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Motto: 

„Scientia est potentia.“ 

„VEdEní je síla.“ 

Sir Francis Bacon 



Abstrakt 

Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti XY, a.s., která se zabývá 
stavební produkcí. Hodnota společnosti bude stanovena k 1. 1. Ň016. Ke stanovení hodnoty 
společnosti XY, a.s., budou využity dvE výnosové metody, a to metoda diskontovaných 
penEžních tok] a metoda kapitalizovaných čistých výnos] v paušální variantE, jako metoda 
doplOková bude stanovena metoda účetní na principu historických cen. Jedna z nich bude 
vybrána jako výsledné ocenEní. 

Klíčová slova 

Stavební závod, Hodnota závodu, Strategická analýza, Finanční analýza, Výnosové metody 
ocenEní. 

Abstract 

The aim of the master´s thesis is to determine the market value of XY, plc., which deals with 
construction production. The company's value will be set at 1. 1. 2016. In order to determine 
the value of XY, plc., two income methods will be used, namely the discounted cash flow 
method and the direct capitalization method, the method of accounting for historical prices 
(book value) will be set as an additional method. One of them will be selected as a final value 
of the company. 

Keywords 

Construction company, Value of the company, Strategic analysis, Financial analysis, Income 
valuation methods. 
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ÚVOD 
Problematika oceOování obchodních závod] je obsáhlá nadoborová disciplína, která spadá 
nejenom do oboru soudního inženýrství, ale nepochybnE také do podnikové ekonomiky. 
Výsledkem procesu ocenEní je hodnota. Pro zjištEní hodnoty obchodního závodu máme k 
dispozici hned nEkolik pUístup] a metod, současná praxe ale preferuje pUístup výnosový, jako 
ten „nejsprávnEjší“, pokud je pUedpoklad fungování obchodního závodu do budoucna (tzv. 
going concern principleě. VolbE kategorie hodnoty by mEl vždy odpovídat pUístup a metoda 
ocenEní. Účel pro ocenEní m]že být napU. koupE nebo prodej, fúze, poskytnutí úvEru, 
zhodnocení podnikatelské činnosti a další. Na výsledné ocenEní má vliv relevantnost 
vstupních dat a metoda ocenEní, ale i subjektivní názory oceOovatele. 

V České republice v současnosti neexistuje žádný zákon nebo pUedpis, který by byl pUi 
oceOování obchodního závodu obecnE závazný. V oceOovací praxi se dnes pUedevším opírá o 
české pUedpisy, které jsou platné pro vymezený okruh pUípad], napU. zákon o oceOování 
majetku č. 151/1řř7 Sb. a na nEj navazující vyhlášky Ministerstva financí ČR, které bohužel 
spolu se zákonem obsahují jen minimum informací pro oceOování obchodního závodu jako 
celku a týkají se spíše dílčích majetkových položek.  

Dalším pilíUem pro oceOování obchodního závodu jsou Mezinárodní a Evropské oceOovací 
standardy (IVS a EVSě. Tyto standardy obsahují pUedevším určité rámcové zásady, které by 
mEly být pUi oceOování respektovány a dodržovány. Dále je možné využít standard] 
národních, pUedevším americké oceOovací standardy ĚUS PůPě, jejichž součástí jsou i 
standardy týkající se oceOování obchodních závod]. USů mají dlouhou tradici v problematice 
oceOování obchodních závod] a Uada oceOovacích postup] má p]vod právE v tomto 
rozvinutém prostUedí. Známým je i nEmecký standard IDW S1, který je speciálnE určen pro 
oceOování obchodních závod]. 

1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRůCOVÁNÍ 

Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti XY, a. s., která se zabývá 
stavební produkcí. Hodnota společnosti bude stanovena k 1. 1. Ň016. Ke stanovení hodnoty 
společnosti XY, a.s., budou využity dvE výnosové metody, a to metoda diskontovaných 
penEžních tok] a metoda kapitalizovaných čistých výnos] v paušální variantE, jako metoda 
doplOková bude stanovena metoda účetní na principu historických cen. Jedna z nich bude 
vybrána jako výsledné ocenEní.  

Dílčí cíle, metoda a postupy zpracování: 

 Vymezit teoretická východiska za pomoci relevantní literatury k dané problematice 
oceOování obchodních závod].  

 Zpracovat strategickou a finanční analýzu oceOované společnosti. Výsledky tEchto dvou 
analýz potUebných pro další fáze ocenEní budou zakončeny a shrnuty pomocí SWOT 
analýzy.  

 Zpracovat prognózu generátor] hodnoty, na jejímž základE je stanovena pUedbEžná 
hodnota společnosti.  
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 Sestavit finanční plán účetních výkaz] sestavený na základE prognózy generátor] 
hodnoty.  

 Stanovit pr]mErné vážené náklady na kapitál ĚWůCCě.  
 Sestavit trvale odnímatelný čistý výnos jako součet vážených upravených hospodáUských 

výsledk] nezbytný pro ocenEní metodou kapitalizačních čistých výnos]. 
 Ocenit společnost XY, a. s., metodou diskontovaných čistých penEžních tok] ve variantE 

entity, metodou kapitalizačních čistých výnos] v paušální variantE a doplOkovou metodu 
účetní na principu historických cen.  

 Vybrat metodu ocenEní, která bude nejlépe vystihovat hodnotu společnosti XY, a. s. 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Obchodní závod (podnik)  

Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník ĚNOZ), účinný od 1. 1. Ň014, namísto dosavadního 
pojmu podnik pUináší nový pojem obchodní závod.  

2.1.1 Právní vymezení 

NOZ definuje obchodní závod v § 5021) takto: 

„Obchodní závod (dále jen závod) je organizovaný soubor jmEní, který podnikatel vytvoUil a 
který z jeho v]le slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoUí vše, co 
zpravidla slouží k jeho provozu.“ 

NOZ zavedl pojem „obchodní závod“, který nahradil dosud ustálený a zavedený pojem 
„podnik“ podle již neplatného obchodního zákoníku. 

Dnes již neplatný zákon 51ň/1řř1 Sb., obchodní zákoník  definoval v §5 podnik jako: 

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 
nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vEci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 
patUí podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 
účelu sloužit. Podnik je vEc hromadná. Na jeho právní pomEry se použijí ustanovení o vEcech 
v právním smyslu. Tím není dotčena p]sobnost zvláštních právních pUedpis] vztahujících se k 
nemovitým vEcem, pUedmEt]m pr]myslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým 
vozidl]m apod., pokud jsou součástí podniku.“ 

Právní vymezení podniku lze dovodit rovnEž z judikatury ESD, napU. rozsudek ESD C-41/90 
Höfner a Elser v Macrotron:  

„Podnikem je jakákoliv entita bez ohledu na právní status či zp]sob financování vykonávající 
ekonomickou aktivitu.“ 

Vymezení entity podniku ve smyslu definice evropského práva, konkrétnE NaUízení Komise 
Ř00/Ň00Ř ze dne 6. srpna Ň00Ř, kterým se v souladu s články Ř7 a ŘŘ Smlouvy o ES 

                                                 
1) dále pak s obchodním závodem souvisí § 50ň, 700 a násl., 11Ň5 NOZ. 
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prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem Ěobecné naUízení o blokových 
výjimkáchě,  

„Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodáUskou činnost, bez ohledu na jeho 
právní formu. K tEmto subjekt]m patUí zejména osoby samostatnE výdElečnE činné a rodinné 
podniky vykonávající Uemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která 
bEžnE vykonávají hospodáUskou činnost.“  

NOZ oproti obchodnímu zákoníku nemEní jenom označení z podniku na obchodní závod, ale 
mEní po právní stránce i jeho obsahovou podstatu. Pojem podnik byl leckdy chápán jako jiné 
vyjádUení pro podnikatele, tedy subjektu, jehož obsah je dán zákonem, aniž by se pUi tom 
pUíliš zohledOovala v]le podnikatele.  

NOZ tEmto problém]m čelí novou definicí a tedy i novým označením. Závod je sice stále 
chápán jako vEc Ě§ 502), ale pro jeho vznik a vymezení jeho obsahu je oproti podniku dle 
obchodního zákoníku více zohledOována v]le jeho vlastníka – podnikatele.  ZároveO je na 
podnikateli, aby vymezil strukturu závodu, aby jej organizoval, je to právE podnikatel, kdo 
určí, kdy závod vznikne, co bude jeho obsahem, zda bude podnikatel provozovat více závod] 
nebo zda zUídí pobočky apod.2)  

K ochranE tUetích osob pak z hlediska výše uvedeného slouží vyvratitelná domnEnka3) o tom, 
že součástí závodu je to, co zpravidla slouží jeho provozu.4)  

2.1.2 Ekonomické vymezení 

Pojem obchodní závod Ěpodnikě z ekonomického hlediska není doposud jednoznačnE 
vymezen a existuje mnoho výklad] pojmu podnik. 

WÖHE5) uvádí: „jestliže se podnik chápe jako kombinace výrobních faktor], jimž jeho 
vlastníci hodlají dosáhnout určitých cíl] (napU. maximalizace svých pUíjm], zlepšení sociální 
prestiže, dosažení hospodáUské moci).“ „…nahlížíme-li na podnik jako na instituci, která má 
sloužit co nejlepšímu uspokojení potUeb veUejnosti.“ 

MaUík6) uvádí: „Podle nEkterých autor] lze podnik definovat jako jedinečné, ménE likvidní 
aktivum, pro které existují velmi málo účinné trhy. Tato definice odpovídá situaci a má 
významné d]sledky pro vymezení hodnoty podniku.“ Na podnik je tUeba pohlížet jako na 
funkční a homogenní celek, jehož hlavní a prvotní funkcí a účelem je dosažení zisku. 

                                                 
2) Justice.cz. Podnikání: NovE občanský zákoník upravuje otázky související s podnikáním, které jsou dnes 
obsaženy v obchodním zákoníku [online]. Obcanskyzakonik.justice.cz, ©2016 [cit. 2016-12-14]. Dostupný z 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/obecna-cast/podnikani/. 

3) Legislativa pro vyvratitelnou právní domnEnku používá tvrzení „má se za to, že“, „považuje se“, pUipouštEjící 
d]kaz opaku. 

4) Prkpartners.cz. Co je to obchodní závod [online]. ©Ň016 [cit. 2016-12-14]. Dostupný z 
http://www.prkpartners.cz/rekodifikace/legislativni-novinky/211-co-je-to-obchodni-zavod/. 

5) WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodáUství. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. 2-3. 

6) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. Ň. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007, s. 15. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/obecna-cast/podnikani/
http://www.prkpartners.cz/rekodifikace/legislativni-novinky/211-co-je-to-obchodni-zavod/


Diplomová práce  Ing. Miloš Bahenský 

15 

Dle Synka7): „Podnik je instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti, tedy 
institucionalizované podnikání.“  

Dále Synek a kol.8) podnik vymezuje: „Základní jednotku, v níž je realizována výroba nebo 
jsou poskytovány služby, nazýváme podnik. Jiná z definic podniku nahlíží na podnik jako na 
kombinaci výrobních činitel], s jejichž pomocí vlastníci podniku chtEjí dosáhnout konkrétních 
cíl].“ 

Srpová a kol.9): „NejobecnEji je podnik chápán jako subjekt, ve kterém dochází k pUemEnE 
vstup] na výstupy. Obsáhleji je podnik vymezen jako ekonomicky a právnE samostatná 
jednotka, která existuje za účelem podnikání. S ekonomickou samostatností, která je projevem 
svobody v podnikání, souvisí odpovEdnost vlastník] za konkrétní výsledky podnikání. Právní 
samostatností rozumíme možnost podniku vstupovat do právních vztah] s jinými tržními 
subjekty, uzavírat s nimi smlouvy, ze kterých pro nEj vyplývají jak práva, tak povinnosti.“ 

Vymezení podniku dle Wöheho a Kislingerové10): „Dnes v podstatE existuje shoda v tom, že 
se podnik popisuje jako plánovitE organizovaná hospodáUská jednotka, v níž se zhotovují a 
prodávají vEcné statky a služby.“ 

Kislingerová uvádí k definici podniku11): „Podnik je tedy funkčním celkem – entitou, která je 
nadána schopností pUinášet určitý užitek, generovat určitý výnos v současnosti i 
budoucnosti.“ 

Dle Vochozky a kol.12): „Podnikem je každý subjekt, který vykonává hospodáUskou činnost 
bez ohledu na právní formu, je základním prvkem národního hospodáUství.“ 

Dle Šimana a Patery je podnik definován na makroekonomické a mikroekonomické úrovni 
takto13): Makroekonomické pojetí definuje podnik jako základní jednotku ekonomiky daného 
státu, tj. podnikatelský subjekt založený za účelem zajištEní výroby a prodeje výrobk] nebo 
poskytování služeb. Z hlediska mikroekonomického je podnik chápán jako právní subjekt 
založený za účelem výkonu podnikatelské činnosti. 

                                                 
7) SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., pUeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2010, xxv, s. 3. 

8) SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 20. 

9) SRPOVÁ, Jitka a Václav TEHOT. Základy podnikání: teoretické poznatky, pUíklady a zkušenosti českých 
podnikatel]. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, s. 35. 

10) WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodáUství. Ň. pUeprac. a dopl. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2007, xxix, s. 4. 

11) KISLINGEROVÁ, Eva. OceOování podniku. Ň. pUeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, Ň001, xvi, s. 10-12. 

12) VOCHOZKů, Marek a Petr MULůČ. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 35. 

13) ŠIMůN, Josef a Petr PETERů. Financování podnikatelských subjekt]: teorie pro praxi. Vyd. 1. V Praze: 
C.H. Beck, 2010, s. 3. 
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2.1.3 Systémové vymezení 

Dle Hromkové a Tučkové14): „V systémovém pojetí pUedstavuje podnik komplex účelnE 
uspoUádaných technických ekonomických a společenských prvk] a vztah]. V jejich vzájemném 
p]sobení probíhají účelové procesy, které tvoUí celkové chování podniku. Jde o tzv. celostní 
systém, vyznačující se strukturou prvk], vazeb a cílovým chováním.“  

SystémovE vymezuje podnik Janíček15)16): „Podnik je technicko-ekonomicko-sociální 
soustava, v níž se s využitím lidských kapacit, technických prostUedk] a informačních 
technologií realizuje ekonomická aktivita, v podobE podnikatelské činnosti, pUičemž cílem je, 
aby podnik mEl požadovanou výkonnost a generoval zisk tím, že se propojí technické a 
organizační procesy tak, že výsledkem je chování podniku v podobE vzniklých výrobk] nebo 
poskytovaných služeb, a to vše bez ohledu na právní status či zp]sob financování 
ekonomických aktivit“. 

Pojmy „podnik“ Ědnes obchodní závod dle NOZě a pojmy společnost nebo firma 
považuji za d]ležité vysvEtlit, jak s tEmito pojmy bude dále uvažováno. Vzhledem k této 
okolnosti a také skutečnosti, že jsou tyto pojmy často vzájemnE nahrazovány a považovány 
za synonyma Ěčasto i odbornou veUejnostíě, budou i v této práci používány jako 
významovE shodné s tím, že bude preferován právE ten pojem, který je v zadání 
diplomové práce, tedy obchodní resp. stavební závod. PUi jednotlivých citacích je ale 
respektován ten pojem, který byl v citacích použit. 

2.2 Stavební závod Ěobchodní závod s pUevažující stavební produkcíě  

Na stavební trh vstupuje mnoho účastník]. Na jedné stranE subjekty, které zastupují stranu 
poptávky – investoUi ĚnapU. stát, obce, developeUi, domácnostiě, na stranE nabídky subjekty, 
které se tuto poptávku snaží uspokojit, tedy napU. dodavatelé, projekční a inženýrské 
kanceláUe, výrobci stavebních hmot. Dále zde ještE p]sobí kontrolní orgány, tedy orgány 
státní správy. Obchodní závody, jejichž hlavní činností je zhotovení stavby, vlastní realizace 
stavebního díla, jsou nazývány stavební závody Ěobchodní závody stavební produkce). 

Definice stavebního podniku podle Markové17): „Stavebním podnikem m]žeme nazvat podnik, 
který na stavebním trhu vystupuje jako právnická osoba v roli zhotovitele a dodavatele, jehož 
hlavní činností je stavební výroba.“ 

Dle Linkeschové18): „Posláním stavební firmy obecnE je realizace výstavby novostaveb, péče 
o stavby již hotové, jejich opravy, modernizace, rekonstrukce, pUípadnE bourání. Výsledkem 

                                                 
14) HROMKOVÁ, Ludmila a Zuzana TUČKOVÁ. Teorie pr]myslových podnikatelských systém]: studijní 
pom]cka pro distanční studium. Vyd. Ň. upr. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve ZlínE, Ň005, s. ň6. 
15) JůNÍČEK, PUemysl. Systémová metodologie: brána do Uešení problém]. Vyd. 1. Brno: ůkademické 
nakladatelství CERM, Ň014, s. 90-A. 

16) JůNÍČEK, PUemysl a JiUí MůREK. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 
518. 

17)  MůRKOVÁ, Leonora. Stavební podnik. studijní opora. 1. vydání. Brno: VUT v BrnE, FůST, Ň007, s. Ř. 
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činnosti stavebního podniku je dodání stavebních prací v termínech a kvalitE dojednaných v 
hospodáUských smlouvách uzavUených s jejich odbErateli.“ 

NapUíklad Hájek19) popisuje stavební „firmu“ jako „organizační seskupení pracovník], stroj] 
a zaUízení, které má za cíl realizovat stavbu20) v potUebném čase, kvalitE a s určitým ziskem“. 

Podle Českého statistického úUadu je stavební podnik „podnikatelský subjekt s pUevažující 
stavební činností“.21) 

Stavební závod = obchodní závod s pUevažující stavební produkcí. 

2.2.1 Vymezení stavebních závod] z hlediska specifikace jejich činnosti (hledisko 
výrobního programuě 

Stavebnictví je dnes bráno jako samostatné odvEtví národního hospodáUství. Stavební činnost 
je specifikována v rámci klasifikace ekonomických činností CZ-NůCE, která nahradila 
odvEtvovou klasifikaci ekonomických činností ĚOKEČ - od 01. 04. 2009 byla nahrazena 
klasifikací dle CZ-NůCE v rámci harmonizace naší legislativy s evropskou legislativou. CZ-
NACE byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností a 
je v souladu s dokumenty Evropské unie. Používání NůCE je pro členské státy EU povinné, 
proto byla zavedena a implementována i v České republice. Výhodou a d]vodem zavedení 
NůCE je srovnatelnost statistik České republiky s jinými členskými zemEmi EU. Dle 
klasifikace CZ-NACE jsou jako stavební činnosti považovány ty, které jsou uvedené v sekci F 
Ě41 „Výstavba budov“, 4Ň „Inženýrské stavitelství“, 4ň „Specializované stavební činnostiě. 

Sekce Obsah Sekce Obsah 

A zemEdElství, lesnictví a rybáUství L činnosti v oblasti nemovitostí 

B tEžba a dobývání M profesní, vEdecké a technické činnosti 

C zpracovatelský pr]mysl N administrativní a podp]rné činnosti 

D výroba a rozvod elektUiny, plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu 

O veUejná správa a ochrana; povinné 
sociální zabezpečení 

E zásobování vodou; činnosti související 
s odpadními vodami, odpady a 
sanacemi 

 

P 

 

VzdElávání 

F Stavebnictví Q zdravotní a sociální péče 

                                                                                                                                                         
18) LINKESCHOVÁ, Dana. K otázkám managementu ve stavebnictví. Vyd. 1. Brno: ůkademické nakladatelství 
CERM, 2005, s. 12-13. 

19) HÁJEK, Vladimír. Tízení stavební firmy. 1. vyd. Praha: ŠEL, 1řřř, Ň1Ň s. ISBN Ř0-902-6977-X. 

20) Dle terminologie stavebního zákona Ězákon č. 1Řň/Ň006 sb.ě § Ň odst. ň se stavbou rozumí „veškerá stavební 
díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zUetele na jejich stavebnE technické provedení, 
použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání“. 

21) Český statistický úUad. Stavebnictví – metodika [online]. ©Ň016 [cit. 2016-12-21]. Dostupný z 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/stavebnictvi_metodika. I zde je stále uvádEn termín stavební podnik. 

 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/stavebnictvi_metodika
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G velkoobchod a maloobchod, opravy a 
údržba motorových vozidel  

 

R 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

H doprava a skladování S ostatní činnosti 

I ubytování, stravování a pohostinství  

 

T 

činnosti domácností jako 
zamEstnavatel]; činnosti produkujících 
blíže neurčené výrobky a služby pro 
vlastní potUebu 

J informační a komunikační činnosti 

K penEžnictví a pojiš[ovnictví U činnosti exteritoriálních organizací a 
orgán] 

Tabulka č. 1 – Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE22)23) 

Stavebnictví lze považovat jako sekundární sektor národního hospodáUství. V metodice 
rozdElení národního hospodáUství na sektory pUedstavuje sekundární sektor jako sektor 
zpracovatelského pr]myslu Ězpracování polotovar], stavební výroba, atp.).24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22) Zdroj:  Český statistický úUad. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) [online]. ©Ň016 [cit. Ň016-12-
24]. Dostupný z https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace-.  

23)  Klasifikace ekonomických činností dle CZ-NACE, sekce jsou označeny velkým písmenem abecedy, oddíly 
jsou označeny dvojmístným číselným kódem Ě01 až řřě, skupiny jsou označeny trojmístný číselným kódem 
Ě01.1 až řř.0ě, tUídy jsou pak označeny čtyUmístným kódem Ě01.11 až řř.00ě. 
24) Sektory národního hospodáUství jsou ň. Primární v metodice rozdElení národního hospodáUství pUedstavuje 
sektor prvovýroby Ězpracování surovin, lesnictví, zemEdElství, atp.ě. Terciální je sektor služeb. 

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace-
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Obrázek č. 1 – Zjednodušené schéma stavebních činností dle klasifikace CZ-NACE25) 

Za stavební závod lze považovat závod, jehož pUevažující činnost je specifikována dle 
klasifikace CZ-NůCE Ěviz obr. č. 1). Objektem této diplomové práce je stavební závod 
z hlediska CZ-NACE klasifikace z pUevažující činností 42 „Inženýrské stavitelství“- 42.2 
„Výstavba inženýrských sítí. 

2.2.2 Klasifikace obchodních závod] podle velikosti 

Nedílnou součástí vymezení obchodních je vymezení z hlediska jejich velikosti. Velikost 
podniku bývá nejčastEji vyjádUená ukazateli, jako je počet zamEstnanc] a finanční ukazatelé 
jako roční obrat podniku či celková výše aktiv. Pro rozlišení není striktnE stanoven 
jednotný postup ĚČR a EUě. Za dnes nejvíce používané rozlišení obchodních závod] 
z hlediska velikosti bývá považováno od Evropské komise, člení je  takovéto26)27)28): 

                                                 
25) Vlastní zpracování dle zdroje: Český statistický úUad. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) [online]. 
©Ň016 [cit. Ň016-12-23]. Dostupný z 
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_%28cz_nace%29. 

26) PUíloha I NaUízení Komise ĚESě č. Ř00/Ň00Ř, která navazuje na pUílohu č. I navazuje na Doporučení Komise ze 
dne 6. kvEtna Ň00ň o definici mikropodnik], malých a stUedních podnik] ĚŇ00ň/ň61/ESě. 
27) Vlastníkem společnosti nesmí být jiný subjekt vlastnící více než Ň5 % základního kapitálu společnosti, platí 
pro definici mikropodniku, malého a stUedního podniku.. 
28) Toto kritérium na členEní podnik] z hlediska velikosti se využívá pro dotace ze strukturálních fond] EU.  

STůVEBNÍ ČINNOST DLE CZ-NACE 

41 „Výstavba budov“ 42 „Inženýrské stavitelství“ 43 „Specializované stavební činnosti 

41.1 „Developerská činnost“ 

 

41.Ň „Výstavba bytových a 

nebytových budov“ 

4Ň.1 „Výstavba silnic a železnic“ 

4Ň.Ň „Výstavba inženýrských sítí“ 

 

4Ň.ř „Výstavba ostatních staveb“ 

 

4ň.1 „Demolice a pUíprava staveništE“ 

 

4ň.Ň „Elektroinstalační, instalatérské a 

ostatní stavebnE instalační práce“ 

4ň.ň „Kompletační a dokončovací 

práce“ 

4ň.ř „Ostatní specializované stavební 

činnosti“ 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_%28cz_nace%29
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 mikropodniky (do 10 zamEstnanc], roční obrat do Ň mil. EUR, aktiva do Ň mil. EURě, 
 malé podniky Ědo 50 zamEstnac], roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. EUR), 

 stUední podniky (do 250 zamEstnac], roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 mil. EUR), 
 velké podniky29) (více než Ň50 zamEstnac], roční obrat vyšší než 50 mil. EUR, aktiva 

vyšší než 43 mil. EUR).30) 

Je nutné brát v potaz, že uvedená kritéria, vycházející z doporučení Evropské komise 
Ň00ň/ň61/ES ze dne 6. kvEtna Ň00ň o definici mikropodnik], malých a stUedních podnik], 
jsou použitelná v České republice pouze z hlediska počtu zamEstnanc]. Hodnoty čistého 
obratu za poslední účetní období a aktiva uvedená v rozvaze nelze srovnávat s produktivitou 
našich podnik]. Z tohoto d]vodu uvedené částky nejsou vždy zcela dodržovány 

Jiné členEní využíval napU. Český statistický úUad ĚČSÚě či Statistický úUad EU ĚEurostat). 
ČSÚ považuje za malý podnik do Ň0 zamEstnanc], stUednE velký podnik do 100 zamEstnanc] 
a velký podnik s více než 100 zamEstnaci. Naproti tomu EUROSTůT považuje mikropodnik 
s ménE než ř zamEstnaci, malý podnik od 10 do řř zamEstnac], stUední podnik 100 až 4řř 
zamEstnac], a velký podnik s 500 a více zamEstnaci.31) Česká správa sociálního zabezpečení 
uvažovala podnik jako malou organizaci Ědo Ň5 zamEstnac]ě a organizaci Ěs Ň5 a více 
zamEstnaciě32).  

Na webovských stránkách Stavebnictví ČR jsou podniky členEny ň skupiny Ě50-499 
zamEstnanc], 500-řřř zamEstnac], 1000 a více zamEstnanc].33) 

Jiné členEní vymezuje napU. Mugler, malý podnik do 25 zamEstnanc], stUední podnik 25 – 
500 zamEstnanc] a velký podnik nad 500 zamEstnanc].34) 

Existuje i Uada dalších členEní na určování velikosti podnik], což ukazuje na nejednotnost 
názor] a velkou subjektivitu posuzování. 

Objektem diplomové práce je stavební závod ve smyslu velikosti i z hlediska počtu 
zamEstnanc] jako stUednE velký. 

2.2.3 Klasifikace obchodních závod] z hlediska právní formy podnikání 

Zákon č. ř0/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK), pUedstavuje druhou část 
rekodifikace soukromého práva navazující na NOZ. Tento zákon nemá být pokračovatelem 

                                                 
29) V pUípadE podniku zamEstnávajícím více než 500 zamEstnanc] se uvádí pojmem velmi velký podnik. 
30) KLÍMOVÁ, Viktorie. Rozvoj malého a stUedního podnikání. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 
21. 

31) ŠVůNDOVÁ, Eva, Eva ŠTDPÁNKOVÁ a Sylva TůLPOVÁ. Ekonomika malých a stUedních podnik]. 2., 
rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ň011, s. 17. 
32) SRPOVÁ, Jitka a Václav TEHOT. Základy podnikání: teoretické poznatky, pUíklady a zkušenosti českých 
podnikatel]. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, s. 37. 

33) NapU.: Stavebnictví České republiky. Informace o vývoji stavebnictví v 1. -4. čtvrtletí roku 2011 [online]. 
©Ň016 [cit. 2016-12-ŇŘ]. Dostupné z: http://www.mpostav.cz/. 

34) NOVOTNÝ, JiUí. Nauka o podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 157.  

http://www.mpostav.cz/
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obchodního zákoníku, ale zvláštním pUedpisem, který se zabývá úzce vymezeným okruhem 
právnických osob – obchodními korporacemi. ZOK nabízí nEkolik právních forem 
podnikání. Jednotlivé formy podnikání dle tohoto zákona se od sebe liší zp]sobem a 
rozsahem ručení, počtem zakladatel], nároky na počáteční kapitál, administrativní náročností, 
účastí na zisku, pUístupem ke kapitálu, daOovým zatížením a zveUejOováním povinností.  

V tomto zákonE je vymezeno35):  

(1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen "společnost“) a družstva. 

(2) Společnostmi jsou veUejná 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 hospodáUské zájmové sdružení. 

(3) Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost. 

(4) Evropská společnost, evropské hospodáUské zájmové sdružení a evropská družstevní 
společnost se Uídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to pUipouštEjí pUímo 
použitelné pUedpisy Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské hospodáUské 
zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost. 

Objektem diplomové práce je ve smyslu zákona č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích 
stavební závod – právnická osoba - ("kapitálová společnost" s formou akciové 

společnosti). 

ObecnE lze Uíct, že u stavebních závod] vEtší velikosti pUevažuje právní forma a. s., u 
stavebních závod] menší velikosti pUevažuje právní forma s. r. o. 

2.3 Cena a hodnota v oceOování 

OceOování je činností, kdy je určitému pUedmEtu, souboru pUedmEt], práv apod. pUiUazován 
penEžní ekvivalent. Je pUitom tUeba d]slednE rozlišovat základní pojmy této problematiky, 
kterými jsou cena a hodnota. V praxi jsou často zamEOovány.36) 

PUi oceOování pojmy cena a hodnota rozlišují mezi reálnými projevy trhu ve formE 
požadovaných, nabízených nebo skutečnE zaplacených cen a odhady hodnot, které z hlediska 
určitého subjektu (skupiny subjekt]) a vymezeného zájmu o objekt kvantifikují užitek z 
posuzovaného majetku nebo služby.37) 

Špatné užití tUeba i synonym v oceOování m]že vést k problém]m nejen pro znalce, ale 
zejména pro adresáty posudku, kteUí v mnoha pUípadech mohou být neznalí znalecké 
problematiky. Jejich výklad tak m]že snadno vézt k alternativnímu pojetí právE z d]vodu 
špatného užití názvosloví. Základem je d]slednE rozlišovat pojmy cena a hodnota.  

                                                 
35) Hlava I, Díl 1: Společná ustanovení § 1 zákona č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích. 

36) BRůDÁČ, ůlbert. Teorie oceOování nemovitostí. Ř., pUeprac. vyd. Brno: ůkademické nakladatelství CERM, 
2009, s. 47. 

37) KLEDUS, Robert. OceOování movitého majetku. 2. vydání. Vysoké učení technické, Ústav soudního 
inženýrství. Brno, Ň014, s. 16. 
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Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečnE zaplacenou částku za 
zboží nebo službu. Částka je nebo není zveUejnEna, z]stává však historickým faktem. M]že 
nebo nemusí mít vztah k hodnotE, kterou vEci pUisuzují jiné osoby. 38) 

Dle Mezinárodních oceOovacích standard] (IVS) je definice pojmu cena následující39): „Cena 
je částka požadovaná, nabízená nebo zaplacená za určitý majetek. Z d]vodu finančního 
omezení, motivace či zvláštní obliby konkrétního kupujícího nebo prodávajícího m]že být 
skutečnE zaplacená cena jiná, než je hodnota, která by byla stejnému majetku pUipsána jinou 
osobou.“ 

V České republice existují 2 základní zákony definující cenu, tEmito jsou zákon č. 5Ň6/1řř0 
Sb., o cenách Ězákon o cenáchě, jeho provádEcí vyhláška č. 450/Ň00ř Sb., a ZOM a jeho 
oceOovací vyhláška, ale napUíklad i NOZ pracuje na UadE míst s pojmem cena.  

Zákon č. 526/1řř0 Sb., o cenách ĚZOCě 

PUedmEt úpravy ZOC je vymezen v § 1 odst. 1ě takto: Zákon se vztahuje na uplatOování, 
regulaci a kontrolu cen výrobk], výkon], prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, 
včetnE cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz. 

ZOC se zabývá pUedevším problematikou sjednávání cen pUi prodeji zboží a související 
problematikou regulace a kontroly cen. Není tedy pUedpisem zabývajícím se pUímo oceOování 
majetku a služeb. PUesto obsahuje pro odhadce majetku d]ležitá ustanovení, se kterými musí 
být v podmínkách ČR obeznámen.40) 

Pojem cena je § 1 odst. Ň zákona o cenách definován jako: „penEžní částka sjednaná pUi 
nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo určená podle zvláštního pUedpisu k jiným účel]m 
než k prodeji.“ Zvláštním pUedpisem se myslí zákon č. 151/1řř7 Sb., o oceOování majetku a o 
zmEnE nEkterých zákon] ĚZOM).41) 

Zákon č. 151/1řř7 Sb., o oceOování majetku a o zmEnE nEkterých zákon] Ězákon o 
oceOování majetku - ZOM) 

Zp]soby oceOování majetku a práv upravuje ZOM v § 1 takto:  

(1) Zákon upravuje zp]soby oceOování vEcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále jen 
"maje-tek") a služeb pro účely stanovené zvláštními pUedpisy. Odkazují-li tyto pUedpisy na 
cenový nebo zvláštní pUedpis pro ocenEní majetku nebo služby k jinému účelu než pro prodej, 
rozumí se tímto pUedpisem tento zákon. Zákon platí i pro účely stanovené zvláštními pUedpisy 

                                                 
38) BRůDÁČ, ůlbert. Teorie oceOování nemovitostí. Ř., pUeprac. vyd. Brno: ůkademické nakladatelství CERM, 
2009, s. 45. 

39) INTERNATIONAL VALUATION STANDARD COUNCIL. International Valuation Standards 2011. 
Framework. [online]. [cit. 2016-12-0ř] Dostupné z: http://ivsonline.org/. s. 13 odst. 7. 

40) KLEDUS, Robert. OceOování movitého majetku. 2. vydání. Vysoké učení technické, Ústav soudního 
inženýrství. Brno, Ň014, s. ř. 
41) BRůDÁČ, ůlbert. Teorie oceOování nemovitostí. Ř., pUeprac. vyd. Brno: ůkademické nakladatelství CERM, 
2009, s. 46-47. 
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uvedenými v části čtvrté až deváté tohoto zákona a dále tehdy, stanoví-li tak pUíslušný orgán v 
rámci svého oprávnEní nebo dohodnou-li se tak strany.  

(2) Zákon se nevztahuje na sjednávání cen a neplatí pro oceOování pUírodních zdroj] kromE 
les].  

(3) Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí  

a) v pUípadech, kdy zvláštní pUedpis stanoví odlišný zp]sob oceOování,  

b) pUi pUevádEní majetku podle zvláštního pUedpisu. 

1. Ceny sjednané pUi nákupu a 
prodeji zboží podle § Ň až 1ň. 

 
 
 Zákon č. 5Ň6/1řř0 Sb., o 

cenách  
o Vyhláška č. 450/Ň00ř 

Sb. kterou se provádí 
zákon č. 5Ň6/1řř0 
Sb., o cenách 

 
 

Ceny neregulované Ěvolné, 
smluvní) 

V souladu s (§ 1, Ň) 

Ceny regulované 

Ěseznam regulovaných 

cen se zveUejOuje 

v Cenovém vEstníkuě 

 

úUednE § 5 

 

 

vEcnE § 6 

 

cenovým moratoriem § ř 

2. Ceny určené podle zvláštního 
pUedpisu k jiným účel]m než k 

prodeji. 

 

 Zákon č. 151/1řř7 
Sb., o oceOování 
majetku  

 

o ProvádEcí vyhláška č. 
441/2013 Sb.  

 

Zp]soby oceOování majetku a 
služeb z hlediska cen 

 

Cena obvyklá § Ň (odst. 1) 

 

 

Cena mimoUádná § Ň (odst. 2) 

 

Cena zjištEná (cena určená podle 
tohoto zákona jinak než obvyklá 
cena nebo mimoUádná cena) § Ň 

(odst. 3) 

Tabulka č. 2 – Systém cen v ČR42) 

Cena sjednaná dle ZOC 

Cena sjednaná je penEžní částka sjednaná pUi nákupu a prodeji zboží podle ZOC. Ve vEtšinE 
pUípad] je cena Ěs výjimkou cen regulovanýchě v kategorii cen neregulovaných (volných, 
smluvníchě. To znamená, že je v souladu se zásadou smluvní volnosti sjednávána dohodou.  

Sjednávání ceny musí probíhat v souladu s obecnE závaznými pUedpisy, konkrétnE v rámci 
pravidel stanovených ZOC.  

                                                 
42) Vlastní zpracování dle ZOC a ZOM.  
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Dohodou o cenE se podle § Ň (odst. 2) ZOC rozumí ujednání smluvních stran bu@ pUímo o 
výši penEžní částky, nebo alespoO o zp]sobu, jakým bude cena vytvoUena.43) 

Ceny určená podle zvláštního pUedpisu k jiným účel]m než k prodeji dle ZOM 

Cena obvyklá dle ZOM 

Zp]soby oceOování majetku a práv upravuje ZOM, který v § Ň stanovuje následující:  

(1) Majetek a služba se oceOují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zp]sob 
oceOování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena 
pUi prodejích stejného, popUípadE obdobného majetku nebo pUi poskytování stejné nebo 
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenEní. PUitom se zvažují 
všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 
mimoUádných okolností trhu, osobních pomEr] prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 
zvláštní obliby. MimoUádnými okolnostmi trhu se rozumEjí napUíklad stav tísnE prodávajícího 
nebo kupujícího, d]sledky pUírodních či jiných kalamit. Osobními pomEry se rozumEjí 
zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. 
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota pUikládaná majetku nebo službE vyplývající z 
osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadUuje hodnotu vEci a určí se porovnáním. 

Cena mimoUádná dle ZOM 

(2) MimoUádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimoUádné okolnosti trhu, 
osobní pomEry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby. 

Cena zjištEná dle ZOM 

(3) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimoUádná cena, je cena 
zjištEná. 

Cena obvyklá  

Dle Bradáče a kol.44) je definice ceny obvyklé: „Cena, za kterou je možno stejnou nebo 
porovnatelnou vEc v daném místE a čase na volném trhu prodat nebo koupit.“ 

KratEna45) uvádí, že obvyklou cenou se podle ZOM, rozumí cena, která by byla dosažena pUi 
prodejích stejného, pUípadnE obdobného majetku či služby v obvyklém obchodním styku ke 
dni ocenEní. OdpovE@ na otázku, jak se zjiš[uje obvyklá cena, je dle KratEny pomErnE 
jednoduchá. Význam slova obvyklý je podle Slovníku spisovné češtiny bEžný, pravidelnE se 
opakující, odpovídající zvyku. Obvyklá cena tak existuje pouze u zboží, s kterým se bEžnE 
obchoduje. Je to cena bEžná, pravidelnE se opakující a odpovídající zvyku v daném místE a 
čase. Zp]sobem, jak k takové cenE dospEt a odhadnout ji tak s pomErnE velkou pUesností nebo 
s malým rozptylem od pr]mErné hodnoty, je tzv. analýza trhu.  

                                                 
43) NESNÍDůL, JiUí. Sjednávání ceny - Smluvní cena. Ekonom. 1řř7, roč. 1řř7, č. Ňř, s. 4ř.   
44) BRůDÁČ, ůlbert, Josef FIůLů a VítEzslava HLůVINKOVÁ. Nemovitosti: oceOování a právní vztahy. 4. 
pUeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, Ň007, s. Ř0. 
45) KRůTDNů, JindUich, Ň01Ň. NEkolik poznámek k obvyklé cenE a a tržní hodnotE In: Komora soudních znalc] 
ČR [online]. © Ň016 [cit. Ň016-12-1ř]. Dostupné z: http://www.znalci-komora.org/clanky/cenaobv.html. 

http://www.znalci-komora.org/clanky/cenaobv.html
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S tímto se shoduje komentáU Ministerstva financí ČR, kde se uvádí46: „Cena obvyklá je 
statistické vyhodnocení již realizovaných prodej] (historických cen).“ 

V současné dobE se v české legislativE objevuje cena obvyklá majetku, vEci, služby, zboží, 
nemovité vEci, pozemku apod., s r]znými definicemi. Cena obvyklá je definována v tEchto 
zákonech:  

 Cena obvyklá Ězákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník NOZ)  
 Cena obvyklá Ězákon č. 151/1řř7 Sb., o oceOování majetku ZOMě47) 

 Cena obvyklá Ězákon č. 5Ň6/1řř0 Sb., o cenách ZOC)  
 Cena ve výši, která je v daném místE a čase obvyklá Ězákon č. Ň1ř/Ň000 Sb., o majetku 

České republikyě  

Cena obvyklá dle NOZ  

NOZ nedefinuje, co rozumí obvyklou cenou. Stanoví však v § 4řŇ, že „hodnota vEci, lze-li j i 
vyjádUit v penEzích, je její cena. Cena vEci se určí jako cena obvyklá, ledaže je nEco jiného 
ujednáno nebo stanoveno zákonem.“ Literatura dále uvádí, že obvyklou cenou „se tradičnE 
rozumí cena stanovená na základE objektivních kritérií: čas, místo, okolnosti pUípadu, 

Cena obvyklá dle ZOC  

V ustanovení § Ň odst. 6 zákona o cenách je obvyklá cena definována takto:  

Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití 
porovnatelného nebo vzájemnE zastupitelného zboží volnE sjednávaná mezi prodávajícími a 
kupující-mi, kteUí jsou na sobE navzájem ekonomicky, kapitálovE nebo personálnE nezávislí na 
daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodáUské soutEže. Nelze-li zjistit cenu 
obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnEjšího 
hospodáUského po-stavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávnEných náklad] a 
pUimEUeného zisku. 

Cena ve výši, která je v daném místE a čase obvyklá dle zákona č. 21ř/2000 Sb. o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

 V zákonE o majetku ČR je v § ŇŇ (odst. 1) je uvedena definice obvyklé ceny takto:  

PUi úplatném pUevodu vEci se cena sjednává nejménE ve výši, která je v daném místE a čase 
obvyklá, pokud zvláštní právní pUedpis nestanoví jinak. Zásady postupu pUi zjiš[ování zájemc] 
o koupi, nep]jde-li o pUímý prodej vybrané osobE, upraví provádEcí právní pUedpis.  

Takto chápaná cena obvyklá je v souladu se ZOM. D]vodová zpráva k tomu totiž uvedla, že: 
„pUi prodeji státního majetku se pro výši sjednávaných cen pUedpokládá zásadnE částka, 

                                                 
46) Ministerstvo financí České republiky. KomentáU k určování obvyklé ceny (ocenEní majetku a služeb) [online]. 
©Ň016 [cit. Ň015-12-22]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ocenovani-
majetku/komentare/komentar-k-urcovani-obvykle-ceny-oceneni-19349.  

47) Definice dle zákona viz. výše.  

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ocenovani-majetku/komentare/komentar-k-urcovani-obvykle-ceny-oceneni-19349
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ocenovani-majetku/komentare/komentar-k-urcovani-obvykle-ceny-oceneni-19349
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odpovídající prodejním cenám, které jsou bEžnE dosažitelné v daném místE a čase Ě"tržní 
ceny"ě.“48) 

Hodnota není skutečnE zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to ekonomická 
kategorie, vyjadUující penEžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, na jedné stranE, 
kupujícími a prodávajícími na druhé stranE. Jedná se o odhad. Podle ekonomické koncepce 
hodnota vyjadUuje užitek, prospEch vlastníka zboží nebo služby k datu, k nEmuž se odhad 
hodnoty provádí. Existuje Uada hodnot podle toho, jak jsou definovány ĚnapU. vEcná hodnota, 
výnosová hodnota, stUední hodnota, tržní hodnota ap.ě, pUitom každá z nich m]že být 
vyjádUena zcela jiným číslem. PUi oceOování je proto vždy zcela pUesnE definovat, jaká 
hodnota je zjiš[ována.49) 

Z pohledu čistE racionálního jedince je hodnota statku rovna užitku, který mu vlastnictví 
daného aktiva pUinese.50) 

Kledus vymezuje hodnotu: „Hodnota je penEžitá částka, která z hlediska vymezeného zájmu o 
objekt vyjadUuje kvantifikovaný projev objektu ve prospEch určitého subjektu nebo skupiny 
subjekt].“ 51) Hodnota se používá pUi oceOování a pUedstavuje penEžitou částku, která je s 
ohledem na vymezený zájem o objekt ĚúčelovEě pUiUazena oceOovanému objektu. 

Hodnota dle KratEny52): „Hodnota je ekonomický pojem týkající se penEžního vztahu mezi 
zbožím a službami, které lze koupit, a tEmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není faktem, 
ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase podle konkrétní definice hodnoty. Nelze 
tudíž hovoUit o pUesném čísle, ale pouze o možném optimálním rozpEtí, o vzájemných 
srovnatelných relacích či o pravdEpodobných limitech v závislosti na tom, z jakých hledisek, 
za jakých podmínek a k jakému účelu je hodnota zkoumána.“ 

Hodnota dle Kislingerové53): „Je odrazem vzájemného vztahu nabídky a poptávky, náklad] a 
užitečnosti, vzácnosti a použitelnosti pro vlastníky zboží.“ 

PUímo hodnotu podniku obecnE definuje MaUík54): „Hodnota podniku je dána očekávanými 
budoucími pUíjmy pUevedenými na jejich současnou hodnotu.“ 

                                                 
48) SEDLÁČEK, Jan. Standardizace zjištEní obvyklé ceny vEcného bUemene pUi výstavbE pozemních komunikací. 
Brno: Vysoké učení technické, Ústav soudního inženýrství, Ň014. ŇŇŘ s. Školitel: prof. Ing. ůlbert Bradáč, DrSc. 
49) BRůDÁČ, ůlbert. Teorie oceOování nemovitostí. Ř., pUeprac. vyd. Brno: ůkademické nakladatelství CERM, 
2009, s. 47. 

50) BRůDÁČ, ůlbert, Josef FIůLů a VítEzslava HLůVINKOVÁ. Nemovitosti: oceOování a právní vztahy. 4. 
pUeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, Ň007, s. 75. 

51) KLEDUS, Robert. OceOování movitého majetku. 2. vydání. Vysoké učení technické, Ústav soudního 
inženýrství. Brno. 10ň s. Ň014, s. 17. 
52) KRůTDNů, JindUich. 2012. NEkolik poznámek k obvyklé cenE a a tržní hodnotE In: Komora soudních znalc] 
ČR [online]. © Ň016 [cit. Ň016-12-1ř]. Dostupné z: http://www.znalci-komora.org/clanky/cenaobv.html. 

53) KISLINGEROVÁ, Eva. OceOování podniku. Ň. pUeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, Ň001, s. 7. 
54) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní, základní metody a postupy. Vyd. 3. Praha: 
Ekopress, 2011, s. 20. 

http://www.znalci-komora.org/clanky/cenaobv.html
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Dále hodnota obchodního závodu dle MaUíka55) není vEcí jednoznačnou a nemEnnou a 
rozhodnE ji nelze nazvat objektivní. Závisí pUedevším na budoucím očekávaném užitku, který 
chceme držením podniku získat, tento užitek pak m]žeme rozdElit na užitek finanční a užitek, 
který není možné pomocí penEz vyjádUit Ěmoc, vliv, společenské postavení apod.ě. Hodnota 
obchodního závodu je tedy určitá víra v jeho budoucnost, která je vyjádUená v penEzích a je 
dána očekávanými budoucími pUíjmy Ěbu@ na úrovni vlastník], nebo na úrovni všech 
investor] do podnikuě diskontovanými na jejich současnou hodnotu. PUíjmy v dlouhém 
budoucím časovém horizontu lze však pouze odhadovat, nikoliv objektivnE určit. OceOování 
obchodního závodu znamená tedy pouze odhad jeho hodnoty, nikoliv pUesnE ĚexaktnE) 
vymezenou hodnotu. 

MaUík dále charakterizuje hodnotu56): „Hodnota není skutečnost, ale odhad pravdEpodobné 
ceny.“ 

Z pohledu mezinárodních oceOovacích standard] IVS je hodnota podniku v podstatE chápána 
jako hodnota tržní, tzn. hodnota, o které se pUedpokládá, že by se na ní pravdEpodobnE 
dohodly kupující strana se stranou prodávající. Hodnota podniku je tak odhadem 
pravdEpodobné ceny, která by mEla být zaplacena v dané dobE v souladu s konkrétní definicí 
hodnoty.57) 

Hodnota dle IVS: „Hodnota není skutečností ale stanoviskem vyjadUujícím: a) cenu, která by 
byla s nejvEtší pravdEpodobností zaplacena pUi smEnE daného majetku, nebo b) ekonomický 
pUínos spojený s vlastnictvím majetku. Hodnota smEny je hypotetická cena a hypotézy, které 
vedou k jejímu odhadu, jsou vytváUeny za účelem ocenEní. Hodnota vlastnictví je odhad 
užitku, který plyne konkrétní osobE v souvislosti s vlastnictvím majetku.“ 58) Standardy IVS 
také stanovují, že nelze používat pojmu hodnota, bez určení jejího typu. 

Hodnota definovaná dle NOZ § 4řŇ (odst. 1): „Hodnota vEci, lze-li ji vyjádUit v penEzích, je 
její cena. Cena vEci se určí jako cena obvyklá, ledaže je nEco jiného ujednáno nebo stanoveno 
zákonem.“ 

Definice hodnoty dle Wikipedie59): „Hodnota je údaj vzniklý objektivním/subjektivním 
posouzením hmotné/nehmotné podstaty a je vyjádUený v určitých mEUitelných/nemEUitelných 
jednotkách. Je vyjádUen komparativnE ve vztahu k obecnE pUijímaným jednotkám reálným, 
napU. mEna, kusy, či imaginárním jakými jsou abstraktní termíny mnoho, velmi, nezvykle 
mnoho, v]bec apod. V bEžném životE je hodnota chápána obvykle v kvantitativní podobE.“ 

                                                 
55) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. Ň. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007, s. 20. 

56) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. ň. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2011, s. 21. 

57  MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. Ň. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007, s. 21. 

58) KLEDUS, Robert. OceOování movitého majetku. 2. vydání. Vysoké učení technické, Ústav soudního 
inženýrství. Brno, Ň014, s. 17. 
59) Hodnota [online], poslední aktualizace Ňň. červenec Ň014 Ň0:1ň [cit. Ň016-12-08], Wikipedie. Dostupné z 
WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodnota. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodnota
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Tyto definice hodnoty jsou v zásadE obecného charakteru, slouží pro správné pochopení a 
význam dané problematiky. Z hlediska zadání diplomové práce a aplikace pojmu hodnota na 
oceOování obchodních závod] je nezbytné uvést kategorie hodnoty, které m]žeme pro 
obchodní závod určit. 

2.4 Kategorie hodnoty vztahující se k ocenEní obchodního závodu 

Na výše uvedený pojem hodnota v obecné rovinE, je tUeba zmínit, že m]žeme rozlišit nEkolik 
kategorií hodnoty, vztahující se pUímo k ocenEní obchodního závodu. Tyto kategorie hodnoty 
se budou lišit pUedevším v subjektu, pro který je obchodní závod oceOován Ětj. zda-li se jedná 
o neznámého či konkrétního kupujícího apod.ě. PostupnE se vyvinuly tyto čtyUi základní 
pUístupy k hodnotE obchodního závodu:60) 

 Tržní hodnota 

 Subjektivní Ěinvestičníě hodnota 
 Objektivizovaná hodnota 

 Komplexní pUístup vycházející z Kolínské školy 

Dle Krabce61) se v současné dobE v ČR pro oceOování obchodních závod] nejvíce uplatOují 
Mezinárodní oceOovací standardy IVS Ň01ň, které obsahují typizaci kategorií hodnot takto: 

 Tržní hodnota 
 Investiční hodnota 
 Reálná hodnota 

 Speciální hodnota 
 Synergická hodnota 

2.4.1 Tržní hodnota  

Tržní hodnota odpovídá na otázky jako: Kolik je ochoten za podnik zaplatit bEžný nájemce, 
kolik bychom mohli dostat na trhu, jaké je tedy tržní ocenEní? 

Definice tržní hodnoty (market value – MV) dle IVS62): „ Tržní hodnota je odhadnutá částka, 
za kterou by se aktivum smEOovalo k datu ocenEní mezi potencionálním koupEchtivým 
kupujícím s prodeje chtivým prodávajícím pUi transakci samostatných a nezávislých partner] 
po náležitém marketingu, pUičemž každá strana by jednala se znalostí, rozumnE a bez 
nátlaku.“63)64) 

                                                 
60) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. ň. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2011, s. 22. 

61) KRůBEC, Tomáš. OceOování a prodej privátní zubní a lékaUské praxe. Ň., aktualiz., dopl. a rozš. vyd. Praha: 
Grada, 2015, s. 15. 

62) INTERNATIONAL VALUATION STANDARD COUNCIL. International Valuation Standards 2011. 
Framework. [online]. [cit. 2016-12-09] Dostupné z: http://ivsonline.org/. s. 13 odst. 9. 

63) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní,základní metody a postupy. Vyd. 1. Praha: 
Ekopress, 2003, s. 18. (z pUekladuě. 

http://ivsonline.org/
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Mlčoch uvádí k tržní hodnotE65): „Tržní hodnota je odhad, který je ovlivnEn tím, jak bude 
vypadat interakce mezi prodejechtivými a koupEchtivými subjekty, popU. mezi skupinami 
takových subjekt]. Každá z tEchto skupin má protich]dné zájmy. Je to zájem o výhodnou 
koupi a o výhodný prodej.“ 

Mlčoch66) dále uvádí, že tržní hodnota pUedstavuje odhad ceny, za kterou by mEl být majetek 
prodán k určitému datu ocenEní, datum musí být konkrétnE uvedeno, protože vliv času je 
velmi d]ležitý. Cena se pak mEní spolu s tržními podmínkami, proto je aktuální pouze k datu 
účinnosti ocenEní.  

Dle Marka a kol.67) je tržní hodnota je v současnosti považována mezinárodními organizacemi 
za hlavní cílovou hodnotu pro oceOovatele a tržní hodnotou se podle Mezinárodních 
oceOovacích standard] rozumí odhad ceny, které by bylo možné dosáhnout na trhu k určitému 
datu po dohodE mezi prodávajícím a kupujícím, kteUí se chovají racionálnE, nejednají pod 
nátlakem a mají dostatek informací o trhu. 

Dle Krabce68) je tržní ocenEní založeno na srovnání podobných podnik] či majetkových 
podíl], které již byly realizovány na trhu. D]ležitým faktorem je srovnatelnost podnik], která 
tak činí tržní pUístup k ocenEní podniku značnE obtížný a komplikovaný. 

Svačina69) uvádí, že tržní hodnota pUedpokládá nejlepší možné využití aktiva, jímž se rozumí 
nejpravdEpodobnEjší použití majetku, které je fyzicky možné, oprávnEné, právnE pUípustné, 
finančnE proveditelné a jehož d]sledkem bude nejvyšší hodnota oceOovaného aktiva. 
PUedpokladem u využití tržní hodnoty jsou bEžní zájemci na trhu a široké použití tržních dat 
pUi oceOování. 

Dle MaUíka, Krabce70) k tržní hodnotE jako objektivní veličinE: „…tržní hodnota jakéhokoliv 
aktiva nem]že být až na pUesnE definované speciální pUípady označena za objektivní veličinu. 
Požadavek uživatel] oceOovacích posudk] na výpočet „objektivní hodnoty“ je na základE 
uvedené argumentace odmítnout jako nesplnitelný.“ 

Tržní hodnota by dle výše uvedených definic tedy nemEla být hodnotou pro individuálního 
nabízejícího či poptávajícího Ějejich subjektivní hodnotaě, ani jejich jakási rozhodčí hodnota, 
jež byla dosažena interakcí mezi obEma stranami Ěsubjektivními pohledy na hodnotuě, ale je 

                                                                                                                                                         
64) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku : Proces ocenEní základní metody a postupy. 2. upr. vyd. Praha : 
Ekopress, s.r.o., 2007, s. ŇŇ. ĚZ pUekladuě. 
65) MLČOCH, Jan. OceOování podniku. Ekonomické aspekty. 1. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 27. 

66) MLČOCH, Jan. OceOování podniku. Ekonomické aspekty. 1. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 28. 

67) MAREK, Petr. Studijní pr]vodce financemi podniku. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2006, 624 s. : il., grafy. ISBN 
80-86119-37-8. 

68) KRABEC, Tomáš. OceOování podniku a standardy hodnoty. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 261 s. ISBN 978-80-
247-2865-0. 

69) SVůČINů, Pavel. Návrh smErnice pro oceOování nehmotných aktiv v podmínkách České republiky. 
OceOování. Praha: Oeconomica, Ň011, roč. 4, č. 4, s. 1ř - 37.  

70).MůTÍK, Miloš a Tomáš KRůBEC. K objektivnosti tržní hodnoty. In Acta Oeconomica Pragensia, Ň006, roč. 
14, č. 1, s. Ň1.  
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to hodnota, jež je kalkulována na pozadí určitých tržních podmínek, pUičemž obE obeznámené 
a nezávislé strany tuto hodnotu stanovenou odhadcem, jenž zná a v ohodnocení počítá s 
tEmito tržními podmínkami a zároveO nejlepším možným využitím hodnoceného aktiva, 
akceptují. 

Dle Kislingerové71) se všechny současné pUístupy k definici tržní hodnoty se shodují 
pUedevším v tom, že smEna se odehrává mezi dobUe informovanými subjekty, které jednají 
dobrovolnE, shodují se také v tom, že tržní hodnota je spjata s výdElkovou schopností 
podniku. 

Tržní hodnota by mEla být výsledkem ocenEní zejména pUi72)73): 

 uvádEní podniku na burzu, 

 prodeji podniku, kdy zatím není znám konkrétní kupující a stávající vlastník chce 
odhadnout, za kolik by mohl podnik pravdEpodobnE prodat. 

2.4.2 Objektivizovaná hodnota 

Objektivizovaná hodnota hledá odpovE@ na otázku: Jakou hodnotu lze považovat za 
nespornou? 

O objektivní hodnotE Ětedy jakési všeobecnE správnéě nelze v oblasti oceOování aktiv hovoUit, 
nebo[ hodnota není sama o sobE objektivní vlastností podniku (definice hodnoty). V 
oceOovací praxi je však z mnoha d]vod] vhodné a nezbytné se k této hodnotE snažit alespoO 
pUiblížit.  

Objektivizovaná hodnota je snahou o „co nejvíce“ objektivní hodnotu Ěpohled na podnik „jak 
stojí a leží“ě k datu ocenEní. Postup výpočtu objektivizované hodnoty si klade za cíl co 
nejvEtší reprodukovatelnost Ěhodnota by tedy mEla být typizovaná a pUezkoumatelná jinými 
subjekty a stanovená za pUedpokladu pokračování obchodního závodu do budoucna.74) Dle 
MaUíka75) je objektivní evidentnE to, co existuje nezávisle na našem vEdomí a pUípadnE na 
našem rozhodování. Objektivizace je postup založený na datech, která jsou nezávislá na 
konkrétním znalci nebo investorovi, a na obecnE pUijímaných metodách. 

Pokud jsou pro stanovení objektivizované hodnoty podniku použita data z trhu, napU. 
kapitálového, lze sledovat propojenost s tržní kategorií hodnoty, kterou je možno chápat jako 
určitou formu objektivizace. Je protipólem subjektivní Ěinvestičníě hodnoty.  

                                                 
71) KISLINGEROVÁ, Eva. OceOování podniku. Ň. pUeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, Ň001, s. 17. 
72) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní ,základní metody a postupy. Vyd. 3. Praha: 
Ekopress, 2011, s. 18-20. 

73) MLČOCH, Jan. OceOování podniku. Ekonomické aspekty. 1. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 28. 

74) KRůBEC, Tomáš, Romana ČIŽINSKÁ a JiUí FůJKUS. Výchozí úvahy o problematice ocenEní nekotovaných 
společností v České republice. 1. vyd. Mladá Boleslav: Škoda ůuto Vysoká škola, Ň00Ř, s. 1Ř-19. 

75) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. ň. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2011, s. 28-29. 
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ZmEny v hospodaUení podniku jsou zohlednEny pouze v rozsahu, který byl k datu ocenEní již 
rozpracován a schválen, jedná se napU. o investice, které se do kalkulace hodnoty podniku 
zahrnují pouze v rozsahu, který již byl schválen a je ve stádiu realizace. Z hlediska výnos] se 
do kalkulace ocenEní se zahrnují pouze ty výnosy, které budou dosaženy z dnešního hlediska 
s vysokou pravdEpodobností, tzn. výnosy a r]stové pUíležitosti, které se k datu ocenEní jeví 
jako nesporné a doložitelné.  

Pokud jsou pro stanovení objektivizované hodnoty podniku použita data z trhu, napU. 
kapitálového, lze sledovat propojenost s tržní kategorií hodnoty, kterou je možno chápat jako 
určitou formu objektivizace. Objektivizovaná hodnota je v oceOovací praxi vstupním 
pUedpokladem pro využití výnosové metody kapitalizovaných čistých výnos] Ějejí substanční 
metoda). 

Objektivizovaná hodnota je definována v nEmeckých oceOovacích standardech ĚkonkrétnE v 
IDW S 1ě definována následovnE:76) „Objektivizovaná hodnota pUedstavuje typizovanou a 
jinými subjekty pUezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské 
osoby – vlastníka (nebo skupiny vlastník]), neomezenE podléhající daním, pUičemž tato 
hodnota je stanovena za pUedpokladu, že podnik bude pokračovat v nezmEnEném konceptu, 
pUi využití realistických očekávání v rámci tržních možností, rizik a dalších vliv] p]sobících 
na hodnotu podniku.“ 

Objektivizovaná hodnota dle Krabce je:77) „PUedstava o odhadu hodnoty podniku, co nejvíce 
oproštEná od konkrétních osob jako zájemc] o ocenEní, na základE faktor], které mohou být 
realizovány kýmkoliv.“ 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 2 – Vztah objektivizované a subjektivní hodnoty78) 

Dle MaUíka79) by mElo být objektivizované hodnoty jako výsledku ocenEní použito v tEchto 
situacích: 
 pUi poskytování úvEru, 

                                                 
76) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. ň. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2011, s. 26. 

77) KRůBEC, Tomáš. OceOování podniku a standardy hodnoty. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 112. 

78) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. Ň. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007, s. 29. 

79) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. Ň. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007, s. 22. ĚZ pUekladuě. 
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 pUi zjiš[ování reálné bonity obchodního závodu, 
 pUi oceOování obchodního závodu v krizi, 

 pUi transformaci, 
 v pUípadE hledání substancování obchodního závodu v krizi, 
 pUi transformaci, 
 v pUípadE hledání substanční hodnoty obchodního závodu. 

2.4.3 Subjektivní Ěinvestičníě hodnota  

Subjektivní hodnota hledá odpovE@ na otázku: Jakou má podnik hodnotu z hlediska 
konkrétního kupujícího? 

Princip spočívá v odpovEdi na otázku: Jakou hodnotu má podnik z hlediska konkrétního či 
potenciálního kupujícího? Subjektivní Ěinvestiční) hodnota je ovlivnEna subjektivními názory, 
pUedstavami a individuálním očekáváním investora, nebo[ vyjadUuje jakou hodnotu má 
podnik pro konkrétního investora, z jehož hlediska je sestavena. Jde tedy o názor jednoho z 
účastník] transakce, napU. kupujícího Ějde o jeho určité investiční cíle a/nebo kritéria) a tudíž 
m]že být subjektivní hodnota vyšší nebo nižší než tržní hodnota tohoto majetku.  

Investiční hodnotu definují Mezinárodní oceOovací standardy (IVS) takto80): „Investiční 
hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora nebo tUídu investor] pro stanovené 
investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým investorem, 
skupinou investor] nebo jednotou s určitými investičními cíli a/nebo kritérii.“ 

Dle Hitchnera81) investiční hodnota bere v potaz investorovy znalosti, schopnosti, očekávané 
riziko, výnosový potenciál a další faktory jako napU. postoj k riziku, obchodní strategie a 
obchodní plány či silné a slabé stránky podniku. Investiční hodnota také obvykle zahrnuje 
synergie a r]zné vztahy, které má investor k dispozici, je často používána jako synonymum k 
hodnotE pro vlastníka. 

Dle MaUíka a kol.82) má využití subjektivní hodnoty své opodstatnEní v pUípadE, že jde o koupi 
nebo prodej podniku a daný subjekt potUebuje zjistit, zda je pro nEj daná transakce výhodná 
nebo se současný vlastník podniku rozhoduje mezi sanací a likvidací podniku, kdy zjiš[uje, 
zda je vEtší jeho likvidační hodnota či hodnota podniku pUi uskutečnEní určité 
restrukturalizace: 

 subjekt plánuje vstup na nové trhy, 

 subjekt má jiný postoj k riziku, než je na trhu obvyklé, 

 odlišná daOová pozice daného subjektu, 

                                                 
80) Mezinárodní oceOovací standardy IVS (cit. z: MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - 
základní metody a postupy. Ň. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, Ň007, s. 24.). 

81) HITCHNER, James R. Financial valuation: applications and models. 3rd ed. with Website. Hoboken, N.J.: 
Wiley, xxxiv, 2011, s. 34. 

82) MůTÍK, Miloš. Určování hodnoty firem. 1. vyd. Praha: nakl. EKOPRESS s.r.o. 1998. s. 14-15. 
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 subjekt je optimističtEjší povahy než pr]mErný „tržní“ investor, aj., 

 rozhodování mezi sanací a likvidací83). 

Charakteristiky subjektivní metody 

1. Budoucí penEžní toky jsou odhadovány témEU výhradnE na základE pUedstav Uídících 
pracovník] Ěmanažer], vlastník]ě oceOovaného podniku, pUípadnE investora.  

Ň. Diskontní míru je nutné stanovit na základE alternativních možností investovat z hlediska 
subjektu, z jehož hlediska je ocenEní provádEno. 

2.4.4 Komplexní pUístup vycházející z Kolínské školy (Kolínské škola) 

Kolínská škola hledá odpovE@ na otázku: Jakou má podnik hodnotu Ěpro účastníky 
transakce) z hlediska obecných funkcí (komunikace s bankami, investory atp.), poradenskou, 

argumentační či rozhodčí.? 

Kolínská škola se pokouší o určitou syntézu výše popsaných pUístup] k hodnotE. Uvažuje se 
zde, že ocenEní nemá smysl modifikovat v závislosti na jednotlivých podnEtech, ale na 
obecných funkcích, které má ocenEní pro uživatele.84)  

Podle MaUíka85) je prioritou subjektivního ocenEní názor účastník] transakce a není možno 
odpovEdEt na otázku, jaká je hodnota podniku na trhu. 

Dle Kolínské školy se rozlišuje nEkolik funkcí oceOování, kterým pak následnE odpovídají i 
r]zné kategorie hodnoty. Jde o napUíklad o funkci poradenskou, rozhodčí, argumentační, 
komunikační Ěkomunikace s bankami, investory atp.ě a daOovou. 

TEmto funkcím odpovídají odlišné kategorie hodnoty. Za nejd]ležitEjší funkci je zpravidla 
považována funkce poradenská, kde je úkolem oceOovatele stanovení hraničních hodnot (tj. 
maximální cenu, kterou ještE m]že zaplatit kupující, aniž by na transakci prodElal, a 
minimální cenu, kterou je ještE prodávající ochoten akceptovat, aby na prodeji neprodElalě.  

V rozhodčí funkci je úkolem oceOovatele (nezávislého oceOovatele) nalézt výslednou 
hodnotu (odhad hraniční hodnoty), která by určitým zp]sobem vyvažovala hodnotové 
pohledy a zájmy účastník] transakce a pomohla naleznout spravedlivou hodnotu v rozmezí 
stanoveného rozpEtí.86)  

U argumentační funkce oceOovatel hledá argumenty sloužící jako podklady pro jednání.  

                                                 
83) MůTÍK, Miloš. Určování hodnoty firem. 1. vyd. Praha: nakl. EKOPRESS s.r.o. 1998. s. 14-15. 

84) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. Ň. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007, s. 30. 

85) MůTÍK, Miloš. Určování hodnoty firem. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 1998, 206 s. 14-15. 

86) PodrobnEji ve zdroji: MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a 
postupy. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, Ň007, s. 30-32. 
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Podstatou komunikační funkce je poskytnout podklady pro komunikaci s ostatními subjekty, 
napU. s investory nebo bankami, a daOové funkce je poskytnout podklady a údaje pro daOové 
účely. 

Koncept Kolínské školy, jak již z názvu vyplýva, je uživán pUedevšim v NEmecku, využití 
ovšem nachází i v nEkterých oblastech v USů, zejména pUi soudní negociaci škod za porušení 
licencí a autorskych práv (Seventh Court of Appeals) a v pUípadech odvolávajících se na 
Sarban Oxley Act.87) 

Dle MaUíka88) by Kolínská hodnota mEla být výsledkem ocenEní podniku v tEchto pUípadech: 

 Cenová negociace licenčních smluv a náhrada škody za porušení práv 
 Podnikové transformace – podstatná část. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 3 – Hraniční hodnoty dle Kolínské školy89) 

Reálná hodnota dle IVS 2013 

„Reálná hodnota je odhadovanou cenou za transfer aktiva či závazku mezi konkrétními, 
znalými a k transakci motivovanými stranami, která odráží zájmy tEchto stran.“90) 

Z definice je možno dovodit, že tržní hodnota tvoUí podmnožinu reálné hodnoty, do které se 
mohou promítat další faktory, které mají dopad na výši rovnovážné ceny. 

Reálná hodnota je uplatnitelná pUi: 

 Odhadu pravdEpodobné smEnné hodnoty u aktiv, kde nejsou splnEny podmínky pro odhad 
tržní hodnoty. 

 PUi soudních sporech, kde je nutno zohlednit specifika daného pUípadu. 

                                                 
87) SůBOLOVIČ, Mojmír. OceOování podniku. Disertační práce. Brno: MZLU v BrnE, Ň00ř, s. Ň5. 
88) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. ň. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2011, s. 31. 

89) SůBOLOVIČ, Mojmír. OceOování podniku. Disertační práce. Brno: MZLU v BrnE, Ň00ř. S. 26. 

90) Dle IVS 2013, odst. 38, s. 21.  

Cenová pozice nabízejícího 

Max. hraniční hodnota kupujícího 

Negociační limity 

Min. hraniční hodnota prodávajícího 

Cenová pozice poptávajícího 
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 Jako základ pro odhad hodnoty za účelem cenového vyjednávání resp. stanovení hodnoty 
rozhodčí Ěshoda obou straně.91) 

Speciální hodnota dle IVS 2013 

Specifikem tohoto typu hodnoty zohlednEní speciálních vlastností aktiv, které mají hodnotu 
jen pro konkrétního určitého kupujícího, čili pro takového, pro kterého vlastnictví tohoto 
aktiva pUináší speciální výhody, pro ostatní účastníky trhu nedosažitelné. Tyto výhody mohou 
být nejr]znEjší povahy Ěfyzické, geografické, ekonomické, právní. Dle Mezinárodních 
oceOovacích standard] IVS je vyžadováno, aby se speciální hodnota (je-li odhadnuta), 
odlišovala od tržní hodnoty ĚIVS Ň01ň, odst. 46, s. ŇŇě.92) 

Synergická hodnota dle IVS 2013 

Princip tohoto typu hodnoty spočívá v kombinaci dvou a více aktiv s tím, že ve spojení 
generují tato aktiva vyšší hodnotu společnE, než pokud by bylo ocenEno každé aktivum 
zvláš[. Ve chvíli, pokud by tyto výhody vyplývající ze synergie byly dosažitelné jen pro 
specifického kupujícího, jednalo by se o speciální hodnotu (IVS 2013, odst. 47, s. 22).93) 

            Vybraná kategorie hodnoty pro ocenEní v této diplomové práci – hodnota tržní. 

2.5 PUedpisy vztahující se k oceOování obchodního závodu 

2.5.1 Právní vymezení oceOování obchodních závod] v ČR 

V České republice v současné dobE neexistuje právní pUedpis, kterým se oceOovatelé podnik] 
musí pUi oceOování závaznE Uídit, existují ale určité pUedpisy, kterými se lze pUi oceOování 
podnik] Uídit. OceOovatelé se tak opírají pUedevším o poznatky ekonomické teorie a také o 
určité pUedpisy, které jim mohou napomoci. Tyto pUedpisy jsou: 

Základním právním pUedpisem vztahujícím se k Uešené problematice oceOování obchodních 
závod] je zákon č. 151/1řř7 Sb., o oceOování majetku a o zmEnE nEkterých zákon] 
Ězákon o oceOování majetku - ZOM. K Uešené problematice se vztahuje § Ň4 tohoto zákona, 
kde je uvedeno ĚvčetnE zmEny podniku na obchodní závodě: 

 

 

 

 

                                                 
91) KRABEC, Tomáš. OceOování a prodej privátní zubní a lékaUské praxe. Ň., aktualiz., dopl. a rozš. vyd. Praha: 
Grada, 2015, s. 18. 

92) KRůBEC, Tomáš. OceOování a prodej privátní zubní a lékaUské praxe. Ň., aktualiz., dopl. a rozš. vyd. Praha: 
Grada, 2015, s. 18. 

93) KRABEC, Tomáš. OceOování a prodej privátní zubní a lékaUské praxe. Ň., aktualiz., dopl. a rozš. vyd. Praha: 
Grada, 2015, s. 19. 
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HLůVů ŠESTÁ - OBCHODNÍ ZÁVOD  PODNIK 

§ 24 

OceOování obchodního závodu podniku 

 (1) Obchodní závod nebo jeho část (dále jen „závod“) Podnik nebo jeho část Ědále jen 
„podnik“ě se oceOuje součtem cen jednotlivých druh] majetk] určených zjištEných podle 
tohoto zákona sníženým o ceny dluh] závazk]. 

 ĚŇě Stanoví-li tak vyhláška, oceOuje se závod podnik výnosovým zp]sobem, popUípadE 
jeho kombinací s ocenEním podle odstavce 1. 

 (3) OcenEní závodu podniku výnosovým zp]sobem se určí zjistí jako součet 
diskontovaných budoucích čistých ročních výnos] závodu podniku. Zp]sob zjištEní tEchto 
výnos] a diskontování stanoví vyhláška. 

 Ě4ě Jestliže je pUi prodeji závodu podniku sjednaná cena vyšší než cena podle odstavce 
1 nebo Ň, ocení se závod podnik cenou sjednanou. Rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou 
zjištEnou se považuje za cenu dobré povEsti závodu podniku. 

 

Obsah vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. k provedení zákona o oceOování majetku ĚoceOovací 
vyhláškaě 

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLůDNÍ USTůNOVENÍ Ě§ 1ě 

ČÁST DRUHÁ - OCENOVÁNÍ POZEMK¥ Ě§ Ň - § řě 

ČÁST TTETÍ - OCENOVÁNÍ STůVEB Ě§ 10 - § ňŘě 

ČÁST ČTVRTÁ - VDCNÁ PRÁVů K NEMOVITÝM VDCEM Ě§ ňřě 

ČÁST PÁTÁ - OCENOVÁNÍ TRVůLÝCH POROST¥ Ě§ 40 - § 47ě 

ČÁST ŠESTÁ - OCENOVÁNÍ MůJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVůJÍCÍCH Z 
PR¥MYSLOVÝCH PRÁV ů PRÁV Nů OZNůČENÍ ů VÝROBND TECHNICKÝCH ů 
OBCHODNÍCH POZNůTK¥ Ě§ 4Ř - § 4Řaě 

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, ZÁVDREČNÁ ů ZRUŠOVůCÍ USTůNOVENÍ Ě§ 4ř - § 5ňě 

PUílohy 

Jak vyplývá z dikce ZOM a jeho doprovodné oceOovací vyhlášky, obchodní závod dle ZOM 
lze ocenit pouze majetkovým zp]sobem. Výnosový zp]sob, popUípadE jeho kombinace s 
ocenEním podle odstavce odst. Ě1ě § Ň4 ZOM,  není možný, protože doprovodná oceOovací 
vyhláška Ěobsah viz. výšeě, v]bec neobsahuje část týkající se oceOování obchodních závod],  
neobsahuje tedy diskontované budoucí čisté výnosy potUebné k ocenEní výnosovým 
zp]sobem.  

ZOM je závazný pouze v nEkterých pUípadech ĚnapU. pUi oceOování v rámci zákona o 
konkurzu a vyrovnáníě a obsahuje minimum informací pro oceOování podniku jako celku. 
Týká se pUedevším oceOování složek majetku, jako napU. nemovitostí, hmotného majetku 
apod. 
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Dalším českým pUedpisem je metodický pokyn České národní banky (ZNAL), který je 
určen speciálnE pro oceOování podnik], pouze pro ta ocenEní, která jsou pUedkládána České 
národní bance, jde o metodiku ocenEní podnik], která má doložit pUimEUenost ceny akcií. 

2.5.2 Mezinárodní a Evropské oceOovací standardy  

Tyto standardy mají formu mezinárodnE uznávaných doporučení a často se využívají í v ČR. 
Nevýhodou je, že doporučení jsou pouze rámcová a oceOování podnik] stojí v pozadí za 
oceOováním nemovitostí. Mezinárodní oceOovací standardy ĚIVSě – jsou vydávány 
výborem pro Mezinárodní oceOovací standardy IVSC. 

Evropské oceOovací standardy ĚEVSě – vydávány Evropskou skupinou odhadcovských 
asociací TEGoVA. 

2.5.3 Národní standardy nEkterých zemí  

Mají také pouze formu doporučení. Jsou platná v určité zemi, ale lze je použít i pro oceOování 
podnik] v podmínkách ČR. Výhodou je d]raz kladený na oceOování podniku oproti IVS a 
EVS. 

ůmerické oceOovací standardy (US PAP), které jsou zpracovány ůmerickou společností 
odhadc] a jejich součástí jsou standardy pro oceOování podniku ĚBVSě. Jejich pUínos lze 
spatUovat pUedevším v dlouhé tradici oceOování podnik] v USů. 

NEmecký standard IDW S1 vydávaný institutem nEmeckých auditor]. Tento standard se 
zabývá specificky pouze oceOováním podnik]. 

OcenEní podniku nebo jeho částí je provádEno na základE požadavk] stanovených 

následujícími zákony: 

 Zákon č. 151/1řř7 Sb., o oceOování majetku a o zmEnE nEkterých zákon] Ězákon o 
oceOování majetku). 

 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích. 

 Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník. 

 Zákon č. řř/1ř6ň Sb., občanský soudní Uád Ěaktuální znEníě. občanský soudní Uád, za 
účelem stanovení ceny majetku určeného k dražbE 

 Zákon č. 1Ň5/Ň00Ř Sb., o pUemEnách obchodních společností a družstev, ve znEní 
pozdEjších pUedpis]. 

 Zákon č. Ň6/Ň000 Sb., o veUejných dražbách Ěaktuální znEníě. 

 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm] Ěaktuální znEníě. zákonem o daních z pUíjm], 
opEt za účelem stanovení základu danE nebo ovEUení kupních cen majetku pro daOové 
účely nebo pro stanovení ceny obvyklé. 

 Zákon č. 1ŘŇ/Ň006 Sb., o úpadku a zp]sobech jeho Uešení Ěinsolvenční zákoně. kdy se 
stanoví hodnota podniku za účelem zpenEžení nebo zjištEní hodnoty majetku úpadce, ve 
znEní pozdEjších pUedpis]. 
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 Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví. pro účely auditu a zjištEní reálného stavu majetku 

 Zákon č. Ň40/Ň01ň Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 

 aj. 

2.6 Postup pUi stanovení hodnoty obchodního závodu 

PUed zahájením ocenEní obchodního závodu je d]ležité si nejprve uvEdomit, z jakého d]vodu 
bude ocenEní provádEno a jaká kategorie hodnoty by mEla být výsledkem ocenEní. Na základE 
tEchto skutečností pak volíme metody ocenEní.  

V odborné literatuUe je uvedeno mnoho doporučených postup], které jsou velmi obecné a dají 
se využít témEU pUi každém ocenEní. Ucelený postup uvádí prof. MaUík, je zpracován velmi 
podrobnE a tím pádem nemusí dojít k takovému zkreslení hodnoty. V analýze současného 
stavu a vlastních návrzích Uešení diplomové práce bude postupováno dle tohoto postupu.  

Postup pUi stanovení hodnoty podniku dle prof. MaUíka:94) 

1. SbEr vstupních dat 
2. ůnalýza dat 

 Strategická analýza 

 Finanční analýza 
 RozdElení aktiv (majetku) na provoznE nutná a nenutná 
 ůnalýza a prognóza generátor] hodnoty 

 Orientační ocenEní na základE generátor] hodnoty 
3. Sestavení finančního plánu 
4. OcenEní 

 Volba metody 
 OcenEní podle zvolených metod 

 Souhrnné ocenEní 

2.6.1 SbEr vstupních dat 

Nejd]ležitEjší fází ocenEní obchodního je shromaž@ování a zpracování dat. Jejich rozsah pro 
ocenEní je značný a charakterizuje témEU celé dEní obchodního závodu. Pro adekvátní ocenEní 
je nezbytné mít k dispozici nejen informace z obchodního závodu, ale také o prostUedí, ve 
kterém p]sobí, tj. o makroekonomickém prostUedí ĚmakroprostUedíě a o odvEtví 
(mikroprostUedíě, do kterého  patUí. Na fázi shromaž@ování dat pak navazuje fáze analytická, 
která zpravidla obsahuje analýzu makroekonomickou, analýzu odvEtví a finanční analýzu 
oceOovaného obchodního závodu.95) 

                                                 
94)  MATÍK, Miloš. a kol.. Metody oceOování podniku: proces ocenEní – zákl. metody a postupy. 2011, s. 31. 

95)  KISLINGEROVÁ, Eva: OceOování podniku. Ň001, s. Ň5-28. 
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2.6.2 Strategiská analýza  

Strategická analýza pUedstavuje velmi d]ležitou část ocenEní obchodních závod]. Její 
výsledky totiž ovlivní hodnotu. Je žádoucí, aby strategická analýza mEla konkrétní výsledky a 
závEry. 

Podle MaUíka96) by mEla strategická analýza odpovEdEt na tUi základní otázky: 

 Jaká je dlouhodobá perspektivita oceOovaného obchodního závodu. 
 Jaký lze očekávat vývoj tržeb u oceOovaného obchodního závodu. 

 Jaká rizika jsou s činností obchodního závodu spojena. 

Strategická analýza je klíčová fáze oceOovacího procesu. V současné dobE však na ni obvykle 
není ze strany oceOovatel] kladena patUičná d]ležitost, pUičemž je velmi d]ležitým 
pUedpokladem vErohodnosti výsledného ocenEní obchodního závodu.  

Hlavní funkcí strategické analýzy je definovat celkový výnosový potenciál oceOovaného 
obchodního závodu. Ten je závislý na potenciálu vnitUním a vnEjším, kterým závod disponuje. 
PUi analýze vnitUního potenciálu je cílem zjistit, do jaké míry je obchodní závod schopen 
využít šance vnEjšího prostUedí a čelit rizik]m. VnEjší potenciál pak vyjadUuje šance a rizika, 
které nabízí podnikatelské prostUedí ĚodvEtví, trhě, v nEmž se oceOovaný obchodní závod 
pohybuje. VyjádUením vnitUního potenciálu je souhrn hlavních silných a slabých stránek 
oceOovaného závodu. Strategická analýza také klade d]raz na otázku, zda má oceOovaný 
závod nEjakou konkurenční výhodu.97)  

Poté na základE výsledk] vnEjší a vnitUní analýzy je potUeba identifikovat silné a slabé stránky 
obchodního závodu a jeho pUíležitosti a hrozby v podobE SWOT analýzy. 

2.6.3 Finanční analýza 

Finanční analýza je integrální součástí pUi oceOování obchodního závodu. Její úlohou je 
poskytnout informaci o finančním zdraví závodu, tj. v jakém stavu se nachází k okamžiku 
ocenEní a co lze očekávat v budoucnosti.98) 

Metody finanční analýzy 

Existuje mnoho metod, jak získat informace o finanční stránce obchodního závodu, mezi ty 
základní patUí: 

 Analýza stavových (absolutních) ukazatel] – horizontální a vertikální analýza 
 Analýza tokových ukazatel] – analýza tržeb, náklad], zisku a cash flow 

 Analýza rozdílových ukazatel] – čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostUedky a čistý 
penEžnE-pohledávkový fond 

 Analýza pomErových ukazatel] – ukazatelé likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, 
produktivity, ukazatel] kapitálového trhu, analýza ukazatel] na bázi cash flow99) 

                                                 
96) MATÍK, Miloš a kol.. Metody oceOování podniku: proces ocenEní – zákl. metody a postupy. 2011, s. 58. 

97) MATÍK, Miloš a kol.. Metody oceOování podniku: proces ocenEní – zákl. metody a postupy. 2011, s. 48-82. 

98) KISLINGEROVÁ, Eva: OceOování podniku. 1999, s. 29. 
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2.6.4 RozdElení aktiv obchodního závodu na provoznE nutná a nenutná 

Pro základní podnikatelské zamEUení potUebuje každý závod aktiva v určité velikosti a 
struktuUe včetnE pUimEUených kapacitních rezerv. Tato aktiva nezbytná pro základní 
„fungování obchodního závodu“ budou dále označeny jako aktiva provoznE nutná. Pro 
všechna ostatní aktiva bude označení aktiva provoznE nepotUebná resp. neprovozní.100) 

NapUíklad v pr]myslu se za provoznE nutná aktiva rovnají pUibližnE Ň0 % z celkových kapacit. 
V části vlastních návrh] Uešení této diplomové práce je považováno za provoznE nutný 
majetek 15 % z celkových kapacit.  

Dle MaUíka101) jsou hlavní d]vody pro rozdElení majetku následující:  

 Část majetku v]bec nemusí být využívána a neplynou z nEj žádné, nebo jen malé, pUíjmy.  
 VyčlenEna by mEla být aktiva, která nesouvisí s provozem i v pUípadE, že určité pUíjmy 

pUinášejí, protože rizika spojená s tEmito pUíjmy mohou být odlišná od rizika hlavního 
provozu obchodního závodu.  

 ůktiva, která se nevyužívají k hlavnímu provozu obchodního závodu, by mEla být 
oceOována samostatnE.  

2.6.5 ůnalýza a prognóza generátor] hodnoty 

Pojem generátor] hodnoty se začal objevovat v odborné literatuUe v USů. MaUík102) 
charakterizuje generátory hodnoty jako soubor nEkolika základních podnikohospodáUských 
veličin, které ve svém souhrnu určují hodnotu obchodního závodu. 

Mezi základní generátory hodnoty patUí: 

1. Tržby Ěobratě a jejich r]st. 

2. Marže provozního zisku. 

3. Investice do pracovního kapitálu. 

4. Investice do dlouhodobého provoznE nutného majetku. 

5. Diskontní míra. 

6. Zp]sob financování. 

7. Doba, po kterou pUedpokládáme generování pozitivního penEžního toku Ětedy doba 
existence obchodního závodu).  

                                                                                                                                                         
99) REŽNÁKOVÁ, Mária. Finanční management: studijní text pro kombinovanou formu studia. Vyd. 3. aktualiz. 
a rozš. /. Brno: ůkademické nakladatelství CERM, Ň005, 11ř s. ISBN Ř0-214-3036-2- 

100) MATÍK, Miloš a kol.. Metody oceOování podniku: proces ocenEní – zákl. metody a postupy. 2007. 

101) MATÍK, Miloš a kol.. Metody oceOování podniku: proces ocenEní – zákl. metody a postupy. 2007. 

102)  MATÍK, Miloš a kol.. Metody oceOování podniku: proces ocenEní – zákl. metody a postupy. 2007. 
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2.6.6 PUedbEžné ocenEní pomocí generátor] hodnoty 

V pUípadE, že jsou výše uvedené generátory hodnoty podloženy d]slednou finanční a 
strategickou analýzou, lze je použít pro první odhad hodnoty obchodního závodu. Toto 
ocenEní je založeno na principu volných penEžních tok], které lze vyjádUit následujícím 
vzorcem103): 
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i
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k
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  11

11
, (1) 

kde Xt-1 – velikost tržeb za zboží a vlastní výrobky,  

 rZPX 
– provozní zisková marže propočtená z korigovaného výsledku 

hospodaUení, 
 kWC – koeficient náročnosti r]stu tržeb na r]st pracovního kapitálu,  
 kDMX – koeficient náročnosti r]stu tržeb na r]st dlouhodobého majetku,  
 ik  kalkulovaná úroková míra Ětj. diskontní míraě. 

 

2.6.7 Sestavení finančního plánu 

Finanční plán je pUi ocenEní obchodního závodu velmi d]ležitý, pokud bude následnE zvolena 
nEkterá z výnosových metod. V pUípadE, že ano, mEl by být sestaven kompletní finanční plán. 
Tento plán je složen z následujících hlavních finančních výkaz]: rozvaha, výkaz zisk] a ztráty 
a výkaz penEžních tok].  

Finanční plán závodu by mEl vycházet z dlouhodobé koncepce, jeho vize a jasné strategie.104)  

2.7 PUístupy a metody pro stanovení hodnoty obchodního závodu 

Pojem „stanovení hodnoty obchodního závodu“ je v odborné literatuUe často označován jako 
„oceOování obchodního závodu“. 

V této diplomové práci jsou pojmy „stanovení hodnoty obchodního závodu“ a „oceOování“ 
brány jako synonyma. PrincipiálnE oceOování je soubor činností a postup], pomocí kterých 
zjistíme hodnotu. 

Pro Uešení diplomové práce na téma „Stanovení hodnoty stavebního závodu“, je nutné a 
nezbytné vymezit pUístupy a metody k určení hodnoty obchodního závodu. Z údaj] v 
účetnictví lze zjistit, jak velký má analyzovaný závod čistý majetek Ětedy i v podstatE ocenEní 
vlastního kapitáluě, ale díky vedení účetnictví v historických cenách se m]že, a zpravidla 
tomu ve skutečnosti tak je, velmi lišit od reality. Potenciální zájemce nekupuje závod za 
hodnotu vlastního kapitálu, kde nejsou zohlednEny napU. odbytové možnosti produkce, dobré 

                                                 
103)  MůTÍK, Miloš a kol.. Metody oceOování podniku: proces ocenEní – zákl. metody a postupy. Ň011, s. 147 

104) MATÍK, Miloš a kol.. Metody oceOování podniku: proces ocenEní – zákl. metody a postupy. 2007. 

 



Diplomová práce  Ing. Miloš Bahenský 

42 

jméno, kvalitní management apod., ale hodnota závodu by mEla vycházet ze schopnosti dobré 
finanční situace, zejména očekávaných budoucích finančních tok]. 

Hodnotu obchodního závodu potUebujeme znát v nEkolika situacích. Jsou jimi napU. koupE 
nebo prodej, r]st pomocí akvizic, vstup nových společník], vypoUádání se se společníkem, 
který z obchodního závodu vystupuje, pokud závod uvádíme na burzu, pro účel konkursního 
Uízení atp. 

VýbEr metody ocenEní obchodního závodu je ovlivnEn jednak účelem ocenEní a také 
dostupností vstupních informací. 

Jelikož neexistuje jediná správná metoda ocenEní, volba metody ocenEní záleží na oceOovateli 
samotném. 

2.7.1 Základní metody k ocenEní obchodního závodu 

Dle MaUíka lze metody ocenEní obchodního závodu rozdElit na tUi základní skupiny metod: 

1. OcenEní obchodního závodu na základE analýzy majetku Ěmajetkové metodyě – zde 
je odvozena hodnota obchodního závodu od celkové hodnoty aktiv, kterou závod vytváUí. 
Všechny složky aktiv jsou postupnE ocenEny, poté se sečtou a od této hodnoty se odečtou 
veškeré dluhy a závazky. Často se zde vychází z účetních hodnot, které se mohou od tEch 
tržních dost výraznE lišit. Vlastní kapitál je zde rozdíl mezi účetní hodnotou aktiv a cizího 
kapitálu. Využívá se zde účetní, substanční a likvidační metody. 

2. OcenEní obchodního závodu na základE analýzy trhu Ětržní, srovnávací metodyě – 
hodnota obchodního závodu na platformE tohoto pUístupu se určí na základE srovnání s 
jinými subjekty, které byly prodány či nabídnuty k prodeji v nedávném období. PUi tomto 
pUístupu se vychází z tržních pomErových ukazatel]. V potaz se musí brát také odvEtví 
obchodního závodu, zamEUení atp. ůby byla tato metoda vypovídající, je tUeba mít k 
dispozici dostatečné množství d]vEryhodných údaj], které jsou nezbytné ke srovnávací 
analýze.  

3. OcenEní obchodního závodu na základE analýzy výnos] Ěvýnosové metodyě – tyto 
metody jsou založeny na očekávaných hotovostních tocích. Hodnota obchodního závodu 
je dána současnou hodnotou budoucích výnos]. Metody založené na výnosové analýze 
jsou nejpoužívanEjší a nejpUesnEjší metody. Je zde ale nEkolik problematických míst, jako 
napUíklad stanovení diskontní sazby, dále co se pod pojmem penEžní tok skrývá, či jak 
velké toky v budoucnu pUedvídat. Významnou roli zde sehrává tzv. riziková analýza.105) 

Dle Kislingerové106) je možno uvažovat ještE 4 skupinu metod ocenEní podnik], ato:  

4. Kombinované metody – vychází z poznatk] metod výnosových a majetkových. 

 

 

 
                                                 

105) KISLINGEROVÁ, Eva. OceOování podniku. 2. pUeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, Ň001, s. Ň1-24. 

106) KISLINGEROVÁ, Eva. OceOování podniku. Ň. pUeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, Ň001, s. Ň1-24. 
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Obrázek č. 4 – PUehled metod pro oceOování obchodního závodu107) 

                                                 
107) KISLINGEROVÁ, Eva. OceOování podniku. Ň. pUeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, Ň001, xvi, s. 68. 
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2.7.2 Typy Ěvariantyě výnosových metod108) 

 Metoda diskontovaného cash flow ĚDCFě s nEkolika aplikačními variantami - tato metoda 
DCF se vyskytuje ve tUech modifikacích a to DCF entity, DCF equity a DCF ůPV. 

 Metoda ekonomické pUidané hodnoty ĚEVůě. 
 Metoda kapitalizovaných zisk] ĚKČVě. 
 Kombinované metody. 

2.7.3 Výnosové metody ocenEní obchodního závodu ve znalecké praxi 

Výnosové metody ocenEní obchodního závodu jsou metodami ve znalecké praxi 
nejpoužívanEjšími. Tento druh metod oceOování podnik] vychází z teorie investičního 
rozhodování. Základem je premisa - investice jako obEtování dnešní jisté hodnoty ve prospEch 
budoucího nejistého užitku, kterým je výnos. Jde tedy o tzv. investiční trojúhelník v podobE 
výnosu, s tím spojeného rizika a schopnosti likvidity. VEtšina odborník] se shoduje, že tento 
výnosový princip zjiš[ování hodnoty obchodního závodu je teoreticky nejsprávnEjší, pokud 
pro obchodní závod platí tzv. going – concern principle Ězásada pokračování činnosti 
obchodního závodu do budoucna).109)  

Dle Jahodové110), která provedla empirický výzkum v rámci doktorské disertační práce, v 
České republice je nejpoužívanEjší výnosovou metodou metoda DCF entity a to ve všech 
tUech dotazovaných skupinách, tedy mezi pracovníky VŠE v Praze, znaleckými ústavy a 
znalci.  

Velmi zajímavá je hodnota 0% pUi použití metody KČV pracovníky VŠE v Praze, a naproti 
tomu  29% (2. místo celkovEě u dotazované skupiny znalc].  

Tyto skutečnosti v zásadE potvrzuje i výzkum použitých metod v ocenEní obchodního závodu 
Ěkterý jsem provedl v rámci své publikační činnostiě. D]vodem, pro který byly znalecké 
posudky Ěv počtu Ň0-tiě zpracovány znalci a znaleckými ústavy, byla nedobrovolná dražba 
podnik] či částí podnik]. Hodnoty je potUeba ovšem posuzovat s ohledem na malý rozsah 
analyzovaného výbErového souboru.111) 

 

 

 

                                                 
108) KISLINGEROVÁ, Eva. OceOování podniku. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 1999, xiv, 304 s. : il. ISBN 80-
7179-227-6. 

109) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. Ň. upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2007, 492 s. : il. ISBN 978-80-86929-32-3. 

110) JůHODOVÁ, Lucie. Empirický výzkum zkoumající klíčové otázky v rámci oceOování podniku. OceOování, 
2/2008. s. 22-35. ISSN 1803-0785. 

111) BůHENSKÝ, Miloš. Hodnota podniku s d]razem na vlastní kapitál. In: Juniorstav 2013: 14. odborná 
konference doktorského studia. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v BrnE, Fakulta stavební, Ň01Ň, 444-444 s. 
: il. ; 25 cm 1 CD-ROM. ISBN 978-80-214-4669-4. 
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Výnosové metody ocenEní 
podnik] 

Pracovníci VŠE v Praze Znalecké 
ústavy 

Znalci – 
jednotlivci 

Celkem 

DCF Entity 78% 63% 31% 54% 

DCF Equity či ůPV 11% 13% 11% 12% 

EVA 6% 8% 26% 14% 

Kapitalizované čisté 
výnosy ĚKČVě 

0% 16% 29% 18% 

Jiné 5% 0% 3% 2% 

Tabulka č. 3 – NejčastEji aplikované výnosové metody v ČR112) 

 

Metody ocenEní podnik] Znalci a znalecké ústavy 

DCF 70% 

Kapitalizované čisté výnosy ĚKČVě 5% 

Majetková likvidační 20% 

Tržní 5% 

Tabulka č. 4 – ůnalýza použitých metod ocenEní obchodního závod] pro nedobrovolnou 
dražbu113) 

2.7.4 Výnosové metody pro zjištEní hodnoty obchodního závodu aplikované v 

diplomové práci 

Pokud jde o výnosové metody obecnE, DCF jsou metodami Ěviz výše uvedenéě 
nejrespektovanEjšími, nejpoužívanEjšími ve znalecké praxi oceOování obchodních závod]. 
Jako jediné z výnosových metod jsou schopny uvažovat budoucí r]st obchodních závod]. 
Výpočet tEchto metod ale není jednoduchý, podle pUedpokládaného r]stu lze použít model 
stabilní, dvoufázový či tUífázový.114) V diplomové práci budou aplikovány v rámci 
výnosového pUístupu dvE rozdílné metody stanovení hodnoty obchodního závodu, a to:  

 Metoda diskontovaného penEžního toku ĚDCFě 
 Metoda kapitalizovaných čistých zisk], nEkdy též metoda kapitalizace zisku ĚKČVě 

                                                 
112) JůHODOVÁ, Lucie. Empirický výzkum zkoumající klíčové otázky v rámci oceOování podniku. OceOování, 
2/2008. s. 22-35. ISSN 1803-0785. 

113) BůHENSKÝ, Miloš. Hodnota podniku s d]razem na vlastní kapitál. In: Sborník konference Juniorstav 2013. 
Brno: Vysoké učení technické v BrnE, Fakulta stavební, Ň01ň. s. 444-444. ISBN: 978-80-214-4669-4. 

114) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. Ň. upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007, 492 s. : il. ISBN 978-80-86929-32-3. 



Diplomová práce  Ing. Miloš Bahenský 

46 

2.7.5 Metoda diskontovaného penEžního toku ĚDCFě entity115) 

Metoda diskontovaného cash-flow resp. diskontovaných penEžních tok] je hlavní výnosovou 
metodou. PenEžní toky jsou reálným pUíjmem, tzn. vyjádUením užitku z vlastnEného 
obchodního závodu. 

Východiskem pro tuto metodu DCF je produkce penEz v obchodním závodu – tedy provozní 
penEžní tok. Vychází z penEžních tok] pro vlastníky a vEUitele ĚFCFFě. Výpočet tEchto 
penEžních tok] je naznačen v následující tabulce: 

ZdanEný výsledek hospodaUení pUed odečtením úrok] ĚNOPůTě 

+ odpisy 

= PUedbEžný penEžní tok provozu 

- investice do modifikovaného Ěupravenéhoě pracovního kapitálu 

- investice do poUízení dlouhodobého majetku ĚprovoznE nutnéhoě 

= FCFF volný cash flow na úrovni podnikatelské jednotky Ětj. entityě 
Tabulka č. 5 – Výpočet volného cash flow entity ĚFCFFě 

PUi použití metody DCF entity probíhá výpočet hodnoty ve dvou krocích. Nejprve vycházíme 
z penEžních tok], které jsou k dispozici jak pro vlastníky, tak i pro vEUitele. Jejich 
diskontováním získáme hodnotu obchodního závodu jako celku Ěoznačuje se jako Hb, tj. 
hodnota brutto). Ve druhém kroku od této obchodního závodu odečteme hodnotu cizího 
kapitálu ke dni ocenEní. Tím získáme hodnotu vlastního kapitálu Ěoznačuje se jako Hn, tj. 
hodnota netto). Hodnotu obchodního závodu jako celku (Hbě určíme pomocí následujícího 
výrazu: 

  
 


n

t
t

k

t
b

i
FCFFH

1 1
, (2) 

kde FCFFt – volné cash flow do firmy v roce t, 
 ik – kalkulovaná úroková míra Ětj. diskontní míraě, 
 n – počet let pUedpokládané existence obchodního závodu, 
 WACC – pr]mErné vážené náklady kapitálu. 

 

V praxi pUedpokládáme, že obchodní závod bude existovat nekonečnE dlouho (going concern 
principle). Proto je nemožné plánovat penEžní toky pro jednotlivá léta. Tento problém je tak 
Uešen tzv. dvoufázovou metodou. Ta vychází z pUedstavy, že budoucí období lze rozdElit na 
dvE fáze. První fáze zahrnuje období, ve kterém je oceOovatel schopen vypracovat prognózu 
volného penEžního toku pro jednotlivá léta. Druhá fáze zahrnuje období od konce první fáze 
do nekonečna. Hodnotu obchodního závodu označujeme v druhém období jako tzv. 
pokračující hodnotu. Hodnotu obchodního závodu podle dvoufázové metody vypočítáme 
podle následujícího výrazu: 

                                                 
115 MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. ň. upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2011, s. 164 – 257. 
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, (3) 

kde: T – volné cash flow do firmy v roce t, 
 PH – pokračující hodnota, 

 ik 
– kalkulovaná úroková míra na úrovni pr]mErných vážených náklad] 

kapitálu. 

Pokračující hodnotu očekávaných penEžních tok] rozumíme jako současnou hodnotu 
očekávaných penEžních tok] od konce první fáze až do nekonečna. Současná hodnota je 
propočtena k datu ukončení první fáze. Pokračující hodnotu lze stanovit nEkolika zp]soby, 
nejpoužívanEjším zp]sobem v oceOovací praxi je použití Gordonova vzorce. Doba první fáze 
se obvykle pohybuje v rozmezí 4 až 14 let. Pro druhou fázi pUedpokládáme stabilní a trvalý 
r]st volného penEžního toku. Pokračující hodnota pak pUedstavuje současnou hodnotu této 
fáze nekonečné rostoucí časové Uady penEžních tok] ve druhé fázi, viz následující vztah: 

 
g

PH
i

FCFF
k

T


 1 , (4) 

kde: T – poslední rok prognózovaného období, 
 ik – pr]mErné náklady kapitálu = kalkulovaná úroková míra, 

 G 
– pUedpokládané tempo r]stu volného penEžního toku bEhem celé druhé 

fáze, 
 FCFF - volný penEžní tok firmy. 

Podmínkou platnosti vzorce je ik > g.  

Dále se vedle metody DCF entity v praxi používá metoda DCF equity, která se liší pUedevším 
zp]sobem volných penEžních tok], použitou diskontní mírou a výsledkem, který získáme 
diskontováním volných penEžních tok]. PUi použití této metody DCF equity se vychází z 
penEžních tok], které jsou k dispozici pouze vlastník]m obchodního závodu (FCFE). 

DCF metoda má pak variantu ještE DCF ůPV, tato metoda se opEt dElí do dvou krok] jako 
metoda DCF entity. V prvním kroku zjiš[ujeme hodnotu obchodního závodu jako celku (Hb). 
V tomto pUípadE ale jako součet dvou položek – hodnoty obchodního závodu za pUedpokladu 
nulového zadlužení a současné hodnoty daOových úspor z úrok]. Ve druhém kroku pak 
odečteme cizí kapitál a získáme hodnotu netto Ěvlastního kapitáluě. 

2.7.6 Metoda KČV Ěkapitalizovaných čistých zisk]ě, nEkdy též metoda kapitalizace 

zisku116 

Paušální varianta metody KČV, založená na kapitalizaci zisku Ěodpovídá metodE pUímé 
kapitalizaceě, je vztažená k minulým výsledk]m hospodaUení obchodního závodu. Základem 
pro ocenEní je výnosový potenciál k datu ocenEní, který je vyvozován z minulých výnos] Ětj. 
pUed datem ocenEní obchodního závoduě. Cílem je určit tzv. trvale odnímatelný čistý výnos 

                                                 
116 MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní - základní metody a postupy. 3. upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2011, s. 257 – 277. 
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ĚTČVě, který by bylo možno rozdElit, aniž bychom snižovali majetkovou podstatu 
obchodního závodu, tzn., aby s ním bylo možno i do budoucnosti počítat jako se ziskem 
trvalým, stabilizovaným. TČV se sestaví z minulých výsledk] hospodaUení vycházejících z 
období minimálnE ň-5 let k datu ocenEní117). 

Základním rozdílem oproti metodám diskontovaných penEžních tok] ĚDCFě je pUedpoklad, že 
dosavadní potenciál obchodního závodu bude možno udržet investicemi ve výši odpis], 
zp]sob kalkulace odpis] tak tvoUí základní rozdíl, protože u metod DCF se promítají pUímo do 
penEžních tok].118) 

Paušální variantu metody KČV používáme u stabilizovaných společností, kde 
nepUedpokládáme vEtší dlouhodobý r]st obchodního závodu Ěvýsledk] hospodaUeníě a 
základním pUedpokladem je stabilizace provozních charakteristik a stabilita budoucích zisk]. 
Výhodou této paušální varianty metody KČV je její jednoduchost. Z hlediska výnosového 
pUístupu bývá označována, z d]vodu neuvažování výnosového potenciálu, jako spodní hranice 
odhadu hodnoty obchodního závodu.119  

Podstatou této metody je vážený pr]mEr minulých čistých výnos], vzorec je následující: 

 






K

t t

t

K

t t

q
ČVq
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1

1
, (5) 

kde TV – trvale odnímatelný čistý výnos, 
 ČVt – minulý upravený čistý výnos v roce t, 

 qt 

– váhy Ěvýznam čistého výnosu za určitý minulý rokě, váha určující 
d]ležitost výnosu v roce t pro odhad, váhy, které určují význam čistého 
výnosu za minulý rok pro odhad budoucího trvale odnímatelného čistého 
výnosu, 

 K – počet minulých let zahrnutých do výsledku. 

Pokud se v UadE nachází nEjaké extrémní výchylky, je vhodnEjší je do výpočtu nezahrnovat.  

Výpočet hodnoty podniku paušální metodou pomocí vzorce pro vEčnou rentu je následující:        
 

 
iH

k
n

TV
 , (6) 

kde Hn – hodnota obchodního závodu, 

 TV 
– odhad trvale odnímatelného čistého výnosu pro rok t prognózy, trvale 

odnímatelný čistý výnos, 
 ik – kalkulovaná úroková míra. 

                                                 
117)  MATÍK, Miloš a kol.. Metody oceOování podniku: proces ocenEní – zákl. metody a postupy. 2003, s. 234-

236. 

118) MůTÍK, Miloš a kol.. Metody oceOování podniku: proces ocenEní – zákl. metody a postupy. Ň003, s. 222-
223. 

119) MůTÍK, Miloš a kol.. Metody oceOování podniku: proces ocenEní – zákl. metody a postupy. Ň003, s. 235-
237. 
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Postup výpočtu paušální metody KČV: 

1. Analýza minulých výsledk] hospodaUení včetnE úpravy dosavadních výsledk]. 
2. Z časové Uady upravených minulých výsledk] hospodaUení obchodního závodu se 

vypočítá trvalý čistý výnos (TV) formou  váženého pr]mEru ĚnejvEtší váhu má vždy 
poslední rokě.  

3. Určení kalkulované úrokové míry. U paušální metody KČV je tUeba úrokovou míru očistit 
o inflaci, protože metoda počítá se stálými cenami. 

4. Výpočet hodnoty obchodního závodu výnosovou metodou KČV zvolenou variantou.120) 

 

ůnalytická varianta metody KČV je založena na prognóze budoucích výsledk] hospodaUení 
upravených o vliv financování. Jde tedy obdobu metody DCF, kde ale očekávaný výnos z 
podniku nekalkulujeme z penEžních tok], ale z upravených budoucích výsledk] hospodaUení. 

Účetní hodnota na principu historických cen 

Každý obchodní závod z pohledu legislativy je povinen vést účetnictví. Ze zákona o 
účetnictví vyplývá, že každá podnikatelská jednotka, bez ohledu na právní formu podnikání, 
je povinna jednou za rok zpracovat účetní závErku. Podstatou je identifikovat jednak celkový 
rozsah majetku Ěaktivě, jednak kapitálu Ěpasivě, ze kterého byl majetek poUízen. 

Vlastní kapitál je standardnE uveden v rozvaze na stranE pasiv, Uádek 6Ř ĚU. 
6ř+7ň+Ř0+Řň+Ř7ě, tedy součtem základního kapitálu, kapitálových fond], rezervního fondu, 
nedElitelného fondu a ostatních fond] ze zisku, výsledkem hospodaUení z minulých let, 
výsledkem hospodaUení bEžného období. 

Z hlediska metodiky ocenEní obchodních závod] lze na účetní velikost vlastního kapitálu 
nahlížet jako na netto hodnotu obchodního závodu Ěmajetkovým pUístupem, účetní metodouě 
= nejjednodušší pohled na hodnotu obchodního závodu. 

Vlastní kapitál jakožto účetní hodnota na principu historických cen má v rámci oceOovacího 
znalectví pouze doplOkovou úlohu121)  

3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STAVU 

V rámci této kapitoly jsou aplikována teoretická východiska, která jsou uvedena v pUedchozí 
části této diplomové práce. NejdUíve je charakterizován anonymizovaný stavební závod 
označený XY a.s., dále se tato kapitola vEnuje strategické analýze, tedy analýze obecného, 
oborového a vnitUního prostUedí obchodního závodu, finanční analýze a v neposlední UadE také 
SWOT analýze, která shrnuje. 

                                                 
120) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní, základní metody a postupy. Vyd. ň. Praha: 
Ekopress, 2011, s. 263. 

121) MůTÍK, Miloš. Metody oceOování podniku: proces ocenEní, základní metody a postupy. Vyd. ň. Praha: 
Ekopress, 2011, s. 234. 
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3.1 Zkoumaná entita diplomové práce – pUedstavení obchodního závodu 

V rámci diplomové práce je zpracováno ocenEní vybraného stavebního stavebního závodu. 
Tento stavební závod sídlí v hlavním mEstE Praze. Na trhu p]sobí jž od roku 1990. Za dobu 
svého p]sobení se velmi rozrostl a vybudoval si významné postavení na trhu stavebních 
závod] nejenom na území hlavního mEsta Prahy, ale i v rámci celé republiky. Účelem ocenEní 
zvoleného stavebního závodu je zjištEní jeho tržní hodnoty k datu 1. 1. 2016. Pro stanovení 
jeho hodnoty jsou zvoleny výnosové metody, které jsou zpracovány v rámci teoretických 
vymezení, tedy DCF entity, KČV v paušální variantE doplnEné metodou účetní na principu 
historických cen. 

3.1.1 Základní údaje o oceOovaném stavebním závodu 

Stavební závod XY, a.s. poskytuje kompletní dodávky vodovodních Uad] a pUípojek z 
klasických i nových materiál], rekonstrukce stávajících Uad] bezvýkopovými technologiemi, 
výstavbu nových Uad] a pUípojek bezvýkopovými technologiemi a likvidaci havárií 
vodovodních Uad] a pUípojek. 

Dále poskytuje kompletní dodávky kanalizačních Uad] a pUípojek z klasických i nových 
materiál] v otevUených rýhách a štolách, rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí s 
využitím bezvýkopových technologií, veškeré objekty na stokové síti a likvidaci havárií 
kanalizace. 

V portfoliu činností jsou také bezvýkopové technologie, kde jsou nejčastEjší Uízené 
horizontální vrty s následným vtažením Uad] z litiny, oceli a plast], kompletní program pro 
domovní pUípojky za použití Uízených vrt], zemních protlak] a mikrotuneláže, rovnEž klasické 
ramované protlaky, obnova starých Uad] metodami Cracking a Burstlining, mikrotunelovaná 
kanalizace a nízkotlaké injektáže. 

Stavební závod se dále vEnuje obnovE komunikací po výstavbE inženýrských sítí s živičným 
povrchem nebo dlažbou pUípadnE mozaikou. RovnEž provádí kompletní komunikace s 
podkladními vrstvami, živičnými povrchy nebo dlažbami.  

Základní kapitál stavebního závodu XY, a.s. je 60 000 000 Kč Ě100% splacenýě.                                

3.1.2 Historie staveního závodu XY, a.s. 

1990 - Vznik samostatných soukromých stavebních závod] X – provádEní inženýrských 
staveb s.r.o. a Y – provádEní inženýrských staveb s.r.o. 

1993 –  Založení stavebního závodu XY s.r.o. 

2000 –  Transformace právní formy na akciovou společnost XY a.s. 

2002 –  Stavební závod XY, a.s. má pUes ň00 zamEstnanc] a je zaUazena mezi „ Českých 100 
nejlepších „ firem v oborové kategorii stavebnictví. 

2003 – 2005 - Stavební závod XY, a.s. opEt zaUazen mezi „ Českých 100 nejlepších „ firem v 
oborové kategorii stavebnictví 

2006 –  Stavební závod XY a.s. se stává členem mezinárodní skupiny  
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2009 –  Obrat stavebního závodu XY, a.s. pUesáhl 1 mld. Kč. 

2012 – Stavební závod XY a.s. se stává součástí divize Inženýrského stavitelství oblast 
vodohospodáUské stavby ůB, a.s. ĚůB a. s. také anonymizovaný závodě 

2013 – XY, a.s. zavádí jako první v České Republice novou bezvýkopovou technologii – 
polyuretanový nástUik ňM zevnitU potrubí 

2014 –  XY a.s. se stává vítEzem významné stavební soutEže. 

2015 –  Obrat XY, a.s. pUesáhl 1 mld Kč. 

3.2 Strategická analýza 

3.2.1 Vymezení relevantního trhu 

Nezbytným krokem strategické analýzy je vymezení relevantního trhu pro analyzovanou 
společnost XY , a. s. OceOovaná společnost XY, a.s. realizuje svou hlavní činnost v odvEtví 
stavebnictví, které je charakteristické velikostí a rozmanitostí a proto je nutné velikost trhu 
pUizp]sobit podmínkám dané společnosti s ohledem na vymezení relevantního trhu. V 
následující tabulce jsou sumy hodnot celkových stavebních prací od roku Ň004 do Ň015 v mil. 
Kč, vyjádUené podle dodavatelských smluv v bEžných cenách a stejnE tak vyjádUené sumy 
inženýrských staveb, které jsou považovány jako relevantní trh pro společnost XY, a.s. 

Rok Stavební 
práce "S" 

celkem 
Ěmil. Kčě 

Tempo Inženýrské 
stavby 

Relevantní trh 
celkem (mil. 

Kčě 

Tempo 

2004 402 410   113 684  

2005 431 426 7,2% 129 736 14,1% 

2006 472 578 9,5% 132 365 2,0% 

2007 521 487 10,3% 138 348 4,5% 

2008 547 601 5,0% 160 395 15,9% 

2009 520 877 -4,9% 173 311 8,1% 

2010 488 690 -6,2% 175 911 1,5% 

2011 464 021 -5,0% 140 265 -20,3% 

2012 423 989 0,6% 124 262 -11,4% 

2013 397 472 -6,3% 119 423 -3,9% 

2014 428 276 7,7% 130 563 9,3% 

2015 459 051 7,2% 151 693 16,2% 

Pr]mEr  1,2%  2,7% 

Tabulka č. 6 – Vymezení relevantního trhu122) 

Po vymezení relevantního trhu lze pUistoupit k podrobnEjšímu kvalitativnímu hodnocení 
daného trhu prostUednictvím analýzy atraktivity trhu. Zpracování této analýzy slouží k 
identifikaci rizika a šance, které jsou spojeny s daným trhem. Tyto informace také slouží k 
prognóze vývoje trhu. Pro zhodnocení atraktivity trhu je vybráno 9 faktor], kterým je 
pUiUazeno bodové ohodnocení na stupnici od jedné do šesti bod]. Body jsou udElovány bez 

                                                 
122)  ČSÚ a vlastní zpracování 
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konzultace s vedením oceOovaného stavebního závodu. Maximální počet získaných bod] je 
96. 

Kritérium Váha Bodové hodnocení kritéria atraktivity Váha  
×  

Body Negativní Pr]mEr Pozitivní 

0 1 2 3 4 5 6 

R]st trhu 
 

3    X    9 

Velikost trhu 
 

2      x  10 

Intenzita 
konkurence 

3      x  15 

Pr]mErná 
rentabilita 

2    X    6 

Bariéry vstupu 1    X    3 

Možnosti 
substituce 

1   x     2 

Citlivost na 
konjunkturu 

1     X   4 

Struktura 
zákazník] 

2     X   8 

Vlivy prostUedí 1    X    5 

Celkem 16        62 

Max. počet 
bod] 

96         

Hodnocení 62/96
=65% 

        

Tabulka č. 7 – vnEjší potenciál – atraktivita trhu123) 

Na analýzu atraktivity trhu navazuje korelační anlýza, která je provedena mezi vývojem HDP 
a relevantním trhem. 

Odhad tempa r]stu relevantního trhu by mohl být postaven na prognóze HDP, a proto je 
nejdUíve nutné prokázat závislost mezi vývojem relevantního trhu a národní ekonomiky. 
Závislost (korelace) je mEUena pomocí Pearsonova koeficientu.  

Rok HDP v 
b.c.  

celkem 
Ěmil. Kčě 

Tempo Inženýrské 
stavby 

Relevantní trh 
celkem (mil. 

Kčě 

Tempo 

2004 3 057 001   113 684  

2005 3 257 001 7,2% 129 736 14,1% 

2006 3 507 000 9,5% 132 365 2,0% 

2007 3 831 001 10,3% 138 348 4,5% 
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2008 4 015 000 5,0% 160 395 15,9% 

2009 3 921 001 -4,9% 173 311 8,1% 

2010 3 953 001 -6,2% 175 911 1,5% 

2011 4 033 001 -5,0% 140 265 -20,3% 

2012 4 059 001 0,6% 124 262 -11,4% 

2013 4 098 000 -6,3% 119 423 -3,9% 

2014 4 313 001 7,7% 130 563 9,3% 

2015 4 554 001 5,6% 151 693 16,2% 
Pr]mErné 

tempo  3,7%  
 

2,7% 
Korelace 
(Pearson)          0,36 

 

Tabulka č. 8 – závislost vývoje ekonomiky a relevantního trhu124)  

Hodnota Pearsonova koeficientu korelace vychází 0,ň6, což ukazuje na nízkou závislost 
relevantního trhu na výkonu české ekonomiky za sledované období. Pr]mErné tempo r]stu za 
sledovaný časový úsek 2004-2015 bylo pro HDP ň,7% a u relevantního trhu Ň,7%. Relevantní 
trh inženýrských staveb roste nepatrnE pomaleji než celková ekonomika.  

Odhad tempa r]stu národní ekonomiky je na základE tEchto skutečností nerelevantním 
východiskem pro odhad r]stu relevantního trhu. 

3.2.2 ůnalýza konkurence a vnitUního potenciálu 

ůnalýza konkurence vnitUního potenciálu je provedena formou analýzy souhrnné konkurenční 
síly oceOovaného závodu XY, a.s.  Ta obsahuje pUímé a nepUímé faktory, ty prvnE jmenované 
jsou zásadní z hlediska získání nebo ztráty tržního podílu závodu. Výsledné hodnocení je 
provedeno ve formE procenta ideálního stavu. Pro korektnost je tUeba opEt uvést, že hod-
nocení není podloženo konzultacemi s vedením závodu. 

 Kritérium Váha Hodnocení Váha  
×  

Body  Konkurence 
má pUevahu 

Pr]mEr Podnik má 
pUevahu 

 0 1 2 3 4 5 6 

PU
ím

é 
fa

kt
or

y 

1. Kvalita výrobk]       x   

2. Technická úroveO výrobk]       x   

3. Cenová úroveO      x    

4. Intenzita reklamy     x      

5. Výhody místa        x  

6. Výhody distribuce      x    

7. Image firmy      x    

8. Servis a služby      x    

                                                 
124)  ČSÚ, MF a vlastní zpracovaní 
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 Kritérium Váha Hodnocení Váha  
×  

Body  Konkurence 
má pUevahu 

Pr]mEr Podnik má 
pUevahu 

 0 1 2 3 4 5 6 

N
ep

Uí
m

é 
fa

kt
or

y 

9. Kvalita managementu      x    

10. Výkonný personál       x    

11. Výzkum a vývoj      x    

12. Majetek a investice      x    

13. Finanční situace      x    

 Celkem     1 8 3 1 54 

 Max. počet bod]         78 

 Hodnocení: 54/78 = 69%          

Tabulka č. 9 – analýza souhrnné konkurenční síly společnosti XY, a. s.125) 

Z tabulky a z následného hodnocení vyplývá, že konkurenční síla závodu je nadpr]mErná v]či 
svým konkurent]m.  

3.2.3 Prognóza tržního podílu a tržeb  

Rok Relevantní 
trh 

R]st 
trhu 

Tržní podíl 
XY, a.s. 

Tempo r]stu 
tržeb XY, a.s. 

Tržby 
XY, a.s. 

2004 113 684   0,4%   457,5 
2005 129 736 14,1% 0,4% 19,0% 544,6 
2006 132 365 2,0% 0,5% 29,0% 702,8 
2007 138 348 4,5% 0,6% 15,1% 809,1 
2008 160 395 15,9% 0,6% 9,9% 888,9 
2009 173 311 8,1% 0,6% 9,1% 969,8 
2010 175 911 1,5% 0,5% -11,4% 859,4 
2011 140 265 -20,3% 0,5% -20,1% 687,0 
2012 124 262 -11,4% 0,5% -6,1% 645,5 
2013 119 423 -3,9% 0,8% 38,8% 896,1 
2014 130 563 9,3% 0,9% 26,2% 1 131,1 
2015 151 693 16,2% 0,7% -9,2% 1 026,8 

Pr]mEr  2,7%  7,6%  
Korelace 
(Pearson)   0,49   

Tabulka č. 10 – závislost vývoje relevantního trhu a tržeb společnosti XY, a. s.126) 
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126) Vlastní zpracování  
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Rok HDP v 
b.c.  

celkem 
Ěmil. Kčě 

Tempo Tržby XY, a.s. Tempo 

2004 3 057 001   457,5  

2005 3 257 001 7,2% 544,6 19,0% 

2006 3 507 000 9,5% 702,8 29,0% 

2007 3 831 001 10,3% 809,1 15,1% 

2008 4 015 000 5,0% 888,9 9,9% 

2009 3 921 001 -4,9% 969,8 9,1% 

2010 3 953 001 -6,2% 859,4 -11,4% 

2011 4 033 001 -5,0% 687,0 -20,1% 

2012 4 059 001 0,6% 645,5 -6,0% 

2013 4 098 000 -6,3% 896,1 38,8% 

2014 4 313 001 7,7% 1 131,1 26,2% 

2015 4 554 001 5,6% 1 026,8 -9,2% 
Pr]mErné 

tempo  3,7%  
 
 

Korelace 
(Pearson)          0,83 

 

Tabulka č. 11 – závislost vývoje ekonomiky a tržeb společnosti XY, a s.127)  

Jak je patrné z tabulky, hodnota Pearsonova korelačního koeficientu mezi vývojem národní 
ekonomiky a tržbami závodu XY, a.s. je 0,Řň, což znamená silnou závislost. Tohoto bude 
využito pro prognózu tržeb závodu do budoucna pro roky Ň016-2019. Využito pro prognózu 
vývoje národní ekonomiky bude predikce relevantních institucí ĚMF ČR, ČNBě, tržby závodu 
XY, a.s. jsou dopočteny jednoduchou lineární regresí. 

 
Obrázek č. 5 – regresní analýza závislosti ekonomiky a tržeb společnosti XY, a. s.128) 

 

                                                 
127) Vlastní zpracování 
128) Vlastní zpracování  

VÝSLEDEK

RWｪヴWゲﾐｹ ゲデ;デｷゲデｷﾆ;
N=ゲﾗHﾐY R 0,82874988

Hodnota spolehlivosti R 0,68682637

N;ゲデ;┗Wﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; ゲヮﾗﾉWｴﾉｷ┗ﾗゲデｷ R 0,655509

Cｴ┞H; ゲデギく ｴﾗSﾐﾗデ┞ 117,279728

Pﾗ┣ﾗヴﾗ┗=ﾐｹ 12

ANOVA

Rﾗ┣Sｹﾉ SS MS F V┠┣ﾐ;ﾏﾐﾗゲデ F
Regrese 1 301653,0135 3E+05 21,931168 0,000863474

Rezidua 10 137545,3451 13755

Celkem 11 439198,3586

Koeficienty Cｴ┞H; ゲデギく ｴﾗSﾐﾗデ┞ t Stat Hodnota P Dﾗﾉﾐｹ ΓヵХ Hﾗヴﾐｹ ΓヵХ Dﾗﾉﾐｹ ΓヵがヰХ Hﾗヴﾐｹ ΓヵがヰХ
Hranice -715,338304 325,6736149 -2,196 0,0527537 -1440,984339 10,30773 -1440,984 10,3077301

HDP b.c. (mil. Kč) 0,00039063 8,34136E-05 4,683 0,0008635 0,000204775 0,000576 0,0002048 0,00057649
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Obrázek č. 6 – graf regresní analýzy závislosti ekonomiky a tržeb společnosti XY, a. s. 

 
 Rok HDP v 

b.c.  
celkem 

Ěmil. Kčě 

Tempo Tržby XY, a.s. Tempo 

 2004 3 057 001   457,5  
 2005 3 257 001 7,2% 544,6 19,0% 
 2006 3 507 000 9,5% 702,8 29,0% 
 2007 3 831 001 10,3% 809,1 15,1% 

Minulost 2008 4 015 000 5,0% 888,9 9,9% 
 2009 3 921 001 -4,9% 969,8 9,1% 
 2010 3 953 001 -6,2% 859,4 -11,4% 
 2011 4 033 001 -5,0% 687,0 -20,1% 
 2012 4 059 001 0,6% 645,5 -6,0% 
 2013 4 098 000 -6,3% 896,1 38,8% 
 2014 4 313 001 7,7% 1 131,1 26,2% 
 2015 4 554 001 5,6% 1 026,8 -9,2% 

 Pr]mErné 
tempo 

2004-2015  
    3,7%   

 
                            7,6% 

 
 2016 4 715 000 3,5%                1123,4                  

Prognóza 2017 4 889 000 3,7%               1191,3  
 2018 5 103 000 4,4%               1274,7  
 2019 5 322 000 4,3%               1360,2  

 Pr]mErné 
tempo 

2016-2019  
    4,0%   

 
                            7,3% 

 

Tabulka č. 12 – prognóza tržeb společnosti XY, a s. na základE vývoje ekonomiky129) 

                                                 
129) Vlastní zpracování 

y = 0,00039x - 715,46 
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3.3 Finanční analýza obchodního závodu 

Cílem finanční analýzy, která je nezbytnou součástí pUi oceOování obchodního závodu, je 
prostUednictvím Uady ukazatel] zhodnotit finanční situaci společnosti XY, a.s. Veškeré 
potUebné údaje pro provedení analýzy jsou získány z účetních výkaz] stavebního závodu, tj. z 
rozvahy a výkazu zisku a ztráty, za období Ň011 až Ň015. K posouzení situace XY a.s. jsou 
využity ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity a souhrnné hodnocení finanční 
situace podniku je provedeno prostUednictvím Altmanova modelu. Data z let 2011 – 2015 
pocházejí z účetních závErek, které byly ovEUeny nezávislým auditorem, účetním obdobím je 
kalendáUní rok. Údaje v celých Kč jsou součástí pUíloh. 

3.3.1 ůnalýza absolutních ukazatel] 

ůnalýza absolutních ukazatel] zahrnuje vertikální a horizontální rozbor jednotlivých položek 
v účetních výkazech. Na stranE aktiv jsou nejčastEji zkoumány zmEny celkových, stálých a 
obEžných aktiv v jednotlivých letech, dále vývoj vlastního a cizího kapitálu či pUidané 
hodnoty, výše odpis] a výsledku hospodaUení na stranE pasiv. 

  Struktura aktiv 2011  2012  2013  2014  2015  

  AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
B. Dlouhodobý majetek 26,1% 23,6% 16,8% 19,8% 15,9% 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,0% 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 25,7% 23,2% 16,6% 19,6% 15,9% 
B.II.1. Pozemky 4,1% 3,7% 3,0% 3,6% 3,3% 
B.II.2. Stavby 8,1% 7,0% 5,5% 6,5% 5,9% 
B.II.3.-9. Ostatní dhm 13,5% 9,0% 8,2% 9,5% 6,6% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
C. ObEžná aktiva 73,8% 76,3% 83,1% 80,1% 84,0% 
C.I. Zásoby 11,2% 7,9% 4,3% 4,9% 8,9% 
C.I.1. Materiál 1,7% 3,2% 1,7% 2,9% 4,4% 
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 9,5% 4,6% 2,6% 2,0% 4,5% 
C.III. Krátkodobé pohledávky Ěobchodníě 18,1% 17,1% 51,0% 62,7% 57,9% 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek  43,0% 50,6% 27,5% 11,5% 15,2% 

D. Časové rozlišení 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
  Struktura pasiv 2011  2012  2013  2014  2015  

  PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

A. Vlastní kapitál 62,0% 52,8% 41,8% 50,7% 46,4% 
B. Cizí zdroje 21,9% 24,2% 31,9% 29,4% 33,7% 
B.I. Rezervy 1,7% 1,5% 2,8% 4,2% 8,1% 
B.II. Dlouhodobé závazky (dluhopisy) 0,7% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
B.III. Krátkodobé závazky 19,5% 22,2% 29,1% 25,2% 25,6% 
B.III.1. z toho: Závazky z obchodních vztah] 6,9% 13,8% 19,8% 15,0% 13,3% 
B.IV. Bankovní úvEry a výpomoci 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
B.IV.1. Bankovní úvEry dlouhodobé 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvEry 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C. Časové rozlišení 16,1% 23,0% 26,3% 19,9% 20,0% 

Tabulka č. 13 – struktura rozvahy Ěvertikální analýzaě společnosti XY, a s.130) 

                                                 
130) Vlastní zpracování 
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Po celou dobu vývoje ve sledovaném období znatelnE pUevažují ve struktuUe aktiv obEžná 
aktiva, která svého maxima dosáhla v roce Ň015 ĚŘ4,0 %), je patrný rostoucí trend v čase. 
NejvEtší podíl obEžných aktiv tvoUí krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 
Trend je zvyšování krátkodobých pohledávek na úkor krátkodobého finančního majetku. 

Dlouhodobý majetek dosáhl svého maxima v roce Ň011 ĚŇ6,1 %ě v čele s dlouhodobým 
hmotným majetkem (cca 68 %). Trend stavebního závodu XY, a.s. je snižování dlouhodobého 
majetku až na 15,ř % v roce 2015. Dlouhodobý nehmotný majetek a finanční majetek tvoUí 
zanedbatelný podíl dlouhodobého majetku.  

ůnalýza pasiv prokazuje postupné snižování vlastního kapitálu na úkor cizích zdroj] 
financování. Hlavní položkou je právE výsledek hospodaUení z minulých let.  

  Tempa r]stu aktivních položek 2012  2013  2014  2015  

  AKTIVA CELKEM 11,7% 25,2% -18,4% 8,6% 
B. Dlouhodobý majetek 0,9% -10,6% -4,2% -12,6% 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3,9% -29,2% -41,2% -70,3% 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 0,9% -10,3% -3,8% -12,1% 
B.II.1. Pozemky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
B.II.2. Stavby -2,5% -2,6% -2,7% -1,7% 
B.II.3.-9 Ostatní dhm  -25,2% 13,7% -5,9% -23,9% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek ### ### ### ### 
C. ObEžná aktiva 15,6% 36,2% -21,4% 13,8% 
C.I. Zásoby -21,8% -31,3% -7,0% 96,4% 
C.I.1. Materiál 107,3% -33,4% 36,1% 66,1% 
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary -45,5% -29,8% -35,7% 138,9% 
C.III. Krátkodobé pohledávky Ěobchodníě 5,4% 273,5% 0,4% 0,2% 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 31,4% -32,0% -65,9% 43,3% 

D. Časové rozlišení -3,6% -12,1% 46,8% -32,8% 
  Tempa r]stu pasivních položek 2012  2013  2014  2015  

  PASIVA CELKEM 11,7% 25,2% -18,4% 8,6% 

A. Vlastní kapitál -4,9% -0,8% -1,1% -0,7% 
B. Cizí zdroje 23,3% 64,8% -24,8% 24,5% 
B.I. Rezervy     22,2% 110,8% 
B.II. Dlouhodobé závazky (dluhopisy) -24,6% -92,8% -100,0% ### 
B.III. Krátkodobé závazky 26,9% 63,8% -29,2% 10,3% 
B.III.1. z toho: Závazky z obchodních vztah] 122,9% 79,2% -38,0% -3,9% 
B.IV. Bankovní úvEry a výpomoci ### ### ### #### 
B.IV.1. Bankovní úvEry dlouhodobé ### ### ### ### 
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvEry ### ### ### ### 

C. Časové rozlišení 59,7% 43,0% -38,3% 8,7% 

Tabulka č. 14  – Tempo r]stu položek rozvahy Ěhorizontální analýzaě131) 

Struktura majetku stavebního závodu odpovídá oboru podnikání společnosti. Stavebnictví je 
investičnE náročné jak na dlouhodobá aktiva, tak i na obEžná aktiva. ůktiva společnosti jsou 
složena pUedevším z obEžných aktiv Ězejména z krátkodobého finančního majetku a 
krátkodobých pohledávekě, ale i dlouhodobého majetku Ězejména dlouhodobého hmotného 
majetkuě. Vývoj bilanční sumy závodu ve sledovaném období let Ň011 až Ň015 v zásadE 

                                                 
131) Vlastní zpracování  
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roste, pUičemž rostou cizí zdroje a vlastní kapitál se snižuje. Závod ve svém účetnictví 
neeviduje žádné bankovní úvEry a výpomoci. Zásadní podíl na obEžných aktivech mají 
krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Stavebnictví vyžaduje držet jistou 
výši zásob, která pUedstavuje u tohoto závodu cca ř% aktiv společnosti. Stav finančního 
majetku závodu odpovídá v pr]bEhu účetního období provozním potUebám. Podíl vlastního 
kapitálu na celkových aktivech po sledované klesá v d]sledku zadluženosti společnosti. V 
oblasti závazk] z obchodního styku je patrný rostoucí trend. 

    Položka 2011  2012  2013  2014  2015  
                 A. 
II.1.                     Tržby za prodej vl. výrobk] a služeb 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
II.2.+3.  ZmEna stavu zásob vlastní 

činnosti+aktivace -2,0% -2,4% -0,4% -0,8% 1,6% 
II. 

 
Výkony 98,0% 97,6% 99,6% 99,2% 101,6% 

  B. Výkonová spotUeba 66,6% 68,5% 74,8% 78,6% 77,1% 
+ 

 
PUidaná hodnota 31,4% 29,0% 24,8% 20,6% 24,4% 

  C. Osobní náklady 24,4% 23,7% 17,1% 14,5% 16,6% 
  D. DanE a poplatky 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 
  E. Odpisy  2,3% 2,5% 1,9% 1,5% 1,9% 

                 III- 
Zisk z prodeje dlouhodobého 
majetku 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

  G. 
ZmEna stavu rezerv a opravných 
položek -0,6% 0,4% 1,3% 1,8% 2,2% 

*   Provozní výsledek hospodaUení 5,0% 2,3% 4,1% 2,4% 3,3% 
VII. 

  
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

X.+ XI. 
 

Výnosové úroky+ost.finančí výnosy 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
N.+O.   Nákladové úroky+ost.finanční 

náklady 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 

*   Finanční výsledek hospodaUení 0,0% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 
  Q. DaO z pUíjm] za bEžnou činnost 1,1% 0,5% 0,9% 0,7% 0,6% 

**   
Výsledek hospodaUení za bEžnou 
činnost 3,9% 1,7% 3,1% 1,7% 2,7% 

*   MimoUádný výsledek hospodaUení 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

***   
Výsledek hospodaUení za účetní 
období 3,9% 1,7% 3,1% 1,7% 2,7% 

    
Výsledek hospodaUení pUed 
zdanEním 5,0% 2,3% 4,0% 2,4% 3,2% 

Tabulka č. 15 – Struktura výsledovky Ěvertikální analýzaě132) 
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    Položka 2012  2013  2014  2015  
                 A. 
II.1                      Tržby za prodej vl. výrobk] a služeb           -6,1% 38,8% 26,2% -9,2% 
II.2.+3.  Zmena stavu zasob vlastní 

činnosti+aktivace 14,7% -76,0% 142,9% -275,7% 
II. 

 
Výkony -6,5% 41,7% 25,7% -7,1% 

  B. Výkonová spotUeba -3,3% 51,5% 32,6% -10,9% 
+ 

 
PUidaná hodnota -13,2% 18,3% 5,2% 7,5% 

  C. Osobní náklady -9,0% 0,5% 6,9% 3,8% 
  D. DanE a poplatky 5,7% 10,4% 29,6% -29,7% 
  E. Odpisy  1,8% 4,2% 3,1% 11,5% 
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Tabulka č. 16 – Tempo r]stu položek výsledovky Ětj. horizontální analýzaě133) 

Tržby za sledované období Ň011-Ň015 vykazují r]stový trend tržeb. Výsledkem hospodaUení 
po sledované období závodu je zisk Ěv každém roceě, a to navzdory nedávné hospodáUské 
recesi, která na stavebnictví velmi dolehla. 

3.3.2 ůnalýza pomErových ukazatel] 

Ukazatel 2011  2012  2013  2014  2015  

Likvidita           

Okamžitá likvidita 2,20 2,28 0,94 0,46 0,59 

Pohotová likvidita 3,13 3,05 2,70 2,94 2,85 

BEžná likvidita 3,77 3,44 2,86 3,18 3,28 

Zadluženost           

Podíl vlastního kapitálu na celkovém 62,0% 52,8% 41,8% 50,7% 46,4% 

Úrokové krytí 64,4 17,3 22,4 18,9 29,4 

Pr]mErná doba splácení dluh]   2,4 1,9 -14,7 1,5 

Rentabilita           

Rentabilita celkového kapitálu z EBIT 7,6% 3,0% 5,8% 5,5% 6,0% 

Rentabilita vlastního kapitálu po dani 9,4% 4,1% 10,2% 7,3% 10,4% 

Rentabilita tržeb po dani 4,0% 1,8% 3,1% 1,7% 2,6% 

Rentabilita tržeb z provozního zisku 5,1% 2,4% 4,1% 2,5% 3,2% 

Rentabilita tržeb z provozního cash flow   7,6% 11,0% -0,8% 9,3% 

Aktivita           

Doba obratu zásob 27,4 22,8 11,3 8,3 18,0 

Doba obratu pohledávek 45,1 50,8 134,0 107,0 115,4 

Doba obratu obchodních závazk] 26,1 60,6 69,5 32,7 34,2 

Tabulka č. 17  – PomErové ukazatele společnosti XY, a. s.134) 

                                                 
133) Vlastní zpracování  

  G. ZmEna stavu rezerv a opravných 
položek -54,3% 498,6% 173,5% 109,2% 

*   Provozní výsledek hospodaUení -56,3% 141,3% -24,2% 20,9% 
VII. 

  
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku ### ### ### ### 

X.+ XI. 
 

Výnosové úroky+ost.finančí výnosy 9,4% 30,8% 95,8% -25,2% 
N.+O.   Nákladové úroky+ost.finanční 

náklady 65,7% 83,9% -7,8% -23,7% 

*   Finanční výsledek hospodaUení 229,5% 135,2% -63,4% -19,3% 
  Q. DaO z pUíjm] za bEžnou činnost -53,7% 126,5% -0,5% -27,7% 

**   
Výsledek hospodaUení za bEžnou 
činnost -58,5% 146,2% -29,5% 41,5% 

*   MimoUádný výsledek hospodaUení ### ### ### ### 

***   
Výsledek hospodaUení za účetní 
období -58,5% 146,2% -29,5% 41,5% 

    
Výsledek hospodaUení pUed 
zdanEním -57,4% 141,5% -23,0% 21,5% 
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Likvidita 

Hodnoty ukazatele bEžné likvidity ve sledovaných letech mírnE pUesahují výši optimálních 
hodnot, které jsou v odborné literatuUe nejčastEji uvádEny v intervalu od 1,5 do Ň,5. VEtší 
vypovídací schopnost o likviditE obchodního závodu má pohotová likvidita, nebo[ do 
obEžných aktiv nezahrnuje hodnotu zásob. V jejím pUípadE jsou optimální hodnoty uvádEny v 
rozmezí od 1,0 do 1,5 a i tady společnost dosahuje velmi dobrých výsledk].  

Zadluženost 

U celkové zadluženosti stavebního závodu je patrný postupný trend snižování vlastního 
kapitálu na celkových pasivech ze 6Ň,0% v roce 2011, na 46,4% v roce 2015. I tento ukazatel 
v roce Ň015 je považován za dostatečnE kapitálovE silný. Vysoký podíl vlastního kapitálu je 
indikátorem stability, je ovšem tUeba mít na pamEti, že vlastní kapitál s sebou pUináší 
podstatnE vyšší náklady, což se pozdEji projeví pUi určení výše pr]mErných vážených náklad] 
kapitálu. 

Rentabilita 

Kladné hodnoty všech ukazatel] rentability znamenají, že společnost realizovala zisk ve 
všech sledovaných obdobích, což znamená, že společnost je schopna vytváUet svou činností 
nové zdroje. 

Aktivita 

Hodnoty doby obratu zásob a doby obratu obchodních závazk] vykazují dobré výsledky, u 
hodnoty doby obratu pohledávek je patrný rostoucí trend, což je do jisté míry znepokojující 
z d]vodu možného problematického portfolia odbEratel] se špatnou platební morálkou či 
vysokým podílem nedobytných pohledávek.  

3.3.3 Altmanova analýza finančního zdraví135) 

 XXXXXscoreZ
54321

998,0420,0107,3847,0717,0  , (7) 

kde: X1 – pracovní kapitál / celková aktiva,  
 X2 – hospodáUský výsledek minulých let / celková aktiva,  
 X3 – výsledek hospodaUení pUed zdanEním a úroky (EBIT) / celková aktiva,  
 X4 – hodnota základního kapitálu (VK) / celková aktiva,  
 X5  tržby / celková aktiva, 
pokud: Z> 2,90 – obchodní závod ve výborném finančním zdraví, 
 Z< 1,20 – obchodní závod na pokraji bankrotu. 

 

Jednotlivé 
veličiny 

2011  2012  2013  2014  2015  

X1 

 168125/459624=
0,366 

 152348/513512= 
0,297 

 160610/642685= 
0,250 

 162056/524181= 
0,309 

 173098/569020= 
0,304 

                                                                                                                                                         
134) Vlastní zpracování  

135) KISLINGEROVÁ, Eva. OceOování podniku. Ň. pUeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 82-85. 
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X2 

174698/459624=
0,380 

176784/513512= 
0,344 

158262/642685= 
0,246 

163385/524181= 
0,312 

153375/569020= 
0,270 

X3 

34558/459624= 
0,075 

15117/513512= 
0,029 

36482/642685= 
0,057 

27659/524181= 
0,053 

33439/569020= 
0,059 

X4 

284738/459624= 
0,620 

270895/513512= 
0,528 

268690/642685= 
0,418 

265716/524181= 
0,507 

263746/569020= 
0,464 

X5 

 687048/459624=
1,495 

645457/513512= 
1,257 

896056/642685= 
1,394 

 1131146/52418=
2,158 

 1026789/569020
=1,804 

Z-score 
 

2,57 2,07 2,13 3,02 2,63 
Tabulka č. 1Ř  – ůltmanova analýza společnosti XY, a. s.136) 

Z ůltmanovy analýzy je vyhodnocen index finančního zdraví obchodního závodu stanovený z 
pohledu vEUitel]. Patrný je trend zlepšování tohoto ukazatele, v roce Ň014 je závod na základE 
tohoto ukazatele ve velmi dobré finanční situaci. CelkovE m]žeme zhodnotit, že je obchodní 
závod v dobré finanční situaci (dle Altmanova modelu lze XY, a.s. považovat stavební závod 
v neurčitém finančním stavu) a do budoucna lze očekávat, že si povede ještE lépe. 

3.3.4 ZávEr finanční analýzy 

Po analýze jednotlivých ukazatel] a finanční analýze celkovE lze konstatovat, že finanční 
zdraví a stabilita společnosti není ohrožena. Společnost je likvidní. Míra zadlužení společnosti 
roste odpovídá oborovým hodnotám ve stavebnictví. Zadluženost společnosti roste z d]vodu 
r]stu krátkodobých závazk], což v pUípadE pokračování by mohl být do budoucna problém 
Ěr]st krátkodobých závazk] lze označit jako rizikový faktorě. Ukazatelé rentability jsou na 
dobré úrovni. Výsledky provedené finanční analýzy dávají opodstatnEní a pUedpoklad pro 
aplikaci výnosového pUístupu ocenEní. 

3.4 SWOT analýza 

V rámci SWOT analýzy jsou shrnuty výše uvedené analýzy. 

Silné stránky ĚStrengthsě Slabé stránky ĚWeaknessesě 

 Dobré jméno společnosti 
 Stabilita na trhu 
 Silné vlastní zdroje 
 Tradice – dlouhodobé p]sobení na trhu Ěod 

roku 1993) 
 Všestrannost v oboru inženýrských staveb 
 Komplexnost, široké zamEUení v oboru 
 Reference z uskutečnEných projekt] 
 Vlastnictví certifikát] (ČSN EN ISO 9001, 

ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSůS 1Ř001) 
 Široká p]sobnost z územního hlediska 

napUíč ČR 
 Členství společnosti v silné skupinE 

 

 ůbsence cizích zdroj] ĚúvEr] – snížení 
náklad] kapitáluě 

 Nar]stající krátkodobé závazky 
 Problémy s odbErateli z hlediska pohledávek 
 Doba obratu pohledávek pUevyšuje dobu 

obratu závazk] 
 Sezónnost a závislost stavebnictví na počasí  

 

 

                                                 
136) Vlastní zpracování  
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PUíležitosti ĚOpportunitiesě Hrozby (Threats) 

 Možnost zvýšení tržního podílu 
 Možnost získání státních zakázek 
 PPP projekty Ěspolupráce se státním 

sektorem) 
 Podpora dotačních program] EU 
 Rozvoj stavebnictví obecnE 
 Zvýšená potUeba nových staveb a oprav 
 Relativní období konjunktury ekonomiky 
 Spolupráce s developery na velkých 

projektech 
 Vývoj nových patent] a technologií 
 Marketing, sociální sítE 

 

 Zhoršení vývoje národní ekonomiky i 
ekonomiky EU 

 Zvýšení daOové zátEže 
 Častá zmEna legislativy 
 Vysoká konkurence v oboru 
 R]st cen vstup] 
 Nedostatek kvalifikovaných pracovník] do 

budoucna 
 Ztráta klíčových zákazník] 
 Zrušení podpory stavebnictví ze strany státu 

 

 

Tabulka č. 1ř  – SWOT analýza společnosti XY, a. s.137) 

4 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 

4.1 RozdElení majetku na nutný a nenutný 

ůby bylo možné relevantnE stanovit hodnotu obchodního závodu, je nezbytné upravit výši 
investovaného kapitálu o položky nesouvisející s hlavním pUedmEtem jeho činnosti.  

ProvoznE nutná aktiva jsou uvedena v tabulce č. Ň0 a jedná se o dlouhodobý majetek 
provoznE nutný. Investovaný kapitál provoznE nutný se získá součtem dlouhodobého majetku 
provoznE nutného a pracovního kapitálu provoznE nutného. 

D]ležitá je provoznE nutná výše penEz, jejíž maximální hodnota je stanovena na úrovni 15 % 
krátkodobých závazk]. 

  

Položka 2011  2012  2013  2014  2015  

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 829 1 901 1 346 791 235 

Dlouhodobý hmotný majetek 118 084 119 135 106 914 102 869 90 413 

Dlouhodobý majetek provoznE nutný 119 913 121 036 108 260 103 660 90 648 

Zásoby 51 526 40 319 27 712 25 760 50 580 

Pohledávky 83 167 87 697 327 510 328 841 329 659 

Ostatní aktiva Ěčasové rozlišení aktivníě 530 511 449 659 443 

Krátkodobé závazky 89 842 114 037 186 821 132 232 145 801 

Ostatní pasiva Ěčasové rozlišení pasivníě 74 107 118 340 169 180 104 460 113 584 

Peníze  Ěpokladna + účetě v rozvaze 4 618 11 652 77 514 30 711 86 279 

Likvidita Ěpeníze / krátkodobé závazkyě 0,05 0,10 0,41 0,23 0,59 

ProvoznE nutná likvidita 0,05 0,10 0,15 0,15 0,15 

ProvoznE nutné peníze 4 618 11 652 28 023 19 835 21 870 

                                                 
137) Vlastní zpracování  
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Pracovní kapitál provoznE nutný -24 108 -92 198 27 693 138 403 143 167 

Investovaný kapitál provoznE nutný 95 805 28 838 135 953 242 063 233 815 

Tabulka č. 20  – investovaný kapitál provoznE nutný společnosti XY, a. s.138)  

Nakonec je tUeba stanovit korigovaný provozní výsledek hospodaUení ĚKPVHě jako provozní 
VH upravený o výnosové či nákladové položky, které souvisí s nepotUebnými aktivy. V 
pUípadE společnosti XY , a.s. se jedná o vyloučení hospodáUského výsledku z prodeje 
dlouhodobého majetku. 

Provozní výsledek hospodaUení z výsledovky 34 558 15 117 36 482 27 659 33 439 

Vyloučení VH z prodeje majetku -735 72 -1 341 -312 -780 

Korigovaný provozní výsledek hospodaUení 33 823 15 189 35 141 27 347 32 659 

Tabulka č. 21  – korigovaný provozní výsledek hospodaUení XY, a. s.139) 

4.2 Generátory hodnoty 

V následující kapitole bude provedena analýza a prognóza generátor] hodnoty, a to konkrétnE 
tržeb, ziskové marže (shora, zdola), investic do pracovního kapitálu a investic do 
dlouhodobého majetku. 

4.2.1 Tržby 

Tržby a jejich prognóza byla stanovena ve strategické analýze. V tabulce č. ŇŇ je znázornEn 
historický vývoj tržeb společnosti XY, a.s. mezi lety 2011-2015 a predikce na roky 2016-
Ň01ř ve formE shrnutí výstup] strategické analýzy.  
 Minulost 2011  2012  2013  2014  2015  

Roční tempo r]stu   -6,1% 38,8% 26,2% -9,2% 
Pr]mErné tempo r]stu za minulost a plán   10,6% 
Tržby 687 048 645 457 896 056 1 131 146 1 026 789 

 Budoucnost 2016  2017  2018  2019  

Roční tempo r]stu 9,4% 5,1% 4,8% 3,7% 
Pr]mErné tempo r]stu za minulost a plán 7,3% 
Tržby 1 123 400 1 191 300 1 274 700 1 360 200 

Tabulka č. 22  – tržby společnosti XY, a. s.  a jejich prognóza140) 

4.2.2 Zisková marže 

Budoucí zisková marže byla stanovena predikcí jejího vývoje shora i zdola. Základem pro 
výpočet ziskové marže shora bylo stanovení dosavadního vývoje korigovaného provozního 
výsledku hospodaUení ĚKPVH pUed odpisyě. Predikované hodnoty ziskové marže shora pro 
období Ň016-Ň01ř vychází ze subjektivního názoru s ohledem na minulý historický i 
odhadovaný budoucí vývoj společnosti. V prvním prognózovaném roce Ň016 byla zisková 

                                                 
138) Vlastní zpracování  
139) Vlastní zpracování  
140) Vlastní zpracování  
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marže stanovena jako medián pUedchozích let Ň011-Ň015, ostatní roky prognózy Ň017-2019 
byly stanoveny jako geometrický pr]mEr let Ň011-2015. 

Podíly z tržeb - minulost 2011  2012  2013  2014  2015  

Zisková marže Ěz KPVH pUed odpisyě 7,24% 4,86% 5,81% 3,96% 5,07% 

Podíly z tržeb – budoucnost 2016  2017  2018 2019  

Zisková marže Ěz KPVH pUed odpisyě 5,07% 5,28% 5,28% 5,28% 

Tabulka č. 23  –  zisková marže Ěz KPVH pUed odpisyě141) 

 

Podíly z tržeb – minulost 2011  2012  2013  2014  2015  

Výkony 98,03% 97,59% 99,58% 99,20% 101,55% 

PUidaná hodnota 31,45% 29,05% 24,76% 20,62% 24,42% 
Osobní náklady 24,43% 23,66% 17,13% 14,50% 16,58% 
  z toho Mzdové náklady 18,00% 17,22% 12,47% 10,59% 12,10% 
            Náklady na sociální zabezpečení 5,98% 5,86% 4,23% 3,57% 4,48% 
DanE a poplatky 0,19% 0,22% 0,17% 0,18% 0,14% 

Ostatní provozní položky ĚzmEna rezervě -0,65% 0,37% 1,34% 1,84% 2,21% 

Výkonová spotUeba + ost. náklady Ětis. Kčě 459 060 441 975 673 311 890 532 796 319 
Podíl z tržeb 66,82% 68,47% 75,14% 78,73% 77,55% 
Roční tempo r]stu   -3,72% 52,34%  32,26% -10,58% 
Pr]mErné tempo r]stu výk. spotU.  za minulost    14,8% 

Pr]mErná inflace   2,1% 

 Osobní náklady Ětis. Kčě  167 819 152 747 153 455 163 984 170 216 
Roční tempo r]stu    -8,98% 0,46% 6,86% 3,80% 

Pr]mErné tempo r]stu za minulost a plán   0,4% 
Korigovaný provozní zisk pUed odpisy Ětržby - nákladyě 49 745 31 398 52 023 44 747 52 065 

Zisková marže z KPZ pUed odpisy dopočítaná 7,24% 4,86% 5,81% 3,96% 5,07% 

Tabulka č. 24  – zisková marže z KPZ pUed odpisy dopočítaná za minulost142) 

 

Podíly z tržeb – budoucnost 2016  2017  2018  2019  

Výkony 99,20% 99,18%  99,18% 99,18% 
PUidaná hodnota 24,42% 24,56% 24,56% 24,56% 

Osobní náklady 19,17% 19,10% 19,10% 19,10% 
  z toho Mzdové náklady 14,20% 14,15% 14,15% 14,15% 
            Náklady na sociální zabezpečení 4,97%  4,95% 4,95% 4,95% 
DanE a poplatky 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%  

Ostatní provozní položky ĚzmEna rezervě 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výkonová spotUeba + ost. náklady Ětis. Kčě 849 066 898 717 961 634 1 026 135 
Podíl z tržeb 75,58% 75,44% 75,44% 75,44% 
Roční tempo r]stu 6,62%  5,85%  7,00%  6,71% 
Pr]mErné tempo r]stu výk. spotU.  za plán 6,5% 

Pr]mErná inflace 1,6% 

Osobní náklady Ětis. Kčě 215 379 153 455 163 984 170 216 

                                                 
141)  Vlastní zpracování 

142) Vlastní zpracování  
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Roční tempo r]stu 26,53% 0,46% 6,86% 3,80% 

Pr]mErné tempo r]stu za minulost a plán 11,2% 
Korigovaný provozní zisk pUed odpisy Ětržby - nákladyě 56 956 62 901 67 304 71 819 

Zisková marže z KPZ pUed odpisy dopočítaná 5,07% 5,28% 5,28% 5,28% 

Tabulka č. 25  – zisková marže z KPZ pUed odpisy dopočítaná za budoucnost143) 

Na základE stanovení prognózy ziskové marže shora a zdola byla stanovena budoucí zisková 
marže (korigovaný provozní zisk pUed odpisyě a to vynásobením predikce tržeb a 
prognózované ziskové marže. Minulé výsledky tohoto ukazatele jsou stanoveny z výkaz] 
zisk] a ztráty. 
 Minulost ziskové marže 2011  2012  2013  2014  2015  

Korigovaný provozní zisk pUed odpisy Ětis. Kčě 49 745 31 398 52 023 44 747 52 065 

Pr]mErné tempo r]stu za minulost    1,1% 
 Budoucnost ziskové marže 2016  2017 2018  2019  

Korigovaný provozní zisk pUed odpisy Ětis. Kčě 56 956 62 901 67 304 71 819 

Pr]mErné tempo r]stu za plán 8,4% 

Tabulka č. 26  – pr]mErné tempo r]stu za minulost a plán144) 

4.2.3 Pracovní kapitál  

Predikce pracovního kapitálu je zpracovaná na úrovni na úrovni upraveného pracovního 
kapitálu, což znamená, že do výpočtu jsou zahrnuta pouze provoznE nutná obEžná aktiva, od 
kterých jsou odečteny krátkodobé závazky, tedy neúročený krátkodobý cizí kapitál. Výsledné 
hodnoty provozního upraveného pracovního kapitálu v letech Ň011-Ň015 jsou znázornEny v 
tabulce č. Ň7.  

 

 aě ProvoznE nutné peníze 2011  2012  2013  2014  2015  

Zásoby celkem 27,4 22,8 11,3 8,3 18,0 
      z toho  materiál 4,3 9,4 4,5 4,9 8,9 

                 Zboží 23,1 13,4 6,8 3,5 9,1 

Pohledávky za odbErateli 29,7 33,8 64,6 21,0 43,2 
Krátkodobé závazky celkem 47,7 64,5 76,1 42,7 51,8 
       z toho závazky z obchodního styku 16,9 40,1 51,7 25,4 26,9 
                  závazky k zamEstnanc]m 4,6 4,6 3,0 2,5 3,9 
                  závazky ze soc. zabezpečení 2,5 2,6 1,8 1,4 2,5 

                  stát - daOové závazky a dotace 24,8 17,3 19,6 13,3 18,6 

bě ProvoznE nutné peníze 
     Peníze Ěpokladna + účetě v rozvaze 4 618 11 652 77 514 30 711 86 279 

Likvidita Ěpeníze / krátkodobé závazkyě skutečná 0,05 0,10 0,41 0,23 0,59 

ProvoznE nutné peníze 4 618 11 652 28 023 19 835 21 870 
ProvoznE nutná likvidita 0,05 0,10 0,15 0,15 0,15 

cě Upravený pracovní kapitál Ětis. Kčě 
     Zásoby 51 526 40 319 27 712 25 760 50 580 
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Pohledávky 55 905 59 753 158 541 64 925 121 471 
PenEžní prostUedky provoznE nutné 4 618 11 652 28 023 19 835 21 870 
Ostatní aktiva Ěčasové rozlišení aktivníě 530 511 449 659 443 
Krátkodobé závazky 89 842 114 037 186 821 132 232 145 801 
Ostatní pasiva Ěčasové rozlišení pasivníě 74 107 118 340 169 180 104 460 113 584 

Upravený pracovní kapitál -51 370 -120 142 -141 276 -125 514 -65 021 
Koeficient náročnosti r]stu tržeb na r]st  
pracovního kapitálu - minulost -4,0% 

Tabulka č. 27  – koeficient náročnosti r]stu tržeb na r]st pracovního kapitálu - 
minulost145)

 

 

PUi predikci upraveného pracovního kapitálu se všeobecnE vychází z dob obratu jednotlivých 
položek pracovního kapitálu. Predikované jsou na základE minulého vývoje Ěviz. tabulka č. 
27) statistickými ukazateli, které nejlépe trend smErem do budoucna. Takto byly stanoveny 
položky zásob, pohledávek a krátkodobých závazk]. Pokud jde o pohledávky, ty jsou 
uvažovány z obchodních vztah], protože společnost má pohledávky vzhledem k ovládající 
společnosti, které pro stanovení hodnoty nejsou brány v potaz. 

 aě ProvoznE nutné peníze 2016  2017  2018  2019 

Zásoby celkem 17,6 17,6 17,6 17,6  
      z toho  materiál 6,4 6,4 6,4 6,4  

                 Zboží 11,2 11,2 11,2 11,2  

Pohledávky za odbErateli 34,0 34,0 34,0 34,0 
Krátkodobé závazky celkem 56,6 56,6 56,6 56,6 
       z toho závazky z obchodního styku 32,2 32,2 32,2 32,2 
                  závazky k zamEstnanc]m 3,7 3,7 3,7 3,7 
                  závazky ze soc. zabezpečení 2,2 2,2 2,2 2,2 

                  stát - daOové závazky a dotace 18,7 18,7 18,7 18,7 

bě ProvoznE nutné peníze 
    Peníze Ěpokladna + účetě v rozvaze 

    Likvidita Ěpeníze / krátkodobé závazkyě skutečná 
    ProvoznE nutné peníze 26 131 27 710 29 650 31 639 

ProvoznE nutná likvidita 0,15 0,15 0,15 0,15 

cě Upravený pracovní kapitál Ětis. Kčě 
    Zásoby 54 169 57 444 61 465 65 588 

Pohledávky 104 645  110 970 118 739 126 704 
PenEžní prostUedky provoznE nutné 26 131 27 710 29 650 31 639 
Ostatní aktiva Ěčasové rozlišení aktivníě 443 443 443 443 
Krátkodobé závazky 174 204 184 733 197 666 210 924 
Ostatní pasiva Ěčasové rozlišení pasivníě 113 584 113 584 113 584 113 584 

Upravený pracovní kapitál -102 399 -101 750 -100 953 -100 135 
Koeficient náročnosti r]stu tržeb na r]st 
pracovního kapitálu -10,5% 

Tabulka č. 28 – koeficient náročnosti r]stu tržeb na r]st pracovního kapitálu - 
budoucnost146)
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4.2.4 Plán dlouhodobého majetku a investic 

Plán dlouhodobého majetku a investic je nejobtížnEjší z generátor] hodnoty pro účel predikce. 
V tabulce č. 29 je znázornEn pUehled majetku společnosti využívaného k hlavní hospodáUské 
činnosti v minulých letech 2011-2015. Jednotlivé stavy tohoto majetku ke konci byly 
pUevzaty z rozvahy. V následující tabulce je výpočet koeficientu náročnosti za minulé období. 
Uvažován je pUír]stek tržeb za toto období ve výši ňňř 741 tis. Kč. 
 Plán koeficientu náročnosti za minulé období 2011  2012  2013  2014  2015  

Nehmotný majetek           
Stav majetku ke konci roku 1 829 1 901 1 346 791 235 
Odpisy   2 666 2 771 1 962 1 153 

Investice netto   72 -555 -555 -556 
Investice brutto   2 738 2 216 1 407 597 

Investiční náročnost r]stu tržeb 2011-2015 2,1% 
Stavby           
Stav majetku ke konci roku 37 019 36 078 35 136 34 195 33 619 
Odpisy   15 989 16 208 15 907 16 500 
Investice netto   -941 -942 -941 -576 
Investice brutto   15 048 15 266 14 966 15 924 

Investiční náročnost r]stu tržeb 2011-2015 18,0% 
Samostatné movité vEci 

    
  

Stav majetku ke konci roku 43 144 46 462 43 405 44 958 37 735 
Odpisy   -2 446 -2 097 -469 1 753 
Z]statková hodnota prodaného zaUízení       348   
Investice netto   3 318 -3 057 1 552 -7 223 
Investice brutto   872 -5 154 1 431 -5 470 

Investiční náročnost r]stu tržeb 2011-2015 -2,5% 

Tabulka č. 2ř – Investiční náročnost r]stu tržeb 2011-2015147) 

V dalším kroku je stanoven odhad investic pro r]st tržeb v prognózovaném období Ň015-
2019.  Pro prognózu dlouhodobého majetku byly využity koeficienty náročnosti r]stu tržeb na 
investice. Výsledná prognóza je provedena podle minulého vývoje společnosti za roky Ň011-
Ň015, i když by mohla být stanovena i jinými zp]soby, napUíklad podle názoru managementu 
společnosti, nebo podle koeficientu náročnosti podobných společností.    
Výsledný odhad investic  plánu koeficientu náročnosti za minulé období: 

  Majetek   Odhad investic  pro 
r]st tržeb v letech 

2016-2019 
Nehmotný majetek     7 002   

Stavby     60 014   
Samostatné movité vEci     -8 335   

Celkem     58 680   

Výsledný koeficient náročnosti r]stu tržeb na investice:     17,6%   

Tabulka č. 30 – Výsledný koeficient náročnosti r]stu tržeb na investice 2011-2015148) 
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V následující tabulce č. ň1 je výše uvedené a stanoveny celkové investice do dlouhodobého 
majetku v souhrnné s plánovaným pUír]stkem tržeb ve výši ňňň 411 tis. Kč. 
 Plán dlouhodobého majetku, investic a odpis] 
Ětis. Kčě 

2015  2016  2017  2018  2019  Investice 
2016-
2019 

celkem 

Nehmotný majetek 
      P]vodní  - odpisy 1 153 1 153 -918     

                - z]statková hodnota 235 -918 0 0 0 
 Nový    - investice netto   2 371 2 000 1 000 1 631 7 002 

             - investice brutto    3 524 1 963 2371,75 3 595 
              - poUizovací hodnota k ň1. 1Ň.   3 524 5 487 7 859 11 454 
              - odpisy Ě1/4 z poUizovací hodnoty k 1.1.ě   0 881 1 372 1 965 
 Celkem  - odpisy 1 153 1 153 -37 1 372 1 965 
               - z]statková hodnota 235 2 606 4 606 5 606 7 237 
 Stavby 

      P]vodní – odpisy 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 
               - z]statková hodnota 33 619 17 119 619 -15 881 -32 381 
 Nový      - investice netto   15 003 15 003 15 003 15 003 60 014 

               - investice brutto    31 503 32 554 33 639 34 760 
                - poUizovací hodnota k 31. 12.   31 503 64 057 97 696 132 456 
                - odpisy Ě1/ň0 z poUizovací hodnoty k 1.1.ě   0 1 050 2 135 3 257 
 Celkem  - odpisy 16 500 16 500 17 550 18 635 19 757 
               - z]statková hodnota 33 619 48 622 63 626 78 629 93 633 
 Samostatné movité vEci 

      P]vodní – odpisy 1 753 1 753 24 386 20 105 -8 509 
               - z]statková hodnota 37 735 35 982 11 596 -8 509 0 
 Nový      - investice netto   15 000 15 220 8 850 -47 405 -8 335 

               - investice brutto    16 753 42 398 38 814 -39 587 
                - poUizovací hodnota k ň1. 1Ň.   16 753 59 151 97 965 58 378 
                - odpisy Ě1/6 z poUizovací hodnoty k 1.1.ě   0 2 792 9 859 16 327 
 Celkem   - odpisy 1 753 1 753 27 178 29 964 7 818 
                - z]statková hodnota 37 735 52 735 67 955 76 805 29 400 
 Pozemky - z]statková hodnota 18 962 18 962 18 962 18 962 18 962 
 Celkem 

      Odpisy 19 406 19 406 20 318 21293 22315 
 Z]statková hodnota 90 551 122 925 155 149 180 002 149 231 
 Celkové investice netto do dlouhodobého majetku -8 355 32 374 32 223 24 853 -30 771 58 680 

Celkové investice brutto do dlouhodobého majetku 11 051 51 780 76 915 74 824 -1 231 202 288 

Tabulka č. 31 – celkové investice 2015-2019149) 

4.3 Finanční plán 

Ve finančním plánu budou sestaveny plánované finanční výkazy pro roky Ň016 až Ň01ř, které 
se skládají z plánované rozvahy, výkazu zisk] a ztrát a pUehledu o penEžních tocích. Tyto 
vycházejí z analýzy a prognózy generátor] hodnot a jsou níže zobrazeny ve zjednodušené 
podobE. 
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4.3.1 Plánovaný výkaz zisk] a ztráty 

Plánovaný výkaz zisk] a ztráty, který je znázornEn v tabulce č. 32 vychází z výše uvedených 
generátor] hodnoty. Tržby pro toto budoucí období Ň016-Ň01ř byly odhadnuté v kapitole 
4.2.1, další položky jako výkonová spotUeba, osobní náklady a ostatní výnosy a náklady byly 
pUevzaty z kapitoly 4.2.3. ZmEna stavu zásob vlastní činnosti vychází z prognózy zmEn 
pracovního kapitálu včetnE odpis], které byly stanoveny v plánu dlouhodobého majetku a 
investic v kapitole 4.2.4. Dále se pUedpokládá, že pro období Ň016-Ň01ř nenastane zmEna ve 
výši danE z pUíjmu právnických osob, která je nyní ve výši 19%. 

Položka 2015  2016  2017  2018  2019  

Tržby za vlastní výrobky a služby 1 026 789  1 123 400  1 191 300  1 274 700  
1 360 

200  
Náklady vynaložené na prodané zboží 15 949  9 212  9 530  10 198  10 882  

Výkony 1 010 840  1 114 188  1 181 770  1 264 502  
1 349 

318  

Výkonová spotUeba 791 952  839 854  889 186  951 436  
1 015 

253  

PUidaná hodnota 218 888  274 334  292 583  313 066  334 065  
Osobní náklady 170 216  215 379  227 563  243 494  259 827  
DanE a poplatky 1 398  1 999  2 119  2 268  2 420  
Odpisy  19 406  19 406  20 318  21 293  22 315  
Ostatní provozní položky ĚzmEna rezervě 22 740  0  0  0  0  

Korigovaný provozní výsledek hospodaUení 5 128  37 550  42 583  46 011  49 504  

Nákladové úroky 1 165  0  0  0  0  
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  0  0  
Výnosové úroky 847  488  635  470  286  

Výsledek hospodaUení z neprovozního majetku 847  488  635  470  286  
MimoUádný výsledek hospodaUení pUed daní 0  0  0  0  0  
Celkový výsledek hospodaUení pUed daní 33 121  38 039  43 218  46 481  49 790  
DaO  5 704  7 227  8 211  8 831  9 460  

Výsledek hospodaUení za účetní období po dani 27 417  30 811  35 006  37 650  40 330  

Tabulka č. 32 – Výsledek hospodaUení za účetní období po dani 2015-2019150) 

4.3.2 Plánovaný výkaz o penEžních tocích 

Výkazem, který zahrnuje finanční plán je výkaz o penEžních tocích. Hodnoty tohoto výkazu v 
zásadE vycházejí z plánovaného výkazu zisk] a ztráty a níže uvedené plánované rozvahy. 

Položka 2015  2016  2017  2018  2019  

Stav penEžních prostUedk] na počátku období 80 264  97 690  127 041  93 977  57 213  
1ě PENDŽNÍ TOK Z PROVOZU           

Korigovaný provozní výsledek hospodaUení ĚKPVHd) 5 128  37 550  42 583  46 011  49 504  

DaO pUipadající na korigovaný VH Ěd x KPVHd) 974  7 135  8 091  8 742  9 406  
Korigovaný provozní VH po dani ĚKPVHě 4 154  30 416  34 492  37 269  40 098  
Úpravy o nepenEžní operace 43 522  19 406  20 318  21 293  22 315  
Odpisy dlouhodobého majetku ĚprovoznE nutnéhoě 19 406  19 406  20 318  21 293  22 315  
ZmEna z]statk] rezerv 24 116  0  0  0  0  
Úpravy obEžných aktiv ĚprovoznE nutnýchě -2 729  41 639  930  1 142  1 171  
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ZmEna stavu pohledávek -602  16 825  -6 325  -7 769  -7 964  
ZmEna stavu krátkodobých závazk]  22 693  28 403  10 529  12 933  13 258  
ZmEna stavu zásob -24 820  -3 589  -3 274  -4 021  -4 123  

PenEžní tok z provozní činnosti celkem 44 947  91 460  55 740  59 705  63 584  
2ě INVESTIČNÍ ČINNOST           
Nabytí dlouhodobého majetku ĚprovoznE nutnéhoě -6 473  -51 780  -76 915  -74 824  1 231  
PenEžní tok z investiční činnosti celkem -6 473  -51 780  -76 915  -74 824  1 231  

PENDŽNÍ TOK Z PROVOZNÍHO MůJETKU CELKEM 38 474  39 680  -21 175  -15 120  64 816  

PLATBA NÁKLůDOVÝCH ÚROK¥ -1 165  0  0  0  0  
PUíjmy z neprovozního majetku a mimoU. pUíjmy -3 883  396  515  381  232  
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  0  0  
Výnosové úroky 847  488  635  470  286  
Diference v platbE danE oproti dani z KPVH            *)  -4 730  -93  -121  -89  -54  
MimoUádný výsledek hospodaUení pUed daní 0  0  0  0  0  

Nabytí neprovozního majetku 0  0  0  0  0  
Nabytí dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  0  0  
Prodej neprovozního majetku 0  1 600  1 600  -3 200  0  
Snížení dlouhodobého fin. majetku Ěsplátka p]jčkyě 0  1 600  1 600  -3 200  0  

PENDŽNÍ TOK Z NEPROVOZNÍHO MůJ. CELKEM -3 883  1 996  2 115  -2 819  232  
ZmEna stavu dlouhodobých závazk] 0  0  0  0  0  
ZmEna dlouhodobých bankovních úvEr] 0  0  0  0  0  
ZmEna stavu krátkodobých bankovních úvEr] 0  0  0  0  0  
ZmEna dluhopis] 0  0  0  0  0  
Zvýšení a snížení VK z vybraných operací -16 000  -12 325  -14 003  -18 825  -20 165  
Upsání cenných papír] a účastí Ězvýš. zákl. kap.ě 0  0  0  0  0  
Výplata dividend a podíl] ze zisku -16 000  -12 325  -14 003  -18 825  -20 165  

PENDŽNÍ TOK Z FINůNČNÍ ČINNOSTI CELKEM -16 000  -12 325  -14 003  -18 825  -20 165  

PENDŽNÍ TOK CELKEM 17 426  29 351  -33 063  -36 764  44 882  

Stav penEžních prostUedk] na konci období 97 690  127 041  93 977  57 213  102 096  

Tabulka č. 33 – stav penEžních prostUedk] na konci období 2015-2019151) 

4.3.3 Plánovaná rozvaha 

Plán aktiv je prognózován na základE plánovaných investic do dlouhodobého majetku a do 
pracovního kapitálu, krátkodobé pohledávky jsou včetnE pohledávek k ovládající osobE 
v trendu k roku 2015. 

A K T I V A 2015  2016  2017  2018  2019  

AKTIVA CELKEM 569 020  616 525  648 095  679898  713 368 
Dlouhodobý majetek 90 648  121 325  151 949  180 002  149 231  
Dlouhodobý nehmotný majetek 235  2 606  4 606  5 606  7 237  
Dlouhodobý hmotný majetek 90 413  120 319  150 543  174 396  141 995  
Pozemky 18 962  18 962  18 962  18 962  18 962  
Stavby 33 619  48 622  63 626  78 629  93 633  
Samostatné movité vEci  37 832  52 735  67 955  76 805  29 400  
Dlouhodobý finanční majetek 0  -1 600  -3 200  0  0  
aě ProvoznE potUebný 0  0  0  0  0  
bě ProvoznE nepotUebný:           
     - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 0  0  0  0  0  

                                                 
151) Vlastní zpracování  



Diplomová práce  Ing. Miloš Bahenský 

72 

     - Jiný dlouhodobý finanční majetek Ěpohledávka) 0  -1 600  -3 200  0  0  

ObEžná aktiva 477 929  494757  495 703  499 452  563 695  
Zásoby 50 580  54 169  57 444  61 465  65 588  
Materiál 25 014  19 698  20 889  22 351  23 850  
Zboží 25 566  34 471  36 555  39 114  41 738  
Krátkodobé pohledávky 329 659  313 547  344 282  380 774  396 011  
Pohledávky z obchodních vztah] 121 465 104 645  110 970  118 739  126 704  
Krátkodobý finanční majetek Ěpeníze + účtyě 97 690  127 041  93 977  57 213  102 096  
aě ProvoznE potUebné 21 870  26 131  27 710  29 650  31 639  
 bě ProvoznE nepotUebné 75 820  100 910  66 267  27 564  70 457  

Časové rozlišení 443  443  443  443  443  

P A S I V A 2015  2016  2017  2018  2019  

PASIVA CELKEM 569 020  616 525  648 095  679 898  713 368  
Vlastní kapitál 263 746  282 232  303 236  322 061  342 225  
Základní kapitál 60 000  60 000  60 000  60 000  60 000  
Kapitálové fondy 10 954  10 954  10 954  10 954  10 954  
Fondy ze zisku 12 000  12 000  12 000  12 000  12 000  
Zákonný rezervní fond 12 000  12 000  12 000  12 000  12 000  
Výsledek hospodaUení minulých let 153 375  168 467  185 275  201 457  218 942  
Výsledek hospodaUení bEžného úč. období  Ě+-) 27 417  30 811  35 006  37 650  40 330  
Cizí zdroje 191 690  220 709  231 275  244 253  257 558  
Rezervy 45 889  45 889  45 889  45 889  45 889  
Dlouhodobé závazky 0  0  0  0  0  
Vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  
Krátkodobé závazky 145 801  174 820  185 386  198 364  211 669  
Závazky z obchodních vztah] 75 633  99 105  105 096  112 453  119 996  
Závazky k zamEstnanc]m 10 888  11 388  12 076  12 922  13 788  
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištEní 6 969  6 771  7 180  7 683  8 198  
Stát - daOové závazky a dotace 52 311  57 555  61 034  65 307  69 687  
Bankovní úvEry a výpomoci 0  0  0  0  0  
Bankovní úvEry dlouhodobé 0  0  0  0  0  
Krátkodobé bankovní úvEry 0  0  0  0  0  

Časové rozlišení 113 584  113 584  113 584  113 584  113 584  

Stav penEžních prostUedk] na konci období 97 690  127 041  93 977  57 213  102 096  

Tabulka č. 34 – Stav penEžních prostUedk] na konci období 2015-2019152) 

4.3.4 Finanční analýza plánu 

Jako poslední část této kapitoly, tedy po sestavení finančního plánu je vhodné provést 
finanční analýzu plánu. Tato finanční analýza plánu je provedena v tabulce č. ň5.  

Ukazatel 2015  2016  2017  2018  2019  
Provozní CF v pojetí účetního výkazu 
penEžních tok] 39 899  91 856  56 255  60 085  63 816  

Likvidita 
     Okamžitá likvidita 0,67  0,73  0,51  0,29  0,48  

Pohotová likvidita 2,93  2,50  1,11  0,89  1,08  
BEžná likvidita 3,28  2,81  1,42  1,20  1,39  

Zadluženost 
     

          

                                                 
152) Vlastní zpracování  



Diplomová práce  Ing. Miloš Bahenský 

73 

Podíl vlastního kapitálu na celkovém 46,4% 45,8% 46,8% 47,4% 48,0% 
Úrokové krytí 29,4          ###          ###          ###            ### 
Pr]mErná doba splácení dluh] Ěrokyě 3,7  1,9  3,3  3,3  3,3  
Rentabilita účetní Ěrentability kapitálu jsou počítány ze stavu kapitálu ke 
konci roku) 

  Rentabilita celkového kapitálu z EBIT 6,0% 6,2% 6,7% 6,8% 7,0% 
Rentabilita vlastního kapitálu po dani 10,4% 10,9% 11,5% 11,7% 11,8% 
Rentabilita tržeb po dani 2,7% 2,7% 2,9% 3,0% 3,0% 
Rentabilita tržeb z provozního zisku 0,5% 3,3% 3,6% 3,6% 3,6% 
Rentabilita tržeb z provozního cash 
flow 3,9% 8,2% 4,7% 4,7% 4,7% 
Rentabilita hlavního provozu Ěrentabilita kapitálu je počítána ze stavu kapitálu ke 
konci roku) 

 Rentabilita tržeb z KPVH po dani 
Ězisková maržeě 0,4% 2,7% 2,9% 2,9% 2,9% 
Rentabilita prov. nutného 
investovaného kapitálu z KPVH 1,7% 13,0% 168,0% 69,8% 50,7% 

Aktivita 
     Doba obratu zásob Ědnyě 18,0  17,6  17,6 17,6  17,6  

Doba obratu pohledávek Ědnyě 117,2  100,6  34,0  34,0  34,0  
Doba obratu obchodních závazk] 
(dny) 34,2  42,6  42,7  42,7  42,7  

 

Tabulka č. 35 – ukazatelé finanční analýzy plánu 2015-2019153) 

V souhrnu se ukazuje, že ukazatele likvidity vyšly u oceOované společnosti pUíznivE. Chod 
společnosti do budoucna by v následujících letech 2016-2019 nemEl být ohrožen, protože by 
společnost nemEla mít problém s placením svých závazk].  

Celková zadluženost společnosti se pohybuje v doporučených hodnotách. Společnost je 
kapitálovE stabilní a silná, což by se na základE budoucnosti nemElo mEnit.   

Rentabilita aktiv je na podobné úrovni jako v roce 2015 a do budoucna vykazuje mírnE 
rostoucí trend. PodobnE jsou na tom i ostatní ukazatelé rentability. 

Ukazatele aktivity se oproti minulosti pohybují také v pozitivních trendech, v posledních 
letech prognózy by doba obratu pohledávek byla nižší než doba obratu obchodních závazk], 
což znamená, že společnost inkasuje od odbEratel] včas a zároveO má dostatek času na 
splacení svých obchodních závazk]. 

            Na základE výše uvedené finanční analýze plánu lze konstatovat, že všechny hlavní 
ukazatele vykazují pUimEUenost a relevantnost vzhledem k výsledk]m za minulé období 
2011-2015. Plán na roky 2016-2019 je tak postaven na reálném základu. 

4.4 Stanovení náklad] kapitálu  

PUed ocenEním metodou diskontovaných penEžních tok] je nutné vypočítat kalkulovanou 
úrokovou míru ve variantE entity na úrovni pr]mErných vážených náklad] na celkový kapitál 
(WACC). Metoda kapitalizovaných čistých výnos] je metoda equity, tudíž pracuje pouze 
s náklady na vlastní kapitál.    
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4.4.1 Stanovení náklad] vlastního kapitálu modelem CAPM 

Pro výpočet náklad] vlastního kapitálu bude použit model CůPM tak, jak byl popsán v 
teoretické části. Tento model nejlépe vyhovuje tržní hodnotE, která je pUedmEtem této 
diplomové práce.  PUehled jednotlivých veličin shrnuje tabulka č. 36. Koeficienty byly 
pUevzány ze stránek profesora Damodarana a relevantních ekonomických charakteristik. 
rf Ěaktuální výnosnost 10letých vládních dluhopis] USůě 2,17% 

Beta nezadlužené pro stavebnictví  (Evropa) 0,63 

Riziková prémie kap. trhu USů Ěgeom. pr]mEr 1řŇŘ-2014) 4,54% 

Rating České republiky            A1 

Riziko selhání zemE Ěprémie USů dluhopis] ů1 oproti ůůůě 1,05% 

Odhad pomEru rizikové prémie u akcií oproti dluhopis]m 1,5 

Riziková prémie zemE 1,58% 

Riziková prémie zemE opravená o rozdíl v inflaci Ě1,2%ě 2,78% 

Riziková pUirážka za menší společnost – odhad 2,0% 

Riziková pUirážka za menší likviditu vlastnických podíl] - odhad 2,5% 

PomEr cizího a vlastního kapitálu u oceOovaného obch.  závodu 0% 

DaOová sazba 19% 

Beta zadlužené 0,630 

Náklady vlastního kapitálu 12,3% 

Tabulka č. 36 – náklady vlastního kapitálu modelem CůPM154) 

4.4.2 Stanovení pr]mErných vážených náklad] na celkový kapitál WACC 

Stavební závod k datu, ke kterému je oceOován, nevyužívá žádné bankovní úvEry, proto 
náklady na cizí úročený kapitál jsou nulové, pr]mErné vážené náklady na celkový kapitál 
WůCC jsou tak rovny náklad]m na vlastní kapitál stanovené výše modelem CůPM. 

   Vlastní kapitál + nákladové rezervy 309 635 tis. Kč 
Dluhopisy 0 tis. Kč 
Bankovní úvEry dlouhodobé 0 tis. Kč 
Bankovní úvEry krátkodobé 0 tis. Kč 
ZpoplatnEný kapitál celkem 309 635 tis. Kč 
  Váha Náklad Součin 
Vlastní kapitál 100,0% 12,3% 12,3% 
Cizí kapitál po dani  0,0% 0,0% 0,0% 
Pr]mErné vážené náklady kapitálu     12,3% 

Tabulka č. 37 – pr]mErné vážené náklady kapitálu WACC155) 
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4.5 OcenEní obchodního závodu na základE výnosových metod 

OcenEní obchodního závodu bude provedeno dle zadání diplomové práce prostUednictvím 
výnosové metody DCF entity a metody KČV v paušální variantE. Toto se ukázalo jako 
relevantní a opodstatnEné, protože v pUedchozích kapitolách byl potvrzen pUedpoklad trvání 
obchodního závodu do budoucna Ětzv. going concerně, který je pro tyto výnosové metody 
nezbytný. Pro tyto metody jsou použity podklady a výsledky stanovené v pUedchozích částech 
diplomové práce. Pro ocenEní byla použita kalkulovaná úroková míra odhadnutá na úroveO 
12,30 %. OcenEní obchodního závodu je provedeno k datu 1. 1. Ň016. 

4.5.1 Metoda diskontovaných penEžních tok] – DCF entity 

OcenEní obchodního závodu metodou DCF ve variantE entity probíhá ve dvou fázích. V rámci 
první fáze je stanovena pUedpokládaná výše budoucích volných penEžních prostUedk] 
obchodního závodu ĚFCFFě jako zdanEný KPVH pUed odpisy upravený o pUedpokládané 
investice do provoznE nutného dlouhodobého majetku a provoznE nutného pracovního 
kapitálu.  

31. 12. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Výpočet provoznE potUebných penEžních prostUedk]: 
    ProvoznE potUebná likvidita 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15   

Krátkodobé závazky 145 801 174 820 185 386 198 364 211 669   
ProvoznE potUebný finanční majetek 21 870 26 223 27 808 29 755 31 750   
ProvoznE nepotUebný finanční majetek 75 820 100 818 66 169 27 459 70 345   

ProvoznE nutný investovaný kapitál: 
      Dlouhodobý majetek 90 648 122 925 155 149 180 002 149 231   

Upravený pracovní kapitál 143 167 102 188 -102 305 -101 546 -100 769   

Investovaný kapitál celkem 233 815 225 113 52 844 78 456 48 463 50 256 
Korigovaný provozní VH 5 128 37 550 42 583 46 011 49 504   

Korigovaný prov. VH po upravené dani 4 154 30 416 34 492 37 269 40 098 41 582 

Tabulka č. 38 – korigovaný prov. VH po upravené dani156) 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Pr]mEr 
minulost 

Pr]mEr 
plán 

Pr]mEr 
celkem 

Tempo r]stu 
korigovaného provozního 
VH -82,4% 632,3% 13,4% 8,1% 7,6% 1,1% 76,3% 4,3% 
Míra investic netto -198,6% -28,6% -499,4% 68,7% -74,8% 143,4% -130,3% -19,6% 
Rentabilita investic netto 6,1% -318,4% -46,8% -1,6% 11,0% 12,3% -6,2% -168,1% 
Rentabilita investovaného  
Kapitálu 1,7% 13,0% 15,3% 70,5% 51,1% x x x 

Tabulka č. 39 – rentabilita investovaného kapitálu157) 
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    2016 2017 2018 2019 
Korigovaný provozní výsledek hospodaUení 37 550 42 583 46 011 49 504 
Upravená daO   7 135 8 091 8 742 9 406 
Korigovaný provozní VH po dani   30 416 34 492 37 269 40 098 
Odpisy   19 406 20 318 21 293 22 315 
Úpravy o nepenEžní operace ĚzmEna rezervě   0 0 0 0 
Investice do provoznE nutného dlouhodobého majetku -51 683 -52 541 -46 146 8 456 
Investice do provoznE nutného prac. kapitálu   40 979 204 493 -759 -778 
FCFF   39 118 206 761 11 657 70 091 
            
Odúročitel pro diskontní míru: 12,30% 0,8905 0,7929 0,7061 0,6288 
            
Diskontované FCFF k 1. 1. 2016   34 833 163 949 8 231 44 070 

Tabulka č. 40 – výpočet diskontované FCFF k 1. 1. 2016158) 

Dále je diskontováním vypočtených volných penEžních tok] v jednotlivých letech pomocí 
odúročitele a jejich sečtením je stanovena současná hodnota obchodního závodu první fáze.  
Tempo r]stu   3,0%   
Míra investic netto do DM a PK 

 
3,5%   

Rentabilita investic netto   85,2%   
FCFF 2011   39 847  tis. Kč 
Parametrický vzorec   428 462  tis. Kč 
Gordon]v vzorec   428 462  tis. Kč 

Výnosové ocenEní k 1. 1. 2016 
   Současná hodnota 1. Fáze   251 084  tis. Kč 

Současná hodnota Ň. Fáze   269 397  tis. Kč 
Provozní hodnota brutto   520 481  tis. Kč 
Úročený cizí kapitál k datu ocenEní   0  tis. Kč 
Provozní hodnota netto   520 481  tis. Kč 
Neprovozní majetek k datu ocenEní   76 713  tis. Kč 
Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF 597 194  tis. Kč 

Tabulka č. 41 – výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF 159) 

První fáze je stanovena na 251 0Ř4 tis. Kč. Druhá fáze ocenEní pak zahrnuje stanovení 
pokračující hodnoty obchodního závodu, pro jejíž výpočet byl použit Gordon]v a taktéž 
parametrický vzorec. Dosazením do Gordonova vzorce byla vypočtena pokračující hodnota 
obchodního závodu na 428 462 tis. Kč, která byla pUevedena na současnou hodnotu 269 397 
tis. Kč. Součtem současné hodnoty první fáze a druhé fáze byla vyčíslena výsledná hodnota 
podniku brutto, od které je tUeba dále odečíst hodnotu úročeného cizího kapitálu, který je 
v tomto pUípadE nulový. Výsledná tržní hodnota společnosti byla vyčíslena prostUednictvím 
výnosové metody DCF entity ve výši 5ř7 1ř4 tis. Kč. Hodnoty jednotlivých fází i výsledná 
hodnota jsou uvedeny v tabulce č. 41. Nakonec je pUičtena položka neprovozního majetku 
k datu ocenEní. 
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4.5.2 Metoda kapitalizovaných čistých výnos] ĚKČVě – paušální varianta 

Paušální metoda KČV je metodou equity, tzn., že výsledkem je hodnota vlastního kapitálu a 
proto se pracuje s diskontní mírou na úrovni vlastního kapitálu. Základem této metody je 
výnosový potenciál k datu ocenEní. V tabulce č. 4Ň je popsán výpočet upraveného výsledku 
hospodaUení, který je nutný ke stanovení trvale odnímatelného čistého výnosu, který tvoUí 
jádro tohoto výnosového ocenEní.  

Nejprve je stanoven upravený výsledek hospodaUení, jehož základem je výsledek hospodaUení 
pUed zdanEním, ke kterému jsou postupnE pUičteny a odečteny položky, které plynou z 
provoznE nepotUebného majetku nebo pUedstavují nepravidelné výnosy a náklady. XY, a. s. 
podle zákona a uplatOují bEžné účetní rovnomErné odpisy podle pravidel účetnictví. Paušální 
metoda KČV je založena na pUedpokladu stálých cen, je nutné upravené výsledky hospodaUení 
za minulá období pUepočítat na cenovou hladinu k datu ocenEní. K takto upravenému 
výsledku hospodaUení o inflaci jsou pUiUazeny jednotlivé váhy, jak je uvedeno v tabulce č. 4Ň. 
Finálním krokem této fáze výpočtu je vyčíslení trvale čistého výnosu k rozdElení.  

Hodnota trvale čistého výnosu pUed daní, byla vypočítána jako podíl trvale čistého výnosu k 
rozdElení a součtu vah stanovených pro jednotlivá období. K tomuto výsledku byly dále 
pUičteny odpisy z posledního roku Ň015 a nakonec byl upraven o daO ve výši 1ř%. Hodnota 
trvale odnímatelného čistého výnosu po dani akciové společnosti XY, a. s. je 22 206 tis. Kč. 
  2011 2012 2013 2014 2015 Součet 
Výsledek hospodaUení pUed zdanEním 34 449 14 659 35 405 27 265 33 121   
(+) odpisy 15 922 16 209 16 882 17 400 19 406   
(-ě Finanční výnosy  -404 -442 -578 -1 132 -847   
(-ě Tržby z prodeje dlouh.majetku -744 -110 -1 617 -660 -859   
Ě+ě Z]st.cena prodaného dlouhodobého majetku 9 182 276 348 79   
Ě+ě MimoUádné osobní náklady – restrukturalizace       2 000     
(-ě MimoUádné výnosy 0 0 0 0 0   
Ě+ě MimoUádné náklady 0 0 0 0 0   
Upravený výsledek hospodaUení UVH pUed odpisy 49 232 30 498 50 368 45 221 50 900   
Cenový index UetEzový 1,019 1,033 1,014 1,004 1,003   
Cenový index bazický vztažený k roku 2006 0,948 0,979 0,993 0,997 1,000   
UVH upravený o inflaci 51 930 31 142 50 721 45 357 50 900   
Váhy 1 2 3 4 5 15 
UVH upravený o inflaci x váhy 51 930 62 284 152 164 181 427 254 500 702 304 

Tabulka č. 42 – UVH upravený o inflaci x váhy 160) 

Kalkulovaná úroková míra pro paušální metodu vychází z náklad] na vlastní kapitál 
(12,30%ě, které byly vypočítány v kapitole 4.4.1. Tato hodnota náklad] na vlastní kapitál je 
upravena o dlouhodobou prognózu inflace ve výši 2%, protože paušální metoda pracuje se 
stálými cenami. Výnosová hodnota provozní je potom určena jako podíl trvale odnímatelného 
čistého výnosu po dani a kalkulované úrokové míry snížené o pUedpokládanou dlouhodobou 
inflaci ve výši Ň%. XY, a. s. disponuje neprovozním majetkem, výsledná hodnota vlastního 
kapitálu podle metody KČV je o tento majetek vyšší. 
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Trvale odnímatelný čistý výnos pUed odpisy 46 820 
Odpisy z reprodukčních cen ze zadání 19 406 
Trvale odnímatelný čistý výnos pUed daní 27 414 
DaOový základ Ěs odpisy z posledního rokuě 27 414 
DaO Ě1ř %ě 5 209 
Trvale odnímatelný čistý výnos po dani 22 206 
PUedpokládaná dlouhodobá inflace 2,0% 

Kalkulavaná úroková míra ĚnVK bez inflace) 10,3% 
Výnosová hodnota provozní 215 588 
Neprovozní majetek k datu ocenEní 76 713 
Hodnota vlastního kapitálu podle KČV 292 301 

Tabulka č. 43 – výpočet hodnoty vlastního kapitálu podle KČV 161) 

Z tabulky vyplývá, že výsledná hodnota vlastního kapitálu XY, a. s. k 1. 1. 2016 stanovená 
dle paušální metody KČV je 292 301 tis. Kč. 

4.5.3 OcenEní obchodního závodu na základE majetku metodou účetní na principu 

historických cen 

Tato hodnota je stanovena z rozvahy roku Ň015 v položce vlastního kapitálu, tato hodnota je 
263 747 tis. Kč. 

4.5.4 Výsledné ocenEní 

V pUedchozích kapitolách 4.8.1 a 4.8.2 byla akciová společnost XY, a. s. ocenEna dvEma 
výnosovými metodami DCF entity a KČV v paušální variantE. OcenEní prostUednictvím 
metody KČV je u oceOované společnosti výraznE nižší, nebo[ nebere v potaz budoucí r]stový 
potenciál. Tyto dvE výnosové metody byly ještE doplnEny majetkovou metodou na principu 
historického ocenEní, tedy účetní metodou. 

Metoda Hodnota Váha 

Výnosová metoda DCF entity 597 194  tis. Kč 100% 

Výnosová metoda KČV paušální varianta 292 301  tis. Kč 0% 

Majetková metoda účetní 263 746  tis. Kč 0% 

 Tabulka č. 44 – UVH výsledné ocenEní162) 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu XY, a. s. je stanovena na základE výsledk] výnosové 
metody DCF entity. Zásadní roli upUednostnEní této metody hraje tempo r]stu tržeb, které 
výraznE ovlivOuje celkovou tržní hodnotu. Hodnota vlastního kapitálu ve výši 597 194 tis. Kč 
odpovídá 7,3 procentnímu r]stu tržeb v prognózovaném období 2016-2019. OcenEní paušální 
metodou KČV bylo provedeno za účelem zjištEní dolního limitu výsledného výnosového 
ocenEní. Nižší hodnota v porovnání s metodou DCF ve variantE entity je dána pUedevším tím, 
že metoda KČV nebere v úvahu r]stové možnosti společnosti v budoucnu. ObecnE lze 
konstatovat, že rozdíl mezi výsledkem ocenEní metodou DCF a KČV m]že být považován za 
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ocenEní budoucích r]stových pUíležitostí XY a. s. Konečná hodnota vlastního kapitálu XY, a. 
s. k 1. 1. 2016 je 597 194 tis. Kč. 

ZÁVDR 

Cílem diplomové práce bylo stanovit tržní hodnotu stavebního závodu XY, a.s. k 1. 1. Ň016. 
CelkovE byla diplomová práce rozdElena na čtyUi hlavní části. První část stanovila a vymezila 
cíle práce, metody a postupy zpracování, druhá část vymezila teoretická východiska vztahující 
se k stanovení hodnoty stavebního závodu. Následovala analýza současného stavu 
oceOovaného stavebního závodu a poté už samotné ocenEní v části vlastní návrhy Uešení.  

Na úvod části analýzy současného stavu byla pUedstavena oceOovaná společnost XY, a. s., a 
zejména strategická a finanční analýza této společnosti. Úkolem a cílem strategické analýzy 
bylo vymezit a prognózovat relevantní trh, dále analyzovat vnitUní potenciál společnosti a na 
závEr co nejpUesnEji predikovat budoucí vývoj tržeb oceOované společnosti Výsledkem 
strategické analýzy bylo zjištEní, že analyzovaná společnost se Uadí mezi společnosti s 
pUijatelnou perspektivou a v letech 2016 – 2019 by mEla zvyšovat své tržby. Pro prognózu 
tržeb se jako vhodné jevilo využít vývoje celkové národní ekonomiky v podobE ukazatele 
HDP, s nimiž tržby oceOované společnosti mají vysokou závislost Ěkorelace 0, Řňě, zatímco 
mezi tržbami oceOované společnosti a stanoveným relevantním trhem pouze 0, 49, což je 
korelace nízká, která se nejeví jako adekvátní pro prognózu do budoucna.  

  Další podkapitolou této části byla zamEUena na zhodnocení finančního zdraví XY, a. s. 
prostUednictvím finanční analýzy vývoje za období Ň001 – 2015. V úvodu finanční analýzy 
byla provedena vertikální a horizontální analýza účetních výkaz], na kterou navazovaly 
analýzy pomErových ukazatel]. Konečné výsledky finanční analýzy lze hodnotit pozitivnE a 
lze konstatovat, že oceOovaný stavební závod vykazuje známky zdravého závodu, jak taktéž 
vyplývá z dílčího závEru této části.  

Tyto výše uvedené analýzy posloužily jako podklad pro sestavení finančního plánu pro 
období Ň016 – 2019. Plánované položky v jednotlivých účetních výkazech nebyly 
konzultovány s vedením XY, a. s., pUestože dlouhodobý finanční plán tvoUí základ pro 
relevantní oceOování výnosovými metodami. PUi oceOování jsem částečnE využil modelový 
pUíklad Unipo, a. s. prof. MaUíka. 

 V poslední části diplomové práce je kapitola zabývající se stanovením pr]mErných vážených 
náklad] na kapitál. Jak se ukázalo, tyto jsou rovny náklad]m na vlastní kapitál, protože 
oceOovaná společnost nemá žádné bankovní úvEry. 

VyústEním bylo stanovení konečné hodnoty XY , a. s. pomocí zvolených výnosových metod. 
Výnosové metody ocenEní společnosti byly zvoleny dvE metody a to metoda diskontovaných 
penEžních tok] a metoda kapitalizovaných čistých výnos] v paušální variantE. Jako 
doplOková byla stanovena majetková metoda na principu historických cen. Výnosové metody 
byly zvoleny z d]vodu rozdílnosti jejich stanovení, jedna vychází z plán] společnosti do 
budoucna, druhá predikuje budoucnost na základE minulosti a nebere tak v potaz budoucí 
r]stový potenciál. 
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Hodnota oceOovaného stavebního závodu byla vyčíslena na 5ř7 1ř4 tis. Kč stanovená 
metodou DCF z d]vodu respektování budoucích r]stových pUíležitostí, které mají na základE 
dosavadního vývoje opodstatnEní. 
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SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL¥ ů ZKRůTEK 

CAPM                    Model oceOování kapitálových aktiv 

CZ-NACE              Klasifikace ekonomických činností 

ČPK                       Čistý pracovní kapitál 

ČPP                        Čisté pohotové prostUedky 

ČSÚ                       Český statistický úUad 

DCF                       Metoda diskontovaného penEžního toku 

DHM                      Dlouhodobý hmotný majetek 

DPH                       DaO z pUidané hodnoty 

EAT                       Zisk po zdanEní 

EBIT                     Výsledek hospodaUení pUed zdanEním a nákladovými úroky 

EBT                       Výsledek hospodaUení pUed zdanEním 

EU                         Evropská unie 

EVA                      Metoda ekonomické pUidané hodnoty 

FCF                       Volný penEžní tok 

FCFF                     Volný penEžní tok do firmy 

g                             Tempo r]stu tržeb 

Hb                           Hodnota brutto 

HDP                       Hrubý domácí produkt 

Hn                           Hodnota netto 

ik                             Kalkulovaná úroková míra 

kDMx                     Koeficient náročnosti r]stu tržeb na r]st investičního majetku 

KPVH                    Korigovaný provozní výsledek hospodaUení 

kWC                       Koeficient náročnosti r]stu tržeb na pracovní kapitál 

MFČR                    Ministerstvo financí České republiky 

MPO                       Ministerstvo pr]myslu a obchodu 

MVA                      Tržní pUidaná hodnota 

NOA                      Čistá provozní aktiva 

NOPAT                  Čistý provozní zisk po zdanEní 

nVK                        Náklady na vlastní kapitál 
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SEZNAM PTÍLOH 

 

PUíloha č. 1 Rozvaha - ůktiva společnosti XY, a.s. Ěv celých tis. Kčě 
  Popis 2011 2012 2013 2014 2015 
  AKTIVA celkem 459624 513512 642685 524181 569020 
A. Pohledávky za upsaný kapitál 

 
        

B. Dlouhodobý majetek 119913 121036 108 260 103 660  90 648 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1829  1901  1346 791 235 
B.I.3. Software 109 1901 1346 791 235 
B.1.7. Nedokončený dlouhodobý majetek 1720     
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 118084 119135 106914 102 869  90 413 
B.II.1. Pozemky 18962 18962 18962 18 962  18 962 
B.II.2.. Stavby 37019 36078 35136 34 195 33 619 

B.II.3. Samostatné movité vEci a soubor movitých vEcí 43144 46462 43405 44 958  37 735 
B.II.6.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 97 97 97 97  97 
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  3565    
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 234     
B.II.9 OceOovací rozdíl k nabytému majetku 18628 13971 9314 4 657  

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 
     C. ObEžní aktiva 339181 391 965 533976 419 862  477 929 

C.I. Zásoby 51526 40319 27712 25 760  50 580 
C.I.1. Materiál 8016 16621 11066 15 059 25 014 
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 43510 23698 16646 10 701  25 566 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 6870 4297 2240 5050  11 411 
C.II.1  Pohledávky z obchodního styku 6821 4297 2240 1 810  2 019 
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 49     
C.II.8. Odložená daOová pohledávka    3240  9392 
C.III. Krátkodobé pohledávky 83167 87697 327510 328 841 329 659 
C.III.1 Pohledávky z obchodních vztah] 55924 59749 158550 64 911 121 465 
C.III.2  Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 

  
124 000 235 000  170 000 

C.III.4. Pohledávky za společníky     4 869 
C.III.6 Stát - daOové pohledávky 5224 8374 10938 10 390  10 047 
C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1720 1783 2621 3983  1 876 
C.III.8  Dohadné účty aktivní 20083 17669 31356 14 262  20 940 
C.III.9 Jiné pohledávky 216 122 45 295  462 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 197618 259652 176514 60 211  86 279 
C.IV.1 Peníze 139 109 60 86 27 
C.IV.2  Účty v bankách 4479 11543 77454 30 625  86 252 
C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 193000 248000 99000 29 500 

 D.I. Časové rozlišení 530 511 449 659 443 
D.I.1 Náklady pUíštích období 515 511 449 659 443  
D.I.3. PUíjmy pUíštích období 15     

Zdroj Výkazy společnosti XY, a.s. období 2011 – 2015)  
 
PUíloha č. 2 Rozvaha - Pasiva společnosti XY, a.s. 

  Popis 2011 2012 2013 2014 2015 
  PASIVA celkem 459624 513512 642685 524181 569020 
A. Vlastní kapitál 284738 270895 268690 265 716 263 746 
A.I. Základní kapitál 60000 60000 60000 60 000 60 000 
A.I.1. Základní kapitál  60000 60000 60000 60 000 60 000 
A.II. Kapitálové fondy 10954 10 954 10 954 10 954 10 954 
A.II.1. Emisní ážio 10954  10 954 10 954 10 954 10 954 

A.III. 

Rezervní fondy, nedElitelný fond a ostatní fondy 
ze zisku 12000  12000 12000 12 000 12 000  

A.III.1. Zákonný rezervní fond/NedElitelný fond 12000  12000 12000 12 000 12 000 
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A.IV. Výsledek hospodaUení minulých let 174898 176784 158 262 163 385 153 375 
A.IV.1. NerozdElený zisk minulých let 174898  176784 158 262 163 385 153 375  

A.V. 
Výsledek hospodaUení bEžného účetního 
období  26886 11 157  27474 19 377  27 417  

B. Cizí zdroje 100779 124277 204815 154 005  191 690 
B.I. Rezervy 7637 7751 17814 21 773 45889 
B.I.4. Ostatní rezervy 7637 7751 17814 21 773  45889 
B.II. Dlouhodobé závazky 3300 2489   180 

  B.II.1. Závazky z obchodních vztah] 446     
B.II.10. Odložený daOový závazek 2854 2489 180   
B.III. Krátkodobé závazky 89842 114037 186821 132 232  145 801 
B.III.1. Závazky z obchodních vztah] 31792 70873 127008 78 710  75 633 

B.III.4. 

Závazky ke společník]m, člen]m družstva a 
k účastník]m sdružení 

 
424 12872 4 983  9 687  

B.III.5. Závazky k zamEstnanc]m 8740 8092  7394 7 774  10 888  

B.III.6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištEní 4691 4526  4314 4 447  6 969  

B.III.7. Stát - daOové závazky a dotace 8737 1 669  6927 6 204 5 009  
B.III.8. Krátkodobé pUijaté zálohy 16401 5022 1 3 500  3 500  
B.III.10. Dohadné účty pasivní 18886 22838  27873 26 433  33 819  
B.III.11. Jiné závazky 615 571  432 181  296  
B.IV. Bankovní úvEry a výpomoci 

     C.I. Časové rozlišení 74107 118340 169 180 104 460  113 584 
C.I.2. Výnosy pUíštích období 74107 118340  169 180 104 460 113 584 

Zdroj Výkazy společnosti XY, a.s. období 2011 – 2015 
 
PUíloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát společnosti XY, a.s. 

  popis 2011 2012 2013 2014 2015 
II. Výkony 673503 629915 892320 1 122 070 1042738 
III.1. Tržby za prodej vlastních výrobk] a služeb 687048 645457 896056 1 131 146  1026 789 

II.2 ZmEna stavu vlastní činnosti -13545 -16566 -5227 -10 624  14 709 

II.3.  Aktivace 
 

1024 1491 1 548  1 240 

B. Výkonová spotUeba 457443 442433 670489 888 782  791 952 
B.1.  SpotUeba materiálu a energie 117582 109389 146861 188118  161 851 

B.2. Služby 339861 333044 523628 700 664  630 101 

+ PUidaná hodnota 216060 187482  221831 233 288  250 786 
C. Osobní náklady 167819 152747  153455 163 984  170 216 
C.1. Mzdové náklady 123657 111157  111716 119 734  124 197 

C.2 OdmEny člen]m orgánu společnosti a družstva  1440  1440 960   

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištEní 41062 37810  37905 40 415  42 561 

C.4. Sociální náklady 3100 2340 2394 2 875  3458 

D. DanE a poplatky 1314 1389  1 534 1 988  1 398 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 15922 16209  16882 17 400  19 406 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 744 110 1617 660  859 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 180 74 207 53  511 

III.2 Tržby z prodeje materiálu 564 36 1410 607  348 

F. 
Z]statková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 9 182 276 79  348 

F.1. Z]statková cena prodaného dlouhodobého majetku  182  45 201 

F.2. Prodaný materiál 9  276 34  147 

G. 
ZmEna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních náklad] pUíštích období -4435 2406  11997 20 819  22 740 

IV. Ostatní provozní výnosy 3691 4542 1001 467  365 

H. Ostatní provozní náklady 5278 4084 3883 2 486  4463 
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V. PUevod provozních výnos] 
     I. PUevod provozních náklad]      

* Provozní výsledek hospodaUení 34588 15117  36482 27 659 33439 
VI. Tržby z prodeje cenných papír] a podíl] 

     VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
     VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
     IX. Výnosy z pUecenEní papír] a derivát] 
     X. Výnosové úroky 258 391  572 1 112  830 

N. Nákladové úroky 
     XI. Ostatní finanční výnosy 146 51 6 20  17 

O. Ostatní finanční náklady 543 900 1655 1 526  1165 

XII. PUevod finančních výnos] 
     * Finanční výsledek hospodaUení -139 -458 -1 077 -394 -318 

Q. DaO z pUíjmu za bEžnou činnost 7563 3502  7931 7 888 5 704 

Q.1. -splatná 6289 3867  10 240 11 308  11 856 

Q.2. -odložená 1274 -365 -2 309 -3 420 -6152 

** Výsledek hospodaUení za bEžnou činnost 26886 11 157  27474 19 377 27 417 
XIII. MimoUádné výnosy 

     R. MimoUádné náklady 
     S. DaO z pUíjmu za mimoUádnou činnost 
     * MimoUádný výsledek hospodaUení 
     

T. PUevod podílu na výsledk] hospodaUení společník] (+/-) 
     *** Výsledek hospodaUení za účetní období 26886 11 157 27474 19 377 27 417 

**** Výsledek hospodaUení pUed zdanEním 34449 14 659 35405 27 265 33121 
Zdroj Výkazy společnosti X, a.s.. období 2011 – 2015  
 
PUíloha č.  4 Výkaz penEžních tok] společnosti XY, a.s. Ěv celých tis. Kčě 
  Položka 2012  2013  2014  2015  

  Stav penEžních prostUedk] na počátku období 4 618  35 422  116 906  80 264  
A PENDŽNÍ TOK Z BDŽNÉ ů MIMOTÁDNÉ ČINNOSTI         
Z Účetní výsledek hospodaUení 11 157  27 474  19 377  27 417  
A.1 Úpravy o nepenEžní operace 16 395  25 604  21 047  42 742  
A.1.1 Odpisy stálých aktiv 16 209  16 882  17 400  19 406  
A.1.2 ZmEna stavu rezerv a opravných položek 114  10 063  3 959  24 116  
A.1.3 Zisk Ěztrátaě z prodeje stálých aktiv 72  -1 341  -312  -780  
A.2 Úpravy obEžných aktiv 20 124  45 480  -49 398  26 771  
A.2.1 ZmEna stavu pohledávek a aktivních účt] čas. rozlišení -4 511  -239 751  -1 541  -602  
A.2.2 ZmEna stavu krátk. závazk] a pasivních účt] čas. rozlišení 68 428  123 624  -119 309  22 693  
A.2.3 ZmEna stavu zásob 11 207  12 607  1 952  -24 820  
A.2.4 ZmEna stavu krátkodobých cenných papír] -55 000  149 000  69 500  29 500  

  PenEžní tok z provozní činnosti celkem 47 676  98 558  -8 974  96 930  
B INVESTIČNÍ ČINNOST         
B.1 Nabytí dlouhodobého majetku -17 514  -4 382  -13 148  -6 473  
B.1.1 Nabytí DHM a DNM -17 514  -4 382  -13 148  -6 473  
B.1.3 ZmEna dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  0  
B.2 Výnosy z prodeje DHM a DNM 110  1 617  660  859  
  PenEžní tok z investiční činnosti celkem -17 404  -2 765  -12 488  -5 614  
C FINůNČNÍ ČINNOST         
C.1 ZmEna stavu dlouhodobých závazk] a úvEr] -811  -2 309  -180  0  
C.1.1 ZmEna dlouhodobých úvEr] 0  0  0  0  
C.1.2 ZmEna stavu krátkodobých bankovních úvEr] 0  0  0  0  
C.1.3 ZmEna dluhopis] -811  -2 309  -180  0  
C.2 Zvýšení a snížení vlastního kapitálu z vybr. operací 1 343  -12 000  -15 000  -16 000  
C.2.1 Upsání cenných papír] a účastí Ězvýš. zákl. kap.ě 0  0  0  0  
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C.2.2 Výplata dividend a podíl] ze zisku 1 343  -12 000  -15 000  -16 000  

  PenEžní tok z finanční činnosti celkem 532  -14 309  -15 180  -16 000  
  PENDŽNÍ TOK CELKEM 30 804  81 484  -36 642  75 316  
  Stav penEžních prostUedk] na konci období 35 422  116 906  80 264  155 580  

  


