (tis. Kč) 14 196  14 400  14 616  14 846  15 057  

Podíl z tržeb 36,8172% 36,8172% 36,8172% 36,8172% 36,8172% 

Roční tempo růstu 12,32% 1,44% 1,50% 1,57% 1,43% 

Výkony (tis. Kč) 3 490 3 541 3 594 3 650 3 702 

Podíl z tržeb 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 

Roční tempo růstu 75,74% 1,44% 1,50% 1,57% 1,43% 

Výkonová spotřeba (tis. Kč) 8 743 8 869 9 002 9 144 9 274 

Podíl z tržeb 22,68% 22,68% 22,68% 22,68% 22,68% 

Roční tempo růstu 36,34% 1,44% 1,50% 1,57% 1,43% 

Osobní náklady (tis. Kč) 6 016 6 103 6 194 6 292 6 382 

Roční tempo růstu 1,69% 1,44% 1,50% 1,57% 1,43% 

 

 

 


