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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku G-mont s.r.o. 

s vyuţitím výnosových metod oceňování. V teoretické části jsou vymezeny základní 

pojmy oceňování, jako podnik, hodnota podniku a její kategorie, strategická a finanční 

analýza a metody oceňování. V analytické části je nejprve krátce představena 

analyzovaná firma, následně jsou pak zmíněné teoretické poznatky aplikovány 

na zvolený podnik. Jedná se o aplikaci strategické analýzy, finanční analýzy a analýzy 

a prognózy generátorů hodnoty a sestavení finančního plánu. Na základě těchto analýz 

je pak pomocí metody diskontovaných peněţních toků a metody ekonomické přidané 

hodnoty stanovena hodnota společnosti G-mont, s.r.o. k datu 1. 1. 2015. 

ABSTRACT 

This master’s thesis deals with determination of the value of G-mont, s.r.o. company 

by using income-based valuation methods. The theoretical part defines the basic 

concepts of valuation, such as business, value and its category, strategic and financial 

analysis and valuation methods. In the analytical part, the analyzed company is briefly 

presented and then are the mentioned theoretical knowledge applied to the selected 

company.  It is the application of strategic analysis, financial analysis and analysis and 

prognosis of value generators and the compilation of the financial plan. Based on these 

analyzes, the value of G-mont, s.r.o. is determined using the discounted cash flow 

method and the economic added value method at 1. 1. 2015.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Stanovení hodnoty podniku, oceňování, strategická analýza, finanční analýza, 

metody oceňování, diskontovaný peněţní tok, ekonomická přidaná hodnota 

KEY WORDS 

Value estimation of a company, valuation, strategic analysis, financial analysis, 

valuation methods, discounted cash flow and economic value added  
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ÚVOD 

Problematika oceňování podniků se v České republice stává stále více aktuálním 

tématem. Stěţejní byl počátek 90. let, kdy došlo ke změnám v české ekonomice, 

největší změna souvisela s privatizací, kdy podniky patřící státu byly převzaty 

do soukromého vlastnictví. V souvislosti s privatizací bylo nutné znát nejen účetní 

hodnotu aktiv podniku, ale také hodnotu trţní, která je důleţitá nejen pro vlastníky 

společnosti, ale i pro investory, vedoucí management firmy ale i pracovníky. V dnešní 

době také dochází jak ve světě, tak i v České republice k prodeji podniků, mnoha fúzím, 

akvizicím či jiným formám spojování, a proto je nezbytné podnik ocenit. 

Oceňování podniku však není zase tak jednoduchou záleţitostí. V současnosti 

neexistují ţádné právní úpravy, které by definovaly postup, dle kterého by se muselo jít. 

Z těchto důvod se při oceňování vychází převáţně z ekonomických teorií. Je také 

potřeba mít dostatečné mnoţství odborných znalostí a zkušeností, proto by profesi 

odhadce měl vţdy provádět zkušený odborník. Musí mít také přehled o fungování dané 

společnosti a o dění na daném trhu. Je tedy jasné, ţe do oceňování podniku promítá 

odhadce i svůj subjektivní pohled, z tohoto důvod se nedá mluvit o ţádné objektivní 

hodnotě podniku. Konečná hodnota podniku také závisí na metodě, kterou oceňovatel 

pouţije a jejíţ volba je především závislá na účelu ocenění. 

Klíčovými faktory ocenění jsou tedy volba vhodné metody ocenění, individuální 

přístup odhadce a dostatek kvalitních informací. 

V rámci této diplomové práce bude stanovena hodnota podniku G-mont s.r.o., 

a to pomocí dvou výnosových metod, které jsou v České republice nejvíce vyuţívány. 

Je to metoda diskontovaných peněţních toků a metoda ekonomické přidané hodnoty. 

K ocenění podniku budou vyuţita veřejně dostupná data. 

 

 

  



 

 

12 

 

CÍL PRÁCE A METODIKA 

Hlavním cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku G-mont, s.r.o. 

k 1. 1. 2015 pomocí vhodných metod, a to pro vnitřní potřeby společnosti. Ke stanovení 

hodnoty budou vyuţity dvě výnosové metody, a to metoda diskontovaných peněţní 

toků (DCF entity) a metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA). Diplomová práce 

bude zpracována na základě dat a informací, která byla poskytnuta podnikem. Půjde 

zejména o účetní závěrky za období 2010 – 2014 a potřebné konzultace s vedením 

podniku. Účetní závěrka za rok 2015 nebyla v čase zpracování diplomového práce 

k dispozici. Na začátek je nutné také zmínit fakt, ţe neexistuje pouze jediná varianta 

výsledné hodnoty podniku, neboť do celého oceňovacího procesu vkládá oceňovatel 

svůj subjektivní pohled.  

 

Diplomová práce se bude skládat ze tří stěţejních částí. První z nich bude zahrnovat 

teoretická východiska pro oceňování podniku, jeţ představují vymezení základních 

pojmů jako podnik, hodnota podniku a její hladiny a kategorie a důvody oceňování 

podniku. Poté bude v této části uveden obvyklý postup při oceňování podniku 

a na závěr budou popsány základní metody oceňování.  

 

Druhá část diplomové práce bude navazovat na první a dojde zde k aplikaci 

teoretických poznatků na konkrétní podnik, kterým je G-mont, s.r.o. Na začátku této 

časti, bude představen analyzovaný podnik a bude krátce popsána jeho historie, předmět 

podnikání a výrobní program. Následně bude v této části provedena strategická analýza 

podniku, které se bude týkat obecného okolí, oborového okolí a samotného podniku. 

K analýze obecného okolí bude vyuţita SLEPT analýza, pomocí které budou zkoumány 

sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory ovlivňující podnik. 

Analýza oborového okolí bude provedena prostřednictvím Porterova modelu pěti sil, 

který spojuje pět základních faktorů, jeţ mají zásadní vliv na podnik. Konkrétně půjde 

o vyjednávací sílu odběratelů a dodavatelů, hrozbu substitutů, vstupu nových 

konkurentů a rivalitu mezi podniky na daném trhu. Při zjišťování vnitřního potenciálu 

podniku bude vyuţita analýza faktorů 7S, která slouţí k identifikaci podnikové 

strategie, struktury, informačního systému, stylu řízení, spolupracovníků, sdílených 
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hodnot a schopností. V rámci vnitřního potenciálu dojde také k vymezení relevantního 

trhu a přiblíţení trţního podílu podniku.  

Po provedení strategické analýzy bude následovat finanční analýza, která poslouţí 

k zhodnocení finančního zdraví společnosti v letech 2010 – 2014. V rámci finanční 

analýzy bude provedena analýza absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální 

analýza), rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů, kde bude hodnocena likvidita, 

rentabilita, aktivita a zadluţenost. Poslední částí finanční analýzy bude analýza soustav 

ukazatelů, ke které bude vyuţit Altmanův index a Index IN01. Následně dojde 

ke zhodnocení získaných výsledků celé finanční analýzy a ke zpracování SWOT 

analýzy, v rámci níţ budou v návaznosti na strategickou a finanční analýzu 

identifikovány silné a slabé stránky a příleţitosti a hrozby. Po SWOT analýze dojde 

v této části k rozdělení majetku podniku na provozně potřebný a nepotřebný a také 

k úpravě provozního VH na korigovaný VH vyloučení části trţeb z dlouhodobého 

majetku a materiálu.  

 

Jako poslední bude v této části provedena analýza a prognóza generátorů hodnoty 

a sestavení finančního plánu pro období 2015 – 2018. Mezi tyto generátory hodnoty 

budou patřit trţby, zisková marţe, investice do provozního kapitálu, do dlouhodobého 

majetku a rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu. Na základě těchto 

generátorů hodnoty bude pak sestaveno předběţné ocenění podniku, a to v pesimistické, 

střední a optimistické variantě. V rámci finančního plánu bude sestaven plánovaný 

výkaz zisk a ztrát, plánovaná rozvaha a plánovaný cash flow.  

 

Poslední, tedy třetí část této práce bude věnována samotnému stanovení hodnoty 

podniku pomocí jiţ výše zmíněných výnosových metod. Před samotným oceněním bude 

ještě nutné vyčíslit kalkulovanou úrokovou míru, jeţ bude stanovena na úrovni 

průměrných váţených nákladů na kapitál (WACC). K určení WACC bude třeba 

stanovit náklady na cizí kapitál a náklady na vlastní kapitál, které budou stanoveny 

pomocí modifikovaného modelu CAPM.  

Hodnota společnosti G-mont, s.r.o. bude stanovena pomocí metody diskontovaných 

peněţních toků (DCF entity) a metody ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

a při správném výpočtu by se výsledky obou metod měly rovnat.  



 

 

14 

 

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Předmět ocenění – Podnik 

Před samotným vysvětlením, co to je oceňování podniku, jaké jsou metody, postup 

a podobně, je důleţité se podívat na to, čím se rozumí pojem podnik. Jelikoţ existuje 

celá řada autorů a nejrůznějších literatur, je jasné, ţe neexistuje jedna jediná správná 

definice pojmu podnik. 

Jednu z definic podniku můţeme najít v legislativě, je však nutné vzít v úvahu,  došlo 

ke změně zákonů. Kdy 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, který je věnován obchodním společnostem a druţstvům. 

Dále pak došlo ke změně obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., který byl nahrazen 

občanským zákoníkem č. 89/20122 Sb. 

V novém zákoně o obchodních korporacích je pojem „podnik“ nahrazen pojmem 

„obchodní korporace“. V §1, odst. 1 a 2 tohoto zákone je uvedeno: „Obchodními 

korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva. 

Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále 

jen „osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále 

jen „kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové 

sdružení“ (1).  

Podle nového občanského zákoníku se uţ pojem podnik nevyuţívá a je nahrazen 

pojmem obchodní závod. Ten je dle §502 definován jako: …organizovaný soubor 

jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. 

Závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu“ (2). 

Pohled na podnik jako na objekt ocenění chápeme jako objekt právní. Nesmíme 

zapomenout na to, ţe podnik je také současně hospodářským celkem, a to i spolu 

se všemi sociálními, ekonomickými, technickými a dalšími aspekty. Podnik je tedy 

jakýsi funkční celek – entita, která má přinášet uţitek a generovat určitý výnos 

(jak současný, tak i budoucí) (3).  

V případě, kdy oceňujeme podnik, tak nejde o oceňování společnosti jako právního 

subjektu. Jde o funkční celek, u kterého musím brát v úvahu rozsah závazků všeho 

druhu, které při podnikání vznikají. Podnik je jakousi účelnou kombinací materiálních 

a nemateriálních hodnot, jejímţ smyslem je vygenerovat zisk (4). 
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1.2 Hodnota podniku 

Je třeba si na začátku hovoření o hodnotě podniku uvědomit, ţe neexistuje něco jako 

objektivní hodnota podniku (4).  

Budeme-li pracovat se slovem „hodnota“, pak jde o hodnotu ekonomickou. 

To je taková hodnota, která je vyjádřena v penězích a kterou zaplatíme, pokud chceme 

získat nějaké aktivum a také právo nakládat s daným aktivem a dosahovat budoucích 

efektů vyplívajících z aktiva (5). 

Hodnota podniku je dána budoucími očekávanými příjmy (buď na úrovni vlastníků, 

nebo na úrovni podnikových investorů), které jsou převedeny (diskontovány) na jejich 

současnou hodnotu. U většiny podniků se počítá při oceňování s tím, ţe mají prakticky 

neomezené trvání (4). 

1.2.1 Hladiny hodnoty podniku 

Podnik je moţné oceňovat na různých hladinách, hladinou se myslí počet a míra 

započitatelnosti jednotlivých prvků systému podniku. Tyto hladiny se pak liší z hlediska 

objemu a vlastnictví vloţeného kapitálu: 

 Hodnota brutto – jde o hodnotu podniku jako celku (jako podnikatelské 

jednotky) jak pro vlastníky, tak i pro věřitele. 

 Hodnota netto – jde o ocenění na úrovni vlastníků podniku, v principu 

jde tedy o ocenění vlastního kapitálu (6). 

1.2.2 Kategorie hodnoty podniku 

Tyto kategorie vyplývají z následujících praktických otázek (4):  

a) Kolik je za podnik ochoten zaplatit běţný zájemce, kolik bychom mohli 

dostat na trhu? Jaké je tedy trţní ocenění podniku? 

b) Jaká je hodnota podniku z pohledu kupujícího? 

c) Kterou hodnotu můţeme povaţovat za nejméně spornou? 

Trţní hodnota 

Tato kategorie hodnoty podniku odpovídá na otázku a), která vychází z existence 

trhu s podniky. Na tomto trhu je větší počet kupujících a prodávajících a dochází 

tak k tvorbě podmínek pro vznik trţní ceny. Předmětem odhadu je pak potenciální trţní 

cena, která bývá označována jako trţní hodnota (4). 
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Trţní hodnota podle (4) je definována: „Tržní hodnota je odhadnutá částka, za 

kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným 

prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém 

marketingu, ve které obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“ 

Subjektivní hodnota 

U této kategorie je prioritou především názor účastníků transakce, většinou 

kupujícího. Hodnota je pak dána uţitky, které jsou očekávány z majetku 

pro konkrétního kupujícího, prodávajícího, současného vlastníka apod. (4). 

Mezinárodní oceňovací standard č. 2 označuje subjektivní hodnotu jako hodnotu 

investiční a definuje ji takto:„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 tržní hodnota tohoto majetkového aktiva“ (7). 

Objektivizovaná hodnota 

Tato kategorie nám odpovídá na otázku, jakou hodnotu můţeme povaţovat 

za obecně přijatelnou. Tato hodnota je podle německých oceňovacích standardů 

definována takto: „Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty 

přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby – 

vlastníka (nebo skupiny vlastníků), neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota 

je stanovena za předpokladu, že podnik bude pokračovat v nezměněném konceptu, 

při využití realistických očekávání v rámci tržních možností, rizik a dalších vlivů 

působících na hodnotu podniku“ (4). 

Tato hodnota by měla být co nejvíce postavena na všeobecně uznávaných datech 

a při jejím počítání by měly být dodrţeny určité poţadavky a zásady (5). 

Kolínská škola 

Kolínská škola prosazuje názor, ţe nemá smysl modifikovat ocenění v závislosti 

na jednotlivých podnětech, ale na obecných funkcích, které mý ocenění pro uţivatele 

jeho výsledků. Těmito funkcemi jsou (4): 

 funkce poradenská, 

 funkce rozhodčí, 
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 funkce argumentační, 

 funkce komunikační, 

 funkce daňová. 

Nejdůleţitější je funkce poradenská, jejím smyslem je poskytnout kupním stranám 

podklady a informace o maximální a minimální ceně, jde o tzv. hraniční hodnoty neboli 

hodnoty rozhodnutí. Po této funkci následuje funkce rozhodčí, v níţ se jedná o výkon 

funkce oceňovatele, který by měl dokázat odhadnout hraniční hodnoty účastníků 

transakce a nalézt spravedlivou hodnotu v rámci odhadnutého rozpětí. Poslední funkce 

je argumentační – zde hledá oceňovatel argumenty, které mají vést ke zlepšení pozice 

dané strany a slouţí jí jako podklad pro jednání (4).  

 

Obrázek 1: Hlavní funkce oceňování podle Kolínské školy 

Zdroj: Upraveno dle (4)  

1.3 Faktor času a rizika 

Faktor času a rizika jsou faktory, které jsou do oceňování podniku promítány 

zejména prostřednictvím diskontní míry. 

Faktor času 

Hodnota aktiva bývá vymezena jako současná hodnota budoucích čistých příjmů, 

které z daného aktiva budou jeho drţiteli plynout. To se týká nejen jednotlivých 

majetkových poloţek, ale i podniku jako celku. Podle tohoto popisu se bude postupovat 

při oceňování podniku výnosovými metodami a také je moţné jej vyuţít v případech 
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majetkového ocenění. Musíme mít stále na paměti, ţe veškeré budoucí příjmy, 

jeţ budou tvořit hodnotu podniku nebo jiného aktiva, nemají pro příjemce stejný 

význam. Vysoké důleţitosti nabývá nejen jejich výše, ale i to, v jakém okamţiku aktiva 

drţitel získal. Hovoříme o tzv. časové hodnotě peněz, jelikoţ příjem, který jsme získali 

dříve, má větší význam neţ ten, který byl získán později, a to proto, ţe dříve získané 

prostředky mohou být dříve investovány a můţe být tak dosaţeno dalších výnosů z nich 

(8).  

Faktor rizika 

Pro výslednou hodnotu je vedle velikosti plateb plynoucích z oceňovaného aktiva 

a časového okamţiku, ve kterém drţitel platby získává, důleţitá také pravděpodobnost, 

s jakou částky nastanou. Budou-li očekávané příjmy poměrně jisté, pak bude hodnota 

aktiva vyšší, coţ bude platit i naopak, tedy čím vyšší riziko, tím niţší hodnota. 

 Dva typy členění rizik: 

o riziko provozní a finanční, které jsou uţitečné tam, kde chceme sestavit 

rizikovou přiráţku v rámci diskontní míry podle dílčích rizik,  

o riziko systematické a nesystematické, které je třeba chápat ve vztahu k účelu, 

pro který má dané ocenění a diskontní míra slouţit (8). 

1.4 Důvody pro ocenění podniku 

Ocenění můţeme chápat jako sluţbu, která je zákazníkem objednávána, protoţe mu 

přináší určitý uţitek, který můţe mí různou povahu, která se odvíjí od jeho potřeb a cílů. 

Díky tomu jsou rozlišována různá ocenění, vycházející z různých podnětů a slouţící 

různorodým účelům. Jelikoţ existuje velké mnoţství podnětů, je potřeba tyto podněty 

důkladně uspořádat (9). 

Ocenění související s vlastnickými změnami 

 koupě a prodej podniku na základě smlouvy o prodeji podniku, 

 nepeněţitý vklad do obchodní společnosti, 

 ocenění v souvislosti s rozdělením společnosti,  

 ocenění v souvislosti s fúzí, 

 ocenění v souvislosti s povinnou nabídkou na převzetí při ovládnutí cílové 

společnosti,  

 ocenění v souvislosti s právem výkupu účastnických cenných papírů, 

tj. squeeze-out (4). 
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Ocenění v případech, kdy nedochází k vlastnickým změnám 

 změna právní formy společnosti,  

 zastavení obchodního podílu,  

 ocenění související s poskytováním úvěru,  

 ocenění související se sanací podniku (4). 

U kaţdého ocenění by mělo být jasně stanoveno, z jakého podnětu vzniklo, o jakou 

kategorii hodnoty jde, jaká hladina hodnoty má být určena a ke kterému datu je hodnota 

platná (4). 

1.5 Postup při oceňování podniku 

Na počátku práce oceňování podniku je jedním z klíčových problémů vyjasnit 

si účel, pro který se ocenění provádí a jaká hodnota by měla být výsledkem ocenění. 

Je také velmi důleţité jasně si vymezit objekt oceňování, určit z jakého pohledu má být 

ocenění provedeno (pohled vlastníků i věřitelů nebo jen z hlediska vlastníků). Postup 

ocenění je důleţité přizpůsobit konkrétním podmínkám, pod těmi je myšlen podnět 

ocenění, kategorie hodnoty, zvolené metody, dostupná data atd. (3, 4, 10). 

Obecně se doporučuje následující postup (10): 

1) Sběr vstupních dat 

2) Analýza dat 

a) Strategická analýza 

b) Finanční analýza 

c) Rozdělení aktiv podniku na provozně nutná a nenutná 

d) Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

e) Orientační ocenění na základě generátorů hodnoty 

3) Sestavení finančního plánu 

4) Ocenění 

a) Volba metody 

b) Ocenění dle zvolených metod 

c) Souhrnné ocenění 

1.5.1 Sběr vstupních dat 

Sběr vstupních dat je prvním krokem, který je při oceňování podniku proveden. 

Bez nich se při stanovení hodnoty podniku nedá obejít. Jde především o potřebné 

informace, mezi které patří základní data o podniku (název, právní forma, IČ, předmět 
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Potenciál vývoje podniku 

Odvětví a trh 

Vnější potenciál 

Konkurence 
Národní 

hospodářství 

Vnitřní potenciál 

podnikání, historie podniku atd.), ekonomická data (účetní výkazy, výroční zprávy, 

zprávy auditorů, podnikové plány), vymezení relevantního trhu (trhu kde se podnik 

pohybuje, velikost trhu, segmentace trhu, faktory vývoje trhu atd.), konkurenční 

struktury relevantního trhu (přímí konkurenti a data o nich, bariéry vstupu do odvětví, 

substituty výrobků atd.). Neméně důleţité jsou také informace o odbytu a marketingu 

(struktury výrobků, odběratelů, hlavní produkty, ceny a cenová politika, reklama, 

výdaje atd.), výrobě, dodavatelích a pracovnících (4). 

1.5.2 Strategická analýza 

Strategická analýza je nejdůleţitější fází celého oceňovacího procesu. Zhodnocuje 

minulá data a směřuje hlavně ke zjištění vývojového potenciálu a k vytvoření rámce 

pro prognózy budoucího vývoje, hlavně trţeb. Jejím účelem je získat odpovědi 

na otázky, jaké jsou dlouhodobé perspektivy ekonomického vývoje společnosti a jaký 

je moţno očekávat budoucí vývoj na relevantním trhu pro danou společnost (11). 

Hlavní funkcí strategické analýzy je určení celkového výnosového potenciálu 

podniku, který oceňujeme. Tento potenciál je závislý na vnějším a vnitřním potenciálu, 

kterými podnik disponuje. Vnější potenciál můţeme souhrnně vyjádřit šancemi a riziky, 

které podniku nabízí podnikatelské prostředí, ve kterém se pohybuje. U vnitřního 

potenciálu zjišťujeme, jak moc je podnik schopen vyuţít nabízené šance a jak moc 

dokáţe čelit rizikům. Jeho vyjádřením je souhrn hlavních silných a slabých stránek, 

včetně otázky, týkající se konkurenční výhody daného podniku. Strategická analýza 

je velmi důleţitým předpokladem pro věrohodnost výsledného ocenění. Je proto 

potřeba, aby vykazovala konkrétní výsledky (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Analýza vývoje potenciálu podniku 

Zdroj: Upraveno dle (4)  
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Dle prof. Maříka můţeme u strategické analýzy postupovat podle následujících kroků: 

1. Analýza vnějšího potenciálu – relevantní trh, jeho analýza a prognóza. 

2. Analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku. 

3. Prognóza trţeb oceňovaného podniku (4). 

1. Analýza vnějšího prostředí podniku 

Výchozím krokem by mělo být vymezení trhu, který je pro oceňovaný podnik 

příslušný. Tento trh bychom měli vymezit z hlediska: 

 věcného, tj. z hlediska produktu, 

 území (ČR, dílčí region, další země mimo ČR apod.), 

 zákazníků, 

 konkurentů (4),  

Volba relevantního trhu by měla umoţnit získat základní informace o tomto trhu, měla 

by umoţnit posouzení jeho atraktivity, a to tak, aby mohlo dojít k následnému 

zpracování prognózy dalšího vývoje tohoto trhu (4). 

Analýza vnějšího prostředí by se primárně měla týkat odhalení vývojových trendů, 

které v tomto prostředí působí (ve společnosti, ekonomice) a které mohou podnik 

v budoucnu významně ovlivňovat (12). 

Makroprostředí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický 

rámec, ve kterém se podnik pohybuje. Velmi často se uvádí i rámec ekologický. Jednou 

z moţností, jak tyto jednotlivé části makrookolí analyzovat je PEST analýza (13).  

 PEST analýza 

Tato analýza určuje za klíčové součásti makrookolí faktory politické a legislativní, 

ekonomické, sociální a kulturní a technologické. Kaţdý z těchto faktorů ovlivňuje 

podnik různou měrou. Cílem této analýzy je rozpoznat a odlišit faktory, které jsou 

významné pro určitý podnik. V různých literaturách se můţeme setkat také s různými 

modifikacemi této analýzy, a to v podobě STEP, PESTE, SLEPT, PESTEL, 

STEEPLED (13, 14).  

 P – politické a legislativní faktory (členství země v EU, stabilita zahraniční 

a národní politické situace, daňové zákony, regulace importu a exportu, 

cenová politika, ochrana životního prostředí atd.), 
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 E – ekonomické faktory (makroukazatele – míra ekonomického růstu, 

úroková míra, míra inflace, nezaměstnanost, průměrná mzda, vývoj 

měnových kurzů, vývoj hospodářského cyklu), 

 S – sociální a demografické faktory (kulturní vlivy, demografický vývoj 

populace, stárnutí populace, životní styl obyvatelstva, úroveň vzdělání), 

 T – technologické faktory (inovace v dané oblasti, technologické změny, 

vládní podpora výzkumu a vývoje, rychlost zastarávání) (13).  

2. Analýza vnitřního potenciálu podniku a konkurence 

Analýza konkurenční síly má za cíl odhad vývoje trţních podílů oceňovaného 

podniku do budoucnosti. Prvním krokem je stanovení dosavadních tržních podílů 

oceňovaného podniku, ty by se měly stanovit jak na úrovni fyzických jednotek, 

tak v korunovém vyjádření. V praxi je ovšem často velmi obtíţné velikost trhu určit, 

proto se doporučuje vyuţít kvantifikovaných odhadů. Následuje identifikace 

konkurentů, kterou podnik získá informace jako o jejich finančním hospodaření, 

tak i další významné informace. Dalším krokem je samotná analýza vnitřního 

potenciálu a konkurenční síly, jejíţ výsledky by se měli odrazit v posouzení 

perspektivnosti podniku, odhadu vývoje trţního podílu podniku a diskontní míry nebo 

jiných aspektů ocenění zachycující riziko podniku (4). 

Analýza konkurenčních sil je velmi důleţitou součástí mikrookolí. Tato analýza 

zkoumá základ konkurence v daném odvětví, přičemţ tyto konkurenční síly ovlivňují 

konkurenční pozici a úspěšnost firmy v odvětví. Významným modelem, slouţícím 

pro analýzu konkurenčních sil je Porterův model pěti sil, jehoţ cílem je identifikace 

sil, mající nejvyšší význam pro podnik z hlediska jeho budoucího vývoje (13). 

 Porterův model pěti sil 

Tento model spojuje pět faktorů, jeţ mají zásadní vliv na společnost a odvětví. Jeho 

výstupem by měly být identifikovány nejen hrozby, ale i příleţitosti, pomocí jejichţ 

vyuţití by mohlo být eliminováno působení zjištěných hrozeb. 

1. Vyjednávací síla kupujících, 

2. Vyjednávací síla dodavatelů, 

3. Hrozba substitutů, 

4. Hrozba vstupu nových konkurentů,  

5. Rivalita mezi podniky na daném trhu. (12, 14) 
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Obrázek 3: Porterova analýza pěti sil 

Zdroj: Upraveno dle (14) 

 

3. Prognóza trţeb oceňovaného podniku 

Prognóza trţeb by měla být vyvozena z výsledků analýzy a prognózy relevantního 

trhu, z analýzy vnitřního potenciálu a konkurenční síly podniku a také z výsledků 

analýzy časových řad trţeb oceňované společnosti za minulost včetně jejich extrapolace 

(4). 

SWOT analýza 

SWOT analýza je analytickým nástrojem, který spojuje vnější a vnitřní analýzu 

a hodnotí jejich vzájemné působení. Jde o analýzu silných a slabých stránek, které 

odráţí vnitřní situaci firmy a dále o analýzu vnějších faktorů, které na podnik působí 

pozitivně – příleţitosti, nebo negativně – hrozby. Tyto klíčové faktory jsou hodnoceny 

ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT, viz obrázek 4. Tuto analýzu můţeme provázat 

jak s Porterovým modelem pěti sil, tak i s analýzou PESTE. Je výhodné tuto analýzu 

při strategické analýze zařadit aţ na úplný závěr jakoţto sumář nejdůleţitějších závěrů 

dílčích analýz (12,14). 
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Obrázek 4: SWOT analýza 

Zdroj: Upraveno dle (14) 

Při zpracování SWOT analýzy by měly být respektovány tyto zásady: 

 závěry by měly být relevantní,  

 analýza by měla být zaměřena jen na podstatná fakta a jevy,  

 je-li SWOT součástí strategické analýzy, mělo by při ní dojít k identifikaci 

pouze „strategických“ fakt,  

 měla by být objektivní, 

 je výhodné, aby byla jednotlivá fakt v tabulce SWOT označena. (12) 

1.5.3 Finanční analýza 

Finanční analýza slouţí ke komplexnímu posouzení finanční situace podniku, čímţ 

pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, jestli efektivně vyuţívá svá aktiva, 

zda je schopen včas splácet své závazky apod. Finanční analýza je nedílnou součástí 

finančního řízení, jelikoţ působí jako zpětná informace to tom, kam se podnik 

v jednotlivých oblastech dostal, v čem se mu podařilo jeho předpoklady splnit a kde 

došlo k tomu, ţe nastala situace, kterou nečekal nebo které chtěl předejít. Jejím 

hlavním smyslem je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování podniku 

(15). 
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K úspěšnému zpracování finanční analýzy jsou důleţité zejména účetní výkazy, mezi 

které patří rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow a příloha. Dále také můţe tato 

analýza získávat informace ze zpráv z auditu, z ratingových agentur, z dat makléřských 

firem a podobně (16). 

Při oceňování podniku slouţí finanční analýza k prověření finančního zdraví podniku 

a k vytvoření základu, který je potřebný pro zpracování finančního plánu, na základě 

kterého je poté stanovována výnosová hodnota. V rámci ocenění by měl být tedy postup 

finanční analýzy následující: 

1) Prověření úplnosti a správnosti vstupních údajů (kontrola účetních výkazů). 

2) Sestavení analýzy základních účetních výkazů (horizontální a vertikální analýza). 

3) Výpočet a vyhodnocení poměrových ukazatelů (ukazatele aktivity, rentability, 

likvidity, zadluženosti a tržní ukazatele). 

4) Zpracování souhrnného hodnocení dosaţených poznatků (11). 

Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních neboli stavových ukazatelů spočívá v analýze majetkové 

a finanční struktury, které je obsaţena v rozvaze. Tyto ukazatele dávají představu 

o rozměru jednotlivých jevů – podle toho, jestli vyjadřují určitý stav nebo poskytují 

informace o údajích za určitý časový interval, hovoříme o veličinách stavových 

a tokových. Tyto ukazatele jsou vyuţívány především k horizontální (analýza trendů) 

a vertikální analýze (procentní) (3,15). 

Horizontální analýza 

U horizontální analýzy dochází k porovnávání jednotlivých poloţek účetních 

výkazů v čase. Zjišťujeme, o kolik se absolutně změnila konkrétní poloţka (rozdíl 

základního a běţného období) a dále, kolik tato změna činí v procentech. Tato analýza 

tedy sleduje vývoj jednotlivých poloţek účetních výkazů v čase (3). 

Absolutní změna = Ukazatel t – Ukazatel t-1 

Procentní změna = (Absolutní změna x 100)/Ukazatel t-1 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza, téţ procentní rozbor struktury, se na rozdíl od analýzy 

horizontální zabývá jen jedním obdobím. Vyjadřuje procentní podíl jednotlivých 

poloţek účetních výkazů ke zvolené základně. Při analýze výkazu zisků a ztrát 
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za základnu volíme objem celkových a pro rozvahu bereme za základnu hodnotu 

celkových aktiv (15). 

Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele se pouţívají k analýze a řízení finanční situace podniku, 

orientují se především na jeho likviditu. Mezi nejčastěji pouţívané ukazatele patří čistý 

pracovní kapitál a čisté pohotové prostředky (15). 

Čistý pracovní kapitál 

Jedná se o významný ukazatel platební schopnosti podniku. Čím je jeho hodnota 

vyšší, tím vyšší by měla být schopnost podniku hradit své závazky včas, 

ale za předpokladu dostatečné likvidnosti jeho sloţek. Nabývá-li ukazatel záporných 

hodnot, pak se jedná o tzv. nekrytý dluh (17). 

Manažerský přístup: ČPK = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 

Investorský přístup: ČPK = (Dlouhodobé závazky +Vlastní Kapitál) -  Stálá aktiva 

Čisté pohotové prostředky 

Tento ukazatel je mnoho tvrdší neţ ten ČPK, a to proto, ţe ke svému výpočtu 

pouţívá pouze nejlikvidnější aktiva – peníze v hotovosti a na běţných účtech. Dále 

uvaţuje pouze okamţitě splatné závazky, které chápeme jako ty, jeţ jsou splatné 

k aktuálnímu datu a starší (17, 15). 

Čisté pohotové prostředky = Pohotové finanční prostředky – Okamžitě splatné závazky 

Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele nám vznikají dáváním jednotlivých absolutních hodnot 

do vzájemných poměrů, tím pak můţeme analyzovat jednotlivé vzájemné vazby 

a souvislosti mezi ukazateli. Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů 

má univerzální pouţitelnost a jejich obliba vychází především z jejich vysoké praktické 

vyuţitelnosti.  

Nejčastěji se setkáváme s následujícími skupinami ukazatelů (tzv.tradiční ukazatele): 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluţenosti,  

 další ukazatele (ukazatele kapitálového trhu) (3). 
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Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele informují o platební schopnosti podniku. Likvidita je také velice 

důleţitou podmínkou pro dlouhodobou existenci a je třeba si uvědomit, ţe se střetává 

a je v protikladu s rentabilitou. Likvidita zajišťuje budoucí platební schopnost podniku 

a je nedílnou sloţkou hodnocení výkonnosti podniku. Její nedostatek vede 

k neschopnosti podniku splácet své závazky, coţ můţe mít za následek aţ bankrot 

podniku. Ukazatele likvidity dávají do poměru to „čím můţeme platit“ s tím 

„co je nutné zaplatit“. V praxi se pouţívají zejména tyto tři základní ukazatele: 

 běţná likvidita, 

 pohotový likvidita, 

 okamţitá likvidita (18).  

Běţná likvidita 

Tento ukazatel likvidity bývá také nazýván jako likvidita III. stupně a říká nám, 

kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku. Smysl běţné likvidity 

tkví v tom, ţe proto, aby byl podnik úspěšný, by měl své krátkodobé závazky hradit 

s příslušných poloţek aktiv. Doporučené hodnoty pro tento ukazatel jsou v rozmezí 

1,6 – 2,5. Pokud ukazatel dosahuje hodnoty 1, je podniková likvidita velmi riziková. 

Naopak pokud je hodnota příliš vysoká, pak mluvíme o drahém financování (11, 15). 

Běžná likvidita=
Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky
 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita, téţ likvidita II. stupně, je přesnějším vyjádřením schopnosti 

podniku splnit své krátkodobé závazky, a to díky tomu, ţe jsou v čitateli z oběţných 

aktiv odečteny zásoby. Přijatelné hodnoty se pohybují v rozmezí 0,4 – 1,5 podle 

strategie řízení kapitálu (čím agresivnější je strategie, tím je hodnota niţší). Kromě 

hodnoty toho ukazatele je uţitečné sledovat také jeho vývoj v čase (3, 11). 

Pohotová likvidita = 
Oběžná aktiva − Zásoby

Krátkodobé závazky
 

Okamţitá likvidita 

Okamţitá likvidita, jak jistě vyplyne likvidita I. stupně, je nazývána nejpřísnějším 

ukazatelem likvidity. Měří schopnost hradit krátkodobé závazky právě v tento okamţik 
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a zahrnuje pouze ty nejlikvidnější poloţky z rozvahy. Pro tento ukazatel jsou 

doporučovány hodnoty kolem 0,2 (16). 

Okamžitá likvidita = 
Finanční majetek

Krátkodobé závazky
 

Ukazatele rentability 

Rentabilita, často označována také jako výnosnost, se pouţívá jako měřítko 

schopnosti podniku dosahovat zisku za pouţití investovaného kapitálu. Tyto ukazatele 

tedy poměřují zisk s podnikovými zdroji, za pomocí kterých došlo k dosaţení 

příslušných výsledků. Ukazatele rentability by měly mít rostoucí tendenci (3, 16). 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Je základním měřítkem rentability a měří produkční sílu podniku. Tento ukazatel 

poměřuje zisk a celková aktiva, které jsou do podnikání investována bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou financována (3,19). 

ROA = 
VH po zdanění

Celková aktiva
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel měří, jaké je výnosnost vlastního kapitálu, není tedy ţádným 

překvapením, ţe je důleţitý zejména pro vlastníky podniku (akcionáře, investory, 

společníky). Ve zdravém podniku by mělo platit, ţe hodnota ROE by měla být vyšší 

neţ hodnota ROA (3,18). 

ROE = 
VH po zdanění

Vlastní kapitál
 

 

Rentabilita trţeb (ROS) 

Rentabilita trţeb je vyjádřením ziskové marţe, jeţ se vyuţívá jako důleţitý 

indikátor posouzení úspěšnosti podnikání. Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat 

zisku při dané úrovni trţeb, tedy míru zisku připadající na 1 Kč trţeb (15). 

ROS = 
VH po zdanění

Tržby
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Tento ukazatel je také chápán jako ukazatel výnosnosti dlouhodobě investovaného 

kapitálu. Informuje o tom, jaké výše hospodářského výsledku dosáhl podnik z jedné 

investované koruny (20). 

ROCE =
VH po zdanění+Úroky

Vlastní kapitál+Dlouhodobé závazky
 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nás informují o tom, jak úspěšně podnik vyuţívá svá aktiva. Má-li 

podnik aktiv mnoho, pak je příliš zatíţen úroky, coţ má za následek dosahování niţších 

zisků. Naopak disponuje-li nízkou hodnotou aktiv, pak se musí vzdát některých 

zajímavých příleţitostí, čímţ dojde o případné výnosy z nich. Pracujeme s ukazateli 

dvojího typu – ukazatel počtu obratu (počet obrátek za rok) a doby obratu (počet dní). 

Není snadné stanovit jejich typické hodnoty, protoţe pro kaţdé odvětví jsou odlišné. 

Je tedy potřeba hodnotit je ve vztahu k danému odvětví (3, 15). 

Obrat celkový aktiv 

Patří spolu s rentabilitou trţeb k jedněm z klíčových ukazatelů efektivnosti. Udává, 

kolikrát se celková aktiva podniku obrátí za daný časový úsek – většinou rok. Jeho 

hodnota by měla být co nejvyšší, minimálně rovna 1. Pokud je majetek nízký, značí to 

o velkém mnoţství majetku a tento majetek je neefektivně vyuţíván (3, 15). 

Obrat celkových aktiv =
Tržby

Celková aktiva
 

Obrat zásob 

Tento ukazatel udává, kolikrát je za rok kaţdá poloţka zásob prodána a zase znovu 

naskladněna. Jeho slabším místem je ale to, ţe trţby odráţejí trţní hodnotu, ale zásoby 

jsou v nákladových cenách. Díky tomu tak ukazatel často nadhodnocuje skutečnou 

obrátku (15). 

Obrat zásob = 
Tržby

Zásoby
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává, po jakou dobu jsou zásoby vázány v podniku do doby, 

neţ dojde k jejich spotřebě či jsou prodány. Platí, ţe pokud se hodnoty doby obratu 

zásob v čase sniţují, je na tom podnik dobře (19). 

Doba obratu zásob =
Zásoby

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

360

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vyjadřuje období, které uběhne mezi vystavením faktury za prodej 

zboţí a sluţeb a okamţikem obdrţení platby od odběratelů. Po toto období podnik 

poskytuje svým odběratelům tzv. obchodní úvěr. Hodnota tohoto ukazatele bývá 

porovnávána s dobou splatnosti faktur a měla by být kratší (3, 20). 

Doba obratu pohledávek = 
Krátkodobé obchodní pohledávky

Tržby 

360

 

Doba obratu závazků 

Vyjadřuje dobu, po kterou podnik odkládá platby svých faktur od dodavatelů, tedy 

jde o počet dnů, po které vyuţívá tzv. bezplatný (provozní) úvěr. Ukazatel by měl 

dosahovat podobných jako doba obratu pohledávek (15,20). 

Doba obratu závazků = 
Krátkodobé obchodní závazky

Tržby

360

 

Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluţenosti charakterizují vztah mezi cizími a vlastními zdroji, z nichţ 

je podnik financován a měří rozsah, v jakém podnik vyuţívá k financování dluhy. 

Zadluţenost by neměla být chápána jako něco negativního, ba naopak, její dočasný růst 

můţe vést k celkové rentabilitě a tím i k vyšší trţní hodnotě podniku (15,16). 

Celková zadluţenost 

Tento ukazatel je také nazýván jako ukazatel věřitelského rizika. Udává, v jaké výši 

kryjí cizí zdroje majetek podniku. Čím vyšších hodnot tento ukazatel nabývá, tím vyšší 

je i věřitelské riziko. Pro věřitele jsou tedy vhodné nízké hodnoty a pro vlastníky 

naopak vysoké. Doporučuje se hodnota mezi 30-60% (11, 16). 

Celková zadluženost = 
Cizí zdroje

Aktiva celkem
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Koeficient samofinancování 

Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluţenosti a při jejich součtu 

bychom měli dostat cca 1. Udává míru, do které jsou aktiva podniku financována 

z vlastního kapitálu (16). 

Koeficient samofinancování = 
Vlastní kapitál

Aktiva celkem
 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel nám poskytuje informace o tom, kolikrát je zisk vyšší neţ nákladové 

úroky. Pokud dosahuje hodnoty 1, jsou veškeré úroky kryty celým ziskem. Doporučená 

hodnota by měla být vyšší neţ 3 (20). 

Úrokové krytí =  
EBIT

Nákladové úroky
 

Analýza soustav ukazatelů 

Jednotlivé ukazatele, které byly popsány, mají pouze omezenou vypovídací 

schopnost, protoţe se týkají jen určitého úseku firemní činnosti. K tomu, abychom 

posoudili celkovou situaci podniku, proto vyuţíváme soustavy ukazatelů, které obsahují 

větší počet ukazatelů, čímţ je moţné podrobněji zobrazit finančně-ekonomickou situaci 

podniku. Do soustav ukazatelů se řadí bankrotní a bonitní modely, které se liší 

účelem, ke kterému byly vytvořeny. U bankrotních jde o informování uţivatele o tom, 

jestli podniku v dohledné době hrozí bankrot. Naopak bonitní modely si kladou za cíl 

posoudit, jestli podnik patří mezi dobré nebo špatné podniky (16,18,20). 

V této práci bude popsán Altmanův index pro neobchodovatelné firmy (analyzovaná 

firma je společností s ručením omezeným) a Index IN01.  

Altmanův index 

Altmanův index neboli Z-skóre, vychází z diskriminační analýzy a poskytuje nám 

přehled o finanční situaci podniku. Díky němu získáváme moţnost předvídat finanční 

situace podniků. Tato soustava ukazatelů je tvořena pěti poměrovými ukazateli, z nichţ 

kaţdý má odlišnou váhu. Altmanův index nabývá dvou podob, které se liší tím, je-li 

firma veřejně obchodovatelná na burze nebo ne (15). 

Z-skóre pro veřejně neobchodovatelné firmy 

Z=0,717X1 +0,847X2+3,107X3+0,42X4+0,998X5 
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kde: X1 = pracovní kapitál/celková aktiva 

 X2 = zisk po zdanění/celková aktiva 

 X3 = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 

 X4 = účetní hodnota vlastního kapitálu/celkové dluhy 

 X5 = celkové trţby/celkové aktiva 

Tabulka 1: Interpretace Altmanova indexu 

 

 

 
Zdroj: Upraveno dle (20) 

Index IN01 

Vznikl v roce 2002 jako výsledek práce manţelů Neumaierových a slouţí 

k vyhodnocování finančního zdraví českých firem. Vypovídá o schopnostech podniků 

tvořit ekonomickou přidanou hodnotu. (16) 

IN01 =0,13A +0,04B+3,92C+0,21D+0,09E 

kde: A = aktiva/cizí zdroje 

 B = EBIT/nákladové úroky 

 C = EBIT/aktiva 

 D = Výnosy/aktiva 

 E = Oběţná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

Tabulka 2: Interpretace Indexu IN01 

 

 

 

1.5.4  Rozdělení aktiv podniku na provozně potřebná a nepotřebná 

Má-li podnik jenom jedno základní podnikatelské zaměření, pro které byl zřízen, pak 

můţeme vycházet z tohoto předpokladu. Jestliţe však jde o podnik s více 

podnikatelskými aktivitami, potom bývá oceňován jako souhrn podnikatelský jednotek, 

kdy kaţdá z nich je oceňována zvlášť (4). 

Podnik se základním podnikatelským zaměřením potřebuje aktiva, která budou mít 

určitou velikost a strukturu včetně přiměřeným kapacitních rezerv. Tato aktiva, 

Z > 2,9 uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z < 2,9 šedá zóna 

Z < 1,2 váţné finanční problémy 

IN01 > 1,77 podnik tvoří hodnotu 

0,75 < IN01 < 1,77 netvoří hodnotu, nebankrotuje 

IN01 < 0,75 míří k bankrotu 

Zdroj: Upraveno dle (16) 
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bez kterých by podnik nemohl fungovat, budeme označovat provozně nutná (potřebná) 

a všechno ostatní za provozně nenutná (nepotřebná, neprovozní). Toto rozdělení aktiv 

si většina metod oceňování vyţaduje. Současně by měly být z výnosů a nákladů 

odděleny výnosy a náklady, jeţ s provozně nepotřebnými aktivy souvisí (4). 

Důvody vedoucí k rozčlenění majetku jsou: 

 část majetku, ještě podnik vlastní, nemusí být vůbec vyuţívána a neplynou z něj 

také ţádné (nebo jen malé) příjmy (nevyuţité pozemky, dlouhodobě drţené akcie 

nevyplácející dividendy). Pak můţe dojít k tomu, ţe ocenění tohoto majetku 

pomocí výnosových metod povede k jeho podcenění, nebo nebude vůbec oceněn, 

 mělo by dojít k vyčlenění aktiv, která nesouvisejí s provozem i v případě, 

ţe nějaké příjmy přinášejí, protoţe rizika s nimi související se mohou lišit 

od rizika hlavního provozu podniku, 

 k ocenění obou skupin aktiv budeme přistupovat pod odlišným zorným úhlem 

a budou pouţity i různé metody (4). 

Nejčastěji provozně nepotřebná aktiva jsou: 

o krátkodobý finanční majetek – zahrnuje peněţní prostředky (v pokladně, ceniny, 

na účtech), krátkodobé cenné papíry a podíly, které mají charakter strategické 

rezervy,  

o dlouhodobý finanční majetek – jde o finanční investice, které mají portfoliový 

charakter (pouhé uloţení peněz) a nemají ţádnou přímou vazbu na základní 

činnost podniku,  

o ostatní provozně nepotřebná aktiva – patří sem např. nemovitosti, jeţ neslouţí 

základnímu účelu (sluţební byty), pohledávky nesouvisející s hlavní 

podnikatelskou činností, nepotřebné zásoby, nedobytné pohledávky, apod. (4). 

Provozně nutný investovaný kapitál 

Jakmile si rozčleníme aktiva, je vhodné vykalkulovat pro minulé roky kapitál, který 

jsme investovali do provozně potřebných aktiv. Tento propočet vychází z účetní 

rozvahy, jde o jakousi bilanční sumu, která se upravuje ve dvou směrech: 

1) Z aktiv vyřadíme poloţky, které jsou provozně nepotřebné. 

2) Sníţení oběţných aktiv o závazky, kde nejsme schopni vypočítat jejich 

náklady (např. úroky). Dále pak pracujeme s upraveným pracovním 

kapitálem.  
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Provozně nutný kapitál je pak součtem provozně nutného dlouhodobého majetku 

a povozně nutného pracovního kapitálu (4). 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Máme-li v podniku aktiva, která nejsou spojena s hlavním předmětem činnosti 

podniku, pak musíme zjistit, jestli jsou s nimi spojeny nějaké náklady a výnosy 

vykazované v rámci výsledovek. Jestli ano, pak tyto poloţky z výsledku hospodaření, 

s nímţ budeme dále pracovat, vyloučíme.  Nejvýhodnější je za východisko úprav vyuţít 

provozní výsledek z hospodaření. Od něj je potřeba odečíst náklady a výnosy, které jsou 

spojeny s provozně nenutnými aktivy a přičíst finanční výnosy a náklady spojené 

s provozními aktivy. Takto upravenému provoznímu výsledku hospodaření pak říkáme 

korigovaný provozní výsledek hospodaření (4). 

Výpočet korigovaného provozního výsledku hospodaření (4) 

 Provozní výsledek hospodaření 

 - Provozní výnosy jednorázové, nesouvisející s provozním majetkem 

 + Provozní náklady jednorázové, nesouvisející s provozním majetkem 

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

  nutného majetku 

 - Finanční náklady související s provozně potřebným majetkem 

 = Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

1.5.5  Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Generátory hodnoty většinou chápeme jako soubor několika základních 

podnikohospodářských veličin, jeţ ve svém souhrnu určují hodnotu podniku. Z pravidla 

se vyvozují v návaznosti na konkrétní přístup k ocenění podniku, kterým je nejčastěji 

metoda diskontovaných peněţních toků. Analýza a prognóza generátorů je jádrem 

celého ocenění. Mezi generátory hodnoty patří (4) : 

1. Trţby a jejich růst 

2. Marţe provozního zisku 

3. Investice do pracovního kapitálu 

4. Investice do dlouhodobého provozně nutného majetku 

5. Diskontní míra 

6. Způsob financování 

7. Doba, po kterou předpokládáme generováni pozitivního peněţního toku 
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Generátory hodnoty se zavádějí proto, ţe se soustředí zejména na ty veličiny, 

které hodnotu rozhodujícím způsobem ovlivňují. Díky této analýze také získáme 

dokonalejší pohled na minulost podniku – zda tvoří hodnotu nebo ne a jaké faktory 

to ovlivňují. Jejich prognóza by měla tvořit základní kostru finančního plánu, zejména 

plak volných peněţních toků. Finanční plán by pak tyto generátory měl rozvést (4). 

Trochu podrobněji se podíváme na první čtyři generátory hodnoty. 

Trţby a jejich růst 

Projekce budoucích trţeb by měla vyplynout ze strategické analýzy. Tuto prognózu 

je moţné korigovat kapacitními moţnostmi podniku, hlavně pro nejbliţší období (4). 

Provozní zisková marţe 

Tento generátor je velmi významný pro výsledné ocenění. Je definována jako: 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =
𝐾𝑜𝑟𝑖𝑔𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑉𝐻 𝑝ř𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑛ě𝑚𝑖

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Je potřeba tomuto generátoru věnovat patřičnou pozornost. Nejvhodnější 

je zpracovat dvě nezávislé prognózy ziskové marţe, jeţ jsou nazývány prognóza shora 

a prognóza zdola a následně postupně slaďovány mezi sebou (4). 

Pracovní kapitál 

Pracovní kapitál je potřeba pro potřebu plánování a ocenění podniku upravit oproti 

tomu, který se pouţívá ve finanční analýze. První modifikací je, ţe od odběţných aktiv 

Obrázek 5: Generátory hodnoty 

Zdroj: Upraveno dle (4) 
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se neodečítá krátkodobý cizí kapitál, ale neúročený cizí kapitál. Druhá spočívá v tom, 

ţe veškeré veličiny započítáváme jen v provozně nutném rozsahu (4). 

Výpočet pracovního kapitálu (4) 

Krátkodobý finanční majetek 

+ Zásoby 

+ Pohledávky 

a) Neúročené závazky 

+ Ostatní aktiva 

b) Ostatní pasiva 

= Pracovní kapitál 

Investice do dlouhodobého majetku 

Na začátek je třeba zdůraznit, ţe jde pouze o investice do provozně nutného 

dlouhodobého majetku. Dále také, ţe plánování investiční činnosti je nejobtíţnější částí 

analýzy generátorů hodnoty. Důvody jsou ty, ţe investice se většinou nevyvíjejí plynule 

a je tedy obtíţnější vyuţít extrapolaci. Další důvodem je, ţe je nutné brát investice 

včetně těch do výzkumu a vývoje a také do lidského kapitálu. Toto plánování investiční 

činnosti se dělí do tří variant: globální přístup, přístup podle hlavních poloţek a přístup 

zaloţený na odpisech (4). 

1.5.6  Předběţné ocenění pomocí generátorů hodnoty 

Uváděné generátory nám slouţí k prvnímu odhadu hodnoty podniku, ale musí být 

zdůvodněny finanční analýzou. Toto ocenění vychází z principu peněţních toků. První 

fáze tohoto ocenění spočívá v odhadu průměrných hodnot generátorů a modelování 

pravděpodobného rozpětí výnosové hodnoty podniku pomocí strategické analýzy 

a analýzy minulého vývoje, pro jehoţ odhad jako celku vyuţíváme tento vzorec (4). 

𝐻𝑏 =
𝑋𝑡−1 ∙  1 + 𝑔 ∙ 𝑟𝑍𝑃𝑥 ∙  1 − 𝑑 − 𝑋𝑡−1 ∙ 𝑔 ∙  𝑘𝑊𝐶 + 𝑘𝐷𝑀𝑛  

𝑖𝐾 − 𝑔
 

𝐻𝑏  = výnosová hodnota brutto X = velikost trţeb za zboţí a vlastní výrobky 

G = tempo růstu trţeb d = sazba daně z korigovaného VH 

𝑟𝑍𝑃𝑥= provozní zisková marţe propočtená z korigovaného VH 

𝑘𝑊𝐶= koeficient náročnosti růstu trţeb na růst pracovního kapitálu 

𝑘𝐷𝑀𝑛 = koeficient náročnosti růstu trţeb na růst dlouhodobého majetku 

𝑖𝑘  = kalkulovaná úroková míra t = rok 
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1.5.7 Finanční plán 

Pro jeho sestavení se oceňovatel rozhoduje v případě, ţe pro ocenění podniku pouţije 

některou z výnosových metod. Skládá se z poloţek, které jsou součástí finančních 

výkazů podniku. Finanční plán je v případě běţného řízení součástí plánu podnikového, 

je jeho vyústěním a syntézou. Tento plán je tvořen soustavou vzájemně vyváţených 

plánů – plány prodeje, plány produkce, plány kapacit, plán pracovních sil, plán 

provozního výsledku hospodaření, plán provozního a celkového peněţního toku 

a plánová rozvaha (4). 

Při sestavování finančního plánu přebíráme poloţky z předchozího kroku, 

z prognózy generátorů hodnoty. Jde o trţby z prodeje hlavních produktů, ziskovou 

marţi a z ní zjištěný provozní zisk, plánovanou výši zásob, pohledávek a závazků 

a prognózu investic do dlouhodobého majetku. Tyto poloţky nám budou tvořit kostru 

celého finančního plánu. Dále je potřeba doplnit plán financování, plánování dalších 

poloţek, které buď očekáváme, anebo se nám opakují. Je vhodné zapracovat také 

předpokládané výplaty dividend nebo podílů na zisku a nakonec doplnit formální 

dopočty všech potřebných poloţek (4). 

1.6 Metody oceňování 

Pro stanovení hodnoty podniku existuje celá řada metod. Volba správné metody 

pro oceňování určuje, jestli bude cíl oceňování naplněn. Na tuto volbu silně působí účel 

ocenění a také subjektivní postoj oceňovatele (10). 

Existují tři okruhy metod pro oceňování a kaţdý z nich zahrnuje samostatné metody 

pro výpočet hodnoty podniku. Oceňovatel si v první fázi jeden těchto okruhů vybere 

a vţdy pomocí minimálně dvou metod z daného okruhu stanoví hodnotu podniku. 

Okruhy zahrnují tyto metody (4): 

1. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody) 

 Metoda diskontovaných peněţních toků (DFC), 

 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

 Kombinované (korigované) výnosové metody. 

 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

2. Ocenění na základě analýzy trhu (trţní metody) 

 Ocenění na základě trţní kapitalizace, 

 Ocenění na základě srovnatelných podniků, 
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 Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu, 

 Ocenění na základě srovnatelných transakcí, 

 Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů. 

3. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové metody) 

 Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen, 

 Substanční hodnota na principu reprodukčních cen, 

 Substanční hodnota na principu úspory nákladů, 

 Likvidační hodnota, 

 Majetkové ocenění na principu trţních hodnot. 

Modely ocenění se v průběhu posledních dvou dekád stávají stále více a více 

komplexnější, toto je způsobeno neustálým vývojem. Je ale potřeba být na pozoru před 

pouţíváním detailnějších a sloţitějších metod, které nemusí vţdy vést k lepšímu 

ocenění (21). 

1.6.1 Výnosové metody 

Tato skupina metod vychází z předpokladu, ţe hodnota statku je dána očekávaným 

uţitkem pro jeho drţitele. Jde-li ho hospodářské statky, mezi které patří i podnik, jsou 

tímto uţitkem očekávaná výnosy. U těchto metod závisí hodnota zejména na definici 

budoucích výnosů, volbě časového horizontu a stanovení nákladu kapitálu. Do této 

skupiny patří metoda diskontovaného peněţního toku (DCF), metoda kapitalizovaných 

čistých výnosů, metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) a kombinované metody 

(4,10). 

Metoda diskontovaných peněţních toků (DCF) 

Metoda diskontovaných peněţních toků je z hlediska principu povaţována 

za základní výnosovou metodu. Peněţní toky představují reálný příjem a jsou tedy 

reálným vyjádřením uţitku. Podstatou této metody je, ţe hodnota aktiv je odvozována 

od současné hodnoty budoucích peněţních toků – základem je tedy současná hodnota 

budoucích výnosů. Tato metoda je přesnější, ale je i náročnější na zpracování (3, 4,10). 

Metoda DCF se můţe vyskytovat ve více variantách. Rozlišujeme 3 základní 

techniky, jejichţ smyslem je zjistit hodnotu vlastního kapitálu (4). 

 metoda „entity“ (podnik jako celek), 

 metoda „equity“ (vlastní kapitál), 

 metoda „APV“ (upravená současná hodnota), 
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Metoda DCF entity je zaloţena na oceňování celkového kapitálu. Volný peněţní 

tok pro vlastníky i věřitele FCFF je diskontován nákladem celkového kapitálu WACC. 

Podle Maříka je potřeba provádět výpočet ve dvou krocích – nejprve diskontováním 

peněţních toků, které byly k dispozici pro vlastníky i věřitele, získáme hodnotu podniku 

jako celku. Ve druhém kroku pak odečteme od získané hodnoty hodnotu cizího kapitálu 

ke dni ocenění a tím tak získáme hodnotu vlastního kapitálu (4, 10). 

Metoda DCF equity vychází pouze z peněţního toku vlastníků podniku. Jejich 

následným diskontováním pak získáme přímo hodnotu vlastního kapitálu (4). 

Metoda DCF APV je stejně jako metoda DCF entity rozdělena do dvou kroků. 

Nejprve se zjišťuje hodnota podniku jako celku, která se skládá se dvou poloţek, 

a to hodnoty podniku za předpokladu nulového zadluţení a současné hodnoty daňových 

úspor z úroků. Následně se pak odečte cizí kapitál. Tato metoda je méně obvyklá, 

a to nejen u nás ale i v zahraničí. Metoda DFC entity je základní metodou, a v této práci 

s ní bude počítáno (4, 10). 

Pro oceňování metodou DFC potřebujeme zjistit tzv. volný peněţní tok (FCF – free 

cash flow). V případě varianty DFC entity se volným peněţním tokem rozumí tvorba 

peněţních prostředků pro vlastníky a věřitele. FCF je ale spíše pojmem obecný, 

pro metodu DFC entity je potřeba vyuţít pojem FCFF , který představuje peněţní toky 

do firmy (free cash flow to firm) (4). 

Tabulka 3: Výpočet volného peněţního toku 

1. + Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi (KPVHD) 

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

3. = Korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních (KPVH) 

4. + Odpisy 

5. + Ostatní náklady započtené v provozním VH, jeţ nejsou výdaji v běţném období 

6. = Předběţný peněţní tok z provozu 

7. - Investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) 

8. - Investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného) 

9. = Volný peněţní tok (FCF) 

Zdroj: Upraveno dle (4) 

Pro výpočet volného peněţního toku je důleţité sestavit si výpočet pro korigovaný 

provozní výsledek hospodaření (4). 
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Tabulka 4: Výpočet korigovaného výsledku hospodaření 

Zdroj: Upraveno dle (4) 

V praxi se většinou předpokládá, ţe podnik bude existovat nekonečně dlouhou dobu, 

pro kterou je velmi obtíţné aţ nemoţné plánovat peněţní toky. Podle Maříka (2011) 

existují 2 řešení: 

 standardní dvoufázová metoda, 

 metody zaloţené na odhadu průměrných temp růstu. 

Většinou se v praxi vyuţívá metoda dvoufázová, proto se jejím postupem budu nyní 

zabývat (4). 

Standardní dvoufázová metoda 

Tato metoda vychází z velmi jednoduchého předpokladu, ţe budoucí období 

je moţné rozdělit na dvě fáze. První z nich zahrnuje období, pro které můţe být 

vypracována prognóza volného peněţního toku pro jednotlivé roky. Druhá pak obsahuje 

období od konce první fáze aţ do nekonečna. Hodnota podniku z této druhé fáze bude 

označována jako pokračující hodnota (4). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Dvoufázová metoda 

Zdroj: Upraveno dle (4) 

Dle této dvoufázové metody se hodnota podniku vypočítá (4) :  

𝐻𝑏 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

 1 + 𝑖𝑘 𝑡

𝑇

𝑡=1

+
𝑃𝐻

 1 + 𝑖𝑘 𝑇
 

Kde: T  = délka první fáze v letech, ik = kalkulovaná úroková míra 

 PH = pokračující hodnota            FCFF= volné cash flow do podniku v roce t, 

   Provozní výsledek hospodaření (z výsledovky) 

+ Provozní výnosy jednorázové a nesouvisející s provozním majetkem 

+ Provozní náklady jednorázové a nesouvisející s provozním majetkem 

-  Výnosy z finančních investic a výnosové úroky, pokud plynou z provozně nutného majetku 

-  Finanční náklady související s provozně potřebným majetkem 

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

1. fáze 2. fáze 

Pokračující 

hodnota 

Prognóza T t0 
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V první fázi je důleţité stanovit, jak dlouhé je toto prognózované období a pro jaké 

období se pokračující hodnota počítá. Při pochybách o dalším vývoji je ţádoucí volit 

raději delší období první fáze. Doporučuje se alespoň 5-7 let (4). 

Ve druhé fázi dochází k určení pokračující hodnoty. Při jejím odhadu je důleţité 

rozhodnout dvě věci – zvolit techniku výpočtu a zvolit parametry pokračující hodnoty. 

Existuje řada způsobů jak určit pokračující hodnotu.  Typické způsoby jsou Gordonův 

vzorec nebo parametrický vzorec (4). 

Gordonův vzorec je běţně pouţíván k oceňování akcií na základě dividend. 

Pokračující hodnotu získáme podle vzorce (4): 

𝑃𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑢𝑗í𝑐í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 𝑇 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1

𝑖𝑘 −  𝑔
 

Kde: T = poslední rok prognózovaného období, 

 ik = průměrné náklady kapitálu 

 g = předpokládané tempo růstu volného peněţního toku během celé druhé fáze 

 FCFF = volný peněţní tok do firmy 

Podmínkou platnosti tohoto vzorce je, aby bylo ik > g. Do tohoto způsobu je potřeba 

pouţít odhad volného cash flow pro rok T+1, tedy první rok, kdy není k dispozici plán 

(4). 

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1 = 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇 ∙ (1 + 𝑔) 

Parametrický vzorec (vzorec zaloţený na faktorech tvorby hodnoty) je vzorec, který 

pracuje se dvěma základními faktory hodnoty – tempo růstu KPVH sníţených 

o upravené daně a očekávaná rentabilita nových čistých investic ri (4). 

𝑃𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑢𝑗í𝑐í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 =  
𝐾𝑃𝑉𝐻𝑇+1 ∙ (1 −

𝑔

𝑟𝐼
)

𝑖𝑘  − 𝑔
 

Kde: KPVHT+1 = korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravených daních  

  v 1. roce po uplynutí období prognózy 

 g = předpokládané tempo růstu volného peněţního toku během celé 2. fáze 

 rI = očekávaná rentabilita nových investic. 

Výsledkem první a druhé fáze, které jsou výše uvedeny, je zjištění provozní hodnoty 

podniku brutto. Pro tuto hodnotu platí, ţe je to celková hodnota podniku, tedy jeho aktiv 

a ţe zachycuje pouze „provozní“ část podniku. K tomu, abychom dosáhli výsledné 
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hodnoty vlastního kapitálu oceňovaného podniku, musíme postupovat dle následujícího 

postupu (4). 

Tabulka 5: Výpočet výsledné hodnoty podniku "netto" 

  Hodnota brutto („provozní“) 

-  Hodnota určeného cizího kapitálu (ke dni ocenění) 

= Hodnota vlastního kapitálu („provozní“) 

+ Hodnota aktiv, které nejsou provozně nutná (ke dni ocenění) 

= Výsledná hodnota vlastního kapitálu podniku 

Zdroj: Upraveno dle (4) 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Jedná se o oceňovací postup, který byl vypracován a hlavně se pouţívá v německy 

mluvících zemích. Na začátku je potřeba říci, ţe tato metoda je metodou „netto“, 

tzn. ţe výnosovou hodnotu počítáme pouze z výnosů pro vlastníky vlastního kapitálu 

a výsledkem je tak přímo hodnota vlastního kapitálu. Metoda kapitalizovaných čistých 

výnosů má dvě základní varianty.  

Varianta 1 – u této varianty se vychází z toho, ţe čistý výnos podniku je určován 

na základě rozdílů mezi příjmy a výdaji, je ji tedy moţno prakticky ztotoţnit s metodou 

DFC equity. 

Varianta 2 – od první varianty se liší tím, ţe čistý výnos se zde odvozuje z upravených 

výsledků hospodaření, tedy z rozdílů účetních výnosů a nákladů (4). 

Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Pojem ekonomická přidaná hodnota je v posledních letech v ekonomických teoriích 

stále více prosazován. Jedná se o veličinu, kterou je moţné vyuţít jako nástroj finanční 

analýzy, řízení podniku a jeho oceňování. V podstatě je to ukazatel výnosnosti, který 

překonává nedostatky dosavadních ukazatelů, který byly pro tento účel pouţívány. Jeho 

základním principem je měření ekonomického zisku. V tomto pojetí jej podnik 

dosahuje, pokud má kromě běţných nákladů uhrazeny také i náklady kapitálu (vlastního 

i cizího) (4). 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝑊𝐴𝐶𝐶 

Kde: NOPAT = zisk z operační činnosti podniku po zdanění 

 Capital = kapitál vázaný v aktivech, které slouţí k operační činnosti podniku  

 WACC = průměrné váţené náklady kapitálu 
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Stejně jako u metody DCF můţeme i u výpočtu EVA vyuţívat varianty entity, equity 

a APV. V praxi se opět nejvíce vyuţívá varianta entity, jejíţ základní schéma můţeme 

vidět v následující tabulce: 

Tabulka 6: Základní schéma EVA entity 

 Trţní hodnota operačních aktiv 

+ Trţní hodnota neoperačních aktiv 

- Trţní hodnota úročených závazků 

= Trţní hodnota vlastního kapitálu 

Zdroj: Upraveno dle (4) 

Trţní hodnotu operačních aktiv  - provozně nepotřebných, získáme z následujícího 

výpočtu: 

Čistá operační aktiva (NOA) + Tržní přidaná hodnota (MVA) 

Pro výpočet je opět volena dvoufázová metoda, kde druhá fáze je velmi často 

počítána jako věčná renta ze stabilní EVA do nekonečna.  

𝐻𝑛 = 𝑁𝑂𝐴0 +   
𝐸𝑉𝐴𝑡

 1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑡
 

𝑇

𝑡=1

+
𝐸𝑉𝐴𝑇+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙  1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑇
− 𝐷0 + 𝐴0 

 

  MVA 

𝐻𝑛 = 𝑁𝑂𝐴0 +   
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝑁𝑂𝐴𝑡−1

 1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑡
 

𝑇

𝑡=1

+
𝐸𝑉𝐴𝑇+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙  1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑇
− 𝐷0 + 𝐴0 

Kde: Hn = hodnota vlastního kapitálu podniku 

 EVAt = EVA v roce t 

 NOA0 = čistá operační aktiva k datu ocenění 

 NOAt-1 = čistá operační aktiva ke konci předchozího roku, tj. k počátku roku t 

 NOPATt = operační výsledek hospodaření po dani v roce t 

 T = počet let explicitně plánovaných EVA 

 WACC = průměrné váţené náklady kapitálu 

 D0 = hodnota úročených dluhů k datu ocenění 

 A0 = neoperační aktiva k datu ocenění 

1.6.2 Trţní metody 

Jde o metody, které jsou pro běţné občany nejbliţší a nejracionálnější. Bývají také 

označovány jako metody komparativní či metody relativního oceňování. Tyto metody 

obcházejí problémy výnosových metod a objevuje se u nich velmi silná vazba ocenění 
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k trţnímu prostředí. Metody jsou technicky velmi jednoduché a odbornost se zde 

projevuje spíše ve zkušenostech a intuici. U podniků rozeznáváme dvě situace (4, 10): 

Přímé ocenění z dat kapitálového trhu 

Tuto metodu vyuţijeme v případě, ţe potřebujeme ocenit akciovou společnost, která 

má běţně obchodovatelné akcie.  To znamená, ţe máme k dispozici trţní cenu akcií. 

Trţní hodnotu podniku stanovíme v podobě tržní kapitalizace, kterou získáme součinem 

aktuální ceny a počtem akcií (4). 

Ocenění metodou trţního porovnání 

Tato metoda slouţí pro ocenění akciových společností, které nemají běţně 

obchodovatelné akcie a také jiných neţ akciových společností. Trţní hodnotu zde 

odvozujeme z informací o konkrétních cenách nebo trţních hodnotách obdobných aktiv. 

Rozdíly mezi aktivy musí být malé, není-li tato podmínka splněna, nastávají problémy. 

Tato metoda je uplatňována ve třech rovinách: Metoda srovnatelných podniků, Metoda 

srovnatelných transakcí a Metoda odvětvových multiplikátorů (4, 10). 

1.6.3 Majetkové metody 

Při vyuţití těchto metod oceňování podniku dochází k ocenění jednotlivých sloţek 

majetku. Jejich součtem pak získáme souhrnné ocenění aktiv podniku – tzv. brutto 

hodnotu podniku, od které odečtením dluhů a závazků získáme hodnotu netto (11). 

V případě, ţe předpokládáme další pokračování podniku, volíme ocenění na principu 

reprodukčních cen (metoda účetní hodnoty, metoda substanční). V opačném případě, 

tedy ţe dlouhodobější existenci nepředpokládáme, se dostáváme k tzv.  likvidační 

hodnotě (4). 

Metoda účetní hodnoty 

U účetní metody vyházíme přímo z údajů, které jsou obsaţeny v bilanci podniku. 

Hodnota je odvozena z historických cen. Hodnota podniku je dána hodnotou vlastního 

kapitálu v rozvaze. Tato metoda je velmi jednoduchá a průkazná, ale i přesto je v rámci 

oceňování vyuţívána pouze jako doplňková (4). 

Metoda substanční hodnoty 

Cíl této metody spočívá v nalezení odpovědi na otázku, kolik by stálo 

znovuvybudování podniku. Jejím výsledkem je pak ocenění, často nazývané jako 

substanční hodnota v uţším slova smyslu. U této hodnoty rozlišujeme dva druhy,  

brutto a netto. Hodnotu brutto získáme zjištěním aktuálních reprodukčních cen stejného 
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(obdobného) majetku, které následně sníţíme o opotřebení. Netto hodnotu získáme jako 

rozdíl brutto hodnoty a dluhů podniku (4). 

Metoda likvidační hodnoty 

Podstatou této metody je zjištění hodnoty majetku k určitému časovému okamţiku za 

předpokladu, ţe podnik ukončí svoji činnost, aktiva budou rozprodána a veškeré 

závazky podniku budou splaceny. Likvidační hodnota představuje dolní hranici hodnoty 

podniku (10). 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole budou postupně aplikována teoretická východiska, která byla popsána 

v předchozí (1. části) této diplomové práce. Nejprve bude představena společnost        

G- mont, s.r.o. a dále se tato kapitola bude věnovat strategické analýze obecného, 

oborového a vnitřního prostředí zvoleného podniku, finanční analýze a v neposlední 

řadě SWOT analýze.   

2.1 Popis podniku  

2.1.1 Základní údaje 

Analyzovaná společnost G-mont s.r.o. se nachází v Hodoníně, kde má jak své 

hlavní sídlo, obchodní kancelář tak i sklady a výrobnu. Jejím působištěm je tedy 

Jihomoravský kraj, ve kterém svou činností pokrývá široký okruh obcí a měst, mezi 

které zejména patří: Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Kyjov a Uherské 

hradiště. Podnik vznikl v roce 1995, a od tohoto roku se zabývá výrobou a prodejem 

sekčních garáţových vrat, posuvných bran, předokenních rolet, ţaluzií a markýz. 

Od roku 2014 pak podnik na svých webových stránkách otevřel e-shop, na kterém 

nabízí antény, klíčové kontakty, fotobuňky a majáky. Podnik má také osvědčení 

k zastupování firem v celkové nabídce produktů, montáţe a servisu, kterými jsou           

- JIMI Tore, FAAC, Marantec a Hőrmann. Tento podnik má své jiţ dlouholeté a na jihu 

známé motto: „Příležitostí máte mnoho, spokojenost u jednoho.“ 

Podnik dále také uvádí 5 důvodů, proč si vybrat právě jeho jako dodavatele vrat a bran: 

 Děláme svou práci kvalitně jiţ od roku 1995.  

 V referencích máme velké mnoţství spokojených zákazníků z jiţní Moravy. 

 Snaţíme se vyhovět všem vašim technickým a montáţním potřebám. 

 Nabízíme skvělou kvalitu na rozumnou cenu. 

 Máme špičkový záruční i pozáruční servis (22). 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Logo G-mont s.r.o 

Zdroj: Převzato ze (22) 
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2.1.2 Organizační struktura 

Tento podnik má ve svém statutárním orgánu pouze jednoho jednatele, tím je pan Vít 

Bukovský, který je i zakladatelem této společnosti a zároveň také majitelem. Tento 

jednatel pak zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. Vzhledem k tomu, ţe se 

nejedná o příliš velký podnik, tak jeho struktura není sloţitá. Majitel podniku, pan 

Bukovský, je jediným společníkem a zároveň jednatelem společnosti. Dále pak 

následuje ředitel společnosti. Ve společnosti jsou pak 3 úseky – technický, obchodní a 

administrativní. Externě si pak podnik najímá účetní, která má na starosti mzdy (22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3  Výrobní program firmy 

. Od roku 1995 tato společnost provedla velké mnoţství realizací, na jejichţ základě 

se hlavním cílem firmy stalo dokonalé uspokojení zákazníka, a to i s jeho speciálními 

poţadavky. Kaţdý z výrobků, které jsou firmou vyráběny a následně montovány má 

několik podob: 

 Garáţová vrata – sekční garáţová vrata, integrované dveře ve vratech, výklopná 

garáţová vrata, rolovací vrata, posuvná vrata do strany a dvoukřídlá vrata, 

 Průmyslová vrata – ocelová, ocelovo-hliníková a hliníková vrata, vratové 

těsnění, rychloběţná rolovací vrata, vyrovnávací můstky, 

 Brány a ploty – samonosné posuvné brány, křídlové brány, ploty, branky a plotní 

dílce, pohony bran FAAC, 

 Protiprůvanové clony – závěsy (standardní, mrazírenské, atypické), kyvná vrata, 

 Automatické dveře – jednokřídlé posuvné, dvoukřídlé posuvné, otočné, 

teleskopické, panikové protipoţární, obloukové, úhlové, 

Obrázek 8: Organizační struktura G-mont s.r.o. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (22) 
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 Závory – závory FAAC, rozdělují se dle četnosti průjezdu a dle rychlosti 

otevření do 3 kategorií: typ 615, typ 620, typ 640, 

 Rolety – jde o předokenní rolety, umísťují se před okno do ostění nebo na rám 

okna, na fasádu domu a do předem připravené schránky překladu okna a dveří, 

 Ţaluzie – venkovní a interiérové ţaluzie, 

 Markýzy – výsuvné, kazetové a svislé markýzy (22). 

2.2 Strategická analýza 

Strategická analýza je povaţována za jednu z nejdůleţitějších fází celého 

oceňovacího procesu. V této podkapitole bude pomocí SLEPT analýzy provedena 

analýza obecného okolí, a to prostřednictvím Porterova pětifaktorového modelu analýza 

oborového okolí a následně také vnitřní analýza podniku.  

2.2.1 Analýza obecného okolí 

Analýza obecného okolí bude provedena pomocí metody SLEPT, která v rámci 

určitého celku analyzuje následující faktory: sociální, legislativní, ekonomické, 

politické a technologické. Kaţdý z těchto faktorů ovlivňuje podnik různou měrou 

(pozitivně nebo negativně) a v zásadě je nedokáţe nijak ovlivnit. Dokáţe se jim pouze 

přizpůsobit, a proto je nutné, aby se s nimi seznámil (14). 

Sociální faktory 

Obecným sociálním faktorem, který je problém jak v České republice, 

tak i v ostatních státech, je stárnutí populace. Tento faktor se také týká i toho 

analyzovaného subjektu, a to jak z hlediska věkové struktury pracovníků 

tak i zákazníků. Podle údajů z ČSÚ byl v roce 2016 podíl obyvatel starších 65 let 

na celkové populaci 18,35 %. Zaměříme-li se na jihomoravský kraj, ve kterém 

analyzovaný podnik působí, tak tomu není jinak, podíl obyvatel starších 65 let se v roce 

2016 také pohyboval kolem 19 %. Podle prognóz by se měl podíl této skupiny populace 

nadále zvyšovat a počet seniorů tak bude kvůli demografické struktuře a pokračování 

v prodluţování střední délky ţivota růst. Analyzovaný podnik se však snaţí zaměřovat 

na zákazníky nejrůznějšího věku (tedy i obyvatele 65
+
) a nabízí jim širokou škálu 

produktů, coţ je jeho výhodou (33). 

Dalším sociálním faktorem a také problémem by mohla být ţivotní úroveň 

obyvatelstva. V případě jejího sníţení by podnik trpěl úbytkem zákazníků a tím 
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i poklesem trţeb, ovšem razantní zvýšení by mohlo také znamenat vysoký úbytek 

zákazníků, neboť by tato skupina měla větší zájem o luxusnější a draţší zboţí, proto 

by podnik měl věnovat pozornost i tomuto ukazateli (33). 

Legislativní faktory 

Legislativní faktory ovlivňují celé podnikatelské prostředí, upravují chování 

společností, jeţ se vţdy musí řídit podle platné legislativy státu. Mezi zákony, které 

analyzovanou společnost při provádění její činnosti významně ovlivňují, je moţné 

zařadit Zákon o obchodních korporacích, Nový občanský zákoník, Zákon o účetnictví, 

Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o dani z příjmu právnických osob, Zákoník 

práce, Zákon o ochraně spotřebitele aj. V těchto zákonech dochází neustále ke změnám, 

které negativně ovlivňují chod firem, a také je stále více administrativně zatěţují firmy.  

Hodně výrazně společnost ovlivňuje Zákon o dani z přidané hodnoty, protoţe 

jakákoliv změna daňových sazeb ovlivňuje cenu výrobků a sluţeb, s čímţ souvisí 

i chování zákazníků firmy. Od roku 2015 jsou platné tři sazby DPH – základní 21%, 

první sníţená 15% a druhá sníţená 10%. Pro plátce DPH je od 1. ledna roku 2016 

povinností podávat kontrolní hlášení, jehoţ podání upravuje novela zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. Toto hlášení musí být podáváno pouze elektronicky 

a ve formátu a struktuře, kterou stanovuje správce daně. Obsahuje základní informace 

o přijatých a vydaných daňových dokladech. Dále také od 1. ledna 2016 musí všichni 

plátci DPH podávat daňové přiznání v elektronické podobě – dosud byla výjimka 

pro fyzické osoby, jejichţ obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč a tyto osoby byly oprávněny podávat toto 

přiznání v listinné podobě (23, 24). 

Dále také v roce 2016 došlo v oblasti daně z příjmů a dalších navazujících zákonů 

ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a kaţdé další dítě. U druhého 

dítěte došlo ke zvýšení z 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně a u třetího a dalšího dítěte 

z 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně.  A byla zvýšena i minimální mzda z 9 200 Kč 

na 9 900 Kč (23).  

Na konci roku 2016 došlo také k zavedení jiţ předem avizované elektronické 

evidenci trţeb (EET), které zjednodušeně řečeno budou podléhat trţby: pocházející 

z podnikatelské činnosti a jeţ byly zároveň uhrazeny v hotovosti, šekem, směnkou, 
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platební kartou a jinými podobnými způsoby. EET nebude podléhat přímý převod 

z účtu na účet. Podnikatelé se budou k EET zapojovat postupně ve čtyřech fázích:  

 v 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací sluţby, 

 ve 2. fázi – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod,  

 ve 3. fázi – od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi 

(doprava, zemědělství, svobodná povolání), 

 ve 4. fázi – od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti (26). 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou charakterizovány makroekonomickými ukazateli, které 

mají podstatný vliv na celé podnikatelské prostředí. Firmy však tyto ukazatele nemohou 

téměř nijak ovlivňovat a jejich výsledky musí brát jako skutečnosti, kterým se musí 

přizpůsobit. Mezi podstatné ukazatele patří hrubý domácí produkt (HDP), vývoj inflace, 

míra nezaměstnanosti, měnový kurz, aj.  

Hrubý domácí produkt měří výkonnost celé ekonomiky daného státu. Dle ČSÚ 

(český statistický úřad) došlo v roce 2016 k nárůstu HDP o 2,4 %. Pro rok 2017 

se odhaduje, ţe by se růst mohl nepatrně zrychlit na 2,5 % a v roce 2018 by měl být také 

na 2,5%. K této předpovědi je však třeba přistupovat velmi opatrně, z pohledu struktury 

HDP je nejproblematičtějším faktorem dynamika investic. Dalším prvkem, který bude 

vývoj HDP tlumit, budou zřejmě ceny ropy a minerálních paliv – ty stále zůstávají 

oproti minulým letům na niţších úrovních, ovšem v roce 2017 se očekává jejich mírný 

nárůst (25). 

Průměrná míra inflace v roce 2016 dosáhla 0,7%, a oproti roku 2015 došlo k jejímu 

nárůstu. Tato hodnota je i přesto povaţována za poměrně nízkou a byla způsobena 

zejména protiinflačním působením ceny ropy. Pro rok 2017 se předpokládá zrychlení 

růstu spotřebitelských cen na 2,4 % a pro rok 2018 naopak pokles na 1,7 %. Vidíme 

tedy, ţe v roce 2017 by mělo dojít k překročení hranice 2 % (25). 

Míra nezaměstnanosti byla v roce 2016 rovna 4,0 % a v následujících letech by 

se měla pohybovat pod úrovní této hodnoty, s moţným poklesem aţ na 3,3 %. Tyto 

hodnoty jsou povaţovány za poměrně nízké, a proto je jejich další pokles velmi 

omezený. Velmi se také přibliţují přirozené míře nezaměstnanosti (25). 

Přehled všech důleţitých makroekonomických indikátorů a jejich predikce jsou 

v následující tabulce.  

http://www.etrzby.cz/cs/kdo-co-a-kdy
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Obrázek 9: Makroekonomické ukazatele 

Zdroj: Převzato ze (25) 

Politické faktory 

Politická situace v dané zemi je důleţitá asi pro kaţdou společnost, jelikoţ má dopad 

na mnohé ekonomické faktory. Mezi nejdůleţitější politické faktory patří stabilita 

vlády, politická nálada, stabilita země a také podpora obchodu. V posledních letech 

je vláda v naší republice poměrně nestabilní. Neustále se střídají vlivy pravicových 

a levicových názorů, coţ nemá na firmy příliš pozitivní dopad. Nemohou si dopředu 

do delšího časového období plánovat jednotlivé investice, ekonomické parametry apod. 

Na povrch také stále více vyplývají různé politické aféry týkající se korupce a nejistoty 

občanů. Vztahy České republiky se zahraničím jsou poměrně normalizované.  

Technologické faktory 

Technologický pokrok a moderní technologie jdou stále dopředu, a proto se musí 

kaţdá společnost snaţit drţet s tímto vývojem krok, aby dokázala poskytovat 

ty nejkvalitnější výrobky a sluţby a zajišťovala tím tak svoji dostatečnou 

konkurenceschopnost na daném trhu. Jde jak o modernizaci výrobních zařízení, tak 

i informační systémy které podnik vyuţívá. Kaţdý podnik by měl sledovat změny 

v odvětví, na kterém působí a snaţit se přizpůsobovat těm, které se ho přímo týkají. 

K tomu můţe společnost vyuţít i různé dotace, které jsou určeny právě k vývoji a vedou 

ke zvýšení kvality výrobků.  
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2.2.2 Analýza oborového okolí 

K analýze oborového okolí bude v této diplomové pouţit Porterův model pěti sil, 

který spojuje pět základních faktorů, jeţ mají zásadní vliv na společnost a odvětví, 

ve kterém podnik působí. Mezi těchto pět základních faktorů patří vyjednávací síla 

kupujících, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba substitutů, hrozba vstupu nových 

konkurentů a rivalita mezi podniky na daném trhu (12, 14). 

Vyjednávací síla kupujících 

Tato společnost má mnoho uskutečněných zakázek, se kterými souvisí také mnoho 

pozitivních referencí. Kromě širokého sortimentu výrobků poskytuje svým zákazníkům 

také doţivotní záruku pro všechny sekční garáţová vrata na komponenty, které jsou 

nejvíce namáhány (panty, vozíky, kolečka, lanka a kompletní těsnění vrat), dále také 

komplexní servis, který zahrnuje i servis pozáruční. Díky tomu si za dobu svého 

působení vybudovala rozsáhlou síť stálých zákazníků, se kterými se snaţí udrţovat 

velmi dobré vztahy. Mezi ně patří zejména BARUM CONTINENTAL Otrokovice, 

Hasičský záchranný zbor JM Kraje, auto prodejny: KIA Hodonín, HONDA Brno 

Řečkovice, SUZUKY Liberec, CITROEN Hodonín, FIAT Pohořelice, aj. a další 

podniky a také domácnosti, jeţ potřebují výrobky této firmy. Jelikoţ jsou odběrateli 

cíloví zákazníci, nedochází zde k vyjednávání ceny a slev, ty jsou stanovovány pomocí 

různých marketingových akcí a také sezónnosti (22). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Pro tuto společnost jsou důleţití hlavně dodavatelé materiálu, potřebného k výrobě 

a také dodavatelé strojů a zařízení, na kterých výroba probíhá. Vzhledem k tomu, 

ţe na trhu je velké mnoţství dodavatelů (jak materiálů, tak i strojů – nejsou aţ tak 

výjimečné), nemají dodavatelé prakticky ţádnou vyjednávací sílu. Společnost se snaţí 

nakupovat od stálých dodavatelů, ale v případě problémů by mohla vyuţít sluţeb 

od jiného a lépe vyhovujícího.  

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů pro tuto společnost zajisté existuj, neboť na trhu se objevuje celá 

řada výrobců s velmi obdobným sortimentem. Firma si tedy nikdy nemůţe být aţ tak 

zcela jista svými zákazníky a jejich loajalitou. Na trhu se například mohou objevit nové 
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technologie, nový materiál pro výrobu dveří, které by mohly zákazníky odlákat 

ke konkurenčním firmám. Avšak je třeba podotknout, ţe se firma snaţí stále více 

přizpůsobovat speciálním poţadavkům zákazníků a vyrábět produkty podle jejich 

návrhů a představ, a právě v těchto případech lze povaţovat hrozbu substitutů za téměř 

nulovou.  

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Z hlediska výrobního odvětví je vstup nových konkurentů poměrně omezený. 

Zejména je potřeba poměrně vysokého kapitálu do začátku podnikání, je také důleţité 

pořídit potřebné stroje a technologie, které nejsou aţ tak úplně dostupné pro všechny 

a v neposlední řadě je potřeba se vyrovnat s konkurenčním bojem na trhu a přinést 

do odvětví nový potenciál. Ovšem hrozba tu samozřejmě vţdy je, ale ne příliš velká 

(může například dojít k tomu, že podnik vyrábějící okna se dá i na výrobu vrat, 

a konkurence je na světě). V současné době ale existuje poměrně dost firem tohoto 

druhu podnikání, a proto se vstup nových konkurentů moc nepředpokládá, i kdyţ 

je třeba tomu vţdy věnovat pozornost.  

Rivalita mezi podniky na daném trhu 

Společnost G-mont s.r.o. působí na trhu jiţ 20 let, díky čemuţ jiţ dosáhla poměrně 

stabilního postavení. Má uţ celou řadu stálých zákazníků na území celé Jiţní Moravy, 

díky čemuţ konkurenci v tomto směru poměrně odolává. Neznamená to ale, ţe má 

na trhu nějaké dominantní postavení, konkurence pro ni existuje jako pro kaţdý jiný 

podnik. Kaţdá společnost chce přece vţdy získat právě daného zákazníka, a proto vţdy 

rivalita existuje.  

Za hlavního a hodně známého konkurenta na daném trhu a v oblasti podnikání 

můţeme označit společnost LOMAX s.r.o., která má své sídlo na Jiţní Moravě 

v Bořeticích. Společnost byla zaloţena v roce 1992 a na trhu je tedy jiţ 25 let. Má 

celkem 80 poboček jak v České republice, tak i na Slovensku. Jde o kvalitní českou 

výrobu, kde se firma snaţí si vše vyrábět sama, ovšem bez dodavatelů některých 

komponentů se neobejde. Hodně se také zaměřuje na evropské firmy, které splňují 

normy a legislativy EU (32). 
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2.2.3 Analýza vnitřního potenciálu 

V této části diplomové práce bude analyzován vnitřní potenciál podniku, a to pomocí 

analýzy 7S faktorů. Tato analýza slouţí k identifikaci kritických faktorů úspěchu 

společnosti, které působí uvnitř podniku. Patří sem strategie, struktura, systém řízení, 

styl řízení, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty (13). 

Strategie 

Tento podnik bych spíše zařadila mezi střední podniky, jelikoţ je vlastněn jediným 

společníkem, který je zároveň i jednatelem. Podnik v ţádné dokumentaci nemá přesně 

specifikovanou strategii. Strategie tedy vyplývá z postupu a představ majitele a ředitele. 

Dlouhodobým cílem je jistě udrţet si stávající podíl na trhu, nalézt další příleţitost 

pro jeho rozšíření a také dosahování určitých konkurenčních výhod. V tomto oboru 

podnikání můţeme hovořit o poměrně velké konkurenci. Firma se proto snaţí vyhovět 

všem technickým a montáţním poţadavkům, a tím tak co nejvíce uspokojit svého 

zákazníka a jeho speciální poţadavky. S tím také souvisí nabízení skvělé kvality všech 

výrobků za rozumnou cenu. V rámci zkvalitňování sluţeb tato firma otevřela také        

e-shop a nabízí špičkový záruční a pozáruční servis.  

Struktura 

Vzhledem k tomu, ţe se nejedná o příliš velký podnik, tak jeho struktura není sloţitá. 

Majitel podniku, je jediným společníkem a zároveň jednatelem společnosti. Představuje 

tedy zároveň vedení podniku. Ve společnosti jsou pak dále 3 úseky – technický, 

obchodní a administrativní. Obchodní úsek má na starosti marketing, také komunikaci 

se zákazníky, oceňování objednávek, aj. Administrativní oddělení se zabývá přijímáním 

objednávek, jejich evidencí apod. Technický úsek je zodpovědný za výrobu, servis, 

reklamace, montáţ apod. Dále je pak najímá účetní, která má na starosti daně, mzdy atd. 

Systém řízení 

Tato společnost nemusí vzhledem ke své velikosti nějak přehnaně investovat 

do velkého mnoţství informačních systémů. Vyuţívá informační systém pro evidenci 

jednotlivých objednávek a také pro zpracování návrhu na základě poţadavku zákazníka. 

Dále pouţívá systém pro provádění kalkulace těchto návrhů a také pro nákres jejich 
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technického řešení. Pro dílčí činnosti pouţívá také v menší míře další programové 

vybavení.  

Styl řízení 

V této společnosti je praktikován spíše demokratický styl řízení. Důleţitá rozhodnutí 

má na starosti jednatel, který ale nemá problém domluvit se s ostatními pracovníky 

na nejlepším moţném řešení. Vztahy mezi vedením i pracovníky jsou upřímné, 

v podniku panuje přátelská atmosféra a všichni mají stanoveny své pravomoci a rozsahy 

svých činností. Dobře zde také funguje komunikace mezi nadřízenými a podřízenými. 

Spolupracovníci 

Většina spolupracovníků je ve firmě delší dobu a jsou k ní loajální. Pracovníci jsou 

proškolováni, práci provádí pečlivě a na co nejvyšší úrovni. Na pracoviště panuje 

přátelská atmosféra, kolektiv je dobrý, komunikace mezi pracovníky funguje a všichni 

se vzájemně respektují. Mzdy mají stanoveny fixně, ale v případě příznivých 

hospodářských výsledků jsou jim udělovány odměny za dobře vykonanou práci. 

Při přijímání zaměstnanců se podnik zaměřuje na vhodnou kvalifikaci a také praxi 

v oboru, čímţ se snaţí co nejvíce eliminovat riziko fluktuace pracovníků z důvodu 

nezvládání svých pracovních povinností.  

Schopnosti 

Pracovníci jsou ve svém oboru proškoleni, mají dostatečné odborné znalosti a firma 

tak můţe nabízet vysoce kvalitní výrobky. Díky odborným znalostem a schopnostem 

se přizpůsobovat mohou také uspokojovat i ty nejrůznější poţadavky zákazníků. 

Coţ je velmi silnou stránkou této společnosti. 

Sdílené hodnoty 

Jiţ dlouholetým mottem společnosti je: „Příležitostí máte mnoho, spokojenost 

u jednoho“. Společným cílem ve firmě je tedy dosáhnout spokojenosti u zákazníků 

a jejich udrţení a loajalita ke společnosti. To zajišťují zejména odpovědným přístupem 

k zákazníkovi – tedy aby obdrţel zboţí v perfektním stavu, v případě poruchy zajišťují 

špičkový servis v rámci reklamace, ale i pozáruční servis, nabízí vysokou kvalit svých 

výrobků za rozumnou cenu, poskytují zdarma ocenění poţadavků zákazníků. Podnik 
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se také snaţí být co nejvíce obezřetný k ţivotnímu prostředí – například při likvidaci 

odpadu (22).  

2.2.4  Analýza relevantního trhu a trţního podílu 

Cílem této analýzy je určit velikost a vývoj trhu, na kterém tato firma působí. Bude 

se jednat o trh, který dle klasifikace CZ – NACE spadá do kategorie 26. Výroba 

počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, a to konkrétně 26.4 

(dohledáno na stránkách ČSÚ dle IČO podniku). Oddíl CZ-NACE 26 se dlouhodobě 

řadí mezi velmi významná odvětví zpracovatelského průmyslu, patří mezi důleţité 

dodavatele pro ostatní průmyslová odvětví – zejména pro strojírenství a automobilový 

průmysl. Toto odvětví zahrnuje pracovně náročné výroby i vysoce produktivní 

automatizované výroby. Skupina CZ-NACE 26.4 představuje výrobu spotřební 

elektroniky. Dále však do činnosti podniku patří dle CZ-NACE také skupina 

25.72 Výroba zámků a kování, 47.78 Ostatní maloobchod s novým zboţím 

ve specializovaných prodejných, 95.2 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převáţně 

pro domácnost (33). 

Tato společnost se pohybuje pouze na tuzemském trhu, coţ nám usnadňuje volbu 

relevantního trhu. Pro potřeby této diplomové práce bude uvaţováno, ţe relevantním 

trhem pro tuto společnost je trh CZ-NACE 26. V níţe uvedené tabulce č. 7 jsou 

uvedeny trţby za výrobky a sluţby v tis. Kč za období 2010-2014, a to jak relevantního 

trhu, tak také analyzované společnosti. Na základě těchto trţeb je pak vypočten trţní 

podíl této společnosti, jako podíl trţeb podniku na celkových trţbách relevantního trhu.  

Tabulka 7: Relevantní trhu a trţní podíl firmy 

 

 

 

 

 

 

 

Z výsledků v tabulce č. 7 je zřejmé, ţe trţby podniku za dané období převáţně rostly 

(průměrné tempo růstu za toto období představovalo 6,88 %). K poklesu došlo pouze 

Rok 
Relevantní 

trh (v tis. Kč) 

Tempo 

růstu trhu 

Trţní podíl 

firmy 

Trţby 

firmy      

(v tis. Kč) 

Tempo 

růstu trţeb 

firmy 

Průměrné 

tempo růstu 

trţeb firmy 

2010 262 023 995 - 0,01072 % 28 089 - 

6,88% 

2011 280 935 867 7,22 % 0,01017% 28 568 1,71 % 

2012 282 189 331 0,45 % 0,01187 % 33 499 17,26 % 

2013 255 181 317 - 9,57 %   0,01287 % 32 836 -1,98 %  

2014 291 887 048 14,38% 0,01243 % 36 289 10,52 % 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (27, 28, 29, 30, 31) 
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v roce 2013, kdy se trţby sníţily o necelá 2 %. Naprosto stejný vývoj měly i trţby 

celého oddílu, u kterých došlo k poklesu také v roce 2013, a to 9,57 %. 

2.3 Finanční analýza 

Hlavním důvodem, proč je při oceňování podniku prováděna finanční analýza, 

je prověření finančního zdraví podniku, na jehoţ základě bude v další části diplomové 

práce zpracován finanční plán, pomocí kterého je následně stanovována výnosová 

hodnota. Veškeré údaje potřebné ke zpracování této analýzy jsou získány z účetních 

závěrek podniku – tedy z rozvahy a výkazu zisku a ztrát za období od roku 2010-2014. 

Nejprve bude provedena horizontální a vertikální analýza, analýza rozdílových 

ukazatelů, analýza ukazatelů likvidity, rentability, aktivity, zadluţenosti a souhrnné 

hodnocení pomocí Altmanova indexu a Indexu IN01. 

2.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato analýza v sobě zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. Horizontální analýza 

obsahuje absolutní a relativní změny jednolitých poloţek rozvahy a výkazu zisku 

a ztrát. Vertikální analýza vyjadřuje procentní podíl jednotlivých poloţek účetních 

výkazů ke zvolené základně.  

Horizontální analýza aktiv 

Tabulka 8: Horizontální analýzy aktiv 

 

Z tabulky č. 8 je zřejmé, ţe celková aktiva měla po celé sledované období spíše 

kolísavý charakter. V roce 2011, 2013 a 2014 došlo k jejich nárůstu a v roce 2012 

naopak k poklesu.  V roce 2011 a 2013 činil nárůst v relativním vyjádření téměř 30 % 

a v roce 2014 šlo pouze o 0,40 %, nárůst byl v roce 2011 způsoben zejména zvýšením 

dlouhodobého majetku. V letech 2013 a 2014 byl příčinou nárůstu oběţný majetek, 

na kterém se výrazně podílely krátkodobé pohledávky a také zásoby. Stálá aktiva jsou 

u tohoto podniku tvořena pouze dlouhodobým hmotným majetkem, ten v roce 2011 

Vybrané poloţky 

aktiv 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

AKTIVA CELKEM 3814 28,88 - 421 - 2,47 4712 28,39 85 0,40 

Stálá aktiva 3360 36,13 294 2,32 - 229 - 1,77 151 11,87 

Oběţná aktiva 408 10,64 - 722 - 17,01 4375 124,22 163 2,06 

Zásoby 301 323,66 - 96 - 24,37 736 246,98 - 1030 - 99,61 

Krátkodobé pohled.  - 353 - 14,53 - 182 - 8,76 3387 178,73 304 5,76 

Krátk. fin. majetek 460 35,03 - 444 - 25,04 252 18,96 889 56,23 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (40) 
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a 2012 rostl, následně v roce 2013 došlo k jeho poklesu, ale v roce 2014 opět jeho 

hodnota rostla. Největší nárůst byl v roce 2011, a to o 36 %. Vývoj oběţných aktiv byl 

stejný jako vývoj stálých aktiv – tedy také spíše kolísavý. Nejprve došlo k nárůstu 

oběţných aktiv o 10,64 %, ten byl způsoben zejména nárůstem zásob a krátkodobého 

finančního majetku. Následně pak v roce 2012 došlo k poklesu o 17 %, a to hlavně díky 

poklesu krátkodobých pohledávek. V roce 2013 následoval opět nárůst, který můţeme 

povaţovat za poměrně velký – šlo o nárůst o téměř 125 %, coţ měla na svědomí 

zejména rostoucí hodnota krátkodobých pohledávek a také zásob. Poslední sledovaný 

rok byl rokem mírného nárůstu o 2 %, kdy rostly jak krátkodobé pohledávky, 

tak i krátkodobý finanční majetek. U vývoje krátkodobých pohledávek můţeme vidět, 

ţe v prvních dvou sledovaných letech jejich hodnota klesla. V roce 2013 

se to ale změnilo, a došlo k nárůstu hodnoty těchto pohledávek o téměř 200 %. 

V posledním sledovaném roce pohledávky mírně narostly o necelých 6 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontální analýza pasiv 

Tabulka 9: Horizontální analýza pasiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (40) 

Vybrané poloţky 

pasiv 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

PASIVA CELKEM 3814 28,88 - 421 - 2,47 4712 28,39 85 0,40 

Vlastní kapitál 492 9,02 627 10,54 310 4,71 5111 74,22 

VH minulých let 1048 25,36 494 9,53 626 11,03 309 4,90 

VH běţného ÚO - 611 - 55,34 133 26,98 - 316 - 50,48 804 259,35 

Cizí zdroje 3469 45,19 - 1066 - 9,56 4308 42,74 - 4733 - 32,90 

Dlouhodobé závaz. 453 300 284 47,02 -169 -19,03 - 3 - 0,42 

Krátkodobé závaz. 2477 33,62 - 724 - 7,35 4547 49,85 - 4730 - 34,61 

Bankovní úvěry   539 343,31 - 626 - 894,29 - 70 - 100 0 0 

Graf 1: Vývoj vybraných poloţek aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Není jistě ţádným překvapením, ţe vývoj celkových pasiv je shodný s vývojem aktiv 

společnosti. Vývoj pasiv ovlivňuje zejména vlastní kapitál a cizí zdroje. Při pohledu 

na vývoj vlastního kapitálu vidíme, ţe jeho hodnoty po celé sledované období rostly. 

Hlavní příčinou nárůstu byl zejména zvyšující se výsledek hospodaření z minulých let. 

Vlastní kapitál dosáhl největšího nárůstu v roce 2014, a to o 74 % (5111 tis. Kč). 

Výsledek hospodaření běţného účetního období měl naopak kolísavý charakter, kdy 

nejprve v roce 2011 došlo k jeho poklesu o 55 %, následně pak ale v roce 2012 vzrostl 

o 27 %, ale rok 2013 znamenal opět pokles o 50 % a poslední rok přinesl enormní 

nárůst o necelých 260 % (804 tis. Kč). Podíváme-li se na vývoj cizích zdrojů, je zřejmé 

ţe hodnoty nabývaly kolísavého trendu. V roce 2011 došlo k jejich nárůstu o 45 %, 

jejichţ příčinou bylo zejména zvýšení krátkodobých závazků o 2477 tis. Kč. Rok 2012 

byl rokem poklesu, a to o skoro 10%, kdy tento pokles zapříčinilo sníţení bankovních 

úvěrů a výpomocí o 626 tis. Kč. V roce 2013 ale opět došlo k nárůstu cizích zdrojů 

o 43 %, a to opět kvůli nárůstu hodnoty krátkodobých závazků. Poslední sledovaný rok 

byl ale rokem poklesu o 33%, který způsobil pokles hodnoty krátkodobých závazků 

o 35 % (4730 tis. Kč). Za povšimnutí stojí také vývoj bankovních úvěrů a výpomocí, 

jejichţ hodnota nejprve v roce 2011 obrovsky narostla o 343 %, coţ způsobil zejména 

úvěr na výstavbu haly. V dalším roce zase hodnota úvěrů velmi poklesla o 626 tis. Kč. 

V následujících dvou letech uţ podnik nevykazoval bankovních úvěrů ţádné hodnoty, 

coţ znamená, ţe uţ se povedlo všechny zaplatit.  

 

Graf 2: Vývoj vybraných poloţek pasiv 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tabulka 10: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

Na základě tabulky č. 10 je patrné, ţe hodnoty výkonové spotřeby se vyvíjely 

poměrně pozitivně, tedy ţe ve sledovaném období od roku 2010 do roku 2014 spíše 

rostly. V letech 2011 a 2012 došlo k nárůstům výkonové spotřeby nejprve o 1,71 % 

a následně o 17,26 %. V roce 2013 došlo k mírnému poklesu o 1,98 % (663 tis. Kč). 

V posledním sledovaném roce došlo ale opět k navýšení o 5,83 % na hodnotu 

36 289 tis. Kč. Osobní náklady se vyvíjely velmi podobně jako výkonový spotřeba, 

v prvních dvou letech jejich hodnoty rostly, v roce 2013 došlo k jejich poklesu o 5 %, 

a to zejména kvůli sníţení počtu zaměstnanců z 19 na 18. Rok 2014 však znamenal opět 

nárůst osobních nákladů o 9,05 %. Provozní výsledek hospodaření se v průběhu 

sledovaného období střídavě měnil. V roce 2010 došlo nejprve k jeho poklesu 

o 46,52 %, následující rok byl rokem nárůstu o 18 % (137 tis. Kč). V roce 2013 však 

opět došlo k poklesu o necelých 60 %, a to zejména díky sníţení osobních nákladů 

a také ostatních provozních nákladů. Rok 2014 představoval nárůst o 288 %, který 

způsobilo hlavně zvýšení výkonové spotřeby. Podíváme-li se na vývoj finančního 

výsledku, zjistíme, ţe ve sledovaném období měl převáţně klesající tendenci. Pouze 

v roce 2013 došlo k jeho nárůstu, a to o 122,5 % (147 tis. Kč) a dostal se do kladných 

hodnot. V ostatních letech nabýval finanční výsledek hospodaření záporných hodnot 

a docházelo k jejich poklesům. Největší pokles nastal v roce 2014, kdy se hodnota 

finančního VH sníţila o 281 %. Výsledek hospodaření běţného účetního období měl 

naopak kolísavý charakter, kdy nejprve v roce 2011 došlo k jeho poklesu o 55 %, 

následně pak ale v roce 2012 vzrostl o 27 %, ale rok 2013 znamenal opět pokles o 50 % 

a poslední rok přinesl enormní nárůst o necelých 260 % (804 tis. Kč). 

 

Vybrané 

poloţky VZZ 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Výkonová spotřeba 479 1,71 4931 17,26 - 663 - 1,98 1753 5,83 

Osobní náklady 91 2,51 418 11,23 - 195 - 4,71 357 9,05 

Provozní VH - 662 - 46,52 137 18,00 - 534 - 59,46 1050 288,46 

Finanční VH - 61 - 105,17 -1 - 0,84 147 122,5 - 76 - 281,5 

VH za běţ. činnost - 611 - 55,34 133 26,98 - 316 - 50,48 804 259,35 

VH za ÚO - 611 - 55,34 133 26,98 - 316 - 50,48 804 259,35 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (40) 
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Vertikální analýza aktiv 

Tabulka 11: Vertikální analýza aktiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky č. 11 je patrné, ţe aktiva této společnosti jsou převáţně tvořena stálými 

aktivy. Tento fakt nám umoţňuje zařadit tento podnik mezi kapitálově těţké podniky, 

coţ obecně vyjadřuje větší zaměření podniku na výrobní činnost neţ na obchodní 

činnost. Můţeme vidět, ţe podíl stálých aktiv se v prvních třech sledovaných letech 

postupně zvyšuje a drţí se nad hranicí 70 %. V roce 2013 dochází ke změně, tedy 

k poklesu podílu stálých aktiv v podniku o necelých 18 %. Poslední sledovaný rok 

ale znamenal opět nárůst, a to na 60 %. Tato společnost nemá ţádný dlouhodobý 

nehmotný ani finanční majetek, a proto jsou stálá aktiva tvořena pouze dlouhodobým 

majetkem hmotným – tam patří zejména administrativní budova, sklad. U oběţných 

aktiv je vývoj téměř přesně opačný, jejich podíl v letech 2010 – 2012 postupně klesá. 

Zlom nastává v roce 2013, kdy dochází k jeho nárůstu na 37,06 % a v následujícím roce 

2014 také jeho podíl roste, ovšem poměrně málo. Největší podíl na oběţných aktivech 

mají krátkodobé pohledávky, jejichţ vývoj přesně kopíruje vývoj oběţných aktiv, tedy 

v prvních 3 sledovaných letech jejich podíl klesá a zlom nastává opět v roce 2013, 

od kterého podíl začíná růst.  

 

 

 

 

 

 

Vybrané poloţky 

aktiv 

2010 2011 2012 2013 2014 

podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Stálá aktiva 70,42 74,38 78,04 59,71 60,18 

Oběţná aktiva 29,05 24,94 21,22 37,06 37,67 

Zásoby 0,70 2,32 1,80 4,85 0,0002 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 18,40 12,20 11,42 24,79 26,11 

Krátkodobý fin. majetek 9,95 10,42 8,00 7,42 11,54 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (40) 
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Vertikální analýza pasiv 

Tabulka 12: Vertikální analýza pasiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po provedení vertikální analýzy je moţné vidět, ţe ve větší části sledovaného období 

jsou celková pasiva tvořena cizími zdroji. Těmito zdroji je tedy podnik financován, 

coţ pro něj zase aţ tak výhodné není, jelikoţ musí být schopen je včas a řádně splácet. 

Podíl vlastního kapitálu nabývá ve sledovaném období kolísavého trendu. Nejmenší 

podíl vlastního kapitálu vidíme v roce 2013, kdy šlo pouze o 32,31 %, naopak největší 

podíl a poměrně velké zvýšení oproti roku 2013 vidíme v roce 2014, a to 56,07%. 

Na změnách podílu vlastního kapitálu se nejvíce podílí vývoj výsledku hospodaření 

z minulých let, který je také kolísavý. Jeho největší podíl na celkových pasivech byl 

dosaţen v roce 2012 a to 34,19 %, nejniţší pak v roce 2013, kdy tento podíl poklesl 

na 29,57 %. Není jistě překvapením, ţe vývoj podílu cizích zdrojů je zcela opačný 

od vývoje vlastního kapitálu. Za zmínku stojí roky 2013 a 2014, kdy v prvním z nich 

dosahovaly cizí zdroje podílu aţ 67,51 %, coţ je hodnota za doporučovanou hranicí 

(ta je 50 – 60 %). V druhém pak došlo k markantnímu poklesu a podíl cizích zdrojů uţ 

tvořil pouze 45,12 %. Na cizích zdrojích mají největší podíl krátkodobé závazky, jejichţ 

vývoj je totoţný s vývojem cizích zdrojů. Za povšimnutí také stojí vývoj podílu 

bankovních úvěru, který v roce 2011 narostl na 4,09 %, v následujícím roce uţ však byl 

pouze 0,42 % a v posledních dvou sledovaných letech uţ byl tento podíl nulový.  

2.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouţí hlavně k analýze a řízení finanční situace podniku, 

kde se orientují především na jeho likviditu. V rámci jejich analýzy byl proveden 

výpočet čistého pracovního kapitálu a čistých pohotových peněţních prostředků.  

Vybrané poloţky pasiv 
2010 2011 2012 2013 2014 

podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % podíl v % 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 41,32 34,95 39,62 32,31 56,07 

VH minulých let 31,30 30,44 34,19 29,57 30,89 

VH běţného ÚO 8,36 2,90 3,77 1,45 5,21 

Cizí zdroje 58,13 65,48 60,72 67,51 45,12 

Dlouhodobé závazky 1,15 3,55 5,35 3,37 3,35 

Krátkodobé závazky 55,79 57,84 54,95 64,14 41,77 

Bankovní úvěry  1,19 4,09 0,42 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (40) 
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Tabulka 13: Analýza rozdílových ukazatelů 

 

 

 

 

 

Po provedené analýze můţe v tabulce č. 13 vidět, ţe ČPK byl vypočítán pro 

2 přístupy – manaţerský a investorský. Manaţerský přístup je zaměřen na vyjádření 

financování oběţných aktiv – čím je tento ČPK vyšší, tím více je podnik solventní. 

Z tabulky je však vidět, ţe hodnoty tohoto ČPK se pohybují po celé sledované období 

v záporných číslech a od roku 2010 do roku 2013 se jeho hodnota stále více propadá. 

Výjimkou je pouze rok 2014, kdy došlo ke zlepšení a nárůstu, avšak i přes to jde stále 

o záporné číslo. Záporné hodnoty značí, ţe majetek této společnosti je převáţně 

financován z krátkodobých finančních zdrojů. Investorský přístup k ČPK nám udává 

rozsah, ve kterém je moţné zaměnit draţší dlouhodobé zdroje za levnější krátkodobé. 

I u tohoto přístupu jsou hodnoty po celé sledované období v záporných hodnotách 

a nejlepší jsou opět v roce 2014. Nejinak tomu je i u hodnot čistých pohotových 

peněţních prostředků, ty se opět ve všech sledovaných letech pohybují v záporných 

číslech, ze nichţ můţeme dospět k závěru, ţe podnik nemá po celé sledované období 

dostatek finančních prostředků (v hotovosti i na účtech) k tomu, aby byl schopen včas 

pokrýt své veškeré krátkodobé závazky. 

2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Jedná se o ukazatele, díky kterým můţeme velmi snadno dosáhnout základního 

obrazu firmě. Z tohoto důvodu patří mezi nejpouţívanější a velmi oblíbené. Byla zde 

provedena analýza likvidity, rentability, aktivity a zadluţenosti. 

Ukazatele likvidity 

Tabulka 14: Analýza ukazatelů likvidity 

 

 

 

 

 

Rozdílové ukazatele 
v tisících Kč 

2010 2011 2012 2013 2014 

Manaţerský přístup k ČPK - 3532 - 5601 - 5599 - 5771 -878 

Investorský přístup k ČPK - 3692 - 6107 - 5490 - 5120 -163 

Čisté pohotové prostředky -3532 -5601 -5599 -5771 -878 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (40) 

Ukazatele likvidity 2010 2011 2012 2013 2014 

Běţná likvidita 0,52 0,43 0,39 0,58 0,90 

Běžná likvidita odvětví 0,47 0,47 1,54 1,92 2,03 

Pohotová likvidita 0,51 0,39 0,35 0,50 0,90 

Pohotová likvidita odvětví 0,35 0,33 1,25 1,58 1,7 

Okamţitá likvidita 0,18 0,18 0,15 0,12 0,28 

Okamžitá likvidita odvětví 0,07 0,08 0,2 0,18 0,14 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (34, 40)  
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Hodnoty běţné likvidity by se měly pohybovat v rozmezí 1,6 a 2,5. Z vypočtených 

hodnot v tabulce však vidíme, ţe tomu tak není ani v jednom sledovaném roce. V roce 

2011 a 2012 dochází k poklesu a hodnota běţné likvidity se dostává aţ na hodnotu 0,39. 

Rok 2013 znamená jakýsi zlom, od kterého dochází k jejímu nárůstu, který pokračuje 

i v roce 2014 a hodnota běţné likvidity se zde dostává na 0,9. Podíváme-li 

se na pohotovou likviditu, tak u té se doporučují hodnoty od 0,7 do 1. Ukazatel 

pohotové likvidity stejně jako ten předchozí do roku 2012 klesal, v roce 2013 však 

došlo k obratu a jeho hodnota začala narůstat. V roce 2014 uţ se pohotová likvidita 

dostává do meze doporučených hodnot a nabývá hodnoty 0,9. Nejhoršího výsledku 

tento ukazatel dosáhl v roce 2012. Posledním ukazatelem likvidity je likvidita okamţitá. 

Pro ni se doporučená hodnota pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,5. Ani tento ukazatel není 

výjimkou a po většinu sledovaného období se jeho hodnoty pohybují pod doporučeným 

rozmezím. Výjimkou je zde pouze rok 2014, ve kterém se hodnota okamţité likvidity 

dostala na 0,28 a tím i do doporučeného rozmezí. Závěrem je třeba k těmto ukazatelům 

říci, ţe se jejich hodnoty po větší část období nachází pod doporučenými hodnotami. 

Podnik tedy nemá dostatečné mnoţství likvidních prostředků k tomu, aby bez problémů 

pokryl své závazky. Z tabulky č. 14 je dále patrné, ţe hodnoty ukazatelů likvidity 

odvětví, ve kterém se podnik pohybuje, jsou v prvních dvou sledovaných letech vţdy 

niţší neţ hodnoty ukazatelů likvidity společnosti. Od roku 2012 jiţ však hodnoty 

ukazatelů v odvětví dosahují lepších výsledků neţ u společnosti a také se dostávají 

do intervalu doporučených hodnot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Vývoj ukazatelů likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Ukazatele rentability 

Tabulka 15: Analýza ukazatelů rentability 

 

 

 

 

 

 

Pomocí těchto ukazatelů se měří schopnost podniku dosahovat zisku, a to na základě 

investovaného (vloţeného) kapitálu. Ukazatel ROA značí produkční cílu podniku, tedy 

vypovídá o celkové efektivnosti podniku ve vyuţívání vlastních aktiv. Pro tento 

ukazatel se doporučují hodnoty kolem 10 %, těch jak vidíme, není dosaţeno ani 

v jednom sledovaném roce. Vývoj tohoto ukazatele ve sledovaném období můţeme 

označit za kolísavý. Nejlepší hodnoty dosahoval v roce 2010 (8,36 %), nejhorší pak 

v roce 2013 (1,45 %). Ukazatel ROA klesal zejména z důvodu poklesu VH po zdanění 

a zvyšování hodnoty celkových aktiv. Při srovnání tohoto ukazatele s ukazatelem ROA 

v daném odvětví, tak v letech 2010 – 2012 dosahuje podnik lepších výsledků, následně 

se to ale v roce 2013 a 2014 obrací a ukazatel ROA v odvětví se dostává aţ na hodnotu 

10,09 %. Ukazatel ROE měří výnosnost vlastního kapitálu a je důleţitý zejména 

pro vlastníky podniku. Ve zdravém podnik by mělo platit, ţe hodnoty ukazatele ROE 

by měly být vyšší neţ u ukazatele ROA. Toto pravidlo, jak můţeme vidět z tabulky 

č. 15, platí v tomto podniku ve všech sledovaných letech. Ukazatel ROE má velmi 

podobný vývoj jako předchozí ukazatel, v průběhu sledovaného období hodnoty kolísají 

a opět nejlepšího výsledku dosahuje v roce 2010 (20,23 %). Opět stejně jako 

u ukazatele ROA platí, ţe ukazatel ROE podniku je v prvních třech sledovaných letech 

lepší neţ ROE v odvětví. Klíčovým je opět rok 2013, od kterého se hodnoty ukazatele 

ROE v odvětví zlepšily a převyšují tak ukazatel ROE společnosti. Posledním měřeným 

ukazatelem je ROS, který je vyjádřením ziskové marţe podniku. Hodnoty tohoto 

ukazatele se pohybovaly v rozmezí od 0,9 % do 3,64 % a jejich vývoj byl totoţný 

s vývojem dvou předchozích ukazatelů. Nejlepší hodnotu tento ukazatel opět vykazoval 

v prvním sledovaném roce, kdy 1 Kč trţeb přinesla společnosti 3,64 haléřů zisku.  

 

Ukazatele rentability 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA (v %) 8,36 2,90 3,77 1,45 5,21 

ROA odvětví (v %) -20,79 -20,39 -1,13 2,99 10,09 

ROE (v %) 20,23 8,29 9,52 4,5 9,28 

ROE odvětví (v %) 0,00 0,00 -4,62 6,74 20,49 

ROS (v %) 3,64 1,62 1,77 0,90 2,92 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (34, 40)  
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Ukazatele aktivity 

Tabulka 16: Analýza ukazatelů aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto ukazatele se pouţívají ke zjišťování efektivnosti hospodaření podniku se svým 

majetkem. Ukazatel obratu celkových aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí v 

trţby za daný časový úsek a měl by nabývat hodnot od 1,6 do 3. Z uvedené tabulky 

vidíme, ţe téměř po celé sledované období je doporučených hodnot u tohoto ukazatele 

dosahováno. Menší výjimkou je pouze rok 2013, kdy ukazatel dosahuje hodnoty 1,54, 

coţ ale není třeba povaţovat za obrovský problém, jelikoţ se tato hodnota příliš 

nevzdaluje od hodnoty 1,6. Můţeme tedy říci, ţe podnik po celé období vyuţívá svůj 

kapitál poměrně efektivně. Podíváme-li se na hodnoty tohoto ukazatele v daném 

odvětví, vidíme, ţe hodnoty jsou velmi podobné jako u ukazatele sledovaného podniku. 

Doba obratu zásob udává dobu, po kterou jsou zásoby vázány v podniku, neţ dojde 

k jejich spotřebě nebo prodeji. Doporučuje se, aby se hodnoty v jednotlivých letech 

sniţovaly. Toto doporučení však u této společnosti není příliš dodrţeno, k poklesu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 

Ukazatele aktivity 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat celkových aktiv  2,13 1,68 2,02 1,54 1,70 

Obrat celkových aktiv odvětví 3,6 2,68 2,32 1,97 1,95 

Doba obratu zásob (dny) 1,21 5,03 3,25 11,49 0,04 

Doby obratu zásob odvětví (dny) 18,78 31,85 23,24 26,78 26,04 

Doba obratu pohledávek (dny) 31,58 26,54 20,65 58,71 56,18 

Doba obratu pohledávek odvětví (dny) 44,74 56,67 82,2 107,07 119,49 

Doba obratu závazků (dny) 95,74 125,78 99,38 151,93 89,90 

Doba obratu závazků odvětví (dny) 155,01 216,88 78,09 77,41 73,11 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (34, 40) 

Graf 4: Vývoj ukazatelů rentability 
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dochází pouze v letech 2012 a 2014. V roce 2014 také tento ukazatel dosahuje své 

nejniţší hodnoty, a to 0,04 dnu. V ostatních sledovaných letech se hodnoty zvyšovaly. 

Při porovnání hodnot ukazatele s ukazatelem odvětví, vidíme, ţe v odvětví bylo 

ve všech letech dosahováno vyšších hodnot a hodnoty vykazovaly kolísavý trend. 

Úkolem doby obratu pohledávek je vyjádřit počet dnů, po které podnik čeká  zaplacení 

pohledávek. Opět se u tohoto ukazatele doporučuje klesající trend. Hodnoty ukazatele 

klesají pouze do roku 2012, v tom také nabývá tento ukazatel své nejniţší hodnoty, 

a to 20,65 dnů. V letech 2013 a 2014 však dochází k narůstání, které se dostává 

aţ na hodnotu 58,71 dnů. To tedy znamená, ţe v roce 2013 musí podnik čekat na platby 

od zákazníků průměrně 59 dnů, coţ je celkem dlouhá doba a podnik pak nemůţe být 

dostatečně efektivní. Hodnoty tohoto ukazatele v odvětví dosahují ve všech letech téměř 

2x větších hodnot, neţ je tomu u podnikového ukazatele. Tyto hodnoty po celé 

sledované období nabývají rostoucí trend. Posledním ukazatelem aktivity je doba obratu 

závazků, ten nám vyjadřuje dobu, po kterou podnik odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům. Hodnoty tohoto ukazatele by měly být alespoň na úrovni hodnot 

ukazatele předchozího. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe po celé sledované období 

dosahoval tento ukazatel vyšších hodnot neţ ten předchozí a měl kolísavý charakter. 

Nejvyšší hodnota byla zjištěna v roce 2013, kdy podnik po dobu 152 dnů vyuţíval 

bezplatný úvěr, kdy odkládal platbu faktur svým dodavatelům. Naopak nejniţší hodnoty 

bylo dosaţeno v posledním roce, kdy šlo o 90 dnů. Hodnoty tohoto ukazatele v odvětví 

mají opačný vývoj jako u podniku. Od roku 2011 dochází k jejich poklesu, 

aţ na hodnotu 73,11 dnů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 
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Graf 5: Vývoj ukazatelů aktivity 
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Tabulka 17: Analýza ukazatelů zadluţenosti 

 

 

 

 

Ukazatele zadluţenosti slouţí k vyjádření vztahu mezi vlastními a cizími zdroji 

financování. Ukazatel celkové zadluţenosti by měl dosahovat hodnot mezi 30 % 

a 60 %. Z vypočtených hodnot tohoto ukazatele můţe říci, ţe podnik si po celé 

sledované období drţí poměrně slušnou úroveň zadluţenosti. Ta se nad doporučené 

rozmezí dostala pouze v roce 2011 a 2013, v ostatních letech se drţela pod hranící 

60 %. Nárůst zadluţenosti byl způsoben zejména zvýšením cizích zdrojů, na kterých 

se nejvíce podílely krátkodobé závazky. Koeficient samofinancování je brán jako 

doplňkový ukazatel k ukazateli zadluţenosti a udává míru, do níţ jsou aktiva podniku 

financována z vlastního kapitálu. Součtem ukazatele zadluţenosti a koeficientu 

samofinancování bychom měli dostat cca 1. Koeficient samofinancování měl 

ve sledovaném období přesně opačný vývoj jako předchozí ukazatel. Nejvyššího pokrytí 

aktiv podniku vlastním kapitálem dosáhla tato společnost v posledním sledovaném roce 

(56,07 %) a nejniţšího pak v roce 2013 (32,31 %). Na základě provedených výpočtů 

je moţné říci, ţe podnik je po větší část období více financován z cizích zdrojů, pouze 

v roce 2014 je tomu jinak a převaţuje financování z vlastního kapitálu. Ukazatel 

úrokového krytí poskytuje přehled o tom, kolikrát nám zisk převyšuje placené úroky. 

Dosahuje-li tento ukazatel hodnoty 3 a více, pak se jedná o dobře fungující podnik. 

Z výše uvedené tabulky můţeme vidět, ţe tento ukazatel dosahuje po celé sledované 

období vyšších hodnot neţ 3 a díky tomu tedy můţeme podnik označit za dobře 

fungující.  

 

 

 

 

 

Ukazatele zadluţenosti 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluţenost (v %) 58,13 65,48 60,72 67,51 45,13 

Koeficient samofin. (v %) 41,32 34,95 39,62 32,31 56,07 

Úrokové krytí 24,96 8,65 9,45 5,69 31,42 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (40) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 

Graf 6: Vývoj zadluţenosti a samofinancování 
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2.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů slouţí ke zhodnocení celkové situace podniku, a to jak 

z hlediska finančního tak ekonomického. K tomuto zhodnocení budou pouţity dva 

modely – Altmanův index a Index IN01.  

Altmanův index 

Tabulka 18: Altmanův index 

 

 

 

 

 

Pro účely této práce byl vyuţit Altmanův index, který se pouţívá pro podniky, jeţ 

nemají veřejně obchodovatelné akcie. Podíváme-li se na výsledné hodnoty, které byly 

vypočítány, je moţné říci, ţe podnik se po celé sledované období nachází v tzv. šedé 

zóně. Podniku přímo nehrozí bankrot, ale můţeme u něj pozorovat určité finanční 

potíţe a také není úplně jasný jeho budoucí vývoj. Hodnoty Altmanova indexu měly 

po celé sledované období kolísavý trend, kdy nejlepší hodnota byla zjištěna hned 

v prvním sledovaném roce, a to 2,52. Naopak nejhorší hodnotu nabýval tento ukazatel 

v roce 2013, kdy dosáhl hodnoty 1,49. Důvodem klesání je především pokles hodnoty 

ČPK a také rostoucí celková aktiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloţka/rok 2010 2011 2012 2013 2014 

0,717 * X1 - 0,191439 - 0,235893 - 0,241629 - 0,194307 - 0,029423 

0,847 * X2 0,071148 0,024563 0,032186 0,012705 0,044099 

3,107 * X3 0,335556 0,139815 0,167778 0,052819 0,204752 

0,420 * X4 0,01092 0,00756 0,00924 0,00588 0,00466 

0,998 * X5 2,294402 1,780432 2,13073 1,613766 1,774719 

Altmanův index 2,52 1,72 2,1 1,49 2,03 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (40) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 

Graf 7: Vývoj Altmanova indexu 
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Tabulka 19: Index IN01 

 

 

 

 

 

 

Index IN01 pomáhá vyhodnocovat zdraví český firem a vypovídá o tom, zda je daný 

podnik schopen tvořit ekonomickou přidanou hodnotu. Při pohledu na výše uvedenou 

tabulku můţeme vidět, ţe se podnik v letech 2010 – 2012 nacházel opět v šedé zóně, 

ta u tohoto ukazatele znamená, ţe podnik netvoří hodnotu, ale ani nebankrotuje. V roce 

2013 však došlo k poklesu hodnoty na 0,55, která pro podnik znamená, ţe se blíţí 

k bankrotu s pravděpodobností cca 55%. V roce 2014 však došlo ke zvýšení hodnoty 

na 1,89, kterým se tento podnik dostal do zóny, kde uţ začíná tvořit hodnotu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Hodnocení finanční analýzy 

Celková aktiva se ve sledovaném období vyvíjela spíše kolísavě, coţ bylo způsobeno 

především kolísáním oběţného majetku společnosti. Po celé sledované období 

převaţovala stálá aktiva nad aktivy oběţnými, díky čemuţ je moţné společnost označit 

za kapitálově těţkou. Stálá aktiva této společnosti jsou tvořena pouze dlouhodobým 

hmotným majetkem. Na oběţných aktivech se nejvíce podílely krátkodobé pohledávky 

Poloţka/Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

0,13 * A 0,2236 0,19851 0,21411 0,19253 0,28812 

0,04 * B 0,9986 0,34592 0,37812 0,22752 1,25689 

3,92 * C 0,42336 0,1764 0,21168 0,06664 0,25906 

0,21 * D 0,002 0,004 0,007 0,008 0,007 

0,09 * E 0,0459 0,03627 0,03447 0,05202 0,08116 

Index IN01 1,69 0,76 0,85 0,55 1,89 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (40) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtů 

Graf 8: Vývoj Indexu IN01 
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a krátkodobý finanční majetek. Zásoby tohoto podniku měly střídavý vývoj a velmi 

významný je u nich téměř stoprocentní pokles v posledním sledovaném roce 2014. 

Kapitálová struktura této společnosti byla po celé sledované období převáţně tvořena 

cizími zdroji, které měly kolísavý vývoj. Na vývoji cizích zdrojů měly největší podíl 

krátkodobé závazky. Nelze nezmínit také vývoj bankovních úvěrů, které měly do roku 

2012 kolísavý charakter a od roku 2013 byly rovny nule. Vlastní kapitál podniku 

se ve sledovaném období vyvíjel střídavě kolísavým trendem, a to především díky 

působení VH minulých let. 

Výkonová spotřeba se s výjimkou roku 2013 po celé sledované období zvyšovala. 

Provozní výsledek hospodaření vykazoval ve sledovaném období spíše kolísavý 

charakter, důleţitý je však jeho enormní nárůst, ke kterému došlo v roce 2014, 

a to o 1 050 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření se v letech 2010-2012 pohyboval 

v záporných číslech, a to aţ na – 120 tis. Kč. V roce 2013 došlo k jeho nárůstu 

o 122,5%, avšak následující rok přinesl opět pokles do záporných hodnot o 76 tis. Kč.  

Čistý pracovní kapitál, který byl počítán ve dvou přístupech, a u obou dosahoval 

ve všech sledovaných letech záporných hodnot. Tyto záporné hodnoty je moţné označit 

za tzv. nekrytý dluh, to znamená, ţe podnik není dostatečně likvidní a ţe je jeho 

majetek převáţně financován z krátkodobých finančních zdrojů. Ukazatel čistých 

pohotových prostředků také dosahoval záporných hodnot, coţ také nevede 

k přesvědčení o dostatečné likviditě této společnosti.  

Co se týče likvidity, jedná se opravdu o problémovou oblast této společnosti, neboť 

v ţádném z pozorovaných let nedosáhl ani jeden z ukazatelů likvidity doporučených 

hodnot. V letech 2011 a 2012 hodnoty těchto ukazatelů klesaly, od roku 2013 se pak 

začaly postupně zvyšovat. Tato společnost tedy nemá dostatek likvidních prostředků 

k bezproblémovému pokrytí svých závazků, nepohybuje se tedy v dobré platební 

schopnosti.  

Ukazatel rentability celkových aktiv by se měl pohybovat kolem 10 %, této hodnoty 

nebylo dosaţeno ani v jednom sledovaném roce, podnik tedy dostatečně nevyuţívá svá 

vlastní aktiva. Doporučuje se, aby hodnoty ukazatele ROE byly vyšší neţ u ukazatele 

ROA. Toto „pravidlo“ bylo ve všech sledovaných letech dodrţeno a podnik 

tak efektivně vyuţíval cizí zdroje. Ukazatel rentability trţeb měl ve sledovaném období 
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kolísavý vývoj, kdy se jeho hodnoty pohybovaly mezi 0,9 % a 3,64 %. Na základě 

těchto hodnot je moţné říci, ţe podnik nedosahoval nijak velkých ziskových marţí.  

Ukazatel obratu celkových aktiv vykazoval po celé sledované období hodnoty 

v doporučeném rozmezí. Díky tomu je moţné konstatovat, ţe podnik v tomto období 

vyuţívá svá aktiva poměrně efektivně. Ukazatel doby obratu zásob převáţně nesplňuje 

doporučení, které říká, ţe by se měly jeho hodnoty v jednolitých sledovaných letech 

sniţovat. K tomu došlo pouze v letech 2012 a 2014. Ne příliš příznivý vývoj nabýval 

ukazatel doby obratu pohledávek, ten sice do roku 2012 klesal, ale od roku 2013 došlo 

k jeho narůstání a tím také k prodluţování doby, po kterou podnik čekal na zaplacení 

od svých odběratelů. Co je pro podnik příznivé je fakt, ţe po celé sledované období byla 

doba obratu pohledávek niţší neţ doba obratu závazků, čímţ nedocházelo k narušení 

finančních rovnováhy společnosti.  

Co se týče oblasti zadluţenosti, je moţné na základě vypočtených hodnot říci, 

ţe si podnik po celé sledované období drţí poměrně slušnou úroveň. Menší problém 

nastal pouze v roce 2013, kdy zadluţenost dosáhla 67,51 %, to bylo způsobeno zejména 

nárůstem krátkodobých závazků. V následujícím roce však došlo k poklesu mezi 

doporučené rozmezí. Hodnoty úrokového krytí vypovídají o tom, ţe podnik byl po celé 

období schopen pokrýt svým ziskem své úrokové náklady.  

Podle Altmanova indexu se podnik po celé sledované období řadí do šedé zóny, 

to znamená, ţe podniku přímo nehrozí bankrot, ale objevují se u něj jisté finanční 

potíţe. Nejinak je tomu i u indexu IN01, který v prvních třech sledovaných letech také 

podnik řadí do šedé zóny, kde podnik netvoří hodnotu ale ani nebankrotuje. V roce 

2013 se však podnik podle této analýzy dostal určitých problémů a byl řazen do zóny 

blíţící bankrot. Ovšem rok 2014 znamenal pro tuto analýzu zvýšení hodnoty, čímţ 

se podnik dostal do zóny, kde uţ pomalu začíná tvořit hodnotu. Analýza soustav 

ukazatelů má však pouze orientační charakter.  

2.4 SWOT analýza 

Tato analýza je spojením vnější a vnitřní analýzy a hodnotí jejich vzájemné 

působení. Jde o analýzu silných a slabých stránek, které odráţí vnitřní situaci firmy 

a dále o analýzu vnějších faktorů, která na podnik působí pozitivně – příleţitosti, 

nebo negativně – hrozby.  
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Tabulka 20: SWOT analýza 

2.5 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

Před tím, neţ dojde k samotnému ocenění, je nezbytně nutné rozdělit majetek 

analyzované společnosti na provozně potřebný a nepotřebný. Provozně nepotřebná 

aktiva jsou taková, která neslouţí k hlavnímu provozu podniku a mělo by dojít k tomu, 

ţe budou oceněna samostatně (jde např. o krátkodobý finanční majetek, dlouhodobý 

finanční majetek a ostatní provozně nepotřebná aktiva). Provozně potřebná aktiva jsou 

taková, která podniku přinášejí největší zisk a patří mezi ně ta, která podnik vyuţívá 

ke své hlavní podnikatelské činnosti (4). 

Z dlouhodobého majetku nebylo potřeba vyloučit ţádnou poloţku, neboť podnik 

nevlastní ţádnou budovu ani pozemek, které by byly povaţovány za neprovozní 

majetek. Dále také nevlastní ani ţádný dlouhodobý finanční majetek. Co se týká zásob, 

tak jsou povaţovány za provozně nutné, a to v celé jejich výši. Podíváme-li 

se na krátkodobé pohledávky, můţeme o všech říci, ţe souvisí s hlavní činností podniku 

a mají tedy provozně nutný charakter.  

Silné stránky Slabé stránky 

- dlouholetá tradice na trhu (17 let), historie  

dobrá pozice na trhu 

- špičkový záruční a pozáruční servis (servis 

bran ostatních značek) 

- kvalitní sluţby za přijatelnou cenu 

- síť zákazníku po celé jiţní Moravě 

- individuální přistup k zákazníkům 

- cenová kalkulace zdarma, e-shop 

- viditelná reklama 

- stabilní personál 

- není přesně specifikovaná strategie 

- problémy s likviditou 

- nízké hodnoty rentability 

- rostoucí doba obratu zásob 

Příleţitosti Hrozby 

- rozšíření sortimentu 

- moţnost čerpání dotací z EU – nové 

technologie, informační systémy 

- expandování do zahraničí – Slovensko, 

Polsko, Rakousko 

- stárnutí populace 

- zdraţení ze strany dodavatelů 

- změny daňových sazeb 

- vstup nového konkurenta 

- poruchovost potřebných zařízení a strojů 

- nedostatek financí pro nové technologie 

- zpoţdění plateb od odběratelů – nedostatek 

financí 

- hospodářská recese 

Zdroj: Vlastní zpracování  



 

 

74 

 

 Krátkodobý finanční majetek společnosti neobsahuje ţádné krátkodobé cenné papíry 

a podíly. Je však potřeba si uvědomit, ţe hranice provozně nutné likvidity je dle Maříka 

(2011) 0,15. Vzhledem k hodnotám okamţité likvidity této společnosti, byla za hranici 

likvidity zvolena právě hodnota 15%. Provozně nutné peníze byly tedy omezeny 

na 15% z krátkodobých závazků. V následující tabulce je uveden výpočet provozně 

nutných peněz, které je potřeba určit pro výpočet provozně nutného investovaného 

kapitálu.  

Tabulka 21: Provozně nutné peníze 

 

 

 

 

 

 

Níţe uvedená tabulka v sobě zahrnuje výpočet provozně nutného investovaného 

kapitálu, ve které je zahrnut také výpočet provozně nutného pracovního kapitálu. Ten 

se skládá ze součtu zásob, krátkodobých pohledávek, provozně nutné výše peněz 

a ostatních aktiv. Tento součet je pak poníţený o hodnotu krátkodobých závazků 

a ostatních pasiv. Provozně investovaný kapitál je pak dán součtem provozně nutného  

dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu. Pracovní kapitál se po celé sledované 

období pohybuje v záporných hodnotách, za coţ můţe zejména zvyšující se hodnota 

krátkodobých závazků, na jejichţ včasné pokrytí nemá podnik dostatek finančních 

prostředků. Provozně nutný investovaný kapitál v celém sledovaném období rostl 

a dostal se aţ na hodnotu 11 584 tis. Kč.  

Tabulka 22: Provozně nutný investovaný kapitál 

 

 

 

 

 

 

 

Poloţka (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

Okamţitá likvidita  0,18 0,18 0,15 0,12 0,28 

Provozně nutná likvidita 0,15 0,15 0,15 0,12 0,15 

Krátkodobé závazky 7 368 9 845 9 121 13 668 8 938 

Peníze v rozvaze 1 313 1 773 1 329 1 581 2 470 

Provozně nutné peníze 1 105 1 477  1 329 1 581  1 341 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Zdroj: Vlastní zpracování  

Poloţka (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 9 300 12 660 12 954  12 725 12 876 

Dlouhodobý majetek provozně nutný 9 300 12 660 12 954  12 725 12 876 

Zásoby 93 394 298 1 034 4 

Krátkodobé pohledávky 2 430 2 077 1 895 5 282 5 586 

Provozně nutné peníze 1 105 1 477  1 329 1 581  1 341 

Časové rozlišení aktiv 70 116 123 689 460 

Krátkodobé závazky 7 368 9 845 9 121 13 668 8 938 

Časové rozlišení pasiv 73 - 74 - 56 38 - 255 

Pracovní kapitál provozně nutný - 3 743 - 5 707 - 5 420 - 5 120 - 1292 

Investovaný kapitál provozně nutný 5 557 6 953 7 534 7 605 11 584 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Dalším důleţitým a také nezbytným krokem je úprava provozního VH z výkazu 

zisků a ztrát tak, abychom získali korigovaný provozní výsledek hospodaření. Toho 

dosáhneme tím, ţe z provozního VH vyloučíme trţby z prodeje majetku a materiálu, 

které jsou spojeny s neprovozním majetkem. U analyzované společnosti bylo 

po konzultaci ve společnosti určeno, ţe v kaţdém roce tvoří cca 75 % trţeb z DM 

a materiálu výnosy spojené s provozním majetkem. To je způsobeno tím, ţe společnost 

si nakupovaný materiál, který přesahuje určitou finanční hodnotu (cca 40 000 Kč) 

nemůţe zaevidovat jako materiál, ale musí jej zařadit do dlouhodobého majetku. Těchto 

75 % trţeb tedy od provozního VH odečteno nebude. Úpravu provozního VH je moţné 

vidět v následující tabulce.  

Tabulka 23: Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

 

2.6 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Generátory hodnoty jsou chápány jako soubor několika základních 

podnikohospodářských veličin, které ve svém souhrnu slouţí k určení hodnoty podniku. 

Jejich identifikace a predikce dalšího vývoje patří v podniku mezi jeden 

z nejdůleţitějších kroků při oceňování podniku. Mezi tyto generátory hodnoty patří 

trţby, provozní zisková marţe, investice do pracovního kapitálu a dlouhodobého 

provozně nutného majetku. V této kapitole budou analyzovány pouze vybrané 

generátory hodnoty (4).  

2.6.1 Prognóza trţeb 

Díky tomu, ţe se většina parametrů, které jsou vyuţívány pro oceňování, stanovuje 

na základě prognózy trţeb, je tato prognóza povaţována za základní a velmi důleţitý 

pilíř prognózování. Je proto důleţité, aby vykazovala dostatečnou věrohodnost 

a kvalitu. Pro prognózu trţeb bude vycházeno z prognózy relevantního trhu.  

Prognóza relevantního trhu bude provedena pomocí regresní analýzy, a to v souladu 

s makroekonomickou proměnou, kterou je potřeba správně zvolit. Za správnou 

vysvětlující proměnou je povaţována taková, která má silnou vzájemnou závislost 

Poloţka (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

Provozní výsledek hospodaření  1 423 761 898 364 1 414 

Vyloučení VH z prodeje majetku a materiálu - 33 - 450 - 483 - 404 - 742 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 1 390 311 415 - 40 672 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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y = 11 255 089,3399x + 253 058 841,8542
R² = 0,9681
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s proměnnou vysvětlovanou. Tato závislost bude určována pomocí Pearsonova 

koeficientu závislosti a doporučuje se hodnota alespoň 70%.  

V následující tabulce jsou zobrazeny vybrané makroekonomické proměnné, 

u kterých jsou minulé hodnoty čerpány z ČSÚ a hodnoty prognózované z Ministerstva 

financí ČR. Na základě vypočtených hodnot Pearsonova koeficientu je zřejmé, 

ţe nejtěsnější závislost má proměnná objem mezd a platů, u nichţ tento koeficient 

dosahuje hodnoty kolem 98 % (25) 

Tabulka 24: Pearsonův koeficient pro makroekonomické proměnné 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Následně budeme u regresní analýzy testovat vhodnost dvou trendů, a to lineárního 

a kvadratického.  Lineární trend regresní analýzy dosahuje indexu determinace 0,9681, 

coţ znamená, ţe daný model vysvětluje 96,81 % dat.   Podle níţe uvedeného 

grafu vidíme, ţe směrnice trendu je kladná, díky čemuţ je moţné tvrdit, ţe se trţby 

relevantního trhu budou vyvíjet stejně jako objem mezd a platů, moţný je však i opačný 

scénář. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období Rok 
HDP v běţných 

cenách (mld. Kč) 

Příspěvek 

změny zásob 

k růstu HDP 

Deflátor 

HDP 

Objem mezd 

a platů 

Minulost 

2010 3 954 0,8 -1,5 0,6 

2011 4 034 0,2 -0,2 0,2 

2012 4 060 -0,2 1,5 2,6 

2013 4 098 - 0,7 1,4 0,5 

2014 4 314 1,1 2,5 3,6 

Prognóza 

2015 4 555 0,3 1,0 4,4 

2016 4 715 0,7 1,1 5,8 

2017 4 889 0,0 1,1 5,7 

2018 5 103 0,0 1,8 4,8 

Pearson 0,5886 0,5045 0,4720 0,9839 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (25) 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Graf 9: Lineární trend regresní analýzy 
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y = -1 516 820,4941x2 + 17 091 865,7300x + 249 604 641,0804
R² = 0,9808
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Druhým testovaným trendem je trend kvadratický, někdy také nazýván jako 

parabolický. Tento trend dosahuje trošku vyššího indexu determinace neţ trend lineární, 

a to 0,9808. S tímto trendem však souvisí jisté riziko spojené s extrémy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V následující tabulce je uvedena prognóza trţeb relevantního trhu pro období 2015 

aţ 2018, která je stanovena pomocí regresní analýzy, a to s vyuţitím lineárního 

i kvadratického trendu.  

Tabulka 25: Prognóza trţeb relevantního trhu pomocí regresní analýzy 

 

 

 

 

 

Lineární trend regresní analýzy předpovídá v prvních dvou predikovaných letech 

nárůst trţeb, nejprve v roce 2015 o 3,66 % a následně v roce 2016 o 5,21 %. V letech 

2017 a 2018 je trend predikce opačný, tedy pokles. V roce 2017 by mělo jít o 0,35 % 

a v roce 2018 pak o 3,19 %. Kvadratický trend regresní analýzy předpovídá nárůst 

v letech 2015 – 2017, toto tempo růstu se však bude postupně sniţovat, aţ v roce 2017 

dosáhne 0,01 %. V roce 2018 by pak mělo dojít k poklesu, který by měl být 

asi o 0,35%. Pro tuto diplomovou práci bude vyuţit lineární trend regresní analýzy, 

a to i přesto, ţe kvadratický trend vysvětluje větší procento dat. S tímto trendem je však 

spojeno určité riziko spojené s extrémy, a proto je vhodnější vyuţít trendu lineárního.  

Zdroj: Vlastní zpracování  

Trend 2015 2016 2017 2018 

Lineární 302 581 235 318 338 360 317 212 851 307 083 271 

Tempo růstu 3,66% 5,21% -0,35% -3,19% 

Kvadratický 295 443 206 297 711 621 297 746 778 296 698 052 

Tempo růstu 1,22% 0,77% 0,01% - 0,35% 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Graf 10: Kvadratický trend regresní analýzy 
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U samotné prognózy trţeb do značné míry záleţí na tom, jaké je tempo růstu 

relevantního trhu a také jaký bude trţní podíl společnosti (resp. jak se bude na tomto 

růstu tento podnik podílet).  Trţní podíl je stanoven jako podíl trţeb firmy a trţeb 

relevantního trhu. Tempo růstu trţeb je prognózováno na rychlejší úrovni neţ tempo 

růstu trhu, a to zejména díky rostoucímu trţnímu podílu společnosti. Predikované trţby 

jsou pak dány jako součin trţeb podniku roku předchozího a očekávaného tempa růstu 

těchto trţeb daného roku, viz tabulka č. 26. 

Tabulka 26: Prognóza trţeb společnosti G-mont, s.r.o. 

 

2.6.2 Prognóza ziskové marţe 

Druhým důleţitým generátorem hodnoty je zisková marţe, která udává poměr mezi 

korigovaným provozní výsledkem hospodaření před odpisy a trţbami. Tuto ziskovou 

marţi je moţné prognózovat dvěma způsoby, shora a zdola. Výsledkem je pak 

podloţená a reálná prognóza nákladových poloţek, která umoţňuje sestavit plán výkazu 

zisků a ztrát (4). 

Nejprve byla počítána zisková marţe metodou shora. Za minulost byla počítána jako 

podíl korigovaného provozního zisku před odpisy a trţeb. Z tabulky č. 27 je zřejmé, 

ţe zisková marţe v letech 2010 – 2014 vykazovala kolísavý trend. Svého maxima 

dosáhla v prvním sledovaném roce, coţ bylo způsobeno dosaţením nejvyššího 

korigovaného provozního VH před odpisy. Naopak svého mimina nabyla zisková marţe 

v roce 2013, a to díky výraznému poklesu hodnoty korigovaného provozního zisku před 

odpisy. Tento pokles byl způsoben poklesem provozního VH. V následujících 

prognózovaných letech 2015 - 2018 se předpokládá konstantní zisková marţe na úrovni 

3,61 %.  

Období Rok 

Relevantní 

trh (v tis. 

Kč) 

Tempo 

růstu trhu 

Trţní podíl 

firmy 

Trţby 

firmy      

(v tis. Kč) 

Tempo 

růstu trţeb 

firmy 

Průměrné 

tempo růstu 

trţeb firmy 

Minulost 

2010 262 023 995 - 0,01072 % 28 089 - 

6,88% 

2011 280 935 867 7,22 % 0,01017% 28 568 1,71 % 

2012 282 189 331 0,45 % 0,01187% 33 499 17,26 % 

2013 255 181 317 -9,57 %   0,01287% 32 836 -1,98 %  

2014 291 887 048 14,38 % 0,01243% 36 289 10,52 % 

Prognóza 

2015 302 581 235 3,66% 0,01295% 39 181 7,97% 

5,54% 
2016 318 338 360 5,21% 0,01349% 42 933 9,58% 

2017 317 212 851 -0,35% 0,01405% 44 558 3,78% 

2018 307 083 271 -3,19% 0,01463% 44 927 0,83% 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 27: Prognóza zisková marţe shora 

 

Následně byl proveden výpočet ziskové marţe zdola. Tato prognóza představuje 

podrobnější prognózu vývoje hlavních nákladových poloţek, ze kterých vyplývá 

výpočet korigovaného provozního výsledku hospodaření a dopočet ziskové marţe pro 

roky 2015 – 2018. U této metody jsou hodnoty stanoveny podílem na trţbách a všechny 

prognózované poloţky jsou počítány pomocí aritmetického průměru podílů na trţbách 

za minulost.  

Obchodní marţi tento podnik po celé sledované období nevykazoval, tudíţ se ani 

u prognózy ţádná její hodnota nepředpokládá. Do tohoto výpočtu musí být započítány 

trţby z DM a materiálu, které jsou podnik provozně nutné, jak jiţ bylo uvedeno výše 

v kapitole 2.5. Tyto trţby vykazovaly ve sledovaném období průměrné tempo růstu  

- 5,18 %, prognóza však počítá průměrným tempem růstu 11,86 %. Výkony a výkonová 

spotřeba měly velmi podobný vývoj a zaznamenaly průměrné tempo růstu kolem 7 %. 

V prognózovaném období se počítá s tempem růstu a 5,54 % a 5,90 % (jde tedy o menší 

zpomalení) a jejich hodnoty v  prognózovaném období porostou, tento růst bude mít 

kolísavý trend. Osobní náklady zaznamenaly ve sledovaném období průměrné tempo 

růstu 4,52 %, jejich prognóza předpokládá tempo růstu na úrovni 6,86 %, tedy tempo 

trochu rychlejší. Hodnoty korigovaného výsledku hospodaření před odpisy 

v prognózovaném období prostou a největší nárůst bude představovat rok 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Zisková marţe shora Minulost Prognóza 

v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

KPVH před odpisy 1 839 852 999 537 1 392 1 409 1 552 1 611 1 624 

Trţby 28 089 28 568 33 499 32 836 36 289 39 181 42 933 44 558 44 927 

Zisková marţe (z KPVH 

před odpisy) 
6,55% 2,98% 2,98% 1,63% 3,84% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 28: Prognóza ziskové marţe zdola 

Zdroj: Vlastní zpracování  

2.6.3 Čistý pracovní kapitál 

K dalším důleţitým generátorům hodnoty patří čistý pracovní kapitál. Pro potřebu 

plánování a ocenění podniku je potřeba tento pracovní kapitál upravit- je nutné 

jej očistit o neúročený cizí kapitál. Dále je také třeba počítat jen s hodnotami v provozně 

nutné výši, coţ znamená, ţe krátkodobý finanční majetek bude zaloţen na bázi 

okamţité likvidity, jak bylo vypočteno výše.  

Abychom dokázaly vypočítat upravený pracovní kapitál, je nutné nejprve určit doby 

obratu zásob, pohledávek a závazků, a to včetně jejich prognózy pro období 2015-2018. 

Všechny predikované hodnoty obratu jsou vypočteny jako aritmetický průměr hodnot 

minulých.   

 

ZM zdola Minulost Prognóza 

Podíly z trţeb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Obchodní marţe  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Přidaná hodnota 13,79% 10,84% 10,23% 8,43% 12,32% 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 

Osobní náklady 12,92% 13,03% 12,36% 12,01% 11,85% 12,43% 12,43% 12,43% 12,43% 

Daně a poplatky 0,23% 0,18% 0,30% 0,24% 0,19% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 

Ostatní provozní poloţky -0,14% 0,62% 1,08% 1,76% -0,07% 0,65%  0,65% 0,65% 0,65% 

Trţby z DM prov. nutné 1 699 1 351 1 449 1 213 1 319 1 758 1 926  1 999 2 015 

Podíl z trţeb 6,05% 4,73% 4,33% 3,69% 3,64% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 

Roční tempo růstu  - 20,5% 7,27% - 16,3% 8,78% 33,23% 9,58% 3,78% 0,83% 

Průměrné tempo růstu -5,18% 11,86% 

Výkony (tis. Kč) 28 089 28 568 33 499 32 836 36 289 39 181 42 933 44 558 44 927 

Podíl z trţeb 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Roční tempo růstu  1,71% 17,26% - 1,98% 10,52% 7,97% 9,58% 3,78% 0,83% 

Průměrné tempo růstu 6,88% 5,54% 

Výkonová spotř.  (tis. Kč) 24 125 25 471 30 073 30 067 31 280 34 823 38 150 39 594 39 922 

Podíl z trţeb 86,21% 89,16% 89,77% 91,57% 87,68% 88,86% 88,86% 88,86% 88,86% 

Roční tempo růstu  5,19% 18,07% - 0,02% 5,83% 9,44% 9,55% 3,78% 0,83% 

Průměrné tempo růstu 7,27% 5,90% 

Osobní náklady (v tis. Kč) 3 630 3 721 4 139 3 944 4 301 4 872 5 338 5 540 5 586 

Roční tempo růstu  2,51% 11,23% - 4,71% 9,05% -7,60% 9,58% 3,78% 0,83% 

Průměrné tempo růstu 4,52% 6,86% 

Korigovaný provozní VH 

před odpisy (tis. Kč) 
1 839 852 999 537 1 392 1 409 1 552 1 611 1 624 

Zisková marţe z KPVH 

před odpisy dopočtená 
6,55% 2,98% 2,98% 1,63% 3,84% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 
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Tabulka 29: Doba obratu ve dnech vztaţeno k trţbám 

Doba obratu zásob má po celé sledované období kolísavý vývoj, nejniţší doba obratu 

byla dosaţena v roce 2014, a to ve výši jednoho dne. Dle predikce doby obratu zásob by 

se tato doba měla v prognózovaném období pohybovat kolem čtyř dnů.  Doba obratu 

pohledávek také dosahuje kolísavých hodnot a v roce 2013 se pohybovala aţ na úrovni 

59 dní. Své nejniţší hodnoty tento ukazatel dosahoval v roce 2012, kdy šlo o 21 dní. 

V dalších letech by doba obratu pohledávek podle prognózy měla být na úrovni 39 dnů. 

Krátkodobé závazky dosahovaly nejvyšší doby obratu také v roce 2013, kdy 

je společnost hradila aţ do 152 dnů. V roce 2014 byl však zaznamenán její pokles na 90 

dnů, ovšem i přes tuto skutečnost se do budoucna předpokládá její navýšení na 113 dnů.  

Dále je ještě nutné sestavit prognózu ostatních aktiv a pasiv a také provozně nutnou 

výši peněz. Co se týká ostatních aktiv a pasiv, tak jde o jejich časové rozlišení, 

kde se do budoucna vychází z jejich průměrné hodnoty za minulé období. Provozně 

nutná výše peněţních prostředků bude vycházet z určení, které bylo provedeno 

v kapitole 2.5. Pro její prognózu se bude počítat s provozně nutnou likviditou na úrovni 

0,15 a bude určena jako součin této úrovně likvidity a krátkodobých závazků 

pro jednotlivé roky.  

Upravený pracovní kapitál je dán součtem zásob, pohledávek, provozně nutných 

peněz a časového rozlišení aktiv, od tohoto součtu jsou pak odečteny krátkodobé 

závazky a časové rozlišení pasiv. Průměrný koeficient náročnosti růstu trţeb na růst 

pracovního kapitál byl stanoven jako podíl přírůstku upraveného pracovního kapitálu 

a přírůstku trţeb za sledované období. Prognóza tohoto koeficientu vycházela 

ze stejného principu, jen se jednalo o přírůstky za období od roku 2015 do 2018. 

Jak je moţné vidět z výpočtů uvedených v tabulce č. 30, v prognózovaném období bude 

koeficient náročnosti na úrovni - 51,90 %, to je způsobeno zejména rychlejším nárůstem 

krátkodobých závazků oproti pohledávkám. Díky tomu bude hodnota upraveného 

pracovního kapitálu neustále klesat, aţ by měla v roce 2018 dosáhnout - 6 144 tis. Kč.  

Doba obratu ve dnech Minulost Prognóza 

Poloţka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zásoby celkem  1,21 5,03 3,25 11,49 0,04 4,20 4,20 4,20 4,20 

Pohledávky 31,58 26,54 20,65 58,71 56,18 38,73 38,73 38,73 38,73 

Krátk. závazky celkem 95,74 125,78 99,38 151,93 89,90 112,55 112,55 112,55 112,55 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 30: Upravený pracovní kapitál 

2.6.4 Dlouhodobý majetek a investice 

Čtvrtým velmi důleţitým generátorem hodnoty, kterým se budeme v této kapitole 

zabývat, jsou investice do dlouhodobého majetku. Analyzovaný podnik neeviduje 

během let 2010 – 2014 poloţku dlouhodobého nehmotného majetku, tudíţ bude 

počítáno pouze s poloţkou majetku dlouhodobého hmotného. Vzhledem k faktu, 

ţe pro tuto diplomovou práci byly získány účetní výkazy pouze ve zjednodušeném 

rozsahu, bude vše v této kapitole počítáno pouze pro DHM jako celek.  

V tabulce č. 31 jsou uvedeny podklady, které vedly k výpočtu investiční náročnosti 

růstu trţeb pro predikované období 2015 – 2018, ta byla vypočtena na základě minulých 

let 2010 – 2014. Pro její výpočet bylo potřeba nejprve vyčíslit netto investice, ty byly 

získány prostým rozdílem poloţky dlouhodobého majetku mezi jednotlivými lety. 

Hodnoty investic brutto jsou pak dány součtem investic netto a odpisů.  

Investice netto se v prvních třech sledovaných letech sniţovaly a v roce 2013 

se dokonce dostaly do záporných hodnot. To bylo způsobeno poklesem dlouhodobého 

hmotného majetku. V roce 2014 se však netto investice dostaly zpátky do kladných 

čísel a je tedy moţné předpokládat, ţe v tomto trendu bude jejich budoucí vývoj 

pokračovat. Investiční náročnost pro sledované období se počítá jako podíl součtu 

investic netto a přírůstku trţeb za toto období, ten činil 8 200 tis. Kč. A pro období 

2010-2014 byla tato náročnost vypočtena na úrovni 43,61 %.  

 

 

 

Upravený pracovní 

kapitál (v tis. Kč) 

Minulost Prognóza 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zásoby  93 394 298 1 034 4 451 495 513 518 

Pohledávky 2 430 2 077 1 895 5 282 5 586  4 158 4 556 4 728 4 767 

Provozně nutné peníze 1 105 1 477 1 329 1 640 1 341 1 812 1 986 2 061 2 078 

Časové rozlišení aktiv 70 116 123 689 460 292 292 292 292 

Krátkodobé závazky 7 368 9 845 9 121 13 668 8 938 12 081 13 238 13 739 13 853 

Časové rozlišení pasiv 73 - 74 - 56 38 - 255  - 55 - 55 - 55 - 55 

Upravený pracovní kapitál - 3743 - 5707 - 5420 - 5061 - 1292 - 5314 - 5856 - 6091 - 6144 

Koeficient náročnosti růstu 

trţeb na růst prac. kapitálu 
29,88% - 56,17% 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 31: Investiční náročnost do dlouhodobého majetku za minulost 

 

 

 

 

 

 

V následující tabulce je moţné vidět odhad investic pro budoucí období. Tento odhad 

je dán součinem minulého koeficientu investiční náročnosti a přírůstku trţeb pro období 

2015 – 2018 (tento přírůstek se počítá od roku 2014 včetně), který činí 8 638 tis. Kč.  

Tabulka 32: Odhad investice pro budoucí období 2015 - 2018 

 

 

 

Výše zmíněný odhad investic představuje předpokládanou částku investic pro období 

2015 - 2018. Tato částka bude rovnoměrně rozdělena do jednotlivých let a v návaznosti 

na to bude moţné sestavit plán dlouhodobého majetku, odpisů a investic, který 

je znázorněn v tabulce č. 33. Hodnota dlouhodobého majetku je sledována jak v jeho 

původní výši k datu ocenění (konci roku 2014) včetně pokračování jeho odepisování, 

tak také v podobě nového majetku a prognózovaných investic, které jsou také 

odepisovány. Vzhledem k počítání s dlouhodobým hmotným majetkem jako celkem, 

bude pro výpočet nových odpisů vyuţit průměr podílů odpisů a DHM za roky 

2010 aţ 2014, viz tabulka č. 34. Tento průměr bude následně vţdy násoben pořizovací 

hodnotou k 31. 12. roku předcházejícího (např. pro rok 2016 bude tento průměr násoben 

pořizovací hodnotou k 31. 12. 2015).  

Tabulka 33: Plán dlouhodobého majetku, odpisů a investic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 

Stav majetku ke konci roku 9 300 12 660 12 954 12 725 12 876 

Odpisy 449 541 584 577 720 

Investice netto  3 360 294 - 229 151 

Investice brutto  3 901 878 348 871 

Investiční náročnosti růstu trţeb 2010-2014 43,61% 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Investice 
Minulý koeficient 

náročnosti 

Odhad investic netto pro růst 

trţeb v letech 2015-2018 (tis. Kč) 

Dlouhodobý hmotný majetek 43,61% 3 767 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Plán DHM, investic a odpisů (v tis. Kč)  Prognóza 

 2014 2015 2016 2016 2017 

Původní: - odpisy 720 720 720 720 720 

- zůstatková hodnota 12 876 12 156 11 436 10 716 9 996 

Nový:  - investice netto  942 942 942 942 

- investice brutto  1 662 1 741 1 824 1 910 

- pořizovací hodnota k 31.12  1 662 3 403 5 226 7 137 

- odpisy (průměr x p. h. k 1.1)  0 79 162 248 

Celkem: - odpisy  720 799 882 968 

- zůstatková hodnota 12 876 13 818 14 760 15 702 16 644 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Zůstatková hodnota v tabulce č. 33 představuje netto hodnotu dlouhodobého 

hmotného majetku do plánované rozvahy pro jednotlivé roky 2015 – 2018. Celkové 

netto investice jsou v součtu rovny odhadu investic do DHM pro roky 2015 – 2018. 

Tabulka 34: Podklady pro stanovení prognózovaných odpisů DM 

 

 

 

 

 

2.6.5  Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu 

Abychom mohli vypočítat provozně nutný investovaný kapitál, je potřeba zjistit 

korigovaný provozní výsledek hospodaření po odpisech a dani. K tomu je potřeba 

nejprve stanovit výše daňové sazby, ta byla pro jednotlivé analyzované roky vypočtena 

jako podíl daně z příjmů za běţnou činnost a VH před zdanění. Pro prognózované 

období pak byla daňová sazba stanovena průměrem ze sazeb v letech 2010 – 2014. 

V následující tabulce jsou zachyceny výsledné hodnoty KPVH po odpisech dani, 

zisková marţe z KPVH po odpisech a dani a také tempo růstu KPVH po odpisech 

a dani.  

Tabulka 35: Prognóza KPVH po odpisech a dani 

V tabulce č. 36 je zachycen vývoj hodnot rentability provozně nutného 

investovaného kapitálu. Tato rentabilita by měla v prognózovaném období zaznamenat 

mírný nárůst, coţ pro podnik znamená, ţe mu jeho investovaný provozně nutný kapitál 

bude přinášet zisk. Toho ale dle provedených výpočtů dosaţeno není a rentabilita hned 

v prvním prognózovaném roce poklesla, v roce 2016 pak zaznamenala menší nárůst, 

a od tohoto roku se opět postupně sniţovala aţ na úroveň 5,25 %.  

Výpočet odpisů 2010 2011 2012 2013 2014 

Odpisy (v tis. Kč) 449 541 584 577 720 

Dlouhodobý hmotný majetek 9 300 12 660 12 954 12 725 12 876 

Podíl odpisů na DHM  4,83% 4,27% 4,51% 4,53% 5,59% 

Průměr podílů 4,75% 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 
Minulost Prognóza 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Daňová sazba 19,12% 23,21% 19,54% 20,72% 18,39% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 

KPVH po odpisech 

a dani (v tis. Kč) 
1 124 239 334 - 32 549 550 601 582 524 

Zisková marţe 

z KPVH po od. a d. 
4,00% 0,84% 1,00% -0,10% 1,51% 1,40% 1,40% 1,31% 1,17% 

Tempo růstu KPVH 

po odpisech a dani  
- 16,42% - 1,17% 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 36: Prognóza rentability provozně nutného investovaného kapitálu 

 

2.7 Předběţné ocenění pomocí generátorů hodnoty 

Pro předběţné ocenění analyzované společnosti budeme vycházet z analýzy generátorů 

hodnoty, ve které byly vypočteny potřebné veličiny, mezi něţ patří tempo růstu trţeb, 

koeficient náročnosti růstu trţeb na pracovní kapitál, koeficient náročnosti 

dlouhodobého majetku a také zisková marţe před odpisy, po odpisech a dani. 

Toto předběţné ocenění nám slouţí k prvnímu odhadu hodnoty podniku. Pro její 

výpočet je potřeba nejprve stanovit průměr ziskové marţe po odpisech a dani 

pro predikované období. Tento výpočet je moţné vidět v následující tabulce.  

Tabulka 37: Průměrná zisková marţe po odpisech a dani 

 

 

 

 

 

 

Pro předběţné ocenění je potřeba pouţít diskontní míru, tu však ještě v této fázi 

práce nemáme zjištěnou a místo ní tedy bude pouţita kalkulovaná úroková míra. 

Ta bude pro pesimistickou prognózu stanovena na úrovni 12 %, pro střední prognózu 

na úrovni 10 % a pro optimistickou prognózu ve výši 8 %.  Z tabulky č. 38 je zřejmé, 

ţe v případě střední varianty by hodnota podniku měla činit 16 975 tis. Kč. Podle 

pesimistické varianty by hodnota byla niţší, a to 8 481 tis. Kč a dle optimistické zase 

vyšší, a to 63 167 tis. Kč.  

 

 

 

 

 

 
Minulost Prognóza 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Investovaný kapitál 5 557 6 953 7 534 7 605 11 584 8 873 8 904 9 611 10 500 

Obrat inv. kapitálu  x 5,14 4,82 4,36 4,77 3,38 5,05 5,00 4,67 

Rentabilita inv. kap. x 4,29% 4,80% -0,42% 7,21% 4,75% 7,07% 6,54% 5,25% 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Poloţka v (%) 2015 2016 2017 2018 

Zisková marţe před odpisy 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 

Podíl odpisů na trţbách 1,84% 1,86% 1,98% 2,15% 

Zisková marţe po odpisech 1,76% 1,75% 1,64% 1,46% 

Zisková marţe po dani 1,40% 1,40% 1,31% 1,17% 

Průměrná zisková marţe po dani 1,32% 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 38: Předběţné ocenění podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1  Analýza citlivosti 

Jejím smyslem je zjistit, jak moc reaguje výsledná hodnota podniku na změnu 

jednoho parametru o stejné procento. Zajímá nás, zda je reakce proporcionální (změna 

parametru o 10% znamená změnu vypočtené hodnoty také o 10 %), nebo 

je nadproporcionální (silnější, hodnota podniku se změní o více neţ 10 %), 

či podproporcionální (slabší, hodnota podniku se změní o méně neţ 10 %). 

Nadporcionální změny jsou povaţovány za rizikové faktory a měla by jím být věnována 

zvýšená pozornost.  

Tabulka 39: Analýza citlivosti - zisková marţe 

 

 

 

 

Hodnota podniku je dle výsledků zobrazených v tabulkách č. 39 a 40 citlivá jak 

na změnu ziskové marţe, tak i na změnu úrokové míry. V případě změny ziskové marţe 

je změna hodnoty podniku podprocorionální, mění se pomaleji neţ daný parametr. 

U změny WACC jde naopak o změnu nadroporcionální, tedy rychlejší neţ u daného 

parametru.  Je také zřejmé, ţe při zvyšující se ziskové marţi po odpisech a dani 

se hodnota podniku zvyšuje. Naopak při růstu WACC dochází postupně k poklesu 

hodnoty podniku.  

 

Generátory hodnoty Označení 
Prognóza 

pesimistická střední optimistická 

Tempo růstu trţeb g 4,43% 5,54% 6,65% 

Zisková marţe po odpisech a dani rZPx 1,05% 1,32% ,58% 

Náročnost růstu trţeb na:     

 růst pracovního kapitálu kWC - 67,40% - 56,17% - 44,93% 

 růst dlouhodobého majetku kDMx 52,35% 43,62% 34,90% 

 netto investice celkem  - 15,05% - 12,54% - 10,04% 

Kalkulovaná úroková míra ik 12,00% 10,00% 8,00% 

Hodnota podniku brutto (tis. Kč) Hb 8 481 16 975 63 167 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Analýza citlivosti – zisková marţe Původní +10% + 20% + 30% 

Zisková marţe po odpisech a dani 1,32% 1,45% 1,60% 1,76% 

Hodnota podniku brutto (tis. Kč) 16 975 18 108 19 353 20 723 

Změna hodnoty podniku 0,00% 6,67% 14,01% 22,08% 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 40: Analýza citlivosti - WACC 

 

 

 

 

2.8 Finanční plán 

Dostáváme se k poslední části této kapitoly, kterou je sestavení finančního plánu. Jde 

o nezbytný úkol, který je potřeba provést při stanovování hodnoty podniku některou 

z výnosových metod. Při sestavování finančního plánu přebíráme poloţky 

z předchozích kroků – z generátorů hodnoty, tyto poloţky budou kostrou celého 

finančního plánu. Tato kostra bude pak doplněna plánem financování, plánováním 

dalších poloţek, které buď očekáváme, nebo se nám opakují. Finanční plán se skládá 

z plánu výkazu zisků a ztrát, rozvahy a plánovaného výkazu cash flow (4). 

Tabulka 41: Plánovaný výkaz zisků a ztráty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza citlivosti – WACC Původní +10% + 20% + 30% 

Zisková marţe po odpisech a dani 10,00% 11,00% 12,10% 13,31% 

Hodnota podniku brutto (tis. Kč) 16 975 13 867 11 542 9 744 

Změna hodnoty podniku 0,00% - 18,31% - 32,01% - 42,60% 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Plánovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 

a) Hlavní činnost – náklady a výnosy spojené s provozním majetkem 

Obchodní marţe 0 0 0 0 

Výkony 39 181 42 933 44 558 44 927 

Výkonová spotřeba 34 823 38 150 39 594 39 922 

Přidaná hodnota 4 358 4 783 4 964 5 005 

Osobní náklady 4 872 5 338 5 540 5 586 

Daně a poplatky 90 98 102 103 

Trţby z dlouhodobého majetku a materiálu 1 758 1 926 1 999 2 015 

Odpisy 720 799 882 968 

Ostatní provozní poloţky 255 280 290 293 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 689 753 729 656 

b) Náklady na cizí kapitál 

Nákladové úroky 0 0 0 0 

c) Vedlejší činnost – náklady a výnosy spojené s neprovozním majetkem 

Výnosy s dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 

Výnosové úroky 12 33 35 35 

Výsledek hospodaření z neprovozního majetku 12 33 35 35 

d) Celkový výsledek hospodaření 

Mimořádný výsledek hospodaření před daní 0 0 0 0 

Celkový výsledek hospodaření před daní 701 786 764 691 

Daň 142 159 154 139 

Výsledek hospodaření za účetní období po dani 560 627 610 551 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Výkaz zisků a ztrát byl při prognózování výkazem, který byl sestavován jako první. 

Pro výpočet korigovaného provozního zisku hospodaření bylo vycházeno z poloţek 

generátorů hodnoty. V minulém sledovaném období podnik vykazoval nulovou 

obchodní marţi, a proto se také při prognóze ţádná obchodní marţe neuvaţuje. Přidaná 

hodnota udává součet obchodní marţe a výkonů, poníţený o výkonovou spotřebu. 

Z plánu je patrné, ţe přidaná hodnota v prvním plánovaném roce poklesne a poté bude 

v rámci zbylého prognózovaného období růst, tento růst se bude postupně zpomalovat. 

Velmi podobný vývoj mají také osobní náklady, které tvoří největší nákladovou 

poloţku. Ty budou po celé období od 2015 – 2018 růst, a tento růst bude postupně 

zpomalovat. Trţby z dlouhodobého majetku a materiálu, které jsou pro podnik provozně 

nutné, budou také v celém prognózovaném období růst.  Stejně jako v minulém období, 

budou tyto provozně nutné trţby tvořit cca 75 % z celkových trţeb z dlouhodobého 

majetku a materiálu. Ostatní provozní poloţky zahrnují ostatní provozní výnosy 

a náklady, jejichţ výše byla odvozena z výpočtu prognózy ziskové marţe, a to jako 

průměr minulých hodnot. Změna rezerv do výpočtů zahrnuta nebyla, jelikoţ firma 

v minulém období ţádnou změnu rezerv nevykazovala a do budoucna její tvorbu 

neplánuje.  

Nákladové úroky vycházejí z plánované rozvahy, a to z plánované výše bankovních 

úvěrů. U analyzované společnosti se nepředpokládá čerpání úvěru, jelikoţ v letech 2013 

a 2014 uţ ţádný úvěr nečerpala. Z tohoto důvodu se v plánovaném výkazu zisků a ztrát 

do budoucna nepředpokládají ani ţádné nákladové úroky. Plánovaný výsledek 

hospodaření z neprovozního majetku obsahuje pouze výnosové úroky, protoţe podnik 

nepočítá s ţádným dlouhodobým finančním majetkem, který ani v minulém období 

nevykazoval. Výše výnosových úroků je stanovena jako 0,5 % z hodnoty krátkodobého 

finančního majetku na začátku období.  

Mimořádný výsledek hospodaření je prognózován v nulové výši, jelikoţ souvisí 

s mimořádnými, nepředvídatelnými událostmi, které není moţné plánovat. Celkový 

výsledek hospodaření za účetní období je počítán z korigovaného výsledku hospodaření, 

který je sníţen o nákladové úroky, navýšen o výnosové úroky a následně je ještě 

odečtena daň. Daň byla počítána z celkového výsledku hospodaření před ní a počítalo 

se sazbou 20,19 %, která byla stanovena jako efektivní a odpovídá průměru daňových 

sazeb v podniku vypočtených za minulé období.  
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Tabulka 42: Plánovaná rozvaha - část aktiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánovaná rozvaha se skládá z části aktiv a pasiv. V části aktiv byly poloţky 

dlouhodobého majetku a oběţných aktiv převzaty z prognózovaných generátorů 

hodnoty, z plánovaných investic do dlouhodobého majetku a do pracovního kapitálu. 

Dlouhodobý majetek se skládá pouze z dlouhodobého hmotného majetku, jehoţ 

hodnota je prognózována za dlouhodobý majetek jako celek. Poloţka krátkodobého 

finančního majetku byla převzata z plánovaného výkazu cash flow a je rozdělena 

na část provozně potřebnou a nepotřebnou Časové rozlišení aktiv bylo prognózováno 

v konstantní výši, a to na úrovni průměru hodnot z minulého období. 

Tabulka 43: Plánovaná rozvaha - část pasiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánovaná rozvaha (tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 25 299 27 084 28 195 28 859 

Dlouhodobý majetek 13 818 14 760 15 702 16 644 

Dlouhodobý nehmot. majetek 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 13 818 14 760 15 702 16 644 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběţná aktiva 11 190 12 032 12 021 11 924 

Zásoby 451 495 513 518 

Pohledávky 4 158 4 556 4 728 4 767 

Krátkodobý finanční majetek 6 581 6 982 6 959 6 639 

Provozně potřebné 1 812 1 986 2 061 2 078 

Provozně nepotřebné 4 769 4 996 4 898 4 561 

Časové rozlišení 292 292 292 292 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Plánovaná rozvaha 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 25 299 27 084 28 195 28 859 

Vlastní kapitál 12 557 13 184 13 794 14 345 

Základní kapitál 200 200 200 200 

Kapitálové fondy 3 998 3 998 3 998 3 998 

Fondy ze zisku 75 75 75 75 

Výsledek hospodaření minulých let 7  724 8 284 8 911 9 521 

Výsledek hospodaření běţného ÚO 560 627 610 551 

Cizí zdroje 12 797 13 954 14 455 14 569 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 716 716 716 716 

Krátkodobé závazky 12 081 13 238 13 739 13 853 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

Časové rozlišení - 55 - 55 - 55 - 55 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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V části pasiv bylo zohledněno financování vlastním a cizím kapitálem. Základní 

kapitál, kapitálové fondy a fondy ze zisků zůstávají po celé prognózované období 

konstantní na úrovni hodnoty z roku 2014. Při určení jejich hodnoty bylo vycházeno 

z dat z minulého období. Výsledek hospodaření minulých let je vţdy dán součtem VH 

minulých let a VH běţného účetního období z předcházejícího roku. Výsledek 

hospodaření běţného období byl převzat z plánovaného výkazu zisků a ztrát. Hodnota 

cizích zdrojů zahrnuje dlouhodobé a krátkodobé závazky. Dlouhodobé závazky 

představují odloţený daňový závazek, jehoţ výše je velmi obtíţně odhadnutelná, jejich 

hodnota proto zůstává v prognózovaném období konstantní, a to ve výši hodnoty z roku 

2014. Hodnota krátkodobých závazků jsou převzaty z prognózovaných generátorů 

hodnoty a společnost neuvaţuje tvorbu rezerv. Časové rozlišení pasiv bylo 

prognózováno v konstantní výši, a to na úrovni hodnoty z roku 2014.  

 

Posledním plánovaným finančním výkazem je přehled o peněţních tocích, který 

vychází z prognózovaných hodnot v plánované rozvaze a výkazu zisků a ztráty. Peněţní 

tok celkem se skládá z peněţního toku z provozního majetku, z neprovozního majetku 

a také z peněţního toku z finanční činnosti. Součtem celkové peněţního toku a stavem 

peněţních prostředků na začátku období dostaneme v kaţdém prognózovaném roce stav 

peněz na konci období, který nám v budoucích letech poroste. 
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Tabulka 44: Plánované cash flow 

Plánované cash flow 2015 2016 2017 2018 

Stav peněžních prostředků na počátku období 2 470 6 581 6 982 6 959 

a) Peněţní tok z provozního majetku 

1. PENĚŢNÍ TOK Z PROVOZU 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 689 753 729 656 

Daň připadající na korigovaný VH 139 152 147 132 

Korigovaný provozní VH po dani 550 601 582 524 

Úpravy o nepeněţní operace 720 799 882 968 

Odpisy dlouhodobého majetku 720 799 882 968 

Změna zůstatku rezerv 0 0 0 0 

Úprava oběţných aktiv 4493 716 310 70 

Změna stavu pohledávek 1 428 - 398 - 172 - 39 

Změna stavu krátkodobých závazků 3 143 1 157 501 114 

Změna stavu zásob - 447 - 43 - 19 - 4 

Změna ostatních aktiv 168 0 0 0 

Změna ostatních pasiv 200 0 0 0 

Peněţní tok z provozní činnosti celkem 5 763 2 116 1 773 1 562 

2) INVESTIČNÍ ČINNOSTI      

Nabytí dlouhodobého majetku - 1 662 - 1 741 - 1 824 - 1 910 

Peněţní tok z investiční činnosti celkem - 1 662 - 1 741 - 1 824 - 1 910 

PENĚŢNÍ TOK Z PROVOZNÍHO MAJETKU 4 101 375 - 50 - 348 

b) Náklady na cizí kapitál 

PLATBA NÁKLADOVÝCH ÚROKŮ 0 0 0 0 

c) Peněţní tok z neprovozního majetku 

Příjmy z neprovozního majetku a mimořádné příjmy 10 26 28 28 

Výnosové úroky 12 33 35 35 

Diferenciace v platbě daně oproti dani z KPVH -2 - 7 - 7 -7 

PENĚŢNÍ TOK Z NEPROVOZNÍHO MAJETKU 10 26 28 28 

d) Finanční činnost     

Změna stavu dlouhodobých závazků 0 0 0 0 

Zvýšení a sníţení VK z vybraných operací 0 0 0 0 

PENĚŢNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI CELKEM 0 0 0 0 

e) Peněţní tok celkem     

PENĚŢNÍ TOK CELKEM 4111 401 - 22 - 320 

Stav peněžních prostředků na konci období 6 581 6 982 6 959 6 639 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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3. STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU 

V této kapitole dojde k samotnému stanovení hodnoty podniku, a to preciznějším 

způsobem neţ bylo provedeno výše při předběţném ocenění. Ke stanovení hodnoty 

podniku budou vyuţity dvě výnosové metody, a to metoda diskontovaných peněţních 

toků DCF entity a metoda ekonomické přidané hodnoty EVA k datu 1. 1. 2015. Pro obě 

metody bude nejprve potřeba stanovit diskontní míru, ta bude stanovena na úrovni 

průměrných váţených nákladů na kapitál (WACC). Pokud budeme postupovat 

správným způsobem, měly by se výsledky obou výše zmíněných metod rovnat. 

3.1 Průměrné náklady na kapitál – WACC 

Pro výpočet nákladů na kapitál si nejdříve musíme stanovat náklady na vlastní 

kapitál a náklady na cizí kapitál. 

Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál jsou většinou tvořeny placenými úroky a jinými platbami 

za bankovní úvěry. Analyzovaná společnost nevykazuje v posledním sledovaném roce 

2014 ţádné bankovní úvěry, výpočet nákladů na cizí kapitál by proto zde nebyl 

relevantní.  

Náklady na vlastní kapitál 

Pro odvození nákladů na vlastní kapitál bude pouţit nejvíce vyuţívaný model CAPM 

(Capital Asset Princing Model). Tento model vychází z údajů o výnosnosti vyspělého 

kapitálového trhu, který má svou dlouholetou historii. Tímto trhem bývá nejčastěji 

označován kapitálových trh USA. Model vyuţívá mnoho modifikací a pro neamerické 

firmy se obvykle uplatňuje modifikovaná verze navrţená profesorem Damodaranem. 

Nezbytnou součástí zpracování tohoto modelu je vyhledání informací o bezrizikové 

úrokové míře, rizikové prémii kapitálového trhu, beta koeficientu, rizikové přiráţce 

země a přiráţce za velikost podniku.  

 Bezriziková úroková míra vychází z výnosnosti desetiletých vládních dluhopisů 

USA a v této prací bude pouţite její hodnota k 31. 12. 2014, a to 2,17 % (35). 

 Koeficient beta nezadluţená je určena pro odvětví elektrické zařízení, protoţe 

společnost G-mont s.r.o. spadá dle klasifikace CZ-NACE do odvětví 26 - Výroba 

počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Jeho hodnota pro tento 

podnik tedy činí 0,97 (36). 
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 Riziková prémie kapitálového trhu USA je stanovena geometrickým průměrem 

z historických dat za období 1928 – 2014 ve výši 4,60 % (37). 

 Rating České republiky je stanoven jako A1 a do budoucna se počítá s tímto 

stabilním hodnocením (38). 

 Riziko selhání země A1 (České republiky) oproti AAA (USA) je stanoveno jako 

bondspread pro rok 2014, poslední rok zveřejněných výkazů podniku (37). 

 Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům je stanoven koeficientem 

1,5 (4). 

 Riziková prémie země je dána součinem rizika selhání země a koeficientu 1,5. 

Takto vypočtenou rizikovou prémii je pak třeba upravit o rozdíl inflace USA 

a České republiky, kdy byl tento rozdíl stanoven dle průměrné inflace mezi Českou 

republikou a USA za roky 2015 – 2016, viz tabulka č. 45. V USA se kromě roku 

2016 předpokládá vyšší inflace neţ v České republice, coţ ve výsledku znamená 

sníţení rizikové prémie země (39). 

 Poměr cizího a vlastního kapitálu je roven nule, jelikoţ podnik nevyuţívá úročené 

cizí zdroje. 

 Daňová sazba je stanovena jako efektivní a vychází z průměrné daňové sazby 

v podniku za roky 2010 – 2014. 

 Beta zadluţená je rovna betě nezadluţená, jelikoţ podnik nedisponuje výše 

zmiňovanými úplatnými cizími zdroji. 

Tabulka 45: Náklady na vlastní kapitál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na vlastní kapitál 

rf (aktuální výnosnost desetiletých státních obligací v USA) 2,17% 

Beta nezadluţené pro  0,97 

Riziková prémie kapitálového trhu USA 4,60% 

Rating České Republiky A1 

Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů A1 oproti AAA) 0,81% 

Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,5 

Riziková prémie země 1,22% 

Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci 0,96% 

Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku 0 

Daňová sazba 20,19% 

Beta zadluţené 0,97 

Náklady vlastního kapitálu 7,60% 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 46: Prognóza inflace v ČR a USA 

 

 

 

 

Z výše uvedených výpočtů je tedy zřejmé, ţe průměrné váţené náklady na kapitál 

budou stanoveny ve stejné výši jako náklady na vlastní kapitál, a to ve výši 7,60%. 

3.2 Ocenění metodou DCF entity 

Metoda DCF entity stanovuje hodnotu podniku na principu současné hodnoty 

budoucích peněţních toků od současnosti aţ do nekonečné budoucnosti. Protoţe však 

předpoklad pro dlouhé období bývá mnohdy nepřesný, je tato metoda rozdělena na dvě 

fáze. V první fázi (v letech 2015 – 2018) se nejprve zaměříme na výpočet volného 

peněţního toku, u kterého následně dojde k diskontování na současnou hodnotu. V této 

první fázi se počítá s dynamickým vývojem a nárůst by měl být větší neţ je tomu ve fázi 

druhé. Druhá fáze je jiţ stanovena pro období od konce první fáze (tedy 2019) 

aţ do nekonečna. Pro tuto fázi je vhodné předpokládat maximální růst na úrovni 

udrţitelného růstu HDP, minimálně však na předpokládané hodnotě inflace.  

Pro stanovení první fáze je nutné nejprve stanovit volné cash flow do firmy (FCFF). 

Volný peněţní tok do firmy vychází z korigovaného provozního výsledku hospodaření 

po zdanění, který je dále upraven o odpisy, nepeněţní operace, investice do provozně 

nutného dlouhodobého majetku a do povozně nutného pracovního kapitálu. Takto 

získaný volný peněţní tok je nutné diskontovat na současnou hodnotu. K diskontování 

jsou v této metodě pouţity váţené průměrné náklady na kapitál (WACC), které byly 

stanoveny v předchozí části a jejichţ hodnota činí 7,60 %. Součtem takto 

diskontovaného volného cash flow získáme současnou hodnotu první fáze, která činí 

3 174 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

Inflace % 2015 2016 2017 2018 průměr 

ČR 0,3 0,7 2,4 1,7 1,28 

USA 1,3 0,1 2,6 2,12 1,53 

Rozdíl -1  0,6 - 0,2 - 0,42 - 0,255 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (39)  
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Tabulka 47: Současná hodnota první fáze DCF entity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke stanovení současné hodnoty druhé fáze je nezbytný výpočet pokračující hodnoty, 

ta v našem případě připadá na roky 2019 a dále. Pokračující hodnota bude vypočtena 

dvěma způsoby, a to pomocí Gordonova vzorce a Parametrického vzorce. Výsledky 

obou vzorců by při správném výpočtu měly dosahovat stejných hodnot.  

Pro výpočet Gordonova vzorce je nutné určit stabilní tempo růstu a stabilní diskontní 

míru. Tzv. terminální míra růstu by teoreticky měla být minimálně na úrovni inflaci 

a maximálně na úrovni dlouhodobě udrţitelného růstu HDP. Zde byla tato hodnota 

stanovena na základě průměrného udrţitelného tempa růstu nominálního HDP za roky 

2007 – 2018 a činí 1,87 %. Dále je třeba stanovit hodnotu FCFF pro rok 2019, kterou 

bude dopočtena pomocí tempa růstu a volného peněţního toku roku předcházejícího. 

Diskontní míra je zde brána na úrovni průměrných váţených nákladů na kapitál. 

Parametrický vzorec vychází z korigovaného provozní výsledku hospodaření po dani 

pro rok 2019, pro jehoţ výpočet je potřeba znát rentabilitu a míru investic. Míra investic 

do dlouhodobého majetku a pracovního kapitál je dána podílem změny investovaného 

kapitálu mezi roky 2019 a 2018 a korigovaným provozním výsledkem hospodaření po 

zdanění za rok 2019. Rentabilita investic vychází z podílu stanoveného tempa růstu 

a míry investic. Následující tabulka zachycuje výpočet pokračující hodnoty.  

 

 

 

 

 

Poloţka (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 

Korigovaný provozní VH před zdaněním 689 753 729 656 

Upravená daň z příjmů 139 152 147 132 

Korigovaný provozní VH po dani 550 601 582 524 

Odpisy 720 199 882 968 

Úpravy o nepeněţní operace (změna rezerv) 0 0 0 0 

Investice do provozně nutného dlouhodobého majetku -1 662 - 1 741 - 1 824 - 1 910 

Investice do provozně nutného pracovního kapitálu 4 022 542 235  53 

FCFF (free cash flow to firm) 3 629 201 - 125  - 365 

Odúročitel pro diskontní míru (WACC) 0,9294 0,8637 0,8027 0,7460 

Diskontované FCFF k 1. 1. 2015 3 373 174 - 101 - 272 

Současná hodnota první fáze (v tis. Kč) 3 174 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 48: Pokračující hodnota pro 2. fázi DCF entity 

 

 

 

 

 

 

 

Současnou hodnotu druhé fáze pak získáme diskontováním pokračující hodnoty, 

k tomuto diskontování bude pouţit poslední predikovaný odúročitel z roku 2018. 

Současná hodnota druhé fáze pak činí 4 389 tis. Kč.  

Nyní je jiţ bezproblémové určit brutto provozní hodnotu podniku, kterou získáme 

pouhým sečtením současné hodnoty první a druhé fáze. Odečtením úročeného cizí 

kapitálu k datu ocenění dostaneme provozní netto hodnotu. V případě analyzované 

společnosti se brutto hodnota podniku rovná netto hodnotě. K dosaţení výsledné 

hodnoty vlastního kapitálu je pak ještě potřeba k netto hodnotě přičíst hodnotu 

neprovozního majetku. Jelikoţ zvolená firma nemá ţádný neprovozní majetek, 

je pak výsledná hodnota vlastního kapitálu podle metody DCF rovna hodnotě netto, 

a to 7 562 tis. Kč.  

Tabulka 49: Stanovení hodnoty podniku metodou DCF entity 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Ocenění metodou ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Další výnosovou metodou, kterou je moţné pouţít ke stanovení výsledné hodnoty 

oceňovaného podniku je metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA). Podobně jako 

u metody DCF entity, je i zde vyuţito dvoufázové metody výpočtu. Hodnota podniku, 

kterou pomocí této metody zjistíme, je zaloţena na tvorbě ekonomického zisku.  

Pokračující hodnota 

Tempo růstu 1,87% 

Míra investice netto do DM a PK 36,75% 

Rentabilita investice netto 5,08% 

FCFF 2019 337 

Parametrický vzorec 5 883 

Gordonův vzorec 5 883 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Výnosové ocenění k 1. 1. 2015 tis. Kč 

Současná hodnota 1. fáze 3 174 

Současná hodnota 2. fáze 4 389 

Provozní hodnota brutto 7 562 

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 0 

Provozní hodnota netto 7 562 

Neprovozní majetek k datu ocenění 0 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu dle DCF 7 562 

Zdroj: Vlastní zpracování  



 

 

97 

 

Mezi základní vstupní veličiny pro tuto metoda patří průměrné váţené náklady na 

kapitál, které byly stanoveny v přecházející kapitole. Pro výpočet současné hodnoty 

první fáze je nutné stanovit pro jednotlivé prognózované roky diskontované hodnoty 

EVA, které se následně sečtou a dají dohromady současnou hodnotu první fáze. 

Pro stanovení diskontované hodnoty EVA je nutné stanovit NOPAT (Net operating 

profit after taxes) a NOA (Net operating assets). Hodnoty NOPAT odpovídají hodnotám 

korigovaného provozního výsledku hospodaření po zdanění. Hodnoty NOA představují 

provozně nutný investovaný kapitál, tedy součet provozně nutného dlouhodobého 

majetku a upraveného pracovního kapitálu. Následující tabulka znázorňuje výpočet 

současné hodnoty 1. fáze. 

Tabulka 50: Současná hodnota 1. fáze metodou EVA 

Hodnoty diskontovaného ukazatele EVA jsou v prognózovaných letech v záporných 

číslech, coţ značí skutečnost, ţe zvolený podnik bude po několik let ztrácet svoji 

hodnotu. Ke zvýšení by mohlo dojít razantním vzestupem hospodářského výsledku.  

Dle plánovaného vývoje se předpokládá, ţe podnik bude v následujících letech 

dosahovat zisku, avšak nárůst bude spíše pozvolný.  

Při výpočtu druhé fáze (pokračující hodnoty) vycházíme z predikované ekonomické 

přidané hodnoty pro rok 2019, kterou máme vypočtenou v tabulce výše. Tato hodnota 

je následně dělena rozdílem mezi průměrnými náklady na kapitál a tempem růstu 

pokračující hodnoty. Toto tempo bylo stanoveno stejným způsobem jako 

v předcházejícím model DCF entity, tedy na úrovni 1,87 %.  Vzhledem k záporným 

hodnotám, které vyplývají z první fáze, bude záporná i hodnota pokračující, a to ve výši 

– 4 618 tis. Kč. Současnou hodnotu druhé fáze pak získáme diskontování pokračující 

hodnoty, pro kterou bude k diskontování vyuţit predikovaný odúročitel roku 2018. 

Tato současná hodnota pak činí – 4 021 tis. Kč. 

Poloţka (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

NOPAT 576 550 601 582 524 533 

NOA k datu ocenění 11 584 8 504 8 904 9 611 10 500 10 696 

WACC x NOAt-1 x 880 646 677 730 798 

EVA x - 330 - 45 - 95 - 207 - 265 

Odúročitel pro diskontní míru (WACC) x 0,93 0,86 0,80 0,75  

Diskont EVA x - 307 - 39 - 76 - 154  

Současná hodnota 1. fáze (v tis. Kč)  - 577  

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 51: Pokračující hodnota pro 2. fázi metody EVA 

 

 

 

 

Součet první a druhé fáze nám dává dohromady MVA (Market Value Added), neboli 

trţní přidanou hodnotu. K MVA je následně přičtena NOA k datu ocenění (tedy za rok 

2014) a dostáváme provozní hodnotu brutto. Stejně jako u metody DCF entity od této 

brutto hodnoty odečtením úročeného cizího kapitálu získáme provozní hodnotu netto, 

která je opět u analyzovaného podniku stejná jako hodnota brutto. Následně se ještě 

přičte neprovozní majetek k datu ocenění a získáváme výslednou hodnotu vlastního 

kapitálu. Tato hodnota je z důvodu nulové hodnoty neprovozního majetku rovna 

provozní hodnotě netto a dosahuje tak stejné úrovně jako metoda DCF entity, 

a to 7 562 tis. Kč. Tato skutečnost značí, ţe by provedené výpočty měly být bezchybné. 

Tabulka 52: Stanovení hodnoty podniku metodou EVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Závěr ocenění 

K výslednému ocenění společnosti G-mont s.r.o. byly vyuţity dvě výnosové metody. 

První metodou byla výnosová metoda DCF entity, jejímţ prostřednictvím byla ke dni 

 1. 1. 2015 stanovena hodnota podniku ve výši 7 562 tis. Kč. Stejné hodnoty bylo 

dosaţeno i pomocí druhé metody, kterou byla metoda ekonomické přidané hodnoty 

(EVA). Tato výsledná hodnota se nachází v blízkosti pesimistické varianty předběţného 

ocenění a nedosahuje příliš velké úrovně, to je ovšem dáno jiţ samotnou velikostí 

zvoleného podniku.  

Pokračující hodnota 

Tempo růstu 1,87% 

Míra investice netto  36,75% 

Pokračující hodnota (tis. Kč) - 4 618 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Výnosové ocenění k 1. 1. 2015 tis. Kč 

Současná hodnota 1. fáze - 577 

Současná hodnota 2. fáze - 3 445 

Market Value Added - 4 021 

NOA k datu ocenění 11 584 

Provozní hodnota brutto 7 562 

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 0 

Provozní hodnota netto 7 562 

Neprovozní majetku k datu ocenění 0 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu dle EVA 7 562 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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V níţe uvedené tabulce je znázorněno porovnání důleţitých částí obou vyuţitých 

metod. Můţeme vidět, ţe současná hodnota první a druhé fáze se u metody EVA 

pohybuje v záporných hodnotách. Je to způsobeno tím, ţe hodnota nákladů na provozně 

nutný kapitál (NOA) je ve všech sledovaných letech vyšší neţ korigovaný výsledek 

hospodaření po zdanění. Díky tomu pak vychází hodnoty diskontovaného EVA, 

jeţ tvoří současnou hodnotu 1. fáze, v záporných hodnotách. Vzhledem k záporným 

hodnotám 1. fáze je pak záporná i současná hodnota 2. fáze, ta se vypočte 

diskontováním pokračující hodnoty (viz tabulka č. 50).  U metody EVA nám pak součet 

současné hodnoty první a druhé fáze dává dohromady trţní přidanou hodnotu (MVA). 

Provozní hodnota brutto je pak dána součtem MVA a NOA k datu ocenění a je vlastně 

i výslednou hodnotou podniku. U metody DCF vycházejí obě současné hodnoty kladně, 

byly totiţ počítány z jiných poloţek, neţ je tomu u metody EVA. Současná hodnota 

1. fáze je dána součtem diskontovaného FCFF a současná hodnota 2. fáze je stanovena 

diskontováním pokračující hodnoty, která byla vypočtena dvěma způsoby – pomocí 

Gordonova a Parametrického vzorce (viz tabulka č. 47). Součtem těchto dvou 

současných hodnot pak přímo dostáváme provozní hodnotu brutto, která je zároveň i 

výslednou hodnotou vlastního kapitálu. 

Tabulka 53: Porovnání vyuţitých výnosových metod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnosové ocenění k 1. 1. 2015 (v tis. Kč) DCF entity EVA 

Současná hodnota 1. fáze 3 174 - 577 

Současná hodnota 2. fáze 4 389 - 3 445 

Market Value Added (MVA) - - 4 021 

NOA k datu ocenění - 11 584 

Provozní hodnota brutto 7 562 7 562 

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 0 0 

Provozní hodnota netto 7 562 7 562 

Neprovozní majetku k datu ocenění 0 0 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu  7 562 7 562 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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4. ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo stanovení hodnoty podniku G-mont, s.r.o. 

k datu 1. 1. 2015 za pouţití výnosových metod ocenění, kterými byly metoda 

diskontovaných peněţních toků (DCF entity) a metod ekonomické přidané hodnoty 

(EVA).  Hlavními zdroji informací a dat byly finanční výkazy společnosti za období 

2010 aţ 2014, a také konzultace s pověřenou osobou z podniku. Je také nutné 

podotknou, ţe neexistuje pouze jedna varianta výsledného ocenění podniku, jelikoţ 

oceňovatel do celého procesu oceňování zapojuje svůj subjektivní pohled.  

 

K naplnění hlavního cíle bylo třeba provést nejprve několik důleţitých kroků, které 

samotnému ocenění předcházejí. V první části této práce byla definována teoretická 

východiska, týkající se tématiky oceňování podniku. Bylo zde vycházeno zejména 

s odborné literatury. Nejprve byly vymezeny základní pojmy jako podnik, hodnota 

podniku, její hladiny a kategorie a důvody proč podnik vůbec oceňujeme. Poté byl 

podrobně popsán postup při samotném oceňování podniku a nakonec následovalo 

vymezení základních oceňovacích metod.  

 

Další část diplomové práce byla věnována analýzám současné situace zvoleného 

podniku. Na začátku této části byl představen samotný podnik, který byl předmětem 

oceňování. Došlo k popisu jeho stručné historie, předmětu podnikání a výrobního 

programu. Následně byla provedena strategická analýza, která zahrnovala analýzu 

obecného a oborového okolí, a také analýzu vnitřního potenciálu samotného podniku. 

Analýza obecného okolí byla provedena prostřednictvím SLEPT analýzy, která 

se zabývá sociálními, legislativními, ekonomickými, politickými a technologickými 

faktory, jeţ podnik ovlivňují. K analýze oborového období byl vyuţit Porterův model 

pěti sil, který spojuje pět základních faktorů, jeţ mají zásadní vliv na podnik. Konkrétně 

jde o vyjednávací sílu odběratelů a dodavatelů, hrozbu substitutů, vstupu nových 

konkurentů a rivalitu mezi podniky na daném trhu. Vnitřní potenciál byl analyzován 

pomocí analýzy faktorů 7S, které slouţí k identifikaci faktorů úspěchu společnosti. Byl 

zde také vymezen relevantní trh a definován trţní podíl podniku, tyto informace pak 

dále poslouţily jako podklad pro výpočet predikce trţeb.  
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Dále byla v této části sestavena finanční analýza, pomocí které bylo zhodnoceno 

finanční zdraví společnosti v letech 2010 – 2014, kde byly odhaleny problémy podniku 

v oblasti likvidity, které mohou ohrozit finanční zdraví podniku. Z analýzy rentability 

bylo zjištěno, ţe podnik nedosahoval nijak velkých ziskových marţí a nedaří se mu 

v dostatečné míře vyuţívat svá vlastní aktiva. Pomocí analýzy ukazatelů aktivity došlo 

k zjištění příjemné skutečnosti, a to ţe v průběhu analyzovaného období nedocházelo 

k narušení finanční rovnováhy společnosti. Oblast zadluţenosti o podniku prozradila 

informace o tom, ţe si po celé sledované období drţí její velmi slušnou úroveň. Podle 

souhrnných indexů hodnocení podnik po celé sledované období pohybuje v šedé zóně, 

ta je však typická pro mnoho českých firem. Situace podniku se však v posledním 

sledovaném roce zlepšila a dostal se zóny, kdy uţ pomalu začíná tvořit hodnotu.  

V závislosti na strategické a finanční analýze byly identifikovány silné a slabé 

stránky společnosti a její příleţitosti a hrozby, byla tedy provedena tzv. SWOT analýza. 

Za silné stránky byly označeny například dlouholetá tradice podniku na trhu, kvalitní 

sluţby za přijatelnou cenu, individuální přístup k zákazníkům a také viditelná reklama. 

Naopak slabé stránky byly shledány v problémech s likviditou, s nízkými hodnotami 

rentability a v nespecifikované strategii. Po SWOT analýze následovalo rozdělení aktiv 

podniku na provozně potřebná a nepotřebná a úprava provozního VH na korigovaný 

VH vyloučením trţeb z prodeje majetku a materiálu.  

Jako poslední bylo v této části provedeno analyzování a prognózování generátorů 

hodnoty a sestavení finančního plánu pro období 2015 - 2018. Generátory hodnoty byly 

tvořeny trţbami, ziskovou marţí, investicemi do provozního kapitálu, do dlouhodobého 

majetku a rentabilitou provozně nutného investovaného kapitálu. K jejich prognózování 

byl vyuţit jak procentní podíl na trţbách, tak také doba obratu a aritmetický průměr 

předcházejících let. Na základě těchto generátorů bylo provedeno předběţné stanovení 

hodnoty podniku, ve kterém byla brána v úvahu pesimistická, střední a optimistická 

varianta. Prognózované generátory hodnoty poslouţily také k sestavení finančního 

plánu, který obsahoval plánovaný výkaz zisků a ztrát, plánovanou rozvahu a plánovaný 

přehled o peněţních tocích.  
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V poslední části této práce bylo provedeno samotné stanovení hodnoty podniku, a to 

pomocí dvou výnosových metod – metody diskontovaných peněţních toků (DCF entity) 

a ekonomické přidané hodnoty (EVA). Pro tyto metody bylo nutné nejprve stanovit 

průměrné váţené náklady na kapitál (WACC). K jejich výpočtu bylo potřeba stanovit 

náklady na cizí kapitál a náklady na vlastní kapitál, u kterých bylo vyuţito 

modifikovaného modelu CAPM. Poté uţ následovalo samotné vyčíslení hodnoty 

podniku, které vyšlo u obou zvolených metod na stejné úrovni, coţ značí o správnosti 

prováděných výpočtů a cíl diplomové práce je tak naplněn. Stanovená hodnota 

společnosti G-mont, s.r.o k datu 1. 1. 2015 byla oběma metodami zjištěna ve výši 

7 562 tis. Kč.  

 

Závěrem je třeba říci, ţe výsledné ocenění je třeba povaţovat pouze za orientační, 

jelikoţ je zaloţeno na dostupných datech a v závislosti na prostředí, ve kterém daná 

společnost působí, můţe dojít ke změně prognóz, ze kterých bylo při zpracování této 

diplomové práce vycházeno.  
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Příloha 1: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 2010 – 2014 (40) 

Označ. AKTIVA č.ř. 2010 2011 2012 2013 2014 

 AKTIVA CELKEM 1 13 206 17 020 16 599 21 311 21 396 

A. Pohledávky za upsaný kapitál 2      

B. Dlouhodobý majetek 3 9 300 12 660 12 954  12 725 12 876 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4      

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 9 300 12 660 12 954 12 725 12 876 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 6      

C. Oběžná aktiva 7 3 836 4 244 3 522 7 897 8 060 

C. I. Zásoby 8 93 394 298 1 034 4 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 9      

C. III. Krátkodobé pohledávky 10 2 430 2 077 1 895 5 282 5 586 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 11 1 313 1 773 1 329 1 581 2 470 

D. I. Časové rozlišení 12 70 116 123 689 460 

 
Označ. PASIVA č.ř. 2010 2011 2012 2013 2014 

 PASIVA CELKEM 13 13 206 17 020 16 599 21 311 21 396 

A. Vlastní kapitál 14 5 457 5 949 6 576 6 886 11 997 

A. I. Základní kapitál 15 200 200 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy 16     3 998 

A. III. Fondy ze zisku 17 20 75 75 75 75 

A. IV. VH minulých let 18 4 133 5 181 5 675 6 301 6 610 

A. V. VH běžného ÚO /+ -/ 19 1 104 493 626 310 1 114 

B. Cizí zdroje 20 7 676 11 145 10 079 14 387 9 654 

B. I. Rezervy 21      

B. II. Dlouhodobé závazky 22 151 604 888 719 716 

B. III. Krátkodobé závazky 23 7 368 9 845 9 121 13 668 8 938 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 24 157 696 70   

C. I. Časové rozlišení 25 73 - 74 - 56 38 - 255 

 

  



 

 

II 
 

Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu 2010 -2014 (40)  

Označ. TEXT č.ř. 2010 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodej zboží 1      

A. 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
2 

    

 

+ Obchodní marže 3      

II. Výkony 4 28 089 28 568 33 499 32 836 36 289 

B. Výkonová spotřeba 5 24 215 25 471 30 073 30 067 31 820 

+ Přidaná hodnota 6 3 874 3 097 3 426 2 769 4 469 

C. Osobní náklady 7 3 630 3 721 4 139 3 944 4 301 

D. Daně a poplatky 8 65 52 100 79 70 

E. Odpisy DHM a DNM majetku 9 449 541 584 577 720 

III. Tržby z prodeje DHM a mat. 10 2 265 1 801 1 932 1 617 1 759 

F. ZC prodaného DHM a materiálu 11 533    -302 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a kompl. 
n. příštích o. 

12     
 

IV. Ostatní provozní výnosy 13 92 291 525 668 98 

H. Ostatní provozní náklady 14 131 114 162 90 123 

V. Převod provozních výnosů 15      

I. Převod provozních nákladů 16      

* Provozní výsledek hospodaření 17 1 423 761 898 364 1 414 

VI. Tržby z prodeje cenný papírů 18      

J. Prodané cenné papíry a podíly 19      

VII. 

Výnosy z dlouhod. finančního 

majetku 
20 

    

 

VIII. 

Výnosy z krátkod. finančního 

majetku 
21 

    

 

K. Náklady z finančního majetku 22      

IX. Výnosy z přecenění CP a deriv. 23      

L. Náklady z přecenění CP a deriv. 24      

M. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 

25     
 

X. Výnosové úroky 26    72  

N. Nákladové úroky 27 57 88 95 64 45 

XI. Ostatní finanční výnosy 28 19 14 3 43 1 

O. Ostatní finanční náklady 29 20 45 28 24 5 

XII. Převod finančních výnosů 30      

P. Převod finančních nákladů 31      

* Finanční výsledek hospodaření 32 - 58 - 119 - 120 27 -49 



 

 

III 
 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 261 149 152 81 251 

** VH za běžnou činnost 34 1 104 493 626 310 1 114 

XIII. Mimořádné výnosy 35      

R. Mimořádné náklady 36      

S. Daň z příjmů z mimořádné činn. 37      

* Mimořádný VH 38      

T. 
Převod podílu na VH 

společníkům (+/-) 
39 

   

 

 

*** VH za účetní ob. (+/-) 40 1 104 493 626 310 1 114 

**** VH před zdaněním 41 1 365 642 778 391 1 365 

 

 

 


