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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku s názvem Kovo HB, 

s.r.o. Nejprve je vypracována strategická a finanční analýza, jejichž závěry jsou shrnuty 

do SWOT analýzy. Následuje sestavení finančního plánu a samotné ocenění za použití 

vybraných výnosových metod. Výsledná hodnota oceňovaného podniku je tak 

stanovena k 31. 12. 2015 a to metodou diskontovaných peněžních toků a metodou 

ekonomické přidané hodnoty. 

 

Abstract 

This diploma thesis is aimed to a value assessment of the Kovo HB, s.r.o. company. 

Firstly, the strategic and financial analyses were processed, which results are resumed in 

SWOT analysis. Subsequently, the financial plan was arranged and the value 

assessment itself was appointed by using selected revenue methods. The final value of 

the company was appointed to the 31st December 2015 by the methods of discounted 

cash flow and Economic Value Added. 
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Úvod 

Oceňování podniku jako celku je v našem podnikovém prostředí poměrně novodobou 

záležitostí. V minulosti se podnik neoceňoval jako celek, ale oceňovaly se pouze 

jednotlivé majetkové položky zvlášť, a to navíc podle přesně stanovených pravidel. 

(Mařík, 1998) 

 

V současném ekonomickém prostředí dochází k postupnému odstranění bariér, které 

bránily mezinárodnímu obchodu, a dochází tak k prohlubování vzájemných 

mezinárodních ekonomických vztahů. Rozvíjí se tak mezinárodní obchod se zbožím a 

službami, dochází k téměř neomezenému pohybu kapitálu, migraci pracovních sil, 

pohybu vědecko-technických objevů, stejně tak i k rychlosti jejich pokroku. Dochází ke 

vzájemně provázaným sítím vlastnictví a společnému řízení nadnárodních společností.  

(Soukup, a kol., 2015) 

 

Proto ocenění podniku jako celku nalézá stále větší a větší uplatnění. Pro manažery, 

vlastníky a případné investory je oceňovací proces podniku nezbytností. Bez něho se 

neobejdou zejména v situacích, kdy dochází k podnikovým fúzím a akvizicím. Mezi 

běžnější důvody pro ocenění podniku lze zařadit situace, kdy dochází ke koupi, k 

prodeji podniku nebo dochází ke změně právní formy společnosti.  

 

Samotný oceňovací proces je velice časově náročný a skládá se z několika dílčích 

kroků. Kvalita samotného ocenění poté závisí na teoretických, ale především 

praktických znalostech oceňovatele. Důležitá je i správná volba oceňovací metody 

v závislosti na funkci, které má ocenění plnit. Významnou úlohu hraje též kvalita a 

samotná dostupnost vstupních dat a informací.  

 

Tato diplomová práce je proto zaměřena na stanovení hodnoty podniku s názvem Kovo 

HB, s.r.o. sídlící v obci Svratka. Jedná se o výrobní podnik, do jehož hlavní činnosti 

spadá zejména zakázková výroba, která zahrnuje lisování plechových a nerezových 

komponentů, soustružení, frézování, obrábění, 3D skenování součástí apod.  



12 

 

Cíle práce, metody a postup zpracování 

Hlavním cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku s názvem Kovo HB, 

s. r. o. Záměrem je určit objektivizovanou hodnotu, která bude využitelná pro potřeby 

vedení zmíněného výrobního podniku. Samotné ocenění bude provedeno k 31. 12. 2015 

a to s využitím výnosových metod, konkrétně diskontovaných peněžních toků a metody 

ekonomické přidané hodnoty.  

 

K naplnění hlavního cíle je nutné splnit následující dílčí cíle:  

• Vypracovat strategickou analýzu, při které se rozkládá celek na jednotlivé části, 

a určit tak celkový výnosový potenciál oceňovaného podniku. Zde budou 

zkoumány klíčové faktory působící na podnik z vnějšího a vnitřního okolí. Dále 

bude vymezen relevantní trh, na kterém se podnik pohybuje. Ten bude dále 

analyzován a pomocí statistických metod bude určena prognóza jeho tržeb.  

• Vypracovat finanční analýzu, jejímž úkolem je zhodnotit finanční zdraví 

podniku. To bude prověřeno analýzou absolutních, rozdílových, vybraných 

poměrových ukazatelů a souhrnnými indexy.   

• Rozdělit aktiva na provozně potřebná, která slouží k hlavnímu provozu podniku, 

a na ta nepotřebná, která musí být oceněna samostatně.  

• Analyzovat a prognózovat generátory hodnoty, které v sobě zahrnují plán tržeb, 

provozní ziskovou marži, investice do pracovního kapitálu a investice do 

dlouhodobého majetku. 

• Na základě generátorů hodnoty stanovit předběžné ocenění podniku. 

• Vypracovat finanční plán, který zahrnuje plánovanou rozvahu, výkaz zisku a 

ztráty a výkaz o peněžních tocích. 

• Stanovit průměrné vážené náklady na kapitál, které v sobě obsahují jednak 

výpočet nákladů na cizí kapitál, tak i výpočet nákladů na vlastní kapitál.  

• Podrobit zkoumání výslednou hodnotu podniku Kovo HB, s. r. o. zjištěnou 

pomocí výnosových metod na základě změn vybraných původních parametrů.   
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1 Teoretická východiska práce 

První část této diplomové práce obsahuje základní definice a skutečnosti, které jsou 

nezbytné pro správné ocenění podniku. Kapitola tak obsahuje samotné vymezení pojmu 

podnik. Dále popisuje hodnoty a kategorie podniku, vymezuje strategickou a finanční 

analýzu a samotný postup ocenění.  

  

1.1 Podnik jako předmět ocenění 

Pojem podnik lze chápat: 

• z hlediska právního, jako obchodní závod, který definuje nový občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb., v § 502 jako „organizovaný soubor jmění, který 

podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se 

za to, že závod tvoří vše, co zpravidla souží k jeho provozu.“ 

• z ekonomického hlediska, jako funkční celek, jehož základním cílem je 

dosahování zisku. (Mařík a kol., 2011) 

 

Mařík a kol. (2011) doplňuje výše uvedené skutečnosti navíc o závazky všeho druhu, 

které jsou součástí podnikání a v rámci procesu samotného ocenění by měly být brány v 

úvahu.  

1.2 Hodnota podniku 

Hodnota podniku představuje očekávané budoucí příjmy, které jsou převedeny neboli 

diskontovány na jejich současnou hodnotu. Proto musí být splněn předpoklad 

neomezeného trvání neboli určitá víra v budoucnost podniku, kterou lze vyjádřit 

v penězích. Hodnota podniku tak není objektivní vlastností podniku, neboť je založena 

na budoucím vývoji. Jedná se spíše o určitý odhad samotného oceňovatele. Hodnotu 

podniku tedy vedle oceňovatele ovlivňuje i samotný účel ocenění. Ten může souviset 

s vlastnickými změnami (koupě či prodej podniku, fúze, rozdělení společnosti atd.) 

nebo nemusí souviset s vlastnickými změnami (přeměna právní formy společnosti, 

rozhodnutí mezi sanací a likvidací podniku atd.). (Mařík a kol., 2011) 
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1.2.1 Hladiny hodnoty podniku  

Dle Maříka a kol. (2011) rozlišujeme: 

• hodnotu brutto, která představuje hodnotu podniku jako celku. Zahrnuje tedy 

veškerý majetek, včetně závazků podniku. Obsahuje hodnotu jak pro vlastníky, 

tak i pro věřitele a ostatní investory.  

• hodnotu netto, která reprezentuje ocenění na úrovni vlastního kapitálu neboli 

vlastních zdrojů financování. Jedná se tedy o hodnotu, jež je očištěná o závazky 

podniku a je přidělená vlastníkům.  

 

1.2.2 Kategorie hodnoty podniku 

Mezi základní kategorie hodnoty podniku lze dle Maříka a kol. (2011) zařadit zejména:  

1. tržní, 

2. subjektivní, 

3. objektivizovanou hodnotu a 

4. přístup dle Kolínské školy. 

 

Tržní hodnota (angl. market value) dle Mezinárodních oceňovacích standardů 

přestavuje odhadovanou částku, za kterou by se majetek měl k datu ocenění převést, a 

to mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci za běžných 

podmínek. To znamená po řádném uvedení na trh, kde obě strany jednají vědomě, 

rozumně a bez donucení. (IVSC, 2016) 

 

Subjektivní hodnota, též investiční (angl. investment value), prezentuje již hodnotu, 

kterou je ochoten zaplatit konkrétní kupující. Investiční hodnota majetku tak může být 

nižší, ale i vyšší než tržní hodnota. (IVSC, 2016; Mařík a kol., 2011) 

 

Objektivizovaná hodnota představuje hodnotu, která je pokládána za nejméně spornou 

a obecně tedy nejvíce přijatelnou. Objektivizovanou hodnotu nelze zaměňovat 

s objektivní hodnotou, neboť hodnota podniku není objektivní vlastností a tudíž 

neexistuje. (Mařík a kol., 2011) 
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Objektivizovaná hodnota 
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Objektivizovanou hodnotu, jak uvádí Mařík a kol. (2011, s. 27), podle německých 

oceňovacích standardů definujeme jako „typizovanou a jinými subjekty 

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

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

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

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

na hodnotu podniku.“ (Mařík a kol., 2011) 

 

Obrázek níže prezentuje koncepci objektivizované hodnoty ve vztahu k investiční 

hodnotě. V prvním stupni objektivizovaná hodnota zohledňuje pouze všeobecně 

uznávané skutečnosti, jež jsou podstatné k datu ocenění. V druhém stupni poté bere 

v úvahu obecně známá fakta týkající se budoucnosti, jejichž působení však nemusí být 

jednoznačné. Subjektivní očekávání může zohledňovat až v posledním stupni. (Mařík a 

kol., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Vztah objektivizované hodnoty a investiční hodnoty 

(Zdroj: upraveno dle lit. Mařík a kol., 2011, s. 29) 

 

Kolínská škola představuje určitý komplexní přístup, jelikož spojuje všechny již 

zmíněné přístupy. Kolínská škola vychází z předpokladu, že ocenění nemá význam 

přizpůsobovat jednotlivým podnětům, ale obecným funkcím ocenění, mezi které 

zahrnuje:  

• funkci poradenskou,  

• rozhodčí,  

• argumentační,  

• komunikační a  

• funkci daňovou. (Mařík a kol., 2011) 
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Výnosové metody
•metoda kapitalizovaných čistých výnosů

•metoda diskontovaných peněžních toků

•metoda ekonomické přidané hodnoty

•kombinované výnosové metody

Tržní metody
•ocenění na základě tržní kapitalizace

•ocenění na základě srovnatelných podniků

•ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu

•ocenění na základě srovnatelných transakcí

•ocenění na základě odvětvových multiplikátorů

Mejetkové metody
•účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen

•substanční hodnota na principu reprodukčních cen

•substanční hodnota na principu úspory nákladů

•likvidační hodnota

•majetkové ocenění na principu tržních hodnot

1.3 Postup při oceňování podniku 

Postup ocenění podniku je nutné vždy přizpůsobovat konkrétním podmínkám. Obecně 

lze však uvést následující postup:  

• sběr vstupních informací; 

• analýza získaných informací, která zahrnuje tvorbu strategické a finanční 

analýzy. Výsledkem by mělo být zjištění, zda je podnik finančně zdravý a 

schopen dlouhodobě přežít; 

• rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná; 

• analýza a následná prognóza generátorů hodnoty; 

• předběžné ocenění vyplývající z generátorů hodnoty; 

• sestavit finanční plán; 

• výběr metody ocenění a samotná realizace ocenění. (Mařík a kol., 2011) 

 

1.4 Metody pro finanční ocenění podniku 

Ke stanovení výsledné hodnoty ocenění podniku se používají dvě či více oceňovacích 

metod zároveň, aby byla zajištěna správnost závěrů. Volba metod musí především 

záviset na účelu samotného ocenění. (Kislingerová, 2001) Základní metody pro ocenění 

podniku lze rozdělit do třech skupin, dle obrázku uvedeného níže.   

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Základní metody pro ocenění podniku 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Mařík a kol., 2011, s. 37) 
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V této diplomové práci je dále věnovaná pozornost pouze metodě diskontovaných 

peněžních toků a ekonomické přidané hodnotě. Tyto dvě metody spadají do výnosových 

metod, pro které je typické, že hodnota statku (podniku) je určena očekávaným užitkem 

(výnosem) pro jeho držitele. Z hlediska teorie je nejsprávnější očekávané užitky vyjádřit 

peněžním příjmem, který plyne z oceňovaného podniku. (Mařík a kol., 2011) 

 

1.5 Strategická analýza 

Strategická analýza představuje klíčovou roli při oceňování podniku, při které se 

rozkládá celek na jednotlivé části. Jejím nejdůležitějším úkolem je určit celkový 

výnosový potenciál oceňovaného podniku. Ten je ovlivňován:  

• vnějším potenciálem, jež představuje šance a rizika, které souvisejí s daným 

prostředím, ve kterém podnik působí.  

• vnitřním potenciálem, který zahrnuje souhrn silných a slabých stránek 

oceňovaného podniku s důrazem na odhalení, zda podnik disponuje nějakou 

podstatnou konkurenční výhodou, případně výhodami. Jedná se o to, jak je 

podnik schopen čelit hrozbám a konkurenci a využít šance pocházející 

z vnějšího prostředí. (Mařík a kol., 2011) 

 

1.5.1 Postup strategické analýzy 

Dle Maříka a kol. (2011) lze uvést základní postup strategické analýzy: 

1. analýza a prognóza relevantního trhu neboli vnějšího potenciálu, 

2. analýza vnitřního potenciálu a související konkurence podniku, 

3. prognóza tržeb oceňovaného podniku. 

 

Analýza vnějšího potenciálu 

Prvním krokem je určit relevantní trh, na kterém se oceňovaný podnik pohybuje 

z hlediska:  

• produktu, který nabízí, 

• území,  

• zákazníků a 

• konkurentů. 



18 

 

Dále je nutno získat základní data o vymezeném trhu, analyzovat jeho atraktivitu a 

stanovit prognózu jeho dalšího vývoje. (Mařík a kol., 2011) 

 

Analýza vnitřního potenciálu a konkurenční síly 

Tato analýza se zaměřuje na míru, s jakou je podnik schopen využít šance plynoucí 

z rozvoje trhu, a na míru, s jakou je oceňovaný podnik schopen ustát konkurenci a 

případné hrozby vyplývající z daného podnikatelského prostředí. Zjištěné závěry této 

analýzy je nutné promítnout do posouzení perspektivnosti podniku, odhadu tržního 

podílu podniku včetně jeho vývoje a obsahu diskontní sazby a jiných částí ocenění, 

které zahrnují riziko podniku. (Mařík a kol., 2011) 

 

Prognóza tržeb 

Výsledkem předcházejících analýz je prognóza růstu tržeb oceňovaného podniku, které 

je vyjádřeno jako součin růstu trhu s růstem tržního podílu podniku. Takto stanovené 

tempo růstu tržeb je nutné porovnat a testovat jeho reálnost v souvislosti s dosavadním 

růstem tržeb zjištěným za minulá období a jeho extrapolací. V situaci, kdy se tempa 

růstu tržeb výrazně liší je nezbytné tuto odlišnost objasnit, případně provést korekci. 

Obrázek na následující straně vystihuje celý postup stanovení prognózy tržeb. (Mařík a 

kol., 2011) 
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Obrázek 3: Postup stanovení prognózy růstu tržeb 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Mařík a kol., 2011, s. 94) 

 

1.6 Finanční analýza 

Autoři definují finanční analýzu různě:  

• Podle Růčkové (2015, s. 9) „představuje systematický rozbor získaných dat, 

která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě 

zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích 

finančních podmínek.“ 

• Sedláček (2011, s. 3) ji přirovnává k metodě, která hodnotí finanční hospodaření 

podniku „při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou 

navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty 

a určuje se jejich vývoj. “ 
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• Dle Marka a kol., (2009, s. 185) „představuje proces vyšetřování a vyvozování 

závěrů z výsledků finančního hospodaření minulých nebo budoucích období 

určité osoby včetně zjišťování jeho slabých a silných stránek, testování 

jednotlivých finančních parametrů a ověřování jejich skutečné vypovídací 

schopnosti.“ 

 

Podstata finanční analýzy v rámci oceňování podniku je: 

1. prověřit finanční zdraví podniku, 

2. zformulovat základ pro finanční plán. (Mařík a kol., 2011) 

 

1.7 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

V prvé řadě je důležité definovat:   

• provozně potřebná aktiva, jež jsou ta aktiva, která v podniku slouží k výkonu 

hlavnímu provozu podniku. Každý podnik tak musí disponovat určitou výší a 

strukturou těchto aktiv včetně patřičných kapacitních rezerv.  

• provozně nepotřebná aktiva, která zahrnují všechna ostatní aktiva a měla by 

být oceňována samostatně. (Mařík a kol., 2011) 

 

K nejčastějším provozně nepotřebným aktivům dle Maříka a kol. (2011) patří: 

• vyšší stavy peněžních prostředků, než jsou pro fungování provozu nutné,  

• dlouhodobý finanční majetek, který podnik vlastní pro dlouhodobé uložení 

peněz a zároveň nemá spojitost se základní činností podniku,   

• nemovitosti, které nejsou využívány při základním provozu podniku,  

• nedobytné pohledávky, které jsou v účetních výkazech stále vykazovány,  

• pohledávky, jež nemají vazbu na hlavní činnost podniku, 

• nadbytečné a nepotřebné zásoby, stroje apod.  

 

1.7.1 Provozně nutný investovaný kapitál 

Po rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná přichází na řadu vyčíslení kapitálu, 

který byl investován do provozně nutných aktiv během minulých let. V rámci oceňování 
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podniku se takto vypočtená veličina nazývá provozně nutný investovaný kapitál. Jeho 

výše se stanoví jako: „součet provozně nutného dlouhodobého majetku a provozně 

nutného (upraveného) pracovního kapitálu“ (Mařík a kol., 2011, s. 123). Výpočet 

provozně nutného upraveného pracovního kapitálu zobrazuje tabulka 1.  

 

Tabulka 1: Postup výpočtu provozně nutného upraveného pracovního kapitálu 

krátkodobý finanční majetek 

+ zásoby 

+ pohledávky 

provozně nutná oběžná aktiva 

-  neúročené závazky (krátkodobé) 

   (závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, státu atd.) 

+ ostatní aktiva  

-  ostatní pasiva  

= provozně nutný upravený pracovní kapitál 

Pozn.: všechny uvedené veličiny se započítávají pouze v provozně nutném rozsahu 

(Zdroj: upraveno dle lit. Mařík a kol., 2011, s. 132 a s. 169) 

 

1.7.2 Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Mařík a kol. (2011, s. 123) definují korigovaný výsledek hospodaření jako „výsledek 

hospodaření generovaný provozně nutným investovaným kapitálem.“ Při jeho výpočtu 

je vhodné vycházet z provozního výsledku hospodaření, čímž se automaticky vyloučí 

mimořádný výsledek hospodaření, který se do výpočtu nezahrnuje. Do provozního 

výsledku hospodaření se zahrnují finanční výnosy a náklady, které plynou z provozně 

nutného majetku a naopak se vylučují výnosy a náklady, které nesouvisejí s provozně 

nutným majetkem. Přehled úprav shrnuje následující tabulka.  

 

Tabulka 2: Postup výpočtu korigovaného provozního výsledku hospodaření 

Provozní výsledek hospodaření (z výsledovky) 

-  Provozní výnosy jednorázové (nesouvisející s provozním majetkem) 

+ Provozní náklady jednorázové (nesouvisející s provozním majetkem) 

+ Výnosy z finančních investic a výnosové úroky (z provozně nutného majetku) 

-  Finanční náklady (z provozně nutného majetku) 

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření (KPVH) 

(Zdroj: upraveno dle lit. Mařík a kol., 2011, s. 174) 
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1.8 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Pojem generátory hodnoty definuje Mařík a kol. (2011, s. 125) jako „soubor několika 

základních podnikohospodářských veličin, které ve svém souhrnu určují hodnotu 

podniku.“  

 

Mezi základní generátory hodnoty lze dle Maříka a kol. (2011) zařadit (viz následující 

obrázek):  

• tržby a jejich růst, 

• marže korigovaného provozního zisku,  

• investice do pracovního kapitálu,  

• investice do dlouhodobého provozně nutného majetku,  

• diskontní sazba,  

• způsob financování (velikost cizího kapitálu), 

• doba, po kterou předpokládáme generování pozitivního peněžního toku (doba 

existence podniku).  

 

 

Obrázek 4: Generátory hodnoty 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Mařík a kol., 2011, s. 125) 
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1.8.1 Tržby 

Plánování budoucích tržeb je výsledkem strategické analýzy viz kapitola 1.5 Strategická 

analýza. Zjištěné výsledky ze strategické analýzy však představují předpokládaný plán 

tržeb v závislosti na vývoji tržních podmínek. Proto je vhodné tyto výsledky korigovat 

v závislosti na konkrétních kapacitních možnostech podniku, které představují 

omezující podmínku. (Mařík a kol., 2011) 

 

1.8.2 Provozní zisková marže 

Dalším významným generátorem hodnoty je provozní zisková marže. Její výpočet lze 

znázornit následujícím vztahem (Mařík a kol., 2011):  

 

Provozní zisková marže =
KPVH před daněmi

tržby
. 

 

Z praktického hlediska je doporučeno v čitateli použít korigovaný provozní výsledek 

hospodaření před odpočtem odpisů, neboť ty je vhodné analyzovat a plánovat až 

v rámci dalšího generátoru hodnoty, kterými jsou investice do dlouhodobého majetku. 

(Mařík a kol., 2011) 

 

Mařík a kol. (2011) doporučuje prognózovat provozní ziskovou marži dvěma 

nezávislými postupy (shora a zdola), které je následně vhodné mezi sebou slaďovat do 

té doby, než výsledky obou prognóz budou shodné. 

 

Prognóza ziskové marže shora představuje základní postup. Vychází se z vypočteného 

korigovaného provozního výsledku hospodaření před daní a odpisy za minulé období, 

ze kterého se v procentním vyjádření odvodí minulá zisková marže. Minulou ziskovou 

marži, včetně faktorů, které na ni působí, je nutno podrobit analýze související 

s konkurenční pozicí podniku a odhadnout tak jejich budoucí vývoj. V posledním kroku 

se dopočítá budoucí KPVH jako součin prognózovaných tržeb a odhadnuté ziskové 

marže. (Mařík a kol., 2011) 
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Prognóza ziskové marže zdola vychází z prognózy hlavních provozních nákladových 

položek a výnosů. Z rozdílu mezi výnosy a náklady se určí korigovaný provozní zisk, ze 

kterého se dopočte s využitím prognózovaných tržeb zisková marže. (Mařík a kol., 

2011) 

 

1.8.3 Pracovní kapitál 

Postup výpočtu pracovního kapitálu pro účely ocenění je uveden v tabulce 1 této 

diplomové práce. Oproti vzorci, který se používá ve finanční analýze, obsahuje zásadní 

dvě modifikace:  

1. započítávají se pouze veličiny v provozně nutném rozsahu, 

2. od oběžných aktiv se odčítá neúročený cizí kapitál, namísto krátkodobého cizího 

kapitálu. (Mařík a kol., 2011) 

 

V rámci ocenění je nutné dále vyčíslit koeficient náročnosti růstu tržeb na pracovní 

kapitál dle následujícího vztahu (Mařík a kol., 2011):  

𝑘𝑤𝑐 =
∆𝑊𝐶

∆𝑋
, 

kde:  ∆𝑊𝐶  přírůstek pracovního kapitálu, 

 ∆𝑋  přírůstek tržeb. 

 

1.8.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Investicemi do dlouhodobého majetku se rozumí investice do majetku, který je 

provozně nutný. Plánování investiční náročnosti představuje nejobtížnější část v rámci 

generátorů hodnoty, neboť vývoj investic není plynulý, a tudíž nelze použít extrapolaci. 

Vhodný přístup představuje analýza využití provozně nutného dlouhodobého majetku 

ve vztahu k tržbám. (Mařík a kol., 2011) 

 

Koeficient náročnosti růstu tržeb na investice netto (Mařík a kol., 2011): 

𝑘𝐷𝑀𝑛 =
∆𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛ě 𝑛𝑢𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢

∆𝑡𝑟ž𝑒𝑏
, 
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kde koeficient je vhodné spočítat za co nejdelší časové období a zároveň je doporučeno 

jeho výsledky porovnat s podniky působícími ve stejném oboru podnikání.   

 

1.8.5 Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty 

Na základě zjištěných generátorů hodnoty lze stanovit první odhad hodnoty podniku.  

Tento odhad je založen na principu peněžních toků a je dán vztahem (Mařík a kol., 

2011): 

 

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

𝑖 − 𝑔
, 

kde: 𝑋  velikost tržeb za zboží a vlastní výrobky, 

 𝑔  tempo růstu tržeb,  

 𝑟𝑍𝑃𝑥  provozní zisková marže z KVH, 

 𝑑  sazba daně z KVH, 

 𝑘𝑊𝐶   koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu,  

 𝑘𝐷𝑀𝑛  koeficient náročnosti růstu tržeb na růstu dlouhodobého majetku, 

 𝑡  rok, 

 𝑖 diskontní sazba. 

  

1.9 Finanční plán 

Při ocenění podniku výnosovou metodou je dalším krokem sestavení komplexního 

finančního plánu, který je tvořen plánovanou rozvahou, výsledovkou a výkazem o 

peněžních tocích. (Mařík a kol., 2011) 

 

Po provedené analýze a prognóze generátorů hodnoty jsou naplánovány následující 

podstatné položky, které významně ovlivňují hodnotu oceňovaného podniku:  

• tržby z prodeje výrobků,  

• zisková marže včetně provozního zisku, 

• provozní náklady, 

• zásoby, pohledávky a závazky,  

• plánovaná výše investic do dlouhodobého majetku. (Mařík a kol., 2011) 
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Výše uvedené položky tvoří základ finančního plánu. Ten je ovšem nutno doplnit. 

V prvé řadě o plán financování, který zahrnuje předpokládané budoucí splátky úvěrů, 

navýšení úvěrů nebo změnu výše vlastního kapitálu. Dále ho je vhodné doplnit o 

plánované hodnoty méně významných položek výnosů, nákladů nebo o pravidelně se 

opakující pohledávky a závazky. Zahrnout by se měly i položky, které nesouvisejí 

přímo s hlavním provozem podniku. Příkladem může být plánovaný prodej 

nepotřebného majetku, včetně souvisejících zisků. Obsahem finančního plánu by měly 

být i plánované podíly na zisku. (Mařík a kol., 2011)  

 

Postup sestavení finančního plánu, včetně souvisejících vazeb mezi jednotlivými kroky, 

dílčími plány a výkazy, zobrazuje obrázek na následující straně.  
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Obrázek 5: Postup sestavení finančního plánu 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Mařík a kol., 2011, s. 152) 
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1.10 Metoda diskontovaných peněžních toků 

Tato metoda představuje základní metodu ze skupiny výnosových metod, neboť přesně 

splňuje teoretickou definici hodnoty: „peněžní toky jsou reálným příjmem a tedy 

reálným vyjádřením užitku z drženého statku (podniku)…“ (Mařík a kol. 2011, s. 164). 

 

Metoda diskontovaných peněžních toků (dále pouze metoda DCF) se vyskytuje ve třech 

podobách v závislosti na zvolené technice výpočtu: 

1. metoda DCF entity (angl. Entity approach); 

2. metoda DCF equity (angl. Equity approach); 

3. metoda DCF APV (angl. Adjusted present value). 

Výsledkem všech výše uvedených metod je vyčíslení hodnoty vlastního kapitálu. 

(Mařík a kol. 2011) 

 

Výpočet při využití metody DCF entity se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku se 

diskontují peněžní toky, které byly k dispozici jak vlastníkům, tak věřitelům. 

Výsledkem prvního kroku je celková hodnota podniku neboli hodnota brutto. V druhém 

kroku se od hodnoty brutto odečte hodnota cizího kapitálu ke dni ocenění, čímž se získá 

hodnota netto, která představuje již zmíněnou hodnotu vlastního kapitálu. (Mařík a kol. 

2011)  

 

Při použití metody DCF equity se hodnota vlastního kapitálu (hodnota netto) vypočte 

diskontováním peněžních toků, které byly k dispozici již pouze vlastníkům podniku. 

(Mařík a kol. 2011)  

 

Výpočet u metody DCF APV se dělí opět do dvou kroků. V prvním kroku se stanoví 

hodnota brutto jako součet hodnoty podniku při nulovém zadlužení a současné hodnoty 

daňových úspor z úroků. Ve druhém kroku se obdobně jako u metody DCF entity 

odečte hodnota cizího kapitálu a získá se tak hodnota vlastního kapitálu (hodnota netto). 

(Mařík a kol. 2011)  
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1.10.1 Vymezení peněžních toků 

Po sestavení finančního plánu jsou k dispozici prognózované peněžní toky skládající se 

z provozního, investičního a finančního toku. Toto vymezení peněžních toků však není 

pro ocenění podniku přímo využitelné. Pro samotné ocenění je nutné určit tzv. volné 

peněžní toky (angl. free cash flow). Volný peněžní tok zde představuje sumu peněz, 

kterou je možno z podniku vzít, aniž by to narušilo jeho budoucí vývoj.  Volné peněžní 

toky tak představují peněžní prostředky, které jsou k dispozici vlastníkům na výplatu 

dividend a věřitelům na splácení úvěrů a úroků. Konkrétně u metody DCF entity se 

používá označení peněžní toky do firmy (angl. free cash flow to firm), nebo peněžní 

toky pro vlastníky a věřitele. (Mařík a kol. 2011) 

 

Základem pro výpočet volného peněžního toku je samotná produkce peněz v podniku, 

kterou prezentuje provozní peněžní tok. Od toho je nutné odečíst investice, které zajistí 

tvorbu peněžních prostředků i v budoucnosti. Zjednodušený přehled výpočtu zobrazuje 

tabulka 3. (Mařík a kol. 2011) 

  

Tabulka 3: Výpočet volného peněžního toku 

1. + KPVH před daněmi (KPVHD) 

2. - upravená daň z příjmů (KPVHD * daňová sazba) 

3. = KPVH po daních (KPVH) 

4. + odpisy 

5. + ostatní náklady započtené v provozním VH, které nejsou výdaji v běžném období 

6. = předběžný peněžní tok z provozu 

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

8. - investice do dlouhodobého majetku (provozně nutného) 

9. = VOLNÝ PENĚŽNÍ TOK (FCF) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Mařík a kol., 2011, s. 170) 

 

Investice pro výpočet FCFF 

Realizovány by měly být pouze ty investice, které zajistí kladnou čistou současnou 

hodnotu. Pro výpočet FCFF jsou uvažovány investice na úrovni brutto. Ty obsahují 

veškeré investiční výdaje bez ohledu na to, zda budou vynaloženy na obnovu majetku, 

nebo rozšíření podnikové činnosti. Činitelem, který rozděluje investice na tyto dvě části 

je výše odpisů v daném roce. Investice, které dosahují výše ročních odpisů představují 

obnovovací část. Zbytek, který přesahuje výši ročních odpisů, připadá na rozšíření a 

označuje se jako investice netto. (Mařík a kol. 2011) 
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Mařík a kol. (2011) popisuje tento vztah jako:  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 = 𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜. 

 

Pro výpočet investic uvádí Mařík a kol. (2011) následující vztahy: 

𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑡 = 𝐾𝑡 −  𝐾𝑡−1, 

𝐼𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑡 = 𝐾𝑡 −  𝐾𝑡−1 + 𝑂𝑡, 

kde:  𝐼 investice do provozně nutného investovaného kapitálu v roce t, 

 𝐾𝑡 provozně nutný investovaný kapitál ke konci roku t, 

 𝑂𝑡 odpisy v roce t. 

 

Technika propočtu hodnoty podniku 

Stanovení hodnoty podniku metodou DCF entity probíhá ve dvou krocích:  

1. Určení celkové hodnoty podniku, za kterou je považována výnosová hodnota 

investovaného kapitálu. Ta se určí diskontováním peněžních toků, které plynou 

pouze z hlavního provozu podniku. Získaná hodnota tedy nezahrnuje investice 

do majetku, který není provozně potřebný, ani výnosy a náklady s tímto 

majetkem související.  

2. Výpočet výnosové hodnoty vlastního kapitálu. Nejprve se celková hodnota 

provozu sníží o úročený cizí kapitál k datu ocenění a v závěrečném kroku se 

přičte hodnota neprovozních aktiv k datu ocenění. (Mařík a kol., 2011) Popsané 

vztahy znázorňuje následující obrázek. 

 

 

Obrázek 6: Stanovení hodnoty metodou DCF entity 

(Zdroj: převzato z lit. Mařík a kol. 2011, s. 177) 
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Hodnota podniku je dána vztahem (Mařík a kol., 2011):  

𝐻𝑏 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
,

𝑛

𝑡=1

 

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

 𝑖 diskontní sazba, 

 𝑛 počet let předpokládané existence podniku. 

 

Východiskem pro parametr 𝑛 je nekonečně dlouhá existence podniku (předpoklad 

„going concern“). Naplánovat peněžní toky pro jednotlivé roky v tak dlouhém období je 

však zpravidla nemožné. Odborná literatura spatřuje možné řešení v tzv. dvoufázové 

metodě.   

 

Podstatou dvoufázové metody je rozdělení budoucího období na dvě fáze. První fáze 

zahrnuje období, v němž lze určit prognózu volného peněžního toku pro nejbližší 

jednotlivé roky. Druhá fáze poté začíná koncem první fáze a pokračuje až do 

nekonečna. Hodnota druhé fáze se označuje pojmem pokračující hodnota, která má 

podobu současné hodnoty očekávaných peněžních toků během druhé fáze. Obsah 

dvoufázové metody je znázorněn v následujícím obrázku. (Mařík a kol., 2011) 

 

 

Obrázek 7: Dvoufázová metoda 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Mařík a kol., 2011, s. 178) 
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Hodnota podniku dle dvoufázové metody se určí jako (Mařík a kol., 2011):  

𝐻𝑏 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
+  

𝑃𝐻

(1 + 𝑖)𝑇

𝑇

𝑡=1

 , 

kde: 𝑇 délka trvání první fáze v letech, 

 𝑃𝐻 pokračující hodnota, 

 𝑖 diskontní sazba na úrovni WACC. 

 

Pokračující hodnotu lze dle Maříka a kol. (2011) stanovit pomocí:  

• Gordonova vzorce; 

• Parametrického vzorce. 

 

Gordonův vzorec vychází z předpokladu stabilního a trvalého růstu volného peněžního 

toku během druhé fáze. Pokračující hodnota je pak stanovena jako současná hodnota 

nekonečně dlouhé a rostoucí časové řady volných peněžních toků ve druhé fázi.  

 

Výpočet pokračující hodnoty dle Gordonova vzorce (Mařík a kol., 2011): 

𝑃𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑢𝑗í𝑐í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 𝑇 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1

𝑖 − 𝑔
, 

kde:  𝑇 poslední rok prognózy, 

 𝑖 diskontní sazba, 

 𝑔 předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během druhé fáze, 

současně musí platit podmínka:  𝑖 > 𝑔.  

 

Odhad volného peněžního toku pro první rok druhé fáze, v případě, že poslední rok 

první fáze neobsahoval mimořádné události, se vypočte ze vztahu (Mařík a kol., 2011):    

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1 =  𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇 ∗ (1 + 𝑔). 

 

Parametrický vzorec je založen na faktorech (generátorech) tvorby hodnoty podniku. 

Mezi ně patří tempo růstu korigovaných provozních výsledků hospodaření, které jsou 

sníženy o upravené daně a dále hodnota očekávané rentability nových čistých investic, 

jež zahrnují investice do provozně nutného dlouhodobého majetku a pracovního 

kapitálu. (Mařík a kol., 2011) 
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Rentabilita investic je odvozena z rentability investovaného kapitálu (Mařík a kol., 

2011): 

𝑟𝑘 =  
𝐾𝑃𝑉𝐻𝑡

𝐾𝑡−1
, 

𝑟𝑖 =  
𝐾𝑃𝑉𝐻𝑡 −  𝐾𝑃𝑉𝐻𝑡−1

𝐾𝑡−1 −  𝐾𝑡−2
, 

kde:  𝑟𝑘  rentabilita investovaného kapitálu, 

 𝑟𝑖  rentabilita čistých investic, 

𝐾𝑃𝑉𝐻 korigovaný provozní zisk po upravených daních, 

 𝐾 provozně nutný investovaný kapitál. 

 

Výpočet pokračující hodnoty dle Parametrického vzorce (Mařík a kol., 2011):  

𝑃𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑢𝑗í𝑐í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 =  
𝐾𝑃𝑉𝐻𝑇+1 ∗ (1 −

𝑔
𝑟𝑖

)

𝑖 − 𝑔
. 

1.10.2 Diskontní sazba 

V případě ocenění podniku metodou DCF entity je doporučeno stanovit diskontní sazbu 

na úrovni průměrných vážených nákladů na kapitál angl. weighted average cost of 

capital (WACC). Takto stanovená diskontní sazba se vztahuje jak ke kapitálu vlastnímu, 

tak i k tomu cizímu. Náklady kapitálu tak představují náklady ušlé příležitosti, neboť 

odráží očekávané příjmy investorů, které jim plynou z podniku při určité míře rizika. 

(Marek a kol., 2009) 

 

Výpočet WACC je dán vztahem (Maříková a Mařík, 2008): 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑛𝑐𝑘 ∗ (1 − 𝑑) ∗
𝐶𝐾

𝐾
+ 𝑛𝑉𝐾 ∗

𝑉𝐾

𝐾
, 

kde: 𝑊𝐴𝐶𝐶 průměrné vážené náklady kapitálu, 

𝑛𝑐𝑘 náklady na cizí kapitál, 

 𝑑 sazba daně z příjmů platná pro daný subjekt, 

 𝐶𝐾 tržní hodnota cizího kapitálu, 

 𝐾 celková tržní hodnota investovaného kapitálu, 

 𝑛𝑉𝐾 náklady na vlastní kapitál, 

 𝑉𝐾 tržní hodnota vlastního kapitálu. 
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Náklady na cizí kapitál 

Do cizího kapitálu se zahrnují bankovní úvěry, obligace, leasingové financování apod. 

Naopak se nezahrnují veškerá neúročená pasiva, kterými jsou například závazky vůči 

dodavatelům. (Mařík a kol., 2011) Nákladem cizího kapitálu je úrok, který je podnik 

povinen ze zapůjčeného kapitálu platit svým věřitelům. Jelikož nákladové úroky 

představují daňově uznatelnou položku snižující základ daně jsou náklady cizího 

kapitálu sníženy právě o tuto daňovou úsporu. (Režňáková, 2012) 

 

Náklady na vlastní kapitál 

Tyto náklady jsou dány výnosovým očekáváním daných investorů v souvislosti 

s alternativní investicí a podstupovaným rizikem. Pro stanovení nákladů na vlastní 

kapitál existuje celá řada metod. Mezi základní a v praxi nejpoužívanější metodu patří 

model oceňování kapitálových aktiv angl. capital asset pricing model (CAPM). (Mařík a 

kol., 2011) 

 

Model CAPM obsahuje důležité prvky, mezi které dle Maříka a Maříkové (2008, s. 

115) patří „tzv. přímka cenných papírů, která odvozuje střední očekávanou výnosnost 

cenného papíru od očekávané bezrizikové výnosnosti a průměrné prémie za riziko na 

kapitálovém trhu.“  

 

Pro očekávanou průměrnou výnosnost cenného papíru platí (Maříková a Mařík, 2008): 

𝐸(𝑅𝐴) = 𝑟𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓] ∗ 𝛽𝐴, 

 

 prémie za tržní riziko 

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

 𝑟𝑓 bezriziková výnosnost, 

 𝐸(𝑅𝑚) střední očekávaná výnosnost kapitálového trhu, 

 𝛽𝐴 koeficient beta cenného papíru A. 

 

Bezriziková výnosnost vychází z aktuální výše výnosnosti dlouhodobých státních 

dluhopisů, které mají dobu do splatnosti deset a více let. Prémie za tržní riziko 

kapitálové trhu je dána rozdílem mezi dlouhodobou výnosností na kapitálovém trhu a 
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bezrizikovou výnosností. Koeficient beta představuje jediný činitel, který se váže přímo 

k oceňovanému podniku. Jeho výši lze odhadnout třemi způsoby:  

1. z minulého vývoje koeficientu beta,  

2. pomocí analýzy působících faktorů, 

3. pomocí metody analogie. (Maříková a Mařík, 2008) 

 

Nejjednodušší způsob představuje metoda analogie, která může vycházet jednak 

z hodnoty beta podobných podniků nebo přesněji z průměrných hodnot beta za daný 

obor či odvětví. Výpočet koeficientu beta po zohlednění konkrétního zadlužení je 

následující (Maříková a Mařík, 2008):  

𝛽𝑧 = 𝛽𝑛 ∗ (1 + (1 − 𝑑) ∗
𝐶𝐾

𝑉𝐾
), 

kde:  𝛽𝑧 𝛽 vlastního kapitálu u zadluženého podniku, 

 𝛽𝑛 𝛽 vlastního kapitálu při nulovém zadlužení, 

 𝑑 sazba daně z příjmů, 

 𝐶𝐾 cizí kapitál, 

 𝑉𝐾 vlastní kapitál. 

 

V situaci, kdy není k dispozici dostatek dat z kapitálového trhu, kde podnik působí, je 

vhodné základní model CAPM modifikovat. Jedná se zejména o použití dat z více 

vyspělého trhu, ze kterého jsou potřebná data k dispozici a o přidání rizikové přirážky 

konkrétní země. Upravená rovnice modelu CAPM pro výpočet nákladů na vlastní 

kapitál má poté podobu (Maříková a Mařík, 2008): 

𝑛𝑉𝐾 = 𝑟𝑓(𝑈𝑆𝐴) +  𝛽 ∗ 𝑅𝑃𝑇𝑈𝑆𝐴 + 𝑅𝑃𝑍, 

kde:  𝑛𝑉𝐾 odhad nákladů vlastního kapitálu, 

 𝑟𝑓 aktuální výnosnost dlouhodobých státních dluhopisů USA, 

 𝛽 odvětvové 𝛽 přenesené z amerického kapitálové trhu upravené o  

zadlužení podniku, 

 𝑅𝑃𝑇 riziková prémie kapitálového trhu USA, 

 𝑅𝑃𝑍 riziková prémie země. 
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Výpočet váhy jednotlivých složek kapitálu na celkovém kapitálu 

Výsledná kapitálová struktura musí být vyjádřena v tržních, nikoliv v účetních 

hodnotách. Zde nastává problém, neboť tržní ocenění vlastního kapitálu je až 

výsledkem samotného ocenění. Pro vyjádření kapitálu v tržních hodnotách slouží 

iterační postup. Ten vychází z odhadnuté cílové struktury (může se jednat i o účetní 

strukturu), ze které se vypočítají průměrné vážené náklady na kapitál a stanoví se 

hodnota podniku, z níž se zjistí nová výsledná struktura kapitálu. Celý postup se 

opakuje tak dlouho, dokud se zadaná struktura pro výpočet nerovná výsledné struktuře.  

Celá podstata výpočtu výsledné struktury kapitálu je zachycena v následujícím obrázku. 

(Mařík a kol., 2011) 

 

 

Obrázek 8: Iterační postup 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Mařík a kol., 2011, s. 211) 

 

Výchozí odhad struktury kapitálu (cílová nebo účetní struktura) 

Podle struktury kapitálu vypočítáme WACC. 

WACC použijeme jako diskontní sazbu a vypočítáme celkovou 

hodnotu podniku (Hb). Od ní odečteme hodnotu cizího kapitálu a 

získáme hodnotu vlastního kapitálu podniku (Hn) 

Zjistíme novou strukturu kapitálu z právě vypočítané tržní 

hodnoty brutto a netto. 

Rovná se podíl Hn a Hb struktuře kapitálu, která byla použita pro 

výpočet WACC, nebo je alespoň mezi nimi jen malý rozdíl? 

Výsledná struktura kapitálu je „skutečná“ tržní struktura. 

Celý výpočet 

budeme opakovat 

pro nově zjištěnou 

strukturu. 

ANO 

NE 
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1.11 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

Ekonomická přidaná hodnota (angl. economic value added – EVA) je ukazatel, který 

představuje čistý výnos z provozní činnosti podniku, jež je snížen o náklady kapitálu 

souvisejícího jak s vlastním, tak s cizím kapitálem. Výpočet ukazatele EVA je dán 

následujícím vztahem (Mařík a kol., 2011):  

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶, 

kde:  𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇provozní hospodářský výsledek po zdanění, 

(angl. net operating profit after tax) 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 průměrné vážené náklady kapitálu, 

 𝐶 investice do provozně nutných aktiv.  

 

Obdobně jako u metody DCF existuje metoda ve variantě entity, equity a APV. V této 

diplomové práci bude dále blíže specifikována pouze varianta ve formě entity, neboť 

bude dále využita v praktické části.  

 

Rozdíl mezi MVA a EVA je dle Maříka a kol. (2011, s. 296) následující: „EVA měří 

úspěch společnosti během minulého roku; MVA je pohled do budoucnosti, který odráží 

očekávání trhu ohledně perspektiv společnosti.“ 

 

Stanovení hodnoty podniku vychází z dvoufázové metody, kde druhá fáze představuje 

věčnou rentu ze stabilní EVA. Vzorec má tuto podobu (Mařík a kol., 2011): 

𝐻𝑛 = 𝑁𝑂𝐴0 + ∑(
𝐸𝑉𝐴𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑇

𝑡=1

) +
𝐸𝑉𝐴𝑇+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇
− 𝐷0 + 𝐴0, 

 

 

 

kde:  𝐻𝑛 hodnota vlastního kapitálu podniku (hodnota netto), 

 MVA tržní přidaná hodnota (angl. market value added), 

 𝑁𝑂𝐴 čistá operační aktiva, 

 𝐷0 hodnota úročených dluhů k datu ocenění, 

 𝐴0 ostatní neoperační aktiva k datu ocenění.  

MVA 

(současná hodnota budoucích EVA) 
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2 Představení podniku a jeho analýza 

 

2.1 Představení podniku 

Pro účel této diplomové práce byla vybraná česká společnost s názvem Kovo HB s.r.o. 

(dále pouze Kovo HB), která sídlí v obci Svratka. Tato společnost byla založena v roce 

1993 původně pod názvem Kovo-Lorenz a spol, s.r.o. k jejímuž přejmenování na 

současný název došlo v roce 2003. Společnost disponuje základním kapitálem ve výši 

100 tis. Kč a je každoročně zisková. (KovoHB, 2003 - 2016) 

 

Dle klasifikace Evropské unie spadá Kovo HB mezi středně velké podniky. Rozhodující 

skutečností pro toto zařazení je počet zaměstnanců, jež znázorňuje následující tabulka a 

dále výše ročního obratu nebo bilanční sumy. (EUROPA, 2014) 

 

Tabulka 4: Vývoj počtu zaměstnanců v podniku Kovo HB 

Průměrný počet zaměstnanců 

Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

71 80 89 95 85 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Zprávy nezávislého auditora, 2011 - 2015) 

 

Společnost Kovo HB je zaměřena na strojírenskou výrobu. Její původní výrobní 

program, který byl zaměřen na výrobu zboží pro domácnost a železářství je v současné 

době pouze okrajovou záležitostí. Nyní je hlavním výrobním programem společnosti 

Kovo HB zakázková výroba zahrnující:  

• lisování plechových komponentů pro široké spektrum zákazníků z oblasti 

automobilového a lehkého průmyslu; 

• výrobu lisovacích nástrojů pomocí soustružení, frézování, obrábění, vyvrtávání a 

broušení; 

• zámečnické a svářečské práce převážně z nerezových materiálů; 

• tryskání povrchu nerezových dílů pomocí skleněných kuliček v proudu vzduchu, 

což zajištuje sametově matný povrch; 

• pálení plechů pomocí CNC pálícího stroje využívající plazmový nebo 

kyslíkoacetylenový plamen; 

• 3D skenování součástí; 
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• povrchovou úpravu ocelových dílů technologií založenou na nanášení 

práškových plastů. (KovoHB, 2003 - 2016) 

 

Společnost Kovo HB musí z důvodu zvyšujícího se počtu zakázek, které realizuje i do 

zahraničí, rozšiřovat svoji výrobu, proto v roce 2013 zkolaudovala přístavbu výrobní 

haly a v roce následujícím zkolaudovala novou výrobní halu. Výroba je tak rozdělena 

do dvou výrobních hal na úsek nástrojárny, obrobny, lisovny a zámečnickou dílnu. Celé 

rozšíření výrobních prostorů stejně tak i nově vybudované školící centrum bylo 

spolufinancováno ze strukturálních fondů Evropské unie. (KovoHB, 2003 - 2016) 

 

Rozdělení výroby na jednotlivé úseky, včetně ostatních organizačních útvarů je 

znázorněno v následujícím obrázku zobrazující organizační strukturu společnosti Kovo 

HB.  

 

Obrázek 9: Organizační struktura podniku Kovo HB 

(Zdroj: vlastní zpracování dle KovoHB, 2016) 

 

Podnik Kovo HB zavedl a používá systém managementu kvality a životního prostředí 

v oboru:  

• návrh a vývoj lisovacích a tvářecích nástrojů, výlisků a výrobků, 

• tváření a lisování kovů, 

• svařované konstrukce, 

splňující normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. (KovoHB, 2003 - 2016)  

Jednatel 

Asistentka 

Ekonomika 

Ředitel 

Zástupce pro kvalitu 

Zástupce pro EMS Svářecí dozor 

Obchod Kontrola Výroba Zásobování TPV 

Sklad Zámečnická 

dílna 

Nástrojárna Obrobna Lisovna 
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2.2 Strategická analýza 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části této diplomové práce, smyslem strategické 

analýzy je určit celkový výnosový potenciál analyzovaného podniku. Ten se skládá 

z vnějšího a vnitřního potenciálu. (Mařík a kol., 2011) 

 

Tato podkapitola je tak rozdělena na analýzu obecného, oborového a vnitřního 

prostředí. Závěr této kapitoly je zaměřen na analýzu a prognózu relevantního trhu, 

zejména z hlediska velikosti tržního podílu oceňovaného podniku. 

 

2.2.1 Analýza obecného okolí 

Každý podnik je obklopen prostředím, ve kterém na něho působí vnější vlivy. Svojí 

činností nedokáže aktivně ovlivňovat působnost těchto vlivů. Proto by vedení podniku 

mělo neustále sledovat jejich stav, vývoj a aktivně se jim přizpůsobovat. Klíčové vlivy 

lze rozdělit do čtyř skupin: politické, ekonomické, sociální a technologické. Analýza 

zabývající se právě touto skupinou vlivů se označuje názvem PEST analýza a je v práci 

dále využita. (Fotr, 2012; Sedláčková a Buchta, 2006) 

 

Politické a legislativní faktory 

Oceňovaný podnik musí svoje působení přizpůsobit platné právní legislativě České 

republiky. Mezi ty základní patří například: živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., zákon 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů atd. 

Podstatné změny byly vyvolány vstupem České republiky do Evropské unie a to dne 1. 

5. 2004. Touto skutečností na oceňovaný podnik dopadají i vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, které se Česká republika zavázala dodržovat. Suverenitu mezinárodního práva 

upravuje Ústava ČR (1993) následovně: „stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného 

než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“  

 

S účinností od 1. 1. 2016 se na oceňovaný podnik bude vztahovat nová zákonná 

povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení k DPH. Jedná se o speciální daňové tvrzení, 

které se podává v elektronické podobě měsíčně, a to bez ohledu na to, zda je 
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zdaňovacím obdobím plátce měsíc nebo čtvrtletí. V případě nepodání kontrolního 

hlášení hrozí plátcům sankce. (Finanční správa, 2013 - 2017) 

 

Další podstatná změna souvisí se zákonem o evidenci tržeb, který nabyl účinnost dne 1. 

12. 2016. Tato zákonná úprava se oceňovaného podniku dotkne až v poslední čtvrté 

fázi. Oceňovaný podnik tak bude muset začít elektronicky evidovat tržby od 1. 6. 2018. 

(Finanční správa, 2016 - 2017) 

 

Zákonodárná moc v České republice náleží parlamentu. To, která politická strana je 

momentálně u moci, se odráží i v celkové politické stabilitě a celkovém hospodaření 

země. To je možné prezentovat například vývojem státního dluhu, který ukazuje tabulka 

níže. Z ní je patrné, že během sledovaných let docházelo k postupnému navyšování 

státního dluhu. Až v roce 2014 se podařilo státní dluh snížit. V roce 2016 by měl podíl 

státního dluhu na HDP ještě více klesnout, a to na 34,3 %. (ČTK, 2016) 

 

Tabulka 5: Vývoj státního dluhu České republiky 

 
Skutečnost 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Státní dluh (v mld. Kč) 999,8 1 178,2 1 344,1 1 499,4 1 667,6 1 683,3 1 663,7 1 673,0 

Dluh/HDP (v %) 24,9 30,0 34,0 37,2 41,1 41,1 38,6 36,7 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017b) 

 

Ekonomické faktory 

Charakterizují celkový stav ekonomiky pomocí makroekonomických ukazatelů. Proto je 

dále analyzován vývojový trend klíčových makroekonomických ukazatelů, které působí 

na činnost oceňovaného podniku. Analýza je doplněná o predikovaný vývoj 

jednotlivých ukazatelů, který stanovuje Ministerstvo financí ČR.  

 

Prvním ukazatelem je reálné HDP, které měří výkonost domácí ekonomiky. 

Ekonomický růst přispívá ke zvýšení spotřeby a investic. Podmiňuje tak příležitosti na 

trhu a naopak. Vývoj tohoto ukazatele v jednotlivých letech prezentuje tabulka na 

následující straně.   
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Tabulka 6: Vývoj reálného HDP 

HDP  
Skutečnost 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Reálné (v mld. Kč) 4 015 3 922 3 954 4 033 4 001 3981 4089 4275 

Růst (v %) 2,5 -4,1 2,3 2,0 -0,8 -0,5 2,7 4,5 

 

HDP  
Predikce 

2016 2017 2018 2019 

Reálné (v mld. Kč) 4 379 4 488 4 597 4 710 

Růst (v %) 2,4 2,5 2,4 2,4 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017b; MFČR, 2016) 

 

Z tabulky je patrný nejvýraznější propad ekonomiky v roce 2009. Důvodem propadu 

byla celosvětová hospodářská krize, která zasáhla i českou ekonomiku. V průběhu roku 

2011 se díky působící dluhové krizi v eurozóně ekonomický růst dále postupně 

zpomaloval a v následujících dvou letech došlo opět k ekonomickému poklesu. V letech 

2012 a 2013 je tak z tabulky zjevná ekonomická recese. Na tu měla vliv stále 

přetrvávající dluhová krize v eurozóně, ale především vnitřní příčiny, mezi které lze 

zařadit úsporné opatření vlády ve snaze ozdravit českou ekonomiku. V posledním 

čtvrtletí roku 2013 došlo ke zlepšení výkonosti ekonomiky, na kterém se z největší části 

podílelo zvýšení investic. Ty byly vyvolány v důsledku enormního zájmu firemní sféry 

o dlouhodobé úvěry. Tento záměr projevil taktéž i oceňovaný podnik Kovo HB, u 

kterého v tomto období došlo k výraznému navýšení dlouhodobých úvěrů konkrétně o 

125 %. Po dvou letech recese se v roce 2014 podařilo českou ekonomiku nastartovat 

díky uvolnění měnové politiky ze strany České národní banky, a to konkrétně oslabením 

koruny. Příznivé podmínky pro růst ekonomiky pokračovaly i v roce 2015, kdy hrubý 

domácí produkt meziročně vzrostl o 4,5 %, což byl nejvyšší nárůst za posledních osm 

let. Tomuto růstu pomohla především nízká cena ropy a prováděná expanzivní fiskální 

politika. Ta spočívala zejména v maximálním využívání prostředků poskytovaných 

z fondů Evropské unie. Příležitost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů 

EU využil i podnik Kovo HB. Pomocí nich spolufinancoval hned tři investiční záměry. 

(MFČR, 2016; MPO, 2005 - 2017a)  

 

Příznivý vývoj HDP lze dle predikce MFČR (2016) očekávat i nadále. 
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Ekonomika České republiky je silně závislá na zahraničním obchodu.  To se projevuje 

neustálým růstem exportu. V roce 2015 se čistý export na celkovém HDP podílel 6,43 

%. (AMSP ČR, 2016) Od roku 2004 Česká republika dosahuje aktivního salda 

obchodní bilance, což se vyznačuje převyšujícím vývozem nad dovozem.  

 

V roce 2015 byl realizován nejvyšší objem celkového vývozu zboží v historii České 

republiky, což potvrzuje fakt, že české podniky dbají čím dál více na zlepšující se 

kvalitu a technickou úroveň. Tím zlepšují svoji konkurenceschopnost a dokáží se tak 

udržet na náročných zahraničních trzích. Nejvyšší objem celkové produkce zboží, v 

roce 2015 až 83,3 %, bylo exportováno do zemí Evropské unie. Nejvyšší míru 

zastoupení pak prezentuje sousední Německo, ve kterém má svého dlouhodobého 

zákazníka právě i oceňovaný podnik. (MPO, 2005 – 2017a) 

 

Tabulka 7: Vývoj zahraničního obchodu 

 
měrná 

jednotka 

Skutečnost 

2011 2012 2013 2014 2015 

Vývoz zboží a služeb v mld. Kč   2 781,2 3 000,9 3 155,1 3 572,1 3 786,6 

Vývoz zboží a služeb změna v % 9,4 4,7 0,3 8,9 7,2 

Dovoz zboží a služeb v mld. Kč 2 627,6 2 785,6 2 919,4 3 285,6 3 498,0 

Dovoz zboží a služeb změna v % 6,7 2,5 0,3 9,9 8,1 

Bilance zahraničního obchodu v mld. Kč 153,7 215,3 235,6 286,5 288,6 

(Zdroj: vlastní zpracování dle MPO, 2005 – 2017a) 

 

Na zahraniční obchod má bezesporu vliv vývoj směnných kurzů. V tabulce níže je 

uveden vývoj české koruny vůči euru, neboť oceňovaný podnik část své produkce 

zhotovuje pro svého německého zákazníka.  

 

Na konci roku 2013 do vývoje kurzu zasáhla ČNB cílenou devizovou intervencí a 

oslabila tak kurz koruny vůči euru na hodnotu pohybující se kolem 27 CZK/EUR. 

Hladinu kurzu pohybující se kolem 27 CZK/EUR si ČNB stanovila jako svůj kurzový 

závazek, který se zavázala udržovat. Od roku 2013 je tak z tabulky patrné postupné 

oslabování koruny, které pozitivně podporuje export, neboť posiluje 

konkurenceschopnost domácích výrobců na zahraničních trzích. V roce 2017 se však 

očekává zrušení kurzového závazku ČNB. V budoucnu by tak měl kurz koruny vůči 

euru nepatrně posílit. (ČNB, 2003 - 2017a; MPO, 2005 - 2017a) 
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Tabulka 8: Vývoj směnného kurzu CZK/EUR 

Směnný kurz 
Rok Predikce 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CZK/EUR 24,6 25,1 26,0 27,5 27,3 27,0 26,9 26,2 25,6 

(Zdroj: vlastní zpracování dle MFČR, 2016) 

 

Další analyzovanou veličinou je vývoj cen ropy. Zvýšení ceny této komodity nepříznivě 

ovlivňuje nákladovost samotné produkce, a proto by jejímu vývoji měla být věnovaná 

pozornost.  

 

V tabulce níže je znázorněn cenový vývoj ropy Brent na světových trzích. Od roku 2011 

do roku 2015 zaznamenala postupný propad až o 53 %. Dopad na českou ekonomiku 

byl z části zmírněn oslabujícím kurzem české koruny vůči americkému dolaru. (MPO, 

2005 – 2017a) 

 

Předpokládaný vývoj do budoucna je pozitivní, neboť se neočekává žádný rapidní 

nárůst. Cena ropy se bude držet v průměru kolem 51 USD/barel. (MFČR, 2016) 

 

Tabulka 9: Vývoj ceny ropy Brent 

Ceny 

ropy Brent 

Rok Predikce 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

USD/barel 111 112 109 99 52 44 51 54 56 

Index v CZK (2010=100) 129,5 143,8 139,9 134,6 85,1 70 83 - - 

(Zdroj: vlastní zpracování dle MFČR, 2016) 

 

Doplňujícím ekonomickým faktorem je vývoj úrokových sazeb, neboť oceňovaný 

podnik disponuje úvěrem krátkodobým a několika investičními úvěry, které využil na 

financování svých investičních záměrů.  

 

Úrokové sazby, které poskytují komerční banky svým klientům se odvozují z 

mezibankovních úrokových sazeb, které vyhlašuje Česká národní banka. Podstatnou 

roly hraje sazba s názvem PRIBOR (angl. Prague InterBank Offered Rate), která 

vyjadřuje aktuální hodnotu peněz na trhu. Komerční banky tuto sazbu využívají jako 

referenční úrokovou sazbu při poskytování úvěrů, ke které připočítávají svojí marži. 

Růst této sazby v budoucnu by negativně ovlivnil oceňovaný podnik z hlediska výše 

nákladů souvisejících s tímto zdrojem financování.  
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V následující tabulce je vyobrazen vývoj tříměsíčního PRIBORU a dále úrokové sazby 

z úvěrů a z vkladů poskytovaných nefinančním podnikům. Hodnota úrokové sazby 3M 

PRIBOR vykazovala v minulosti postupný klesající trend. V budoucnu by měla setrvat 

na své současné výši 0, 3 %, což je historicky nejnižší úroveň. Klesající trend kopíruje 

taktéž i úroková sazba z úvěrů. (MFČR, 2016) 

 

Tabulka 10: Vývoj úrokových sazeb 

Úrokové sazby 

(konec roku) 

Skutečnost (v % p.a.) Predikce (v % p.a.) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PRIBOR 3M 1,19 1,00 0,46 0,36 0,31 0,3 0,3 - - 

z úvěrů 3,93 3,69 3,19 3,00 2,77 - - - - 

z vkladů 0,52 0,56 0,41 0,29 0,19 - - - - 

(Zdroj: vlastní zpracování dle MFČR, 2016) 

 

Posledním ekonomickým ukazatelem je průměrná míra nezaměstnanosti v České 

republice. Pro doplnění je uvedena i míra nezaměstnanosti v Kraji Vysočina, kde 

oceňovaný podnik působí.  

 

Ze získaných dat je zjevné, že celková míra nezaměstnanosti vykázala nejvyšší úroveň 

v letech 2012 a 2013, kdy se česká ekonomika nacházela v recesi. Od roku 2014, kdy 

došlo k nastartování ekonomiky, dochází k postupnému snižování míry 

nezaměstnanosti. Velice pozitivní je i predikce MFČR (2016), které předpokládá pokles 

míry nezaměstnanosti pod 4 %.  

 

Tabulka 11: Vývoj míry nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti 

(v %) 

Skutečnost Predikce 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

v ČR 6,7 7,0 7,0 6,1 5,1 4,0 3,9 3,9 3,8 

v kraji Vysočina 6,4 6,4 6,7 5,6 4,7 - - - - 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017a; MFČR, 2016) 

 

Sociálně-kulturní faktory 

Sociální faktory na podnik působí zejména z hlediska náboru nových pracovníků, neboť 

podnik rozšiřuje svoji výrobu. Jelikož podnik působí v kovovýrobě, usiluje o nábor 

zaměstnanců, kteří mají vzdělání technického směru. Jedná se zejména o mužské 
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profese typu svářeč a obráběč kovů, obsluha CNC obráběcích strojů apod. V samotné 

výrobě pracuje v průměru 90 % všech zaměstnanců podniku. (KOVOHB, 2003–2016) 

 

V následujících tabulkách je znázorněn jednak vývoj počtu mužů v kraji, kde 

oceňovaný podnik působí a dále struktura vzdělanosti v tomto kraji. Získaná data 

ukazují, že jak v kraji Vysočina, tak i v okrese Žďár nad Sázavou, dochází k neustálému 

snižování počtu ekonomicky aktivních mužů. Struktura vzdělání je pro oceňovaný 

podnik příznivá, neboť v kraji Vysočina převažuje střední odborné vzdělání, které 

obsahuje jak výuční obory, tak obory s maturitní zkouškou. (ČSÚ, 2017a) 

 

Snižující se počet ekonomicky aktivních mužů, společně s klesající mírou 

nezaměstnanosti v kraji Vysočina (viz. tabulka 11), může představovat určitou hrozbu 

v nedostatku pracovních sil.  

 

Tabulka 12: Vývoj počtu mužů ve věku 15 - 65 let  

Území 
Počet můžu ve věku 15 - 65 let (stav ke konci roku) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Kraj Vysočina 180 383 178 611 176 875 175 111 173 542 

173 542 

 

173 542 

 

Okres Žďár nad Sázavou 41 795 41 408 41 053 40 747 40 431 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017a) 

 

Tabulka 13: Struktura vzdělání v kraji Vysočina 

Druh vzdělání (kraj Vysočina) 
Počet studentů za školní rok 

11/12 12/13 13/14 14/15 

Střední odborné  25 394 23 933 22 858 22 360 

Vyšší odborné  1 500 1 597 1 508 1 445 

Vysokoškolské 18 503 17 966 17 417 16 359 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017a) 

 

Řídící pracovníci, na které jsou kladeny vyšší kvalifikační požadavky představují 

zbývajících 10 % zaměstnanců podniku Kovo HB. Jejich fluktuace je však velice 

výjimečná a společnost se tak může pochlubit vedoucími pracovníky, kteří jsou 

v podniku již několik let. 
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Technologicko-ekologické faktory 

V neposlední řadě na oceňovaný podnik působí faktory z oblasti technologické 

náročnosti výroby. Oceňovaný podnik ovládá například technologie z oblasti 

kovoobrábění, lisování, soustružení, 3D skenování a to z materiálů o různých jakostech.  

 

Z hlediska ekologie musí mít podniky zvládnutou příslušnou platnou legislativu týkající 

se životního prostředí, včetně zpracování odpadů. Obor, ve kterém oceňovaný podnik 

působí, nepatří k výrazným znečišťovatelům životního prostředí i přesto, že se zde 

využívají technologie zaměřené na povrchovou úpravu a zušlechťování kovů, při 

kterých jsou využívány toxické látky. (MPO, 2005 - 2017b) 

 

2.2.2 Analýza oborového prostředí 

Tato analýza je soustředěna převážně na analýzu samotného odvětví, ve kterém podnik 

působí s důrazem na konkurenční prostředí. K tomuto účelu byl použit Porterův model 

pěti sil. (Sedláčková a Buchta, 2006) 

 

Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

Intenzitu konkurence lze usuzovat v závislosti na počtu podniků působících ve stejném 

oboru, které jsou dle klasifikace ekonomických činností zařazeny do CZ NACE 25 

(Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků). Na tomto trhu se během 

sledovaných let pohybuje v průměru kolem 44 tis. podniků. Nejnižší počet byl 

zaznamenán v roce 2013, na což měla vliv přetrvávající ekonomická recese. (MPO, 

2005 - 2017b) 

 

Tabulka 14: Počet podniků v oboru CZ NACE 25 

Počet podniků v oboru 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

CZ NACE 25 43 276 44 076 42 717 44 281 43 710 

(Zdroj: vlastní zpracování dle MPO, 2005 - 2017b) 

 

Kvůli velkému počtu podniků působících v tomto oboru je rivalita obrovská. 

Oceňovaný podnik se snaží konkurovat především provedenou kvalitou, cenou výrobků 

a rychlostí dodávek. Ta je zajištěna zejména tím, že podnik má svoji obrobnu, 

nástrojárnu i zámečnickou dílnu a dokáže tak zhotovit produkt od polotovaru až do 
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finální podoby, čímž zajistí celý výrobní proces sám. Díky tomu může nabízet široké 

spektrum produktů, které je schopen pružně přizpůsobovat potřebám svých zákazníků.  

 

Mezi nejbližší konkurenty působící v kraji Vysočina patří:  

• NEUFE, spol. s r.o. (dále pouze Neufe), zabývající se obráběním, svařováním a 

tvářením plechu. Svojí velikostí se řadí mezi malé podniky, který zaměstnává 

v průměru 50 zaměstnanců. (Neufe, 2015) 

• TENEZ a.s. (dále pouze Tenez), jeho výrobní program je zaměřen na výrobu 

technologických zařízení z nerezu a smaltu pro farmaceutický, potravinářský a 

chemický průmysl. Aktivně se věnuje výzkumu a vývoji, čímž zvyšuje svoji 

konkurenceschopnost. Během let 2011 - 2015 zaměstnával v průměru 230 

zaměstnanců.  (Tenez, 2017) 

• TOKOZ a.s. (dále pouze Tokoz), který konkuruje ve výrobě obráběných, 

lisovaných a svařovaných dílů. V roce 2015 zaměstnával 527 osob. (Tokoz, 

2017) 

• MARS Svratka, a.s. (dále pouze Mars), který působí ve stejné obci jako 

oceňovaný podnik. Jeho výrobní program je rozdělen do třech oblastí. První 

představuje výrobu kovového spotřebního zboží, kam spadá výroba dopisních 

schránek, sedadla do traktorů Zetor, dílenské stoly a skříňky, lopatky, kamna na 

dřevo, odpadkové koše atd. Další oblasti zahrnují povrchovou úpravu 

jednotlivých materiálů a výrobu polotovarů. V roce 2015 zaměstnával 316 osob. 

(Mars Svratka, 2014 - 2017) 

 

Potencionální noví konkurenti 

Hrozba vstupu do odvětví ze strany nových podniků je velice malá. Vybudování 

výrobních prostorů a následně jejich majetkové vybavení je velice kapitálově náročný 

proces. Aby byl podnik konkurenceschopný musí navíc investovat finanční prostředky 

do certifikátu kvality, pro které musí neustále zajištovat i splnění kladených podmínek. 

Nejpravděpodobnější hrozba vzniku nové konkurence je u podniků, které působí 

v příbuzném oboru podnikání a rozhodnou se rozšířit svůj výrobní sortiment.  
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Oceňovaný podnik má několik dodavatelů, od kterých pravidelně nakupuje výrobní 

materiál: ocelové tyče, trubky, plechy apod.  Mezi nejvýznamnější dodavatele, kteří 

disponují určitou vyjednávající silou patří společnost s názvem STAPPERT Česká 

republika spol. s r. o., která se řadí mezi předního distributora nerezových dílů v Evropě 

a dále společnost Ferona a.s., která funguje na bázi velkoobchodu, jejíž pobočky 

pokrývají celou Českou republiku. (Vítek, 2017) 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Oceňovaný podnik má stálý okruh odběratelů. Mezi nejvýznamnějšího zákazníka, který 

disponuje vysokou vyjednávající silou patří společnost sídlící v Německu Gea Food 

Solutions. Tento odběratel tvoří přibližně 25 % celkových tržeb oceňovaného podniku. 

Zbylá část produkce je směřována přímo do České republiky a je rozdělena mezi 

odběratele z automobilového, strojírenského a potravinářského průmyslu. (Vítek, 2017) 

 

V produkci převládá zhruba z 60 % opakovaná malosériová výroba dle vlastní 

technické dokumentace podniku. Dále se oceňovaný podnik zaměřuje na zakázkovou 

výrobu v řádech několik kusů týdně dle technické dokumentace dodané přímo 

zákazníkem. Velkosériovou výrobu zastupuje pouze výroba domácích potřeb, které jsou 

dodávány do velkoobchodů po celé České republice. (Vítek, 2017) 

 

Možnost substituce 

V současné době je produkce podniku Kovo HB v oblasti domácích potřeb velice 

zastaralá, ať již jde o použitý materiál kov, vzhled či funkce. V této oblasti výroby 

představují hrozbu výrobky, které jsou vyrobeny ze dřeva nebo silikónu. Převážně 

silikónové domácí potřeby lákají zákazníky nejen svými funkcemi, ale i barevným 

vzhledem. Pro zákazníka je v tomto případě velice snadné přejít na konkurenční 

produkt, neboť náklady spojené se změnou jsou minimální.  

 

2.2.3 Analýza vnitřního prostředí 

Pro rozbor faktorů, které působí uvnitř oceňovaného podniku je použit model s názvem 

7S od společnosti McKinsey.  
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Strategie 

Hlavním cílem podniku je neustále zvyšovat svoji konkurenceschopnost. To znamená 

zajišťovat vysokou kvalitu produkce a rychlost zhotovení od jejího návrhu až po 

samotnou realizaci a distribuci. Dlouhodobě si udržet nízkou zmetkovitost produkce, 

která šetří materiálové vstupy ve výrobě a zajišťuje tak minimální počet reklamací. Dále 

se snaží udržet a rozšířit stávající okruh zákazníků. Proto v minulosti rozšířila svoje 

výrobní kapacity i prostory, k čemuž využila dotační programy. V nejbližší budoucnosti 

vedení podniku již neočekává využití dalších dotací. Souvisejícím cílem je neustálé 

zvyšování ekonomických, ale i obchodních výsledků. Kladen důraz je též na zajištění 

maximální bezpečnosti práce a kvalifikaci zaměstnanců. (Vítek, 2017) 

 

Struktura 

Organizační struktura společnosti Kovo HB znázorňuje liniovou strukturu a je 

znázorněna na obrázku 9. Z ní je patrné, že každý úsek má pouze jednoho 

zodpovědného vedoucího, který je oprávněn dávat pracovní příkazy. Důležité je 

rozdělení výroby na čtyři oblasti: zámečnickou dílnu, nástrojárnu, obrobnu a lisovnu. 

Každá dílna má pak svého mistra výroby. Podnik zhotovuje převážně takové zakázky, 

kde samotný produkt projde všemi výrobními oblastmi. (KovoHB, 2016) 

 

Systémy 

K řízení každodenní činnosti podniku slouží informační systém, který je dostupný na 

všech počítačích, do kterých mají přístup pouze vedoucí pracovníci. V rámci 

komunikace mezi nadřízenými a podřízenými je využívána telefonní a mailová 

komunikace. Samotná výroba poté podléhá systémové kontrole, která je zajištěna 

pracovníkem přímo na úseku výroby a dále na úseku samotné kontroly. 

 

Oceňovaný podnik dodržuje systém managementu kvality splňující normu ČSN EN 

ISO 9001. Základem dodržení správného technického postupu výroby jsou pracovníci, 

kteří zajištují přípravu a realizaci samotné výroby. Jedná se především o technickou 

dokumentaci ve formě výkresů a správné seřízení stroje. Společnost pravidelně 

investuje do kvalifikace svých zaměstnanců, aby si udržela svoji konkurenceschopnost.  

 



51 

 

V oblasti ekologie se oceňovaný podnik snaží naplňovat systém environmentálního 

managementu splňující normu ČSN EN ISO 14001. Příkladem je opakované splnění 

emisních limitů produkce kotelny na tuhá paliva. (Výroční zprávy, 2008-2015) 

 

Oba zmíněné certifikáty zlepšují celkový profil podniku. Nejen že dodržování těchto 

systémů snižuje provozní náklady, ale podnik se stává i důvěryhodnějším v očích 

obchodních partnerů, bankovních institucí a pojišťoven. Navíc rozšiřuje podniku 

možnosti v oblasti exportu nebo státních zakázek.  

 

Spolupracovníci 

Převážnou část zaměstnanců v oceňovaném podniku představují pracovníci na úseku 

samotné výroby. Obsah práce včetně požadovaného vzdělání, praxe, dovedností a 

potřebných školeních, které jsou k výkonu na jednotlivých pracovních pozicích 

požadovány jsou obsahem vnitropodnikových směrnic podniku.  

 

Schopnosti 

Pro rozvoj svých pracovníků vybudoval oceňovaný podnik za podpory operačního 

programu s názvem Podnikání a inovace nové školící středisko. To se nachází přímo 

v areálu podniku. V roce 2014, kdy bylo středisko dokončeno proběhlo už několik 

vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na výuku cizích jazyků, rozšiřování 

dovedností v rámci informačního systému, školení zaměřující se na změny zákonů a 

vyhlášek, ale především na odborné znalosti z oblasti zpracování nerezu v oboru 

nástrojař, obráběč kovů, horizontkář, obsluha CNC strojů, svářeč a zámečník. 

Každoročně jsou všichni zaměstnanci navíc povinni absolvovat školení týkající se 

systému řízení kvality. (Výroční zprávy, 2008-2015) 

 

Styl řízení 

V čele podniku stojí ředitel, který je zároveň i statutárním orgánem. Jeho hlavním 

posláním je organizační řízení společnosti, zpracování strategie, zpracování investičních 

plánů, ale i vedení a řízení marketingových aktivit apod. Podřízené útvary mají vždy 

jednoho vedoucího, který je v definovaných činnostech oprávněn jednat samostatně a na 
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vlastní zodpovědnost. Vymezené pravomoci jednotlivých pracovníků jsou obsaženy ve 

vnitropodnikových směrnicích.  

 

Sdílené hodnoty 

V oceňovaném podniku jsou pro jednotlivé oblasti vytvořeny normy, směrnice a 

pracovní postupy, jež jsou mezi jednotlivými zaměstnanci dodržovány. Na úseku 

výroby se dbá především na bezpečnost práce a ochranu zdraví, která je podpořena 

ochrannými součástmi na strojích a pracovními oděvy, včetně ochranných pomůcek.  

 

2.2.4 Analýza konkurenční síly podniku 

Pro analýzu konkurenční síly je využita fundamentální analýza pro výrobní podniky dle 

Maříka a kol. (2011). Klíčové faktory, které mají vliv na velikost tržního podílu 

oceňovaného podniku jsou shrnuty v tabulce níže. Jejich hodnocení bylo provedeno ve 

vztahu k nebližším konkurentům, kteří jsou uvedeni v podkapitole 2.2.2 Analýza 

oborového prostředí. Hodnocení jednotlivých faktorů bylo konzultováno s vedením 

podniku Kovo HB.  

 

Tabulka 15: Analýza konkurenční síly podniku 

Kritérium 

Váha Bodové hodnocení kritéria atraktivity Body Váha 

Negativní Průměr Pozitivní   × 

0 1 2 3 4 5 6   Body 

P
ř
ím

é 
fa

k
to

r
y
  

Kvalita výrobků 3            x   5  15  

 Technická úroveň 

výrobků 
2        x       3  6  

 Cenová úroveň 3          x     4  12  

 Intenzita reklamy 2  
 

x            1  2  

 Výhody místa 1    
 

    x       4  4  

 Výhody distribuce 1   x     2 2 

 Image firmy 1            x   5  5  

N
e
p

ř
ím

é 

fa
k

to
r
y
 

 Kvalita managementu 3          x     4  12  

 Výkonný personál 1            x   5  5  

 Výzkum a vývoj 1  x             0  0  

 Majetek a investice 2        x   
 

    3  6  

 Finanční situace 1        
 

x  
 

  4 4 

Celkem 

 

 

  

21                
 

73 

Max. bodů 

Dosažené body 
126          

Dosažené body 73 

 
         

Hodnocení (v %) 58          

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Mařík a kol., 2011; Vítek, 2017) 
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Přímé faktory 

Průměrný počet bodů obdržela technická úroveň výroby. Oceňovaný podnik ve výrobě 

využívá běžné technologie, obdobně jako její konkurence. V tomto ohledu podnik za 

konkurencí nezaostává, ale ani nikterak nevyčnívá. Lehce nad průměrem podnik vyniká 

v cenové úrovni a ve výhodě místa, neboť oceňovaný podnik leží přímo ve středu 

republiky. Strategické umístění zajišťuje podniku oslovit široký okruh obchodních 

partnerů a potencionálních zaměstnanců. 

 

Nejvyšší počet bodů, ve výši pět, obdržela kvalita výrobků, na čemž má nejvyšší 

zásluhu zkušený a proškolený výkonný personál. Stejný počet bodů obdržel i faktor 

zkoumající image firmy. Ta je podpořena dlouholetými obchodními vztahy, ve kterých 

podnik plní své závazky včas s minimem reklamací.  

 

Naopak nejnižší počet bodů, v hodnotě jedna, obdržel faktor zabývající se intenzitou 

reklamy. V této oblasti podnik za svojí konkurencí výrazně zaostává. Svoje výrobky 

prezentuje pouze na svých internetových stránkách, které jsou již několik let 

nezměněné. Konkurenční podniky se navíc pravidelně prezentují na strojírenských 

veletrzích, pořádají kulturní akce a poskytují různá sponzorství v obcích, ve kterých 

působí. O jeden bod více dostal faktor zkoumající výhodu distribuce. Dopravní 

dostupnost k výrobní hale oceňovaného podniku je velice špatná, neboť leží u silnice II. 

třídy. Negativní dopad je patrný zejména v zimních měsících, kdy je dostupnost 

nejhorší.  

 

Nepřímé faktory 

Bodové hodnocení prvních čtyř nepřímých faktorů je převzato z podrobné analýzy, 

která je součástí přílohy 4. Bodové hodnocení finanční situace je poté vyvozeno 

z provedené finanční analýzy v kapitole 2.3 Finanční analýza. 

 

Nejvyšší počet bodů z nepřímých faktorů dosáhl faktor hodnotící výkonný personál. 

Všechna hodnocená hlediska byla vyhodnocena jako nadprůměrná. Oceňovaný podnik 

na potřebných úsecích disponuje kvalifikovaným personálem, který sám dále školí a 

vzdělává ve svém školícím centru. V podniku převládají výrobní pracovníci, na něž 
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nejsou ve většině případů kladeny vysoké kvalifikační požadavky. Celkové klima 

podniku a růst mzdových nákladů jsou hodnoceny taktéž pozitivně, s čímž úzce souvisí 

i nízká fluktuace klíčových pracovníků.  

 

Druhý nejvyšší počet bodů získala kvalita managementu. Nejvyšší měrou se na její 

kvalitě podílí jasně definovaný styl vedení s rozdělením pravomocí a odpovědnosti na 

jednotlivé úrovně řízení. Dále vysoká kvalifikace, především ve vedoucí funkci, u které 

převládají technické znalosti nad těmi ekonomickými. Z tohoto důvodu je velká 

pozornost kladena na plánování výrobní činnosti. Naopak schopnost prognózovat, tvořit 

vize a strategie je opomíjena.  

 

Průměrný počet bodů, ve výši 3 získalo hodnocení majetku a investic s nimi spojených. 

Z důvodu přístavby nové výrobní haly vznikly nové výrobní prostory, které disponují 

určitou kapacitní rezervou. Proto faktory hodnotící přiměřenost kapacit a investic 

dostaly pouze jeden bod. Další faktor obsahující investiční rozhodování a s tím 

související zpětný controlling investic obdržely dva body. Součástí investice byla i 

modernizace strojového parku, a proto faktor hodnotící technickou úroveň 

dlouhodobého majetku je nad průměrem.  

  

Oblast zkoumající angažovanost oceňovaného podniku v rámci inovací a výzkumu je 

bodově nulová. Podnik při výrobě využívá pouze procesy a technologie, které jsou 

známé a vyzkoušené a sám se výzkumu nových postupů nevěnuje.  

 

2.2.5 Analýza relevantního trhu 

Jak již bylo zmíněno jedná se o trh zařazený dle klasifikace CZ NACE do skupiny 25 – 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení. Tato 

skupina obsahuje například kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů, 

povrchovou úpravu a zušlechťování kovů nebo obrábění. Typické pro podniky zařazené 

do této skupiny je fakt, že prvotním materiálovým vstupem jsou kovové polotovary 

vyrobené ve skupině CZ-NACE 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, 

slévárenství. (ČSÚ, 2015) 
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Následující tabulka obsahuje vývoj tržeb realizovaných za vlastní výrobky a služby 

v daném odvětví a dále v podniku Kovo HB během let 2008 - 2015. Odvětví po celé 

sledované období vykazuje rostoucí trend, vyjma roku 2009, kdy ekonomiku zasáhla 

hospodářská krize. V tomto roce došlo k výraznému poklesu tržeb v odvětví ve výši 

22,9 %. Tržby podniku zaznamenaly mírný propad pouze v roce 2014 a to o 1,23 %.  

 

Díky užitným vlastnostem kovů společně s rozvojem strojírenského a zejména 

automobilového průmyslu lze neustále sledovat rostoucí poptávku po produkci 

kovových komponentů. V současné době se zvyšuje i poptávka ze strany odběratelů 

působících ve stavebnictví. (MPO, 2005 - 2017b)   

 

Tabulka 16: Vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby 

Rok 
Tržby CZ NACE 25 

(v tis. Kč) 
Tempo růstu v % 

Tržby Kovo HB 

(v tis. Kč) 
Tempo růstu v % 

2008 294 777 594  - 50 364  - 

2009 227 160 796 -22,9 52 634 4,51 

2010 255 138 898 12,3 67 316 27,89 

2011 278 891 156 9,3 75 145 11,63 

2012 291 057 772 4,4 80 925 7,69 

2013 292 876 748 0,6 99 646 23,13 

2014 319 568 879 9,1 98 422 -1,23 

2015 333 398 397 4,3 112 484 14,29 

(Zdroj: vlastní zpracování dle MPO, 2005 - 2017b; Zprávy nezávislého auditora, 2008 - 2015) 

 

Tabulka 17 na následující straně poté zobrazuje velikost tržního podílu podniku Kovo 

HB, který je stanovený jako podíl tržeb podniku k tržbám trhu. Dle výsledku zaujímá 

podnik Kovo HB na trhu jen nepatrný podíl. Vyjma roku 2014, kdy došlo k nepatrnému 

poklesu tržního podílu, podnik Kovo HB postupně upevňuje svoji pozici na trhu, 

každoročně v průměru o 11 %.  
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Tabulka 17: Vývoj tržního podílu podniku Kovo HB 

  

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby odvětví  

(mil. Kč) 294 778 227 161  255 139  278 891  291 058  292 877  319 569 333 398  

Index růstu trhu (%)   0,77 1,12 1,09 1,04 1,01 1,09 1,04 

Tržní podíl (%) 0,017 0,023 0,026 0,027 0,028 0,034 0,031 0,034 

Index změny 
tržního podílu   1,356 1,139 1,021 1,032 1,224 0,905 1,095 

Průměrný index 

změny tržního 

podílu 

1,110 

(Zdroj: vlastní zpracování dle MPO, 2005 - 2017b; Zprávy nezávislého auditora, 2008 - 2015) 

 

2.2.6 Prognóza relevantního trhu 

Prognóza tržeb relevantního trhu je uskutečněna za využití metody časových řad a 

metody regresní analýzy. U obou zmíněných metod byl použit lineární, exponenciální, 

kvadratický a kubický trend. Pro výběr vhodné trendové funkce byl vždy vypočten 

index determinace, který udává kolik procent rozptylu vysvětlované proměnné je 

vysvětleno modelem. (Mařík a kol., 2011) Prognózy tržeb relevantního trhu pro 

jednotlivé trendy včetně sestrojených grafů ukazující jejich průběh, jsou obsahem 

přílohy 6, 7 a 8 této diplomové práce.  

 

Metoda časových řad 

V případě metody časových řad, viz. tabulka 18, dosáhla nejvyššího indexu determinace 

kubická trendová funkce. Tato funkce je však nevhodná, neboť v budoucnu jako jediná 

předpokládá pokles tržeb v odvětví, pro což nejsou žádné ekonomické důvody. Naopak 

lze do budoucna předpokládat růst. Navíc zde platí pravidlo, čím vyšší stupeň polynomu 

je aplikován, tím vyšší index determinace je dosažen (Mařík a kol., 2011). V případě 

kubického trendu hovoříme o polynomu 3. stupně.  

 

Druhý nejvyšší index determinace R2=0,699 vykázala kvadratická funkce. Ta 

v budoucnosti předpokládá růst tržeb až o 10 %. Vzhledem k tomu, že tržby v oboru 

v minulosti rostly v průměru o 1,77 %, po vynechání výrazného propadu v roce 2009 

rostly tržby o 6,6 %, proto je tento trend taktéž nevhodný. 
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Zbylé dva trendy lineární (R2=0,548) a exponenciální (R2=0,522) vykazují velice 

podobné indexy determinace a prognózy růstu tržeb o 3,03 % a 3,67 %. Protože byla 

použita relativně krátká časová řada, nemusí nižší hodnoty indexů determinace 

znamenat výrazný problém. Exponenciální trend však po celé sledované období, včetně 

prognózy, uvažuje o konstantním růstu tržeb, což není příliš reálné.  

 

Tabulka 18: Prognóza tržeb relevantního trhu pomocí metody časových řad 

Trend (v tis. Kč) 2016 2017 2018 2019 

Lineární (R2=0,548) 332 560 541 342 772 043 352 983 546 363 195 048 

Meziroční růst tržeb 103,17 % 103,07 % 102,98 % 102,89 % 

Průměrný růst tržeb 103,03 % 

Exponenciální (R2=0,522) 334 890 024 347 169 173 359 898 552 373 094 669 

Meziroční růst tržeb 103,67 % 103,67 % 103,67 % 103,67 % 

Průměrný růst tržeb 103,67 % 

Kvadratický (R2=0,699) 372 754 294 409 761 632 452 128 136 499 853 808 

Meziroční růst tržeb 109,28 % 109,93 % 110,34 % 110,56 % 

Průměrný růst tržeb 110,03 % 

Kubický (R2=0,814) 311 209 345 266 156 751 185 433 357 61 579 172 

Meziroční růst tržeb 94,87 % 85,52 % 69,67 % 33,21 % 

Průměrný růst tržeb 70,82 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Regresní analýza 

Dále je provedena jednoduchá regresní analýza. Pomocí ní je hodnota tržeb vysvětlena 

v závislosti na vybrané makroekonomické proměnné. Dle Maříka a kol., (2011) by měla 

být mezi vysvětlující a vysvětlovanou proměnnou relativně silná závislost, kterou lze 

měřit korelačním koeficientem. Ten by měl dosahovat alespoň 75 %. V této diplomové 

práci byl použit Pearsonův korelační koeficient, který měří míru lineární závislosti.  Za 

vysvětlující (nezávislou) proměnnou byla v prvé řadě použita veličina meziročního 

růstu nominálního hrubého domácí produktu, neboť právě ta dosáhla nejvyššího 

Pearsonova korelačního koeficientu ve výši 88,2 %. 
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Tabulka 19: Volba makroekonomické proměnné   

Rok 
HDP nominální  

(v mld. Kč) 

HDP reálné  

(růst v %) 

Deflátor HDP 

(růst v %) 

HDP nominální 

(růst v %) 

2008 4 015 2,5 2,0 4,3 

2009 3 922 - 4,1 2,6 -1,7 

2010 3 954 2,3 -1,5 0,8 

2011 4 033 2,0 0,0 2,0 

2012 4 060 -0,8 1,5 0,6 

2013 4 098 -0,5 1,4 0,9 

2014 4 314 2,7 2,5 5,3 

2015 4 555 4,5 1,0 5,6 

2016 4 703 2,4 0,8 3,3 

2017 4 864 2,5 0,9 3,4 

2018 5 048 2,4 1,3 3,8 

2019 5 249  2,4 1,5 4,0 

Pearsonův korelační koeficient 0,859 0,732 0,165 0,882 

(Zdroj: vlastní zpracování dle MFČR, 2016) 

 

V tabulce 20 je prezentovaná prognóza v závislosti na meziročním růstu nominálního 

HDP, včetně indexů determinace, které oproti metodě časových řad dosahují vyšších 

hodnot. Minulý vývoj všech provedených trendů v zásadě kopíruje skutečný vývoj trhu. 

Avšak budoucí vývoj silně podhodnocují a zejména v prvním roce predikce 

předpokládají výrazný pokles růstu tržeb v odvětví, pro což aktuálně nejsou 

ekonomické předpoklady. Všechny trendy v rámci regresní analýzy navázané na 

meziroční růst nominálního HDP se tak jeví jako nevhodné.  

  

Tabulka 20: Prognóza tržeb relevantního trhu pomocí regresní analýzy – nominální HDP růst v % 

Trend (v tis. Kč) 2016 2017 2018 2019 

Lineární (R2=0,778) 
 

298 964 304 300 113 655 304 711 059 307 009 

761 Meziroční růst tržeb 91,88 % 100,38 % 101,53 % 100,75 % 

Průměrný růst tržeb 98,64 % 
 Exponenciální (R2=0,763) 

 
297 547 329 298 769 777 303 710 001 306 210 

662 Meziroční růst tržeb 91,00 % 100,41 % 101,65 % 100,82 % 

Průměrný růst tržeb 98,47 % 
 Kvadratický (R2=0,792) 

 
302 457 865 303 455 715 307 303 685 309 141 

613 Meziroční růst tržeb 94,00 % 100,33 % 101,27 % 100,60 % 

Průměrný růst tržeb 99,05 % 
 Kubický (R2=0,884) 

 
281 899 470 282 488 364 285 918 441 288 375 

179 Meziroční růst tržeb 84,62 % 100,21 % 101,21 % 100,86 % 

Průměrný růst tržeb 96,72 % 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Jelikož Mařík a kol. (2011) nedoporučují pro střednědobou prognózu použít analýzu 

časového trendu, byla dále regresní analýze podrobena další makroekonomická 

proměnná, která dosáhla druhého nevyššího Pearsonova korelačního koeficientu ve výši 

85,9 %. Z uvedené tabulky, která zobrazuje prognózu tržeb v závislosti na nominálním 

HDP se jako nejvhodnější jeví trend lineární, který předpokládá růst trhu o 6,23 %. 

Tento růst se nejvíce přibližuje minulému vývoji. Zbylé trendy jsou vyhodnoceny jako 

nevhodné, neboť exponenciální trend předpokládá stagnující tržby v odvětví, trend 

kvadratický očekává výrazný pokles tržeb a výrazný nárůst tržeb naopak předpokládá 

kubický trend.  

 

Tabulka 21: Prognóza tržeb relevantního trhu pomocí regresní analýzy –nominální HDP v mld. Kč 

Trend (v tis. Kč) 2016 2017 2018 2019 

Lineární (R² = 0,738) 
 

366 320 378 388 290 135 413 398 428 440 826 

509 Meziroční růst tržeb 105,83 % 106,00 % 106,47 % 106,63 % 

Průměrný růst tržeb 106,23 % 
 Exponenciální (R2=0,685) 

 
40 258 497 40 258 497 40 258 497 40 258 497 

Meziroční růst tržeb 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Průměrný růst tržeb 100,00 % 
 Kvadratický (R² = 0,893) 

 
307 135 142 264 627 412 192 684 732 85 615 328 

Meziroční růst tržeb 93,25 % 86,16 % 72,81 % 44,43 % 

Průměrný růst tržeb 74,16 % 
 Kubický (R2=0,946) 

 
344 519 116 470 463 246 745 221 518 1 257 954 

197 Meziroční růst tržeb 116,92 % 136,56 % 158,40 % 168,80 % 

Průměrný růst tržeb 145,17 % 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.3 Finanční analýza 

Podstatou této podkapitoly je odhalit možné finanční problémy, které by mohly ohrozit 

budoucí perspektivu podniku. Provedená finanční analýza poté představuje základ pro 

sestavení finančního plánu, který je pro stanovení výnosové hodnoty nezbytností.  

 

Finanční zdraví oceňovaného podniku bude posouzeno vybranými metodami finanční 

analýzy. Veškeré výpočty vycházejí z dat obsažených v účetních výkazech podniku 

Kovo HB za období let 2011 - 2015. Tato data jsou obsažena v příloze 1 - 3 této 

diplomové práce. Účetní výkazy, jež jsou součástí účetní závěrky, jsou každoročně 

ověřovány nezávislým auditorem, jehož výroky jsou vždy bez výhrad.  
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2.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje jednak horizontální analýzu, která se zabývá 

časovými změnami absolutních ukazatelů, a dále vertikální analýzu, která se zabývá 

vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. (Růčková, 2015)  

 

Vzhledem k zaměření této diplomové práce bude analýze podroben účetní výkaz 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty, a to ve formě zaměřující se pouze na významné položky 

těchto výkazů.  

 

Analýza rozvahy 

 

Tabulka 22: Horizontální analýza aktiv – absolutní a relativní změna 

Položka 
Absolutní změna (v tis. Kč) Relativní změna (v %) 

11-12 12-13 13-14 14-15 11-12 12-13 13-14 14-15 

AKTIVA CELKEM 23 588 32 267 77 132 -28 619 35,88 36,12 63,43 -14,40 

Dlouhodobý majetek 25 082 28 231 64 949 -33 704 86,91 52,34 79,04 -22,91 

Dlouhodobý nehmotný majetek -83 80 603 -315 -80,58 400,00 603,00 -44,81 

Dlouhodobý hmotný majetek 25 165 28 151 64 346 -33 389 156,04 68,18 92,66 -24,96 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva -1 239 4 033 12 070 5 108 -3,43 11,56 31,02 10,02 

Zásoby 3 929 -7 258 6 657 5 618 25,37 -37,38 54,76 29,86 

Krátkodobé pohledávky -5 808 7 951 -117 -1 043 -31,44 62,78 -0,57 -5,09 

Krátkodobý finanční majetek 640 3 340 5 346 706 29,73 119,58 87,17 6,15 

Časové rozlišení -255 3 113 -23 -33,25 0,59 21,94 -3,66 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 23: Vertikální analýza aktiv 

Položka 
Podíl na bilanční sumě (v %) 

2011 2012 2013 2014 2015 

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

Dlouhodobý majetek 43,90 60,39 67,58 74,03 66,67 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,16 0,02 0,08 0,35 0,23 

Dlouhodobý hmotný majetek 24,53 46,23 57,11 67,32 59,02 

Dlouhodobý finanční majetek 19,21 14,14 10,39 6,36 7,42 

Oběžná aktiva 54,93 39,04 32,00 25,65 32,97 

Zásoby 23,56 21,73 10,00 9,47 14,36 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,09 0,01 

Krátkodobé pohledávky 28,10 14,18 16,95 10,32 11,44 

Krátkodobý finanční majetek 3,28 3,13 5,04 5,78 7,16 

Časové rozlišení 1,17 0,57 0,42 0,32 0,36 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Z uvedených tabulek je patrné, že bilanční suma aktiv až do roku 2014 neustále rostla. 

Na tom se nejvyšší měrou podílel přírůstek dlouhodobého hmotného majetku, který 

zahrnoval koupi zemědělského areálu, jenž byl přestavěn na novou výrobní halu. Dále 

proběhla přístavba nového školící centra a rekonstrukce stávající výrobní haly. 

Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v letech 2013 - 2014, a to o 63,43 %.  Naopak 

v období 2014 - 2015 došlo k poklesu bilanční sumy o 14,4 %. Na toto snížení měl 

nejvyšší vliv opět dlouhodobý hmotný majetek, konkrétně položka staveb, u které došlo 

ke snížení díky přijatým dotacím.   

 

Dlouhodobý nehmotný majetek, který je tvořen pouze softwarovým vybavením, se na 

bilanční sumě nepodílí nějak výrazně. Během sledovaných let nedosahuje ani 1 %. 

Dlouhodobý finanční majetek je během sledovaných let neměnný a zastupuje podíly 

v ovládaných a řízených jednotkách. Konkrétně se jedná o akciovou společnost s 

názvem ABN Consulting se sídlem v Praze. 

 

V oběžných aktivech největší podíl zaujímá položka zásob a krátkodobých pohledávek. 

Zásoby jsou z největší části tvořeny nedokončenou výrobou a polotovary a dále 

materiálovými zásobami. Jelikož se oceňovaný podnik od roku 2009 zabývá i obchodní 

činností, disponuje i zásobami ve formě zboží. Ty představují pouze nepatrnou část, 

která nedosahuje ani 1 %. Krátkodobé pohledávky jsou tvořeny pohledávkami 

z obchodních vztahů, jejichž stav výrazně stoupl v roce 2013. Naopak dlouhodobé 

pohledávky podnik téměř žádné neeviduje.  

 

Krátkodobý finanční majetek během sledovaných let vykazuje zvyšující se tempo růstu. 

Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v letech 2013 a 2014 z důvodu navýšení finančních 

prostředků na bankovních účtech. Tuto potřebu podmínily již zmíněné investice.  

 

Položka časového rozlišení během sledovaných let postupně snižuje svůj podíl na 

celkových aktivech z původních 1,17 % v roce 2011 na 0,36 % v roce 2015.  Položka je 

tvořena pouze náklady příštích období, ve kterých jsou rozloženy platby pojistného.  
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Tabulka 24: Horizontální analýza pasiv – absolutní a relativní změna 

Položka 
Absolutní změna (v tis. Kč) Relativní změna (v %) 

11-12 12-13 13-14 14-15 11-12 12-13 13-14 14-15 

PASIVA CELKEM 23588 32 267 77 132 -28 619 35,88 36,12 63,43 -14,40 

Vlastní kapitál 6417 10 025 10 527 13 316 24,36 30,60 24,60 24,98 

Výsledek hospodaření minulých let 3351 6 416 10 024 10 528 14,67 24,49 30,74 24,69 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 
3066 3 609 503 2 788 91,52 56,25 5,02 26,48 

Cizí zdroje 17171 22 242 66 605 -41 935 43,59 39,32 84,52 -28,84 

Dlouhodobé závazky 2130 495 7 529 174 21,57 4,12 60,24 0,87 

Krátkodobé závazky 2999 -1 425 893 908 18,63 -7,46 5,05 4,89 

Bankovní úvěry a výpomoci 12042 23 172 58 183 -43 017 89,70 90,99 119,62 -40,27 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 25: Vertikální analýza pasiv 

Položka 
Podíl na bilanční sumě (v %) 

2011 2012 2013 2014 2015 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 40,07 36,68 35,19 26,83 39,17 

Výsledek hospodaření minulých let 34,75 29,33 26,82 21,45 31,25 

Výsledek hospodaření běžného období 

(+/-) 
5,10 7,18 8,24 5,30 7,83 

Cizí zdroje 59,93 63,32 64,81 73,17 60,83 

Dlouhodobé závazky 15,02 13,44 10,28 10,08 11,88 

Krátkodobé závazky 24,48 21,38 14,53 9,34 11,45 

Bankovní úvěry a výpomoci 20,42 28,51 40,00 53,75 37,51 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Nejvyšší podíl na bilanční sumě pasiv představují cizí zdroje, které vykazují postupný 

nárůst, vyjma posledního roku, kdy došlo k výraznému poklesu ve výši 28,84 %. Na 

tuto skutečnost mělo vliv splacení velké části dlouhodobých bankovních úvěrů, které 

byly splaceny mimořádnou splátkou z přijaté dotace z programu „Nemovitosti – Výzva 

II“. Krátkodobé bankovní úvěry jsou každoročně neměnné ve výši 2 000 tis. Kč a 

představují revolvingový úvěr. Další výrazný podíl na bilanční sumě přestavují 

krátkodobé závazky, které vykazují rostoucí trend, ale podíl na bilanční sumě postupně 

ztrácí. V průměru jsou krátkodobé závazky tvořeny 74 % závazky z obchodních vztahů 

a 12 % přijatými krátkodobými zálohami. Dlouhodobé závazky jsou poté zastoupeny 

závazky ke společníkům, které se každoročně navyšují. Položka časového rozlišení je 

během sledovaných let v nulové výši.  
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Vlastní kapitál vykazuje rostoucí tempo růstu, na němž se v průměru 81 % podílí 

nerozdělený zisk minulých let, který se během let neustále navyšuje. Oceňovaný podnik 

je během sledovaných let ziskový, neboť výsledek hospodaření běžného účetní období 

je kladný. Tento zisk je navíc každoročně navyšován. Výše základního kapitálu, 100 tis. 

Kč, je každoročně neměnná. Neměnná je i výše ostatních kapitálových fondů a dále 

zákonného rezervního fondu, jehož tvorba byla do konce roku 2013 dle Obchodního 

zákoníku pro oceňovaný podnik povinná.  

 

Analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Tabulka 26: Horizontální analýza VZZ – absolutní a relativní změna 

Položka 
Absolutní změna v tis. Kč Relativní změna v % 

11-12 12-13 13-14 14-15 11-12 12-13 13-14 14-15 

Tržby za prodej zboží 840 405 1 039 480 33,02 11,97 27,42 9,94 

Obchodní marže 237 167 123 230 33,91 17,84 11,15 18,76 

Výkony 8 461 4 678 12 550 12 218 10,82 5,40 13,74 11,76 

Tržby za prodej vl. výr. a služeb 5 780 18 721 -1 224 14 062 7,69 23,13 -1,23 14,29 

Výkonová spotřeba 1 511 -3 436 4 944 3 195 3,17 -6,99 10,82 6,31 

Přidaná hodnota 7 187 8 281 7 729 9 253 22,99 21,53 16,54 16,99 

Osobní náklady 3 248 3 190 2 454 2 871 15,24 12,99 8,84 9,50 

Odpisy DNM a DHM 835 677 4 224 2 596 22,70 15,00 81,37 27,57 

Tržby z prodeje DM a mat. 2 754 -1 982 71 49 613,36 -61,88 5,81 3,79 

Provozní VH 4 793 2 451 1 206 4 317 121,93 28,09 10,79 34,87 

Finanční VH -1 162 846 -4 513 3 322 -367,72 -100,00 0,00 -73,61 

VH za účetní období (+/-) 3 066 3 609 503 2 788 91,52 56,25 5,02 26,48 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 27: Vertikální analýza VZZ 

Položka 
Podíl na celkových tržbách (v %) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 3,15 3,76 3,98 4,44 4,37 

Obchodní marže 0,87 1,04 1,16 1,13 1,20 

Výkony 96,85 96,24 96,02 95,56 95,63 

Výkonová spotřeba 58,99 54,58 48,05 46,59 44,35 

Přidaná hodnota 38,72 42,70 49,13 50,10 52,48 

Osobní náklady 26,40 27,28 29,17 27,79 27,24 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4,56 5,01 5,46 8,66 9,89 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,56 3,56 1,28 1,19 1,10 

Provozní výsledek hospodaření 4,87 9,69 11,75 11,39 13,75 

Finanční výsledek hospodaření 0,39 -0,94 0,00 -4,15 -0,98 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4,15 7,12 10,54 9,68 10,97 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Jak již bylo v práci zmíněno, oceňovaný podnik se zabývá převážně výrobní činností. 

Proto výkony obsahující tržby za vlastní výrobky a služby zaujímají v průměru 96 % 

veškerých tržeb. Po celé sledované období tržby za vlastní výrobky a služby rostou 

vyjma roku 2014, kdy došlo k nepatrnému poklesu. Tržby za prodej zboží poté 

představují zbylé 4 % a obsahují tržby související s prodejem chemikálií značky 

Queker. Ve výkonové spotřebě v průměru 79 % zaujímá spotřeba materiálu a služeb, 

která během sledovaných let zaznamenala pokles pouze v roce 2013. Přidaná hodnota 

během let vykazuje rostoucí tempo růstu a její podíl na celkových tržbách roste.  

 

Výše osobních nákladů během sledovaných let vykazuje kladné tempo růstu. Odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku taktéž vykazují rostoucí tempo růstu, 

které svědčí o investičních aktivitách podniku. Tržby z prodeje materiálu jsou 

realizovány každoročně ve formě tržeb z prodeje kovových odpadů. Významné tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku byly realizovány pouze v roce 2012 a to ve výši 1 930 

tis. Kč.  

 

Výsledek hospodaření související s provozní činností během sledovaných let roste. 

Naproti tomu finanční výsledek hospodaření je mimo první analyzovaný rok nulový 

nebo záporný, a to z důvodu převyšujících finančních nákladů nad výnosy. K vzhledem 

k velikosti finančního VH a zanedbatelného mimořádného VH, který byl vykázán pouze 

v prvním roce, je v konečném důsledku VH za účetní období kladný a vykazuje růst. 

 

2.3.2 Analýza rozdílových a poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří k nepoužívanějším nástrojům finanční analýzy. Provedená 

analýza poměrových ukazatelů v sobě zahrnuje jednak analýzu z hlediska vývoje 

vypočtených ukazatelů v čase, a dále porovnání vybraných ukazatelů s finanční situací 

podniků působících ve stejném oboru podnikání. (Strouhal a kol., 2013) V této 

diplomové práci jsou vybrané hodnoty porovnány s oborovým průměrem, který je vždy 

součástí tabulky a dále s hodnotami, kterých dosahují nebližší konkurenti oceňovaného 

podniku. Ty jsou uvedeny v příloze 5.  
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Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity udávají schopnost podniku hradit své závazky. Vypočtené hodnoty 

jsou obsahem následující tabulky.  

 

Tabulka 28: Ukazatele likvidity v letech 2011 - 2015 

Ukazatel Výpočet 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Běžná likvidita 
oběžná aktiva / krátkodobé dluhy 

2,00 1,65 1,98 2,48 2,61 

Hodnota v oboru 1,71 1,68 1,74 1,76 1,87 

Pohotová likvidita 
(kr. pohledávky + kr. fin. majetek) / kr. dluhy 

1,14 0,73 1,36 1,56 1,47 

Hodnota v oboru 1,01 1,03 1,15 1,15 1,18 

Okamžitá likvidita 
kr. fin. majetek / kr. dluhy 

0,12 0,13 0,31 0,56 0,57 

Hodnota v oboru 0,27 0,24 0,24 0,23 0,26 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 91-92) 

 

V případě běžné likvidity se hodnoty oceňovaného podniku nacházejí ve všech 

sledovaných letech nad hodnotami, kterých dosahují konkurenti. V porovnání s oborem 

je situace obdobná, vyjma roku 2012, kdy se nachází hodnoty podniku mírně pod 

hodnotou dosahovanou běžně v oboru.  

 

V roce 2012 vykázala nižší hodnoty oproti oboru i konkurenci pohotová likvidita. Na 

poklesu se výrazně podílelo jednak snížení krátkodobých pohledávek, které vykázaly 

nejnižší stav během celého sledovaného období, a jednak vysoký stav krátkodobých 

dluhů. V ostatních letech se hodnoty pohotové likvidity pohybují nad oborovým 

průměrem, stejně tak je tomu i v rámci konkurentů.    

 

Okamžitá likvidita, která v čitateli počítá pouze s krátkodobým finančním majetkem, se 

nachází pod hodnotou v oboru, již během prvních dvou let. Z uvedeného je patrné, že 

oceňovaný podnik mohl mít problém dostát svým závazkům. V posledních třech letech 

došlo k navýšení finančních prostředků, čímž došlo k převýšení hodnot likvidity v 

oboru. Během posledních let tak oceňovaný podnik drží více peněžních prostředků, než 

by mohlo být účelné. Hodnoty, které vykazuje konkurence, jsou opět nižší, vyjma 

podniku Tenez, který udržuje okamžitou likviditu na vyšší úrovni než Kovo HB.   
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Všechny vypočtené hodnoty ukazatelů likvidity u oceňovaného podniku vykazují 

rostoucí trend. Nejvyšší hodnoty zaznamenaly v posledních dvou letech, kdy podnik 

získané finanční prostředky z dotačního programu uložil na bankovní účet. 

 

Ukazatele rentability 

Dávají do poměru vytvořený zisk s výší zdrojů, které byly na jeho tvorbu použity. 

Vypočtené hodnoty včetně hodnot, které jsou běžné v oboru jsou prezentovány 

v následující tabulce.  

 

Tabulka 29: Ukazatele rentability v letech 2011 - 2015 

Ukazatel (v %) Výpočet 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

ROE 
EAT / vlastní kapitál 

12,72 19,58 23,43 19,75 19,99 

Hodnota v oboru 6,45 11,83 12,82 16,92 15,33 

ROA 
EBIT / celková aktiva 

5,98 9,77 9,19 6,23 9,82 

Hodnota v oboru 4,79 8,33 8,91 11,55 10,89 

ROS 
EBIT / tržby 

4,87 9,69 11,75 11,39 13,75 

Hodnota v oboru 3,98 7,09 7,69 9,77 9,47 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Sedláček, 2011, s. 57-59) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) v porovnání s hodnotami v oboru vykazuje jasně 

vyšší hodnoty v průměru o 6,5 p. b., což je velice pozitivní. Pokles hodnoty tohoto 

ukazatele byl zaznamenán pouze v roce 2014 v souvislosti s nízkým nárůstem výsledku 

hospodaření. I přesto Kovo HB dosahuje vyšší hodnoty, než jsou v oboru běžné. Stejně 

je tomu i v případě hodnot rentability, kterých dosahují konkurenční podniky.   

 

Rentabilita aktiv (ROA) se pouze během posledních dvou let pohybuje pod hodnotami 

v oboru. Nejvýraznější rozdíl ve výši 5,32 p. b. je patrný v roce 2014, kdy došlo 

k výraznému poklesu rentability. Na tom mělo zásluhu výrazné navýšení celkových 

aktiv. V souvislosti s konkurencí převyšuje rentabilitu aktiv opět pouze podnik Tenez a 

to v posledních dvou letech.  

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) vykazuje postupné tempo růstu z hodnoty 4,87 % až na 

hodnotu 13,75 %. Vzhledem k oboru vykazuje vyšší hodnoty v průměru o 3 p. b. 

Z konkurenčních podniků dosáhl vyšších hodnot v roce 2014 opět pouze podnik Tenez. 
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Lze tedy říci, že oceňovaný podnik dosahuje vyšší ziskové marže než konkurence a 

realizuje tak výrobu s nižšími náklady.  

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Vybrané 

ukazatele jsou součástí následující tabulky.  

 

Tabulka 30: Ukazatele aktivity v letech 2011 - 2015 

Ukazatel Výpočet 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat aktiv 
tržby / celková aktiva 

1,23 1,01 0,78 0,55 0,71 

Hodnota v oboru 1,34 1,34 1,29 1,33 1,33 

Obrat dl. majetku 
tržby / dl. majetek 

2,80 1,67 1,16 0,74 1,07 

Hodnota v oboru 3,21 3,16 3,05 3,13 3,12 

Doba obratu zásob (zásoby / tržby) * 360 69 78 46 62 72 

Doba obratu pohledávek (pohledávky z obch. vztahů / tržby) * 360 75 50 77 64 57 

Doba obratu závazků (závazky z obch. vztahů / tržby) * 360 54 56 55 43 33 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 103-105) 

 

Obrat celkových aktiv se vyjma prvních dvou let pohybuje pod hodnotou jedna. 

Nejnižší hodnotu tento ukazatel zaznamenal v roce 2014, kdy oceňovaný podnik 

vykázal nejvyšší stav celkových aktiv. Vzhledem k hodnotám, které jsou běžné v oboru, 

a k těm, kterých dosahuje konkurence lze říci, že podnik využívá svůj majetek méně 

efektivně. V oboru, stejně tak i u analyzované konkurence se obrat aktiv pohybuje ve 

všech letech nad hodnotou jedna. Konkrétně o neefektivním využití investičního 

majetku vypovídá ukazatel obratu dlouhodobého majetku, který je vzhledem k oboru i 

konkurenci podstatně nižší.  

 

Doba obratu zásob by měla být co nejnižší. Stanovené hodnoty oceňovaného podniku se 

v průměru pohybují kolem 65 dní, což vzhledem k náročnosti výroby není špatné. 

Nejnižší hodnoty ve výši 46 dní bylo dosaženo v roce 2013, kdy podnik evidoval 

nejnižší stav zásob. Jak již bylo zmíněno, zásoby představují zejména nedokončenou 

výrobu a polotovary.  

 

Oceňovaný podnik poskytuje svým odběratelům v průměru 45 dní na zaplacení faktur. 

Z vypočtených dob obratu pohledávek je patrné, že zákazníci neplatí včas. 



68 

 

Oceňovanému podniku se během let daří snižovat dobu inkasa pohledávek a získané 

finanční prostředky tak může efektivně využívat. Naproti tomu doba obratu závazků 

vypovídá o platební schopnosti oceňovaného podniku vůči jeho dodavatelům. 

V posledním analyzovaném roce podnik dostál svým závazkům již za 33 dní. Doba 

obratu závazků je však mimo rok 2012 vždy nižší než doba obratu pohledávek. 

Oceňovaný podnik tak platí své závazky dříve, než dostává zaplaceny své pohledávky.  

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují poměr mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku. Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje dluhové zatížení podniku, s jehož 

zvyšující se mírou roste riziko spojené s finanční nejistotou. Naproti tomu koeficient 

samofinancování představuje indikátor finanční nezávislosti podniku. Vybrané 

ukazatele zadluženosti obsahuje následující tabulka.  

 

Tabulka 31: Ukazatele zadluženosti v letech 2011 - 2015 

Ukazatel Výpočet 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Celková zadluženost (v %) 
cizí zdroje / celková aktiva 

59,93 63,32 64,81 73,17 60,83 

Hodnota v oboru 60,82 63,27 62,27 63,64 64,55 

Koeficient samofinancování (v %) 
vlastní kapitál / celková aktiva 

40,07 36,68 35,19 26,83 39,17 

Hodnota v oboru 39,18 36,73 37,73 36,36 35,45 

Úrokové krytí EBIT / N. úroky 14,09 34,76 34,38 14,31 13,59 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Růčková, 2015, s. 65) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti udává, že oceňovaný podnik k financování svých aktivit 

využívá ve větší míře cizí zdroje, a to v průměru ve výši 64 %. Stejný trend vykazují i 

podniky v oboru, které využívají cizí zdroje z 63 %. Konkurenční podnik Tokoz 

využívá cizí zdroje z 53 % a podnik Mars je naopak vysoce zadlužen v průměru z 81 %. 

Oproti tomu podnik Tenez vykazuje opačnou tendenci v míře zadlužení, která dosahuje 

pouze 39 %. Nejvyšší míry zadlužení podnik dosáhl v roce 2014, kdy evidoval nejvyšší 

stav bankovních úvěrů. Nejvyšší pokles v zadlužení poté nastal v roce 2015, kdy došlo 

ke splacení velké části těchto úvěrů.  
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Ukazatel úrokového krytí nás ujišťuje o skutečnosti, že podnik nemá problémy 

s úhradou úroků svým věřitelům. Dosahovaný zisk převyšuje placené úroky v průměru 

22 krát.  

 

Ostatní poměrové ukazatele 

 

Tabulka 32: Ostatní poměrové ukazatele v letech 2011 - 2015 

Ukazatel (v %) 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Přidaná hodnota / tržby 38,72 42,70 49,13 50,10 52,48 

Hodnota v oboru 23,22 24,37 25,90 26,66 28,41 

Osobní náklady / tržby 26,40 27,28 29,17 27,79 27,24 

Hodnota v oboru 13,81 14,01 13,98 13,62 14,36 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Karas, 2014, s. 19) 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že oceňovaný podnik dosahuje značně vyššího podílu 

přidané hodnoty na tržbách oproti hodnotám v oboru. Podnik Kovo HB dosahuje 

vyššího podílu i oproti analyzované konkurenci, vyjma podniku Tenez, jehož hodnota je 

v roce 2014 o 0,6 p. b. vyšší.  Pozitivní je i postupné rostoucí tempo z 38,72 % v roce 

2011 na 52,48 % v roce 2015.  

 

Druhý ukazatel dávající do poměru osobní náklady a tržby vykázal u oceňovaného 

podniku během posledních dvou let nepatrný pokles. Rozdíl mezi hodnotami 

oceňovaného podniku a oborem je až dvojnásobný.  

 

Ukazatele čistého pracovního kapitálu 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu znázorňuje část oběžného majetku, která je 

financována pomocí dlouhodobých zdrojů. (Fotr a kol., 2012) 

 

Tabulka 33: Ukazatele čistého pracovního kapitálu v letech 2011 - 2015 

Ukazatel Výpočet 

 

Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

ČPK (v tis. Kč) oběžná aktiva - kr. dluhy 18 017 13 779 19 237 30 414 34 614 

Podíl ČPK na OA ČPK / OA 49,89 % 39,51 % 49,44 % 59,66 % 61,72 % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 84 a s. 92) 

 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu (ČPK) po celé sledované období vykazují kladné 

hodnoty a mimo rok 2012 i rostoucí vývoj. Z původní hodnoty 18 017 tis. Kč v roce 
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2011 na hodnotu o velikosti 34 614 tis. Kč v roce 2015. Oceňovaný podnik má tak 

zajištěn dostatečně vysoký volný kapitál, který je možné použít k zabezpečení platební 

schopnosti. Konkurenční podnik Tokoz tvoří mimo rok 2013 tzv. nekrytý dluh, neboť 

dosahuje záporných hodnot ukazatele ČPK.   

 

Ukazatel podílu čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech vyjadřuje 

krátkodobou finanční stabilitu podniku (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013). Dle 

vypočtených hodnot lze usuzovat, že oceňovaný podnik je v posledních dvou letech 

překapitalizován, neboť financuje příliš velkou část krátkodobého majetku 

dlouhodobými zdroji a výše ČPK je tak v posledních dvou letech nadbytečná. 

Konkurenční podniky, mimo podnik Tenez, vykazují naopak značně nízký podíl čistého 

pracovního kapitálu na oběžných aktivech.  

 

2.3.3 Analýza soustav ukazatelů 

Pro komplexní posouzení finanční situace oceňovaného podniku byly dále stanoveny 

hodnoty soustav ukazatelů, konkrétně index bankrotu a dále Kralickův rychlý test.  

 

Index bankrotu 

Tento model byl vyvinut přímo pro podniky zpracovatelského průmyslu působících 

v českém prostředí. Rovnice modelu má následující tvar (Karas, 2014): 

 

IB= -11,8356x(X1+0,9306)-0,4949+9,9934x(X2+1,1965)-1,4560+10,9205x(X3)0,0765. 

 

Tabulka 34: Hodnoty indexu bankrotu v letech 2011 - 2015 

Ukazatel Výpočet Koeficient 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

X1 tržby / celková aktiva -11,8356 -8,09 -8,53 -9,07 -9,76 -9,25 

X2 (oběžná aktiva – zásoby) / tržby 9,9934 5,81 6,33 5,66 5,58 5,78 

X3 celková aktiva 10,9205 25,52 26,12 26,74 27,77 27,44 

Index bankrotu 

  

  

23,24 23,92 23,34 23,59 23,96 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Karas, 2014, s. 24) 

 

Dle zjištěných výsledků, které jsou uvedeny v tabulce výše, je oceňovaný podnik 

v letech 2012 a 2015 vyhodnocen jako aktivní, neboť hodnota indexu bankrotu (IB) 

přesahuje hranici 23,826. Provedený model nepracuje s šedou zónou, ale jelikož se 



71 

 

hodnoty v minulých letech přibližují hraniční hodnotě nelze jednoznačně říci, že by 

podnik byl bankrotem skutečně ohrožen.  

 

Kralickův rychlý test 

Tento model tzv. Quick test je založen na čtyřech ukazatelích, podle jejichž výsledných 

hodnot jsou podniku přiděleny body. Pomocí prostého aritmetického průměru 

jednotlivých ukazatelů lze stanovit finanční stabilitu a výnosovou situaci zkoumaného 

podniku a v neposlední řadě pomocí výsledné známky celkovou finanční situaci 

podniku. Výpočet jednotlivých ukazatelů a následné bodové hodnocení jsou uvedeny 

v následujících tabulkách.  

 

Tabulka 35: Hodnoty Kralickova rychlého testu v letech 2011 - 2015 

Ukazatel Výpočet 
Rok  

2011 2012 2013 2014 2015 

R1 vl. kapitál / celková aktiva 0,40 0,37 0,35 0,27 0,39 

R2 (cizí zdroje - kr. fin. majetek) / nezdaněný CF 3,01 2,28 1,47 1,57 1,00 

R3 nezdaněný CF / provozní výnosy 9,50 13,06 16,77 15,52 22,03 

R4 EBIT / celková aktiva 5,98 9,77 9,19 6,23 9,82 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Hrdý a Krechovská, 2016, s. 227) 

 

Tabulka 36: Bodové hodnocení Kralickova rychlého testu v letech 2011 - 2015 

Ukazatel 
Rok  

2011 2012 2013 2014 2015 

R1 4 4 4 3 4 

R2 3 4 4 4 4 

R3 3 4 4 4 4 

R4 1 2 2 1 2 

Finanční stabilita: (R1 + R2) / 2  4 4 4 4 4 

Výnosová situace: (R3 + R4) / 2 2 3 3 4 3 

Celková finanční situace: (R1 + R2 + R3 + R4) / 4 2,75 3,5 3,5 3 3,5 

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Hrdý a Krechovská, 2016, s. 227) 

 

První dva ukazatele hodnotí finanční stabilitu, která získala ve všech analyzovaných 

letech plný počet bodů. Zbylé dva ukazatele poté hodnotí výnosovou situaci, která 

obdržela plný počet bodů již pouze v roce 2014. Na výnosové situaci se nejvíce 

podepsala nízká rentabilita aktiv, která souvisí s vysokou majetkovou náročností v 

tomto oboru podnikání. Podle celkové finanční situace se oceňovaný podnik řadí do 

pásma prosperity během let, kdy překročil bodovou hranici ve výši 3. To znamená 
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během let 2012, 2013 a dále v roce 2015. V ostatních letech jsou výsledky 

nejednoznačné z důvodu zařazení do tzv. šedé zóny.  

 

2.3.4 Zhodnocení finanční analýzy 

Vynikají výsledky oceňovaný podnik dosahuje v oblasti hodnocených rentabilit. 

Konkrétně rentabilita vlastního kapitálu ve všech analyzovaných letech převyšuje 

hodnoty dosažené v oboru, a to v průměru o 6,5 p. b. Vyšší hodnoty v průměru o 3 p. b. 

oproti oboru vykazuje i rentabilita tržeb, která navíc vykazuje postupný nárůst. Vyšší 

hodnoty, než jsou v oboru běžné, vykázaly zejména v posledních třech letech i hodnoty 

likvidit, jejichž vysoké stavy nemusejí být účelné.  

 

Oceňovaný podnik je během všech let ziskový díky tržbám, které realizuje z prodeje 

vlastních výrobků a služeb. Ty představují 96 % celkových realizovaných tržeb 

podniku. Oceňovaný podnik se neustále rozšiřuje, o čemž svědčí růst dlouhodobého 

hmotného majetku a položka obsahující odpisy. Ukazatel obratu aktiv, konkrétně pak 

ukazatel obratu dlouhodobého majetku však poukázal na skutečnost, že podnik 

nevyužívá svá investiční aktiva příliš efektivně. K financování podnikatelských aktivit 

využívá ve větší míře cizí zdroje, což je v tomto oboru podnikání běžné. V posledním 

analyzovaném roce se podniku podařilo část svých dluhů splatit a míru zadluženosti tak 

dostat na 61 %. S úhradou nákladových úroků nemá problém, o čemž vypovídají vysoké 

hodnoty ukazatele úrokového krytí. 

 

Doba obratu pohledávek, stejně tak i doba obratu závazků, se postupně snižuje. 

V neprospěch hovoří pouze fakt, že doba inkasa pohledávek je delší než stanovená 

splatnost odběratelských faktur.  

 

Podle provedených souhrnných ukazatelů podnik není v žádném sledovaném roce 

ohrožen bankrotem. Na základě provedené finanční analýzy nelze tedy indikovat 

závažná rizika, která by ohrozila předpoklad neomezeného trvání podniku.  
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2.4 SWOT analýza 

Závěry, které vyplynuly z provedené strategické a finanční analýzy jsou nyní shrnuty ve 

formě SWOT analýzy.  

 

Tabulka 37: SWOT analýza 

V
n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í Silné stránky Slabé stránky 

Zakázková výroba Oblast výzkumu a vývoje 

Stálý okruh odběratelů Marketing a propagace 

Zaměstnanci Strategické plánování a fin. controlling 

Finanční situace Sortiment domácích potřeb 

Certifikát kvality a životního prostředí Neúměrná majetková vybavenost 

Schopnost zajistit celý výrobní proces  

V
n
ěj

ší
 

p
ro

st
ře

d
í 

Příležitosti Hrozby 
Bariéry vstupu do odvětí Nedostatek pracovních sil 

Zvyšující se poptávka po produkci Změny v legislativě 

 Zvyšující se poptávka po produkci 

 Zrušení kurzového závazku ČNB 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Silné stránky 

Mezi silné stránky oceňovaného podniku lze zařadit především schopnost zajistit celý 

výrobní proces od polotovaru až po finální výrobek, a to díky tomu, že podnik 

disponuje nástrojárnou, obrobnou a zámečnickou dílnou. Díky tomu může svým 

zákazníkům nabídnout rychlé zhotovení výrobků za výhodné ceny. Veškerou výrobu je 

navíc schopen přizpůsobit požadavkům zákazníka. Další silnou stránkou je vlastnictví 

certifikátu kvality managementu a životního prostředí, jejichž dodržování podniku 

jednak snižuje provozní náklady a dále slouží k udržení stávajících, ale především 

k získávání nových odběratelů. Další silnou stránku představují samotní zaměstnanci, 

kteří jsou neustále školeni, vzděláváni a v podniku pracují celou řadu let. Díky tomu 

pak zejména výrobní pracovníci plní požadovanou kvalitu produkce ve stanovených 

termínech. V neposlední řadě se podnik nepotýká s finančními problémy, čímž zvyšuje 

svoji image v oblasti platební schopnosti.  

 

Slabé stránky 

Do slabé stránky patří nečinnost v oblasti propagace podniku, což se negativně 

projevuje v získávání nových zákazníků. Podnik není aktivní ani v oblasti zabývající se 
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výzkumem a vývojem. Zde nastává hrozba ze strany podniků, které se této oblasti 

věnují, neboť jsou schopny nabízet inovativní postupy a řešení, které mohou být pro 

zákazníka lákavější, ať již užitnými vlastnostmi, rychlostí zhotovení, kvalitou nebo 

cenou. Slabou stránku představuje i minimální strategické plánování a dále zpětný 

finanční controlling ze strany vedení podniku. Další slabou stránku představuje 

neefektivní využití investičního majetku, jež souvisí s kapacitní rezervou. Poslední 

slabou stránku představuje zastaralá výroba v oblasti domácích potřeb, u které lze do 

budoucna předpokládat ústup od její výroby.  

 

Příležitosti 

Příležitost pro oceňovaný podnik představuje skutečnost, že v současné době dochází 

k rozvoji strojírenského, ale především automobilového průmyslu, což může podmínit 

růst poptávky právě po jeho produkci.  

 

Hrozby 

Mezi možné hrozby lze zařadit rozvoj strojírenského a automobilového průmyslu, jehož 

zvýšená poptávka může do odvětví přilákat novou konkurenci. Obecné změny 

v legislativě jsou spjaty s neustálými školeními řídících pracovníků. Konkrétní změny 

týkající se podávání kontrolního hlášení k DPH a povinnosti elektronické evidence tržeb 

souvisí především s administrativní zátěží. Podstatnou hrozbu představuje též možný 

nedostatek pracovních sil na trhu práce, a to zejména na výrobní pozice z důvodu 

neustále se snižujícího počtu ekonomicky aktivních mužů spolu se snižující se mírou 

nezaměstnanosti. Možnou hrozbou je i očekávané zrušení kurzového závazku ze strany 

ČNB.   
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2.5 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Účelem této podkapitoly diplomové práce je v prvé řadě vyčlenění provozně nutného 

pracovního a investovaného kapitálu a dále úprava výsledku hospodaření o výnosy a 

náklady, které nesouvisejí s hlavní činností podniku. Poté je stanovena prognóza 

generátorů hodnoty, na jejímž základě je provedeno předběžné ocenění podniku.  

 

2.5.1 Vymezení provozně potřebných a nepotřebných aktiv 

Do provozně nutného dlouhodobého majetku byl zařazen dlouhodobý nehmotný 

majetek v plné výši. Z dlouhodobého hmotného majetku byly vyčleněny související 

poskytnuté zálohy a dále nedokončený dlouhodobý majetek. Dále byl vyloučen 

dlouhodobý finanční majetek, a to v plné výši 12 629 tis. Kč, neboť představuje 

dlouhodobé podíly v dceřiné společnosti, která se na provozní činnosti podniku nikterak 

nepodílí. 

 

Ke korekci došlo též u krátkodobého finančního majetku. Dle Maříka a kol. (2011) by 

měla být provozně nutná likvidita stanovená alespoň na hodnotu ve výši 15 % 

krátkodobých závazků. Vzhledem k vysoké době obratu pohledávek je provozně nutná 

likvidita stanovena na hodnotu ve výši 25 % krátkodobých závazků. Tato hodnota 

odpovídá průměrné hodnotě okamžité likvidity dosahované ve stejném oboru, ve kterém 

podnik působí. Ke snížení krátkodobého finančního majetku tak došlo v posledních 

třech analyzovaných letech, protože oceňovaný podnik disponoval nadbytečnou 

likviditou. Provozně nepotřebný finanční majetek je tak k datu ocenění vyčíslen na 

7 318 tis. Kč.  

 

Provozně nutný pracovní kapitál obsahuje součet položek zásob, krátkodobých a 

dlouhodobých pohledávek, ostatních aktiv a provozně nutné výše finančních prostředků, 

od nichž jsou dále odečteny krátkodobé závazky. Provozně nutný investovaný kapitál 

navíc obsahuje hodnotu provozně nutného dlouhodobého majetku. Veškeré úpravy jsou 

obsahem tabulky na následující straně.  
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Tabulka 38: Provozně nutný pracovní a investovaný kapitál 

Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Dlouhodobý nehmotný majetek 103 20 100 703 388 

Dlouhodobý hmotný majetek 15 575 17 042 67 317 133 395 99 147 

Dlouhodobý majetek provozně nutný 15 678 17 062 67 417 134 098 99 535 

Zásoby 15 486 19 415 12 157 18 814 24 432 

Krátkodobé pohledávky  18 473 12 665 20 616 20 499 19 456 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 184 11 

Ostatní aktiva (časové rozlišení aktivní) 767 512 515 628 605 

Krátkodobé závazky 16 095 19 094 17 669 18 562 19 470 

Ostatní pasiva (časové rozlišení pasivní) 0 0 0 0 0 

Peníze  (pokladna + účet) v rozvaze 2 153 2 793 6 133 11 479 12 185 

Likvidita (peníze / krátkodobé závazky) 0,13 0,15 0,35 0,62 0,63 

Provozně nutná likvidita  0,13 0,15 0,25 0,25 0,25 

Provozně nutné peníze 2 153 2 793 4 417 4 641 4 868 

Pracovní kapitál provozně nutný 20 784 16 291 20 036 26 204 29 902 

Investovaný kapitál provozně nutný 36 462 33 353 87 453 160 302 129 437 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Korigovaný výsledek hospodaření je získán z provozního výsledku hospodaření, 

vykázaného ve výkazu zisku a ztráty, od kterého je ve všech letech odečten výsledek 

hospodaření související s prodejem majetku. Tuto úpravu znázorňuje následující 

tabulka.  

 

Tabulka 39: Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Provozní výsledek hospodaření z VZZ 3 931 8 724 11 175 12 381 16 698 

Vyloučení VH z prodeje majetku -146 -2 339 -933 -945 -951 

KPVH 3 785 6 385 10 242 11 436 15 747 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.5.2 Prognóza tržeb 

Stanovení budoucích tržeb oceňovaného podniku představuje stěžejní generátor 

hodnoty, protože jeho kvalita dále odvíjí kvalitu celého ocenění. K prognóze tržeb 

odvětví byly zvoleny dvě metody. Metoda časových řad a metody regresní analýzy, viz. 

kapitola 2.2.6 Prognóza relevantního trhu. Výsledné hodnoty pro predikci tržeb jsou na 

základě provedených analýz převzaty z lineární trendové funkce regresní analýzy 

navázané na nominální HDP, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější.  
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Podnik Kovo HB se od roku 2009 věnuje i obchodní činnosti. Jedná se o distribuci 

chemikálií Quaker pro Pardubický kraj a Vysočinu. Tyto tržby jsou ale z hlediska 

objemu zanedbatelné, a proto budou dále plánovány metodou podílu na tržbách.  

 

Budoucí tržby oceňovaného podniku jsou závislé jednak na rychlosti růstu trhu odvětví 

a zároveň na tom, jak se podnik na tomto růstu dokáže podílet. Tabulka níže obsahuje 

stanovenou predikci tržeb oceňovaného podniku Kovo HB. Pro predikované roky 2016 

- 2019 je předpokládané nepatrné zvýšení a následné udržení tržního podílu ve výši 

0,035 %. V posledních třech analyzovaných letech je očekávána stabilizace růstu tržeb 

v průměru na 6,3 %. 

 

Tabulka 40: Prognóza tržeb podniku Kovo HB 

  

Predikce 

2016 2017 2018 2019 

Tržby odvětví (v mil. Kč) 366 320 378 388 290 135 413 398 428 440 826 509 

Index růstu trhu (v %) 1,10 1,06 1,06 1,07 

Tržní podíl (v %) 0,035 0,035 0,035 0,035 

Index změny tržního podílu 1,037 1,000 1,000 1,000 

Tržby podniku Kovo HB (v tis. Kč) 128 212 135 902 144 689 154 289 

Tempo růstu tržeb (v %) 13,98 6,00 6,47 6,63 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.5.3 Analýza a prognóza ziskové marže 

Druhým generátorem hodnoty je zisková marže, která byla dle doporučení lit. Mařík a 

kol. (2011) stanovena metodou shora i zdola. V prvé řadě byla stanovena zisková marže 

za minulost metodou shora, jako podíl korigovaného provozního zisku před odpisy a 

tržeb za vlastní výrobky a služby. V minulosti vykazovala zisková marže rostoucí trend 

z původních 9,93 % v roce 2011 na hodnotu 24,68 % v roce 2015. Pro rok 2016 je 

předpokládaná zisková marže v hodnotě 24,05 % a pro další roky prognózy se uvažuje v 

konstantní výši. Uvedené prezentuje tabulka na následující straně.  
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Tabulka 41: Prognóza ziskové marže shora 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zisková marže z KPVH 

před odpisy (v %) 9,93 13,47 15,49 21,19 24,68 24,05 24,05 24,05 24,05 

KPVH před odpisy (v tis. 

Kč) 

7 464 
10 899 15 433 20 851 27 758 

30 840 
32 690 34 803 37 113 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dále byla stanovena prognóza ziskové marže zdola. Při výpočtu se vychází z minulého 

vývoje hlavních nákladových a výnosových položek, které jsou vyjádřeny procentním 

podílem k tržbám, což zobrazuje následující tabulka. Obchodní marže v minulosti 

vykazovala rostoucí trend. Z původního podílu 0,93 % vzrostla až na 1,29 %. Prognóza 

obchodní marže je stanovena na současné úrovni podílu z tržeb, neboť se předpokládá, 

že tento podíl podnik udrží. Výkonová spotřeba se v posledních třech analyzovaných 

letech výrazně snížila, a proto je do budoucna naplánovaná na současné úrovni. 

Prognóza osobních nákladů byla stanovena geometrickým průměrem za poslední tři 

roky, neboť právě v nich analyzovaný podnik zaměstnával nejvíce pracovníků. Položka 

obsahující daně a poplatky byla do budoucna ponechaná na současné hodnotě, neboť 

během posledních dvou let vykazovala stabilní výši. Ostatní provozní položky, obsahují 

ostatní provozní výnosy a náklady, jsou stanoveny ve formě geometrického průměru 

z let předchozích.  

 

Tabulka 42: Podíly z tržeb 

Podíly z tržeb (v %) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obchodní marže 0,93 1,16 1,11 1,25 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Výkony 104,07 107,09 91,67 105,56 103,23 103,23 103,23 103,23 103,23 

Výkonová spotřeba 63,39 60,73 45,87 51,47 47,87 47,87 47,87 47,87 47,87 

Osobní náklady 

  

  

  

  

  

  

28,37 30,36 27,85 30,69 29,41 29,30 29,30 29,30 29,30 

Daně a poplatky 0,01 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Ost. provoz. položky  3,29 3,66 3,50 3,42 2,52 3,25 3,25 3,25 3,25 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pomocí podílů na tržbách byly vyjádřeny jednotlivé položky v absolutním vyjádření, 

viz. příloha 9, z kterých byl dále stanoven korigovaný provozní výsledek hospodaření 

před odpisy a zisková marže metodou zdola. Výsledné hodnoty ziskové marže zdola, 

které prezentuje tabulka na následující straně, jsou shodné se ziskovou marží 

stanovenou metodou shora. 
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Tabulka 43: Prognóza ziskové marže zdola 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

KPVH před odpisy  

(v tis. Kč) 7 464 
10 899 15 433 20 851 27 758 30 840 32 690 34 803 37 113 

Zisková marže z KPVH 

před odpisy (v %) 9,93 13,47 15,49 21,19 24,68 24,05 24,05 24,05 24,05 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.5.4 Analýza a prognóza pracovního kapitálu 

K analýze náročnosti růstu tržeb na jednotlivé složky pracovního kapitálu byly využity 

doby obratu, které znázorňuje tabulka níže.  

 

Tabulka 44: Doba obratu ve dnech vztažená k tržbám 

Ukazatel (ve dnech) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Doba obratu zásob 74,19 86,37 43,92 68,82 78,19 
68,56 68,56 68,56 68,56 

Doba obratu kr. a dl. pohledávek 88,50 56,34 74,48 75,65 62,30 
70,57 70,57 70,57 70,57 

Doba obratu kr. závazků 77,11 84,94 63,83 67,89 62,31 
64,64 64,64 64,64 64,64 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zásoby v podniku jsou tvořeny zejména nedokončenou výrobou a polotovary, jejichž 

stav výrazně na konci roku 2015 vzrostl. V letech prognózy se očekává optimalizace 

stavu zásob a doba obratu na 69 dní, což odpovídá geometrickému průměru hodnot 

dosahovaných v minulosti. Krátkodobé pohledávky dosahují nejnižší doby obratu v roce 

2012, kdy podnik vykázal nejnižší stav pohledávek. Poté došlo k nárůstu doby obratu, 

kterou se podařilo v roce 2015 opět snížit. Podniku se nedaří efektivně řídit obchodní 

vztahy s odběrateli, a proto je do budoucna plánovaná vyšší doba obratu na úrovni 

geometrického průměru let předešlých. V celkových krátkodobých závazcích převládají 

závazky z obchodních vztahů. Sledovaná doba obratu se v posledních třech letech 

snížila a dostala se na hodnotu pohybující se v průměru kolem 65 dní. Právě s touto 

hodnotou bude počítáno i v letech prognózy.  

 

Provozně nutné peníze byly vymezeny již v rámci podkapitoly 2.5.1 Vymezení provozně 

potřebných a nepotřebných aktiv. V letech prognózy jsou opět stanoveny na hodnotě 

provozně nutné likvidity ve výši 0,25. Položka ostatních aktiv a pasiv, respektive pouze 

aktiv obsahuje aktivní časové rozlišení, jejíž hodnota je převzata z posledního známého 
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roku. S touto výší je počítáno na konstantní úrovni i do budoucna. Ostatní položky 

pracovního kapitálu byly dopočítány pomocí výše zmíněných dob obratu ve vztahu 

k tržbám podniku. Stanovené hodnoty položek pracovního kapitálu jsou zobrazeny 

v následující tabulce.  

 

Tabulka 45: Analýza a prognóza upraveného pracovního kapitálu 

Upravený pracovní 

kapitál  

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zásoby 15 486 19 415 12 157 18 814 24 432 24 416 25 880 27 554 29 382 

Pohledávky kr. a dl. 18 473 12 665 20 616 20 683 19 467 25 134 26 641 28 364 30 246 

Provozně nutné peníze 2 153 2 793 4 417 4 641 4 868 5 755 6 100 6 495 6 926 

Ostatní aktiva 767 512 515 628 605 605 605 605 605 

Kr. závazky 16 095 19 094 17 669 18 562 19 470 23 021 24 401 25 979 27 703 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Upravený pracovní 
kapitál 20 784 16 291 20 036 26 204 29 902 32 889 

34 825 37 038 39 455 

Koeficient náročnosti 

růstu tržeb na růst prac. 

kapitálu 
24,42 % 25,18 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zjištěný koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu v minulosti 

dosahoval 24,42 %. V letech prognózy je očekáváno jeho nepatrné zvýšení na 25,18 %, 

které je způsobeno nižším přírůstkem tržeb v době prognózy.  

 

2.5.5 Analýza a prognóza investic do dlouhodobého majetku 

Poslední generátor představují investice do dlouhodobého majetku. V této diplomové 

práci byly nejprve stanoveny koeficienty náročnosti růstu tržeb na investice na základě 

informací o investiční náročnosti jednak u oceňovaného podniku a dále pro konkurenční 

podniky vycházející z let minulých, tedy 2008 – 2015, a to zvlášť pro nehmotný 

majetek, stavby a samostatné movité věci. Stanovené koeficienty jsou součástí přílohy 

10.  

 

V případě dl. nehmotného majetku dosáhl kladného koeficientu investiční náročnosti 

pouze oceňovaný podnik, a to ve výši 0,55 %. Na základě tohoto koeficientu je 

stanovena prognóza, která zahrnuje investici do dlouhodobého nehmotného majetku 

v celkové výši 144 tis. Kč, která je do jednotlivých let prognózy rozdělena rovnoměrně.  
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Investiční náročnost u staveb vykázala kladný koeficient i u konkurenčního podniku 

Mars ve výši 81,07 %. Oceňovaný podnik dosáhl koeficientu ve výši 102,68 %, jehož 

vysoká hodnota je způsobena značnou investiční aktivitou zejména v posledních letech 

2013 a 2014, kde se v roce 2015 navíc projevila i uplatněná dotace.  

 

Koeficient investiční náročnosti růstu tržeb do samostatných movitých věcí u 

oceňovaného podniku dosáhl výše 20,36 %, jehož hodnotu v posledním analyzovaném 

roce opět ovlivnila uplatněná dotace. Investice do samostatných movitých věcí u 

oceňovaného podniku souvisely s potřebou kapitálové vybavenosti nové výrobní haly a 

školícího střediska. Z konkurenčních podniků kladného koeficientu dosáhl opět pouze 

podnik Mars, a to ve výši 281,37 %.  

 

Jelikož oceňovaný podnik vyvíjel v posledních analyzovaných letech značnou investiční 

aktivitu týkající se staveb a samostatných movitých věcí jsou do let prognózy 

uvažovány nulové netto investice. Tento majetek tak bude v letech prognózy oceňovaný 

podnik pouze obnovovat ve výši odpisů. Stejně tak se nepředpokládají ani investice do 

pozemků a proto je jejich hodnota do let prognózy ponechána na konstantní výši roku 

2015. Po období stanovené prognózy jsou však pro dlouhodobé přežití podniku 

investice do dlouhodobého majetku již nezbytností.   

 

Obsahem následující tabulky jsou celkové hodnoty investic do dlouhodobého majetku, 

které vycházejí z plánu jednotlivých forem dlouhodobého majetku, jež jsou součástí 

přílohy 11. Odpisy v tabulce představují sumu odpisů během plánovaných let 2016 -

2019, které jsou stanoveny jednak ze zůstatkové hodnoty roku 2015, a dále z pořizovací 

hodnoty investice k 31.12. příslušného plánovaného roku. Zůstatková hodnota poté 

představuje sumu zůstatkových hodnot dlouhodobého majetku, která zahrnuje 

zůstatkovou hodnotu roku předchozího plus investice netto příslušného roku. Investice 

brutto poté zobrazují celkovou investovanou částku. Ta je tvořena sumou investic netto, 

které jsou naplánovány pouze do dlouhodobého nehmotného majetku, a dále odpisy.   
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Tabulka 46: Plán celkových investic do dlouhodobého majetku 

Celkem majetek 2015 2016 2017 2018 2019 

Odpisy 12 011 12 011 13 021 14 188 15 541 

Zůstatková hodnota 99 535 99 571 99 607 99 643 99 679 

Celkové investice netto do dl. majetku x 36 36 36 36 

Celkové investice brutto do dl. majetku x 12 047 13 057 14 224 15 577 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.5.6 Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu 

Po sestavení prognózy investic a odpisů je možné dopočítat korigovaný provozní zisk 

po odpisech a po dani a dále provést analýzu obrátkovosti provozně nutného 

investovaného kapitálu a rentability investovaného kapitálu. Daňová sazba je během 

celého plánovaného období předpokládaná na neměnné úrovni ve výši 19 %.  

 

Tabulka 47: Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

daňová sazba 

  

  

  

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

KPVH po 

odpisech a po 

dani (v tis. Kč) 
3 066 5 172 8 296 9 263 12 755 15 251 15 931 16 699 17 473 

Zisková marže 

z KPVH po 

odpisech a po 

dani (v %) 
4,08 6,39 8,33 9,41 11,34 11,90 11,72 11,54 11,32 

Tempo růstu 

KPVH po 

odpisech a 

dani  

  

42,82 % 4,64 % 

Invest. kapitál 

provozně 

nutný k 31. 12. 

(v tis. Kč) 

  36 462 
33 353 87 453 160 302 129 437 132 460 134 433 136 681 139 135 

Obrat invest. 
kapitálu 

provozně 

nutného 

  

x 2,219 2,988 1,125 0,702 0,991 1,026 1,076 1,129 

Rentabilita 

invest. 

kapitálu (v %) 

  

x 14,18 24,87 10,59 7,96 11,78 12,03 12,42 12,78 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z tabulky výše je patrné, že tempo růstu korigovaného provozního výsledku 

hospodaření po odpisech a dani je v budoucnu nižší, ale stále vykazuje rostoucí trend. 

Ukazatel obrátkovosti provozně nutného investovaného kapitálu se v budoucnu 
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pohybuje v rozmezí od 0,99-1,13 a dochází tak k jejímu postupnému růstu. Obdobně i 

v případě budoucí rentability investovaného kapitálu dochází během let prognózy 

k postupnému růstu.   

 

2.5.7 Předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty 

Na základě zjištěných generátorů hodnoty je možné vyjádřit první odhad hodnoty 

podniku dle vztahu uvedeného v teoretické části této diplomové práce jako podíl 

volných peněžních toků a rozdílu diskontní míry a tempa růstu tržeb. Tempo růstu tržeb 

je stanoveno za poslední tři prognózované roky, neboť během nich se tempo růstu 

stabilizovalo v průměru na 6,37 %. Hodnota ziskové marže po odpisech a po dani je 

uvažována taktéž na průměrné hodnotě již však za celé prognózované období.  

 

Jelikož v této části práce není prozatím známa diskontní míra na úrovni WACC je do 

výpočtu dosazena výše na úrovni 10,5 %, která odpovídá nákladům na vlastní kapitál. 

Předběžná brutto hodnota oceňovaného podniku je tak stanovena na 289 044 tis. Kč. 

Ocenění je pouze orientační, neboť výpočet vychází z diskontní míry, která není 

stanovena na úrovni WACC a dále výpočet nezohledňuje pokračující hodnotu, pro 

kterou je typické nižší dlouhodobě udržitelné tempo růstu tržeb.  

 

Tabulka 48: Předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty 

Generátor hodnoty     Označení Hodnota 

Tempo růstu tržeb     g 6,37 % 

Zisková marže po odpisech a po dani rZM 11,62 % 

Náročnost růstu tržeb na: 

    - růst pracovního kapitálu   Kwc 25,18 % 

    - růst dlouhodobého majetku   kDM 0,554 % 

    - investice netto celkem 25,73 % 

Diskontní míra   i 10,5 % 

Hodnota podniku brutto (=H) (v tis. Kč) 289 044 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.6 Návrh finančního plánu 

Při použití výnosových metod ocenění podniku je potřebné dále sestavit finanční plán. 

Ten se skládá se z plánovaného výkazu zisku a ztráty, rozvahy a výkazu o peněžních 

tocích.  
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2.6.1 Plán výkazu zisku a ztráty 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jsou převzaty z prognózy tržeb uskutečněné 

v podkapitole 2.5.2 Prognóza tržeb. Obchodní marže, výkony, výkonová spotřeba, 

osobní náklady, daně a poplatky a ostatní provozní položky byly naplánovány pomocí 

procentního podílu z tržeb příslušného roku.  Stanovením jejich výše se zabývá 

podkapitola 2.5.3 Analýza a prognóza ziskové marže. Stanovením výše odpisů se věnuje 

podkapitola 2.5.5 Analýza a prognóza investic do dlouhodobého majetku. Položka 

nákladových úroků je stanovena jako součin průměrné úrokové sazby z úvěrů dosažené 

během let 2011 - 2015 a stavu bankovních úvěrů evidovaných na konci příslušného 

roku. Jelikož je v plánu uvažováno postupné splácení dlouhodobých bankovních úvěrů, 

vykazují i nákladové úroky klesající trend. Jak již bylo zmíněno, daňová sazba se 

uvažuje na úrovni 19 %. Z plánu výkazu zisku a ztráty, který je obsahem následující 

tabulky, je patrné, že dosahovaný výsledek hospodaření bude v letech prognózy i nadále 

postupně narůstat.    

 

Tabulka 49: Plán výkazu zisku a ztráty 

Položka (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

Obchodní marže 1 456 1 660 1 759 1 873 1 997 

Výkony 116 112 132 347 140 285 149 356 159 266 

      Tržby za vl. výrobky a služby 112 484 128 212 135 902 144 689 154 289 

Výkonová spotřeba 53 850 61 380 65 061 69 268 73 864 

Přidaná hodnota 63 718 72 627 76 983 81 961 87 399 

Osobní náklady 33 080 37 560 39 813 42 387 45 200 

Daně a poplatky 50 57 60 64 69 

Odpisy  12 011 12 011 13 021 14 188 15 541 

Ostatní provozní položky (změna rezerv) 2 830 4 170 4 420 4 706 5 018 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 15 747 18 829 19 668 20 616 21 571 

Nákladové úroky 1 229 893 817 741 665 

Celkový výsledek hospodaření před daní 15 507 17 936 18 851 19 874 20 906 

Daň z příjmů 2 191 3 408 3 582 3 776 3 972 

Výsledek hospodaření za účetní období po dani 13 316 14 528 15 270 16 098 16 934 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.6.2 Plán rozvahy 

V prvé řadě je věnována pozornost plánu aktivní strany rozvahy, viz. tabulka na 

následující straně. Dlouhodobý nehmotný majetek stejně tak i dlouhodobý hmotný 

majetek jsou naplánovány podle plánu investic, které jsou obsahem podkapitoly 2.5.5 

Analýza a prognóza investic do dlouhodobého majetku. Z té vyplynuly nulové netto 

investice do staveb a samostatných movitých věcí, proto jsou v plánu uvažovány na 

konstantní úrovni představující pouze obnovu majetku ve formě odpisů. Pozemky jsou 

taktéž uvažovány na konstantní úrovni a to roku 2015. Položky nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek a poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek jsou 

považovány za provozně nepotřebný majetek, který je uvažován do let prognózy 

v konstantní výši roku 2015. Časové rozlišení je do budoucna uvažováno taktéž 

v konstantní výši roku 2015, neboť je důsledkem mnoha operací, které by bylo obtížné 

rozklíčovat a naplánovat. Hodnota dlouhodobého finančního majetku je v celé výši 

neprovozního charakteru a do let prognózy je naplánována taktéž v konstantní výši let 

předchozích, neboť její stav se během sledovaných let neměnil, což se předpokládá i 

do budoucna. Výše stavu zásob a pohledávek je převzata z podkapitoly 2.5.4 Analýza a 

prognóza pracovního kapitálu, kde byly tyto položky naplánovány pomocí doby obratu 

vztažené k tržbám. Krátkodobý finanční majetek, konkrétně provozně nutný majetek, je 

stanoven na úrovni provozně nutné likvidity ve výši 25 % krátkodobých závazků. 

Provozně nepotřený finanční majetek je poté dopočten ze stavu peněžních prostředků na 

konci období, který je převzat z výkazu o peněžních tocích, od kterého je odečten 

provozně potřebný krátkodobý finanční majetek.  
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Tabulka 50: Plán rozvahy – aktiva 

Položka (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

AKTIVA CELKEM 170 106 183 185 194 835 207 511 221 169 

Dlouhodobý majetek 113 417 113 453 113 489 113 525 113 561 

Dlouhodobý nehmotný majetek 388 424 460 496 532 

Dlouhodobý hmotný majetek 100 400 100 400 100 400 100 400 100 400 

  Pozemky 783 783 783 783 783 

  Stavby 68 449 68 449 68 449 68 449 68 449 

  Samostatné movité věci  29 915 29 915 29 915 29 915 29 915 

   Provozně nepotřebný 1 253 1 253 1 253 1 253 1 253 

  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 253 253 253 253 253 

  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Dlouhodobý finanční majetek 12 629 12 629 12 629 12 629 12 629 

   Provozně potřebný 0 0 0 0 0 

   Provozně nepotřebný 12 629 12 629 12 629 12 629 12 629 

Oběžná aktiva 56 084 69 127 80 741 93 381 107 002 

Zásoby 24 432 24 416 25 880 27 554 29 382 

Pohledávky 19 467 25 134 26 641 28 364 30 246 

Krátkodobý finanční majetek 12 185 19 577 28 219 37 463 47 375 

   Provozně potřebné 4 868 5 755 6 100 6 495 6 926 

   Provozně nepotřebné 7 318 13 822 22 119 30 968 40 449 

Časové rozlišení 605 605 605 605 605 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Plán pasivní strany rozvahy je součástí následující tabulky. Při tvorbě plánu základního 

kapitálu, kapitálových fondů a fondů ze zisku je předpokládaný stav ponechán na 

minulé úrovni, neboť se nepředpokládá jejich následné navyšování ani čerpání. 

Výsledek hospodaření minulých let představuje kumulovaný zadržovaný zisk běžného 

účetního období, který vyplynul z plánu výkazu zisku a ztráty. Oceňovaný podnik 

v minulosti netvořil rezervy a jejich tvorba se nepředpokládá ani do let prognózy. 

Dlouhodobé závazky obsahují především závazky ke společníkům a jejich výše se 

předpokládá na konstantní úrovni roku 2015. Výše krátkodobých závazků je určena 

v podkapitole 2.5.4 Analýza a prognóza pracovního kapitálu pomocí doby obratu 

vztažené k tržbám. Krátkodobé bankovní úvěry jsou v letech prognózy ponechány 

v neměnné výši 2 000 tis. Kč, neboť se jedná o revolvingový úvěr, který oceňovaný 

podnik hodlá využívat i do budoucna. Jelikož se v letech prognózy neočekává investiční 

akce, která by ve větší míře podmínila růst dlouhodobých bankovních úvěrů, očekává 

podnikové vedení naopak jejich splácení ve výši 5 000 tis. Kč ročně.   
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Tabulka 51: Plán rozvahy – pasiva 

Položka (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

PASIVA CELKEM 170 106 183 185 194 835 207 511 221 169 

Vlastní kapitál 66 629 81 157 96 427 112 525 129 459 

  Základní kapitál 100 100 100 100 100 

  Kapitálové fondy 40 40 40 40 40 

  Fondy ze zisku 10 10 10 10 10 

  Výsledek hospodaření minulých let 53 163 66 479 81 007 96 277 112 375 

  Výsledek hospodaření běžného úč. období (+-) 13 316 14 528 15 270 16 098 16 934 

Cizí zdroje 103 477 102 028 98 408 94 986 91 710 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 20 202 20 202 20 202 20 202 20 202 

Krátkodobé závazky 19 470 23 021 24 401 25 979 27 703 

Bankovní úvěry a výpomoci 63 805 58 805 53 805 48 805 43 805 

  Bankovní úvěry dlouhodobé 61 805 56 805 51 805 46 805 41 805 

  Krátkodobé bankovní úvěry 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.6.3 Plán výkazu o peněžních tocích 

Plán výkazu o peněžních tocích je pro účely ocenění mírně modifikován. Je potřebné 

vymezit zvlášť peněžní toky z provozního a neprovozního majetku a dále peněžní toky 

související s náklady na cizí kapitál. Sestavený plán výkazu o peněžních tocích je obsahem 

tabulky na s. 89.   

 

Peněžní tok z provozní činnost vychází z korigovaného provozního výsledku hospodaření, 

jež je výsledkem plánu výkazu zisku a ztráty. Ten je dále upraven o daň a odpisy, které jsou 

taktéž obsahem výkazu zisku a ztráty. Dále je provedena úprava související s meziroční 

změnou položek čistého pracovního kapitálu.  

 

V roce 2015 oceňovaný podnik uplatnil na dlouhodobý majetek získanou dotaci, čímž došlo 

k jeho snížení. Ve výkazu o peněžních tocích se tato skutečnost projevila se znaménkem 

plus. V letech prognózy již peněžní tok z investiční činnosti prezentují celkové investice 

brutto do provozně nutného dlouhodobého majetku, jejichž zjištění bylo předmětem 

podkapitoly 2.5.5 Analýza a prognóza investic do dlouhodobého majetku. Součet peněžního 

toku z provozní činnosti a peněžního toku z investiční činnosti představuje peněžní tok 

z provozního majetku celkem.  
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Platba nákladových úroků obsahuje částku, která je obsahem plánovaného výkazu zisku a 

ztráty. Diferenciace v platbě daně představuje rozdíl mezi daní připadající na celkový 

výsledek hospodaření před zdaněním, jež je uvedena ve výkazu zisku a ztráty a daní 

připadající na KPVH.  

 

Peněžní tok z finanční činnosti je v letech prognózy záporný, neboť obsahuje změnu 

dlouhodobých bankovních úvěrů, u kterých se předpokládá postupné splácení. V roce 2015 

oceňovaný podnik splatil podstatnou část svých bankovních úvěrů z přijaté dotace.  

 

Stav peněžních prostředků na konci období je kladný a vykazuje postupný růst. Lze tedy 

usuzovat, že naplánovaný způsob financování je dostatečný.  

 

Sestavený finanční plán byl dále podroben finanční analýze, která zahrnuje vybrané 

poměrové a rozdílové ukazatele a je součástí přílohy 12 této diplomové práce. Z té 

vyplynulo především zvýšení obrátkovosti dlouhodobého majetku až na hodnotu ve 

výši 1,40 a dále snížení celkové zadluženosti oceňovaného podniku.  
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Tabulka 52: Plán výkazu o peněžních tocích 

Položka (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

Stav peněžních prostředků na počátku období 11 479 12 185 19 577 28 219 37 463 

 Korigovaný provozní výsledek hospodaření (KPVHd) 15 747 18 829 19 668 20 616 21 571 

 Daň připadající na korigovaný VH (d x KPVHd) 2 992 3 578 3 737 3 917 4 099 

Korigovaný provozní VH po dani 12 755 15 251 15 931 16 699 17 473 

Úpravy o nepeněžní operace 12 011 12 011 13 021 14 188 15 541 

 Odpisy dlouhodobého majetku (provozně nutného) 12 011 12 011 13 021 14 188 15 541 

 Změna zůstatků rezerv 0 0 0 0 0 

Úpravy oběžných aktiv (provozně nutných) -3 494 -2 100 -1 591 -1 818 -1 986 

 Změna stavu pohledávek 1 216 -5 667 -1 507 -1 723 -1 882 

 Změna stavu krátkodobých závazků  908 3 551 1 381 1 578 1 724 

 Změna stavu zásob -5 618 16 -1 464 -1 674 -1 828 

Peněžní tok z provozní činnosti celkem 21 272 25 162 27 362 29 068 31 028 

 Nabytí dlouhodobého majetku (provozně nutného) 22 552 -12 047 -13 057 -14 224 -15 577 

Peněžní tok z investiční činnosti celkem 22 552 -12 047 -13 057 -14 224 -15 577 

PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍHO MAJETKU 

CELKEM 
43 824 13 115 14 304 14 844 15 450 

 Platba nákladových úroků -1 229 -893 -817 -741 -665 

Příjmy z neprovozního majetku a mimoř. příjmy 801 170 155 141 126 

  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

  Výnosové úroky 0 0 0 0 0 

  Diference v platbě daně oproti dani z KPVH 801 170 155 141 126 

  Mimořádný výsledek hospodaření před daní 0 0 0 0 0 

Nabytí neprovozního majetku -859 0 0 0 0 

  Nabytí dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

  Nabytí dlouhodobého neprovozního majetku -859 0 0 0 0 

Prodej neprovozního majetku 0 0 0 0 0 

  Snížení dlouhodobého fin. majetku 0 0 0 0 0 

PENĚŽNÍ TOK Z NEPROVOZ. MAJ. CELKEM -58 170 155 141 126 

Změna stavu dlouhodobých závazků -42 843 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

  Změna dlouhodobých závazků 174 0 0 0 0 

  Změna dlouhodobých bankovních úvěrů -43 017 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

  Změna stavu krátkodobých bankovních úvěrů 0 0 0 0 0 

Zvýšení a snížení VK z vybraných operací 0 0 0 0 0 

  Upsání cenných papírů a účastí (zvýš. zákl. kap.) 0 0 0 0 0 

  Výplata dividend a podílů ze zisku 0 0 0 0 0 

PENĚŽNÍ TOK Z FIN. ČINNOSTI CELKEM -42 843 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

PENĚŽNÍ TOK CELKEM 

 

7 392 8 642 9 244 9 912 

Stav peněžních prostředků na konci období 12 185 19 577 28 219 37 463 47 375 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3 Návrh ocenění podniku 

Z předchozích provedených analýz, včetně sestaveného finančního plánu, je možné 

usuzovat neomezené trvání podniku (angl. going concern). Tento předpoklad umožňuje 

ocenit podnik pomocí výnosových metod. V této diplomové práci jsou tak využity dvě 

výnosové metody, a to konkrétně metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) a 

metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA), pomocí kterých je stanovena hodnota 

podniku k 31.12.2015.  

 

3.1 Výpočet diskontní míry 

Při použití výše zmíněných výnosových metod vstupuje do výpočtu diskontní míra. Ta 

je stanovena na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC), které se 

skládají z nákladů jak na cizí, tak na vlastní kapitál.  

 

3.1.1 Náklady na cizí kapitál 

Oceňovaný podnik disponuje několika dlouhodobými úvěry a dále krátkodobým bankovním 

úvěrem, který však v celkovém zpoplatněném kapitálu zaujímá pouze nevýznamný podíl. 

Z tohoto důvodu byl pro výpočet nákladů použit zjednodušený postup nerozlišující 

bankovní úvěry na dlouhodobé a krátkodobé. Výsledkem zjednodušeného postupu je jedna 

průměrná úroková míra získaná za období let 2011 - 2015, jako podíl nákladových úroků 

aktuálního roku a součtu úvěrů předchozího roku. Průměrná úroková míra související 

s využíváním cizího kapitálu je tak stanovena na hodnotu ve výši 1,52 %, která je pro další 

použití upravena o úrokový daňový štít. Postup výpočtu znázorňuje následující tabulka.  

 

Tabulka 53: Výpočet nákladů na cizí kapitál 

Náklady kapitálu 2011 2012 2013 2014 2015 

Bankovní úvěry 

dlouhodobé 
11 425 23 467 46 639 104 822 61 805 

Krátkodobé bankovní 

úvěry 
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Úvěry celkem 13 425 25 467 48 639 106 822 63 805 

Nákladové úroky 279 251 325 865 1 229 

Úroková sazba x 1,87 % 1,28 % 1,78 % 1,15 % 

Průměr 1,52 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.1.2 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou stanoveny pomocí modifikovaného modelu CAPM. Pro 

jeho konstrukci je nutné určit veličiny, které jsou obsahem následující tabulky.  

 

Tabulka 54: Stanovení nákladů na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál - CAPM  

rf (aktuální výnosnost 10-ti letých vládních dluhopisů USA) 2,27 % 

Beta nezadlužené pro "Metals & Mining" (Evropa)  1,07 

Riziková prémie kap. trhu USA (geom. průměr 1928 - 2015) 4,96 % 

Rating České republiky A1 

Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů A1 oproti AAA) 0,94 % 

Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,5 

Riziková prémie země 1,41 % 

Riziková prémie země (úprava o inflaci) 1,42 % 

Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů - odhad 

 

0 % 

Riziková přirážka za menší společnost - odhad 0 % 

Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku 36 % 

Daňová sazba 19,00 % 

Beta zadlužené 1,381 

Náklady vlastního kapitálu 10,5 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Bezriziková úroková míra rf 

Za bezrizikovou úrokovou míru je dle Maříka a kol. (2011) použita výnosnost 

desetiletých vládních dluhopisů v USA, která k 31.12.2015 činila 2,27 %. (U.S. 

Department, 2017) 

 

Riziková prémie trhu 

Riziková prémie trhu (RPT) je získána z historických dat kapitálových trhů v USA, a to 

pomocí geometrického průměru zahrnující roky 1928 - 2015. (Damodaran, 2015) Takto 

stanovenou rizikovou prémii kapitálového trhu USA ve výši 4,96 % je nutné dále 

upravit o riziko selhání země. To vychází z ratingu České republiky, který byl k datu 

ocenění dle agentury Moodys A1.  Následně je použit rozdíl mezi výnosností dluhopisů 

s ratingem A1 a výnosností vládních dluhopisů USA, které mají nejvyšší rating AAA. 

(Damodaran, 2015) Riziko selhání země je dále dle Maříka a kol. (2011) vynásobeno 

koeficientem ve výši 1,5, jež nahrazuje poměr volatility trhu akcií k volatilitě vládních 

dluhopisů. Takto stanovená rizikové prémie země je v posledním kroku upravena o 
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rozdíl v dlouhodobé predikované inflaci mezi Českou republikou a USA. Predikci 

inflace zobrazuje následující tabulka, ze které vyplynul rozdíl ve výši 0,01 %.  

 

Tabulka 55: Predikce inflace v ČR a v USA 

Inflace 
Predikce 

Průměr 
2016 2017 2018 2019 

ČR (v %) 1,475 2,000 2,000 2,000 1,869 

USA (v %) 1,149 1,842 2,170 2,284 1,861 

(Zdroj: vlastní zpracování dle International Monetary Fund, 2015) 

 

Beta koeficient 

Beta koeficient ve výši 1,07 je získán z evropského trhu, konktrétně z oboru nesoucí 

název "Metals & Mining". (Damodaran, 2015) Jelikož se jedná o nezadlužený beta 

koeficient, je nutné v jeho výši dále zohlednit konkrétní zadlužení pomocí vzorce 

uvedeného v teoretické části této diplomové práce. 

 

3.1.3 Průměrné vážené náklady kapitálu 

Po stanovení nákladů na cizí a vlastní kapitál lze stanovit průměrné vážené náklady 

kapitálu jako součet vynásobených nákladů příslušného kapitálu s příslušnými váhami. 

Průměrné váženého náklady kapitálu jsou tak stanoveny na hodnotu ve výši 8,077 %. 

Výpočet vychází z kapitálové struktury vyjádřené v tržních hodnotách, které byly 

získány iteračním výpočtem. Postup výpočtu WACC prezentuje tabulka níže.  

 

Tabulka 56: Výpočet WACC 

Položka Váha Náklad Součin 

Vlastní kapitál 73,56 % 10,5 % 7,75 % 

Cizí kapitál po dani  26,44 % 1,23 % 0,33 % 

Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) 

 

8,077 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.2 Metoda DCF entity 

Pro výsledné ocenění podniku metodou DCF entity je použita dvoufázová metoda, která 

zahrnuje následující kroky:  

1. výpočet volného peněžního toku pro první fázi; 

2. stanovení současné hodnoty první fáze; 
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3. vyčíslit odhad pokračující hodnoty, který je dále přepočítán na současnou 

hodnotu; 

4. stanovení výsledného ocenění podniku metodou DCF. 

 

Výpočet volného peněžního toku 

Volný peněžní tok vychází z úprav korigovaného provozního výsledku hospodaření, 

který je převzat z naplánovaného výkazu zisku a ztráty. Úpravy na jejichž základě je 

získán FCFF obsahuje jednak tabulka 3 uvedená v teoretické části této práce, a dále 

tabulka níže.  

 

Tabulka 57: Výpočet volného peněžního toku 

Položka (v tis. Kč) 

  

2016 2017 2018 2019 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

  

18 829 19 668 20 616 21 571 

Upravená daň 
  

3 578 3 737 3 917 4 099 

Korigovaný provozní VH po dani 

  
15 251 15 931 16 699 17 473 

Odpisy 

  

12 011 13 021 14 188 15 541 

Úpravy o nepeněžní operace (změna rezerv) 

  

0 0 0 0 

Investice do provozně nutného dlouhodobého majetku 

  

-12 047 -13 057 -14 224 -15 577 

Investice do provozně nutného prac. kapitálu 

  

-2 988 -1 936 -2 213 -2 417 

FCFF (free cash flow to firm) 

  
12 228 13 959 14 450 15 020 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Stanovení současné hodnoty první fáze 

Současná hodnota první fáze poté představuje součet diskontovaného FCFF, při 

jehož diskontování je použita diskontní míra na úrovni WACC, tedy 8,077 %.  

Současná hodnota první fáze je tak stanovena na 45 719 tis. Kč a vychází z tabulky 

níže.  

 

Tabulka 58: Stanovení současné hodnoty 1. fáze – DCF 

Položka (v tis. Kč)   2016 2017 2018 2019 

FCFF (free cash flow to firm) 

  
12 228 13 959 14 450 15 020 

Odúročitel pro diskontní míru (WACC) 

 

8,077 % 0,925 0,856 0,792 0,733 

Diskontované FCFF k 1. 1. 2016 

  
11 314 11 951 11 446 11 008 

Současná hodnota 1. fáze (v tis. Kč) 

  
45 719 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Stanovení současné hodnoty druhé fáze 

Při výpočtu druhé fáze, která začíná rokem 2020 a pokračuje do nekonečna, je použit 

jak Gordonův, tak Parametrický vzorec. Při jejich správné aplikaci by měly být 

výsledky shodné.  

 

V případě Gordonova vzorce je pokračující hodnota odvozena z FCFF v prvním roce 

druhé fáze, stabilního tempa růstu a stabilní diskontní míry. FCFF roku 2020 je získáno 

z KPVH prvního roku druhé fáze, který je snížen o odhadované investice netto. KPVH 

a celkový investovaný kapitál druhé fáze vycházejí z posledního známého roku první 

fáze, jež jsou dále upraveny o očekávané tempo růstu g. Investice netto jsou získány 

z rozdílu mezi celkovým investovaným kapitálem prvního roku druhé fáze a posledního 

roku první fáze. 

 

Oceňovaný podnik se řadí mezi zralejší podniky, pro které je typický rychlejší vývoj 

v minulosti a v první fázi. Ve druhé fázi poté dochází k ustálení tempa růstu tržeb. 

Z tohoto důvodu bylo tempo růstu g upraveno na úroveň dlouhodobě udržitelného 

tempa růstu HDP, které představuje určitý horní limit. Tato hodnota byla získána 

aritmetickým průměrem z vývoje HDP let 2008 až 2019 a to ve výši 1,5 %. (Karas, 

2014; MFČR, 2016) Stabilní diskontní míra je uvažována na úrovni stanovených 

WACC, tedy ve výši 8,077 %.  

 

U Parametrického vzorce je potřebné dále stanovit míru investic netto do dlouhodobého 

majetku a pracovního kapitálu jako podíl změny investovaného kapitálu a hodnotou 

KPVH po dani v prvním roce druhé fáze. Dále je určena rentabilita investic netto, která 

představuje podíl tempa růstu g a míry investic netto.  

 

Následující tabulka shrnuje veličiny, které vstupují do výpočtu jak Gordonova, tak 

Parametrického vzorce. Výsledky obou modelů jsou shodné, čímž je zaručena 

správnost.  
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Tabulka 59: Odhad pokračující hodnoty 2. fáze - DCF 

Pokračující hodnota 

Tempo růstu 1,50 % 

Míra investic netto do DM a PK 11,77 % 

Rentabilita investic netto 12,75 % 

FCFF 2020 (tis. Kč) 15 648 

Gordonův vzorec (tis. Kč) 237 906 

Parametrický vzorec (tis. Kč) 237 906  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Současná hodnota druhé fáze je poté stanovena diskontováním pokračující hodnoty 

pomocí odúročitele stanoveného pro rok 2019. Současná hodnota druhé fáze je tak 

stanovena na 174 368 tis. Kč.  

 

Stanovení výsledného ocenění podniku metodou DCF 

Součtem současné hodnoty první a druhé fáze je získaná provozní hodnota na úrovni 

brutto. Po odečtení úročeného cizího kapitálu, který je evidován k datu ocenění a 

přičtení neprovozního majetku ve výši 21 200 tis. Kč, jež představuje dlouhodobý 

finanční majetek, nadbytečnou likviditu a nedokončený dlouhodobý majetek včetně 

záloh, je stanovena výsledná hodnota vlastního kapitálu. Ta činní k datu ocenění 177 

481 tis. Kč. Popsané úpravy prezentuje tabulka.  

 

 Tabulka 60: Výsledná hodnota vlastního kapitálu metodou DCF 

Položka (v tis. Kč) 

Současná hodnota 1. fáze 45 719 

Současná hodnota 2. fáze 174 368  

Provozní hodnota brutto 220 087 

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 63 805 

Provozní hodnota netto 156 282 

Neprovozní majetek k datu ocenění 21 200 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF 177 481 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.3 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

Stanovení hodnoty pomocí ekonomické přidané hodnoty je určeno obdobně jako u 

metody DCF. Tedy na úrovni entity s využitím dvoufázové metody.  
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Stanovení současné hodnoty první fáze 

K výpočtu hodnoty první fáze je převzat KPVH po dani a investovaný kapitál, které 

byly stanoveny v rámci metody DCF entity. Tento KPVH odpovídá hodnotě NOPAT a 

investovaný kapitál poté hodnotě NOA. Diskontní míra je opět uvažována na úrovni 

WACC tedy 8,077 %. Dosazením hodnot do vzorce, jež je uveden v teoretické části této 

práce, byly vypočteny hodnoty ukazatele EVA pro jednotlivé roky, které byly dále 

diskontovány na současnou hodnotu. Suma diskontovaných ukazatelů EVA poté 

představuje současnou hodnotu první fáze, která je 18 258 tis. Kč. Veličiny vstupující 

do výpočtu zobrazuje tabulka níže.  

 

Tabulka 61: Stanovení současné hodnoty 1. fáze - EVA 

Položka 2015 2016 2017 2018 2019 

NOPAT (v tis. Kč) 12 755 15 251 15 931 16 699 17 473 

NOA (ke konci období v tis. Kč) 129 437 132 460 134 433 136 681 139 135 

WACC x NOAt-1 (v tis. Kč) x 10 455 10 699 10 859 11 040 

EVA (v tis. Kč) x 4 796 5 232 5 840 6 433 

Odůročitel pro diskontní míru (WACC) x 0,925 0,856 0,792 0,733 

EVA diskontovaná (v tis. Kč) x 4 438 4 479 4 626 4 715 

Současná hodnota 1.fáze (v tis. Kč) 18 258 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Stanovení současné hodnoty druhé fáze 

Pro určení pokračující hodnoty je zachováno tempo růstu g a míra investic netto na 

stejné úrovni jako u metody DCF entity. Po dosazení do Gordonova vzorce je získána 

pokračující hodnota na úrovni 98 711 tis. Kč. Diskontováním pomocí odúročitele 

platného pro poslední rok první fáze je získána současná hodnota druhé fáze ve výši 72 

392 tis. Kč.  

 

Stanovení výsledného ocenění podniku metodou EVA 

Součtem současné hodnoty první a druhé fáze je získána veličina MVA, která 

představuje současnou hodnotu budoucích EVA. K té jsou přičteny čistá operační aktiva 

k datu ocenění ve výši 129 437 tis. Kč, čímž dojde k vyjádření provozní hodnoty brutto. 

Obdobně se tato hodnota upravuje o úročený cizí kapitál a o neprovozní majetek k datu 

ocenění, čímž je dosažena výsledná hodnota vlastního kapitálu ve výši 177 481 tis. Kč.  
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Tabulka 62: Výsledná hodnota vlastního kapitálu metodou EVA 

Výnosové ocenění k 1. 1. 2016 

Současná hodnota 1. fáze 

 

18 258  tis. Kč 

Současná hodnota 2. fáze 

 

72 392  tis. Kč 

MVA 

 

90 650  tis. Kč 

NOA k datu ocenění 

 

129 437  tis. Kč 

Provozní hodnota brutto 

 

220 087  tis. Kč 

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 

 

63 805  tis. Kč 

Provozní hodnota netto 
 

156 282  tis. Kč 

Neprovozní majetek k datu ocenění 

 

21 200  tis. Kč 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle EVA 

 

177 481  tis. Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z tabulky lze dále vyčíst, že z provozní hodnoty brutto je 59 % vytvořeno již nyní a 

zbývajících 41 % tvoří přidaná hodnota, která bude dosažena v budoucnosti.  

 

Získané hodnoty vlastního kapitálu metodou DCF entity i metodou EVA jsou shodné.  

 

3.4 Metoda DCF entity 2. varianta 

Dále je stanovena hodnota podniku Kovo HB za využití metody diskontovaných 

peněžních toků, která pro druhou fázi ocenění uvažuje netto investice do provozně 

nutného dlouhodobého majetku dle zjištěného oborového koeficientu investiční 

náročnosti. Ten byl získán z oborových hodnot vycházejících z dat roku 2008 - 2015 a 

byl vyčíslen na 45,55 %. (MPO, 2005 - 2017b) Dlouhodobě udržitelné tempo růstu g je 

uvažováno na stejné výši 1,5 %. Koeficient náročnosti růstu tržeb na pracovní kapitál a 

provozní zisková marže jsou převzaty z předešlých kapitol této práce. Volný peněžní 

tok pro první rok druhé fáze je tak vyčíslen dle vztahu (Mařík a kol., 2011):  

 

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1 =  𝑋𝑡−1 ∗ (1 + 𝑔) ∗ 𝑟𝑍𝑀𝑥 ∗ (1 − 𝑑) − 𝑋𝑡−1 ∗ 𝑔 ∗ (𝑘𝑤𝑐 + 𝑘𝐷𝑀𝑛). 

 

Výše FCFF pro první rok druhé fáze je stanovena na hodnotu ve výši 16 091 tis. Kč. 

Veličiny vstupující do výpočtu shrnuje tabulka na následující straně.  
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Tabulka 63: Výpočet FCFF 2020 – 2. varianta 

tržby 2019 (v tis. Kč) 154 289 

g 1,50 % 

kDMn - obor 45,55 % 

rZM 11,32 % 

kwc 25,18 % 

 FCFF 2020 (v tis. Kč) 16 091 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pokračující hodnota je opět stanovena pomocí FCFF, které je dosazeno do Gordonova 

vzorce, do něhož vstupují průměrné vážené náklady kapitálu, získané iteračním 

výpočtem, ve výši 8,09 %. Pokračující hodnota je vyčíslena na 244 032 tis. Kč. 

Provozní hodnota brutto se poté opět skládá ze součtu současné hodnoty první fáze, 

která je o 18 tis. Kč nižší oproti první variantě, neboť uvažuje vyšší WACC, a součtu 

současné hodnoty druhé fáze. Po odečtení úročeného cizího kapitálu a následného 

přičtení neprovozního majetku k datu ocenění je získaná výsledná hodnota vlastního 

kapitálu ve výši 181 846 tis. Kč. Oproti hodnotě stanovené v první variantě je výsledné 

ocenění vyšší o 4 365 tis. Kč, neboť uvažuje s vyšším FCFF ve druhé fázi ocenění.  

 

Tabulka 64: Výsledná hodnota vlastního kapitálu metodou DCF - 2.varianta 

Položka (v tis. Kč) 

Současná hodnota 1. fáze 45 701 

Současná hodnota 2. fáze 178 750  

Provozní hodnota brutto 224 451 

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 63 805 

Provozní hodnota netto 160 646 

Neprovozní majetek k datu ocenění 21 200 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF 181 846 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.5 Změna použitých parametrů 

Výsledné ocenění podniku Kovo HB je závislé na mnoha parametrech, jejichž změny 

mohou ovlivnit celé ocenění.  V posledním kroku této diplomové práce je tak stanovené 

výsledné ocenění, které bylo stanoveno metodou DCF v rámci druhé varianty na 

hodnotu 181 846 tis. Kč podrobeno modelovým změnám výchozích parametrů. 

Uvedená tabulka na následující straně zobrazuje možné změny parametrů včetně 

zachycené změny výsledného ocenění.  
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Tabulka 65: Změna hodnoty podniku při změně vybraných parametrů 

Výsledná hodnota k 31.12.2015 181 846 tis. Kč 

Změna parametru při ostatních parametrech neměnných 
Hodnota podniku 

(v tis. Kč) 

Změna oproti 

původní 

hodnotě 

Prognóza tržeb na základě lineárního trendu metody časových řad 126 122 -30,6 % 

Zvýšení tržního podílu podniku z 0,035 % na 0,036 % 191 410 +5,3 % 

Započítání přirážky ve výši 2 % za menší podnik 145 680 

 

-19,9 % 

Započítání přirážky ve výši 3 % za menší podnik 132 692 -27 % 

Zvýšení předpokládaného tempa růstu g z 1,50 % na 2,50 % 199 215 +9,5 % 

Snížení ziskové marže z 24,05 % na 20,46 % 124 829 -31,35 % 

Snížení provozně nutné likvidity z 0,25 na 0,15 184 604 +1,5 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V případě, že by do budoucna bylo uvažováno s nižším růstem tržeb, což prezentuje 

prognóza tržeb navázaná na lineární trend metody časových řad, tak by zákonitě došlo 

ke snížení hodnoty podniku až o 30,6 %. Naopak v případě, že by se podniku Kovo HB 

podařilo ještě více zvýšit svůj tržní podíl, vzrostla by hodnota podniku o 5,3 %. 

Parametr ovlivňující výši nákladů vlastního kapitálu ve formě přirážky za menší podnik 

by v případě jeho uvažování způsobil pokles hodnoty podniku.  

 

Pokračující hodnota podniku je stanovená na úrovni průměrného udržitelného tempa 

růstu minulého vývoje HDP. V situaci, kdy HDP bude v budoucnu vykazovat vyšší růst 

o 1 %, než je předpokládáno, bude mít tato skutečnost za následek zvýšení hodnoty 

podniku o 9,5 %. 

 

V případě snížení ziskové marže z 24,05 % na 20,46 % dojde ke snížení hodnoty 

podniku až o 31, 35 %. Snížení ziskové marže může být vyvoláno například zvýšením 

osobních nákladů, výkonové spotřeby apod.  

 

Jelikož podnik disponuje nadbytečnou likviditou je možné uvažovat její další snížení. 

Dle doporučení Maříka a kol. (2011) na hodnotu okamžité likvidity ve výši 0,15. Tím 

by došlo k navýšení provozně nepotřeného krátkodobého finančního majetku a tím 

pádem i k navýšení hodnoty podniku zhruba o 1,5 %.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo stanovení objektivizované hodnoty podniku s názvem 

Kovo HB sídlící v České republice k 31.12.2015. Ocenění bylo uskutečněno za využití 

výnosových metod, konkrétně metody diskontovaných peněžních toků (DCF) a metody 

ekonomické přidané hodnoty (EVA). Aby bylo možné k ocenění využít výše zmíněné 

výnosové metody, bylo potřebné uskutečnit několik dílčích kroků zahrnující 

vypracování strategické a finanční analýzy a následné vypracování finančního plánu.  

 

Úkolem strategické analýzy bylo vymezení celkového vnějšího a vnitřního výnosového 

potenciálu. Součástí vnějšího potenciálu bylo vymezení relevantního trhu, na kterém 

podnik působí, a dále jeho analýza. Pomocí statistických metod byla stanovena 

prognóza tohoto trhu do budoucna a v závislosti na něm byla uskutečněna predikce 

vývoje tržeb samotného podniku Kovo HB.  

 

Z provedené finanční analýzy vyplynulo, že podnik nemá finanční problémy, které by 

ohrozily jeho budoucí existenci. Podnik Kovo HB je každoročně ziskový, a navíc i 

rentabilní, o čemž svědčí vysoké hodnoty rentabilit. Ukazatele obrátkovosti, konkrétně 

obrátkovost dlouhodobého majetku poukázala na nízké využití tohoto majetku. Na 

neefektivní využívání krátkodobého finančního majetku poukázaly naopak vysoké 

hodnoty likvidit, konkrétně okamžité likvidity. Pro účely ocenění byly proto finanční 

prostředky nad hodnotu 25 % krátkodobých závazků považovány za provozně 

nepotřebné. Do neprovozního majetku byl též zařazen dlouhodobý finanční majetek 

v plné výši, neboť představuje podíly v dceřiné společnosti, která se na hlavní činnosti 

podniku nepodílí a dále nedokončený dlouhodobý hmotný majetek včetně poskytnutých 

záloh.   

 

Pro sestavení finančního plánu na období let 2016 - 2019 bylo nutné nejprve stanovit 

prognózu generátorů hodnoty za toto období. Jednotlivé generátory byly naplánovány 

pomocí metody procentního podílu z tržeb, dobou obratu vztažené k tržbám, případně 

odhadem vycházejícího z minulého vývoje.  
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Pro samotné ocenění bylo dále nutné stanovit diskontní míru a to na úrovni průměrných 

vážených nákladů na kapitál (WACC). Ty vycházejí z nákladů na vlastní kapitál, které 

byly zjištěny modifikovanou verzí modelu CAPM, nákladů na cizí kapitál a z poměru 

mezi vlastním a cizím kapitálem.   

 

Výsledné ocenění pomocí metody diskontovaných peněžních toků a metody 

ekonomické přidané hodnoty vychází z tzv. dvoufázové metody, která se skládá 

z hodnoty první fáze a pokračující hodnoty neboli hodnoty druhé fáze. Ocenění podniku 

Kovo HB uskutečněné ke dni k 31. 12. 2015 tak bylo stanoveno ve dvou variantách 

uvažující odlišné FCFF ve druhé fázi ocenění. V první variantě byla pomocí metody 

DCF a metody EVA zjištěna výsledná hodnota oceňovaného podniku ve výši 177 481 

tis. Kč. Druhá varianta stanovená metodou DCF následně uvažovala do FCFF pro 

druhou fázi investice do provozně nutného dlouhodobého majetku dle oborového 

koeficientu investiční náročnosti. Výsledné ocenění v rámci druhé varianty bylo 

stanoveno na hodnotu 181 846 tis. Kč. Tato výsledná hodnota byla dále podrobena 

zkoumání uvažující možné změny jednotlivých vstupních parametrů. Z tohoto důvodu 

byly namodelovány možné změny vybraných parametrů včetně zachycení následků na 

změnu hodnoty podniku. V posledním kroku této diplomové práce tak bylo zjištěno, že 

výsledné ocenění podniku je citlivé na změny jednotlivých vstupních parametrů. 

 

Lze tedy konstatovat, že stanovené cíle této diplomové práce byly naplněny.   
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I 

Příloha 1: Rozvaha společnosti Kovo HB, s.r.o. z let 2011 až 2015 (aktiva) 

Ozn. Položka (v tis. Kč) 
ROK 

2011 2012 2013 2014 2015 

  AKTIVA CELKEM 65 738 89 326 121 593 198 725 170 106 
A.1 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 28 859 53 941 82 172 147 121 113 417 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 103 20 100 703 388 
1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
3. Software 103 20 0 703 388 
4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
5. Goodwill 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 100 0 0 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 16 127 41 292 69 443 133 789 100 400 
1. Pozemky 413 413 413 803 783 
2. Stavby 3 238 3 130 50 294 93 500 68 449 
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 11 924 13 499 16 610 39 092 29 915 
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 552 24 036 2 126 394 253 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  0 214 0 0 1 000 
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 12 629 12 629 12 629 12 629 12 629 
1. Podíly v ovládaných a řízených jednotkách 12 629 12 629 12 629 12 629 12 629 
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 36 112 34 873 38 906 50 976 56 084 
C. I. Zásoby 15 486 19 415 12 157 18 814 24 432 
1. Materiál 5 342 3 828 4 700 5 761 7 673 
2. Nedokončená výroba a polotovary 7 019 12 788 4 598 10 261 13 579 
3. Výrobky 2 546 2 407 2 225 2 020 2 316 
4. Zvířata 0 0 0 0 0 
5. Zboží 579 392 634 772 864 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 184 11 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
4. Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky 

sdružení 

0 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 159 0 
7. Jiné pohledávky 0 0 0 25 11 
8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
C. III. Krátkodobé pohledávky 18 473 12 665 20 616 20 499 19 456 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 16 902 12 627 20 432 19 392 19 359 
2. Pohledávky  - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 
3. Pohledávky  - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
4. Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky 

sdružení 

0 0 0 0 0 
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 
6. Stát - daňové pohledávky 1 538 0 143 918 0 
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 33 36 41 42 97 
8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
9. Jiné pohledávky 0 2 0 147 0 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 2 153 2 793 6 133 11 479 12 185 
1. Peníze 127 150 192 94 173 
2. Účty v bankách 2 026 2 643 5 941 11 385 12 012 
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
D. I. Časové rozlišení 767 512 515 628 605 
1. Náklady příštích období 767 512 515 628 605 
2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 
3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Zprávy nezávislého auditora, 2011-2015) 
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Příloha 2: Rozvaha společnosti Kovo HB, s.r.o. z let 2011 až 2015 (pasiva) 

Ozn. Položka (v tis. Kč) 
ROK 

2011 2012 2013 2014 2015 

  PASIVA CELKEM 65 738 89 326 121 593 198 725 170 106 
A. Vlastní kapitál 26 344 32 761 42 786 53 313 66 629 
A. I. Základní kapitál 100 100 100 100 100 
1. Základní kapitál 100 100 100 100 100 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 
3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
A. II. Kapitálové fondy 40 40 40 40 40 
1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 
2. Ostatní kapitálové fondy 40 40 40 40 40 
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  0 0 0 0 0 
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 10 10 10 10 10 
1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 10 10 10 10 10 
2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 22 844 26 195 32 611 42 635 53 163 
1. Nerozdělený zisk minulých let 22 844 26 195 32 611 42 635 53 163 
2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 3 350 6 416 10 025 10 528 13 316 
B. Cizí zdroje 39 394 56 565 78 807 145 412 103 477 
B. I. Rezervy 0 0 0 0 0 
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 
2. Rezervy na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 
3. Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 0 
4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
B. II. Dlouhodobé závazky 9 874 12 004 12 499 20 028 20 202 
1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 2 206 2 277 2 349 6 462 6 611 
3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 

6 592 8 723 9 069 12 533 12 534 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 
10. Odložený daňový závazek 1 076 1 004 1 081 1 033 1 057 
B. III. Krátkodobé závazky 16 095 19 094 17 669 18 562 19 470 
1. Závazky z obchodních vztahů 12 036 14 050 14 515 12 951 10 994 
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 
3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 

13 22 20 21 21 
5. Závazky k zaměstnancům 1 083 1 286 1 428 1 498 1 818 
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 599 707 763 863 1 040 
7. Stát - daňové závazky a dotace 0 189 0 0 1 990 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 2 190 2 602 452 2 783 3 365 
9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
10. Dohadné účty pasivní 107 136 400 328 124 
11. Jiné závazky 67 102 91 118 118 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 13 425 25 467 48 639 106 822 63 805 
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 11 425 23 467 46 639 104 822 61 805 
2. Krátkodobé bankovní úvěry 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
C. I. Časové rozlišení 0 0 0 0 0 
1. Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 
2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Zprávy nezávislého auditora, 2011-2015) 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti Kovo HB, s.r.o. z let 2011 až 2015 

Ozn. Položka (v tis. Kč) ROK 
2011 2012 2013 2014 2 015 

I. Tržby za prodej zboží 2 544 3 384 3 789 4 828 5 308 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 845 2 448 2 686 3 602 3 852 
+ Obchodní marže 699 936 1 103 1 226 1 456 
II. Výkony 78 205 86 666 91 344 103 894 116 112 
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 75 145 80 925 99 646 98 422 112 484 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 060 5 697 -8 344 5 472 3 628 
3. Aktivace 0 44 42 0 0 
B. Výkonová spotřeba 47 636 49 147 45 711 50 655 53 850 
1. Spotřeba materiálu a energie 37 348 37 812 35 797 40 472 40 797 
2. Služby 10 288 11 335 9 914 10 183 13 053 
+ Přidaná hodnota 31 268 38 455 46 736 54 465 63 718 
C. Osobní náklady 21 317 24 565 27 755 30 209 33 080 
1. Mzdové náklady 15 324 17 682 19 975 21 338 23 747 
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5 048 5 830 6 593 7 087 7 844 
4. Sociální náklady 945 1 053 1 187 1 784 1 489 
D. Daně a poplatky 11 28 57 36 50 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 679 4 514 5 191 9 415 12 011 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 449 3 203 1 221 1 292 1 341 
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 1 930 0 132 80 
2. Tržby z prodeje materiálu 449 1 273 1 221 1 160 1 261 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a m 303 864 288 347 390 
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 586 0 0 68 
2. Prodaný materiál 303 278 288 347 322 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příští 

0 0 0 0 0 
IV. Ostatní provozní výnosy 2 106 1 623 1 248 1 324 2 153 
H. Ostatní provozní náklady 4 582 4 586 4 739 4 693 4 983 
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 3 931 8 724 11 175 12 381 16 698 
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatný 

0 0 0 0 0 
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podí 0 0 0 0 0 
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční obl 0 0 0 0 0 
X. Výnosové úroky 1 1 0 0 0 
N. Nákladové úroky 279 251 325 865 1 229 
XI. Ostatní finanční výnosy 1543 791 1 362 297 894 
O. Ostatní finanční náklady 949 1 387 1 037 3 945 856 
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 316 -846 0 -4 513 -1 191 
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 882 1 462 1 150 -2 660 2 191 
1. - splatná 650 1 534 1 073 -2 612 2 167 
2. - odložená 232 -72 77 -48 24 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 365 6 416 10 025 10 528 13 316 
XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 15 0 0 0 0 
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
1. - splatná 0 0 0 0 0 
2. - odložená 0 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodáření -15 0 0 0 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/ 0 0 0 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 3 350 6 416 10 025 10 528 13 316 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 4 232 7 878 11 175 7 868 15 507 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Zprávy nezávislého auditora, 2011-2015) 
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Příloha 4: Analýza konkurenční síly podniku  

Hodnocení kvality managementu 

Kritérium Bodové hodnocení 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Schopnost tvořit vize       x       

2 Schopnost tvořit strategie     x         

3 Schopnost prognózovat     x         

4 Schopnost ocenit šance a rizika         x     

5 Plánování běžné činnosti            x 
 

6 Styl vedení, hodnoty             x 

7 Osobní kvalifikace           x   

8 Schopnost se učit        x 
 

    

9 Schopnost rozhodovat             x 

10 Vyváženost tech. a eko. hledisek         x     

Četnost bodů 0 0 2 2 2 2 2 

Body x četnost 0 0 4 6 8 10 12 

  

              

Získaný počet bodů: 40             

Průměrný počet bodů: 4             

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Mařík a kol., 2011; Vítek, 2017) 

 

Hodnocení kvality výkonného personálu 

Kritérium Bodové hodnocení 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Závislost na klíčových odbornostech           x   

2 Kvalifikace personálu           x   

3 Nebezpečí fluktuace klíčových osob           x   

4 Obecné hodnocení klimatu           x   

5 Ochota k výkonům pro firmu         x     

6 Relativní vývoj osobních nákladů           x   

7 Náklady na školení           x   

Četnost bodů 0 0 0 0 1 6 0 

Body x četnost 0 0 0 0 4 30 0 

  

              

Získaný počet bodů: 34             

Průměrný počet bodů: 5             

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Mařík a kol., 2011; Vítek, 2017) 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Hodnocení inovace a výzkumu 

Kritérium Bodové hodnocení 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Množství registrovaných práv 

průmyslového vlastnictví 
x             

2 Podíl na nových produktech na trhu x             

3 Podíl nových produktů na tržbách 

(příspěvku na krytí, cash flow) 
x             

4 Využití informací z reklamací       x       

5 Motivace pracovníků na inovacích x             

6 Podíl úspěšných výzkumných projektů x             

7 Strategie výzkumných prací x             

8 Podíl nákl. na výzkum a vývoj na tržbách x             

Četnost bodů 7 0 0 1 0 0 0 

Body x četnost 0 0 0 3 0 0 0 

  

              

Získaný počet bodů: 3             

Průměrný počet bodů: 0             

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Mařík a kol., 2011; Vítek, 2017) 

 

Hodnocení dlouhodobého majetku a investic 

Kritérium Bodové hodnocení 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Přiměřenost kapacit k datu ocenění    x       
 

  

2 Technická úroveň dlouhodobého 

majetku 
        

 
x    

3 Stav údržby (podle celkového dojmu)         x     

4 Fundovanost posuzování investic     x         

5 Investiční controlling     x         

6 Přiměřenost investic    x       
 

  

Četnost bodů 0 2 2 0 1 1 0 

Body x četnost 0 2 4 0 4 5 0 

  

              

Získaný počet bodů: 15             

Průměrný počet bodů: 3             

(Zdroj: vlastní zpracování dle lit. Mařík a kol., 2011; Vítek, 2017) 

 

  



VI 

 

Příloha 5: Hodnoty finančních ukazatelů konkurenčních podniků 

Podnik Běžná likvidita 

2011 2012 2013 2014 2015 

Mars 1,40 1,28 1,35 1,33 1,04 

Tenez 1,36 1,53 1,72 1,79 1,84 

Tokoz 0,95 1,00 1,02 0,94 0,96 

Kovo HB 2,00 1,65 1,98 2,48 2,61 
 

Podnik Pohotová likvidita 

2011 2012 2013 2014 2015 

Mars 0,75 0,78 0,73 0,76 0,52 

Tenez 0,80 1,03 1,01 1,16 1,28 

Tokoz 0,48 0,48 0,54 0,50 0,40 

Kovo HB 1,14 0,73 1,36 1,56 1,47 
 

Podnik Okamžitá likvidita 

2011 2012 2013 2014 2015 

Mars 0,02 0,03 0,02 0,15 0,04 

Tenez 0,14 0,38 0,53 0,76 0,90 

Tokoz 0,03 0,07 0,05 0,02 0,03 

Kovo HB 0,12 0,13 0,31 0,56 0,57 
 

Podnik ROE (v %) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mars -5,14 -14,78 -4,91 -4,42 -54,34 

Tenez 0,66 6,66 9,18 18,30 14,37 

Tokoz 4,55 1,70 5,93 2,15 0,64 

Kovo HB 12,72 19,58 23,43 19,75 19,99 
 

Podnik ROA (v %) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mars 2,05 -0,74 2,44 1,56 -3,34 

Tenez 0,68 6,45 8,34 18,09 12,41 

Tokoz 3,50 1,90 3,85 2,95 1,54 

Kovo HB 5,98 9,77 9,19 6,23 9,82 
 

Podnik ROS (v %) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mars 1,72 -0,70 1,92 1,16 -2,50 

Tenez 0,57 6,36 6,74 12,56 11,30 

Tokoz 2,78 1,62 3,36 2,58 1,34 

Kovo HB 4,87 9,69 11,75 11,39 13,75 

 

 



VII 

 

Podnik Obrat aktiv 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mars 1,19 1,06 1,27 1,35 1,34 

Tenez 1,18 1,02 1,24 1,44 1,10 

Tokoz 1,26 1,17 1,15 1,14 1,15 

Kovo HB 1,23 1,01 0,78 0,55 0,71 
 

Podnik Obrat dlouhodobého majetku 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mars 2,37 2,22 2,41 2,72 2,27 

Tenez 2,58 2,68 2,79 2,91 2,47 

Tokoz 2,14 2,00 2,03 1,93 1,95 

Kovo HB 2,80 1,67 1,16 0,74 1,07 
 

Podnik Koeficient samofinancování (v %) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mars 23 19 21 18 12 

Tenez 52 54 63 69 66 

Tokoz 49 49 49 44 46 

Kovo HB 40 37 35 27 39 
 

Podnik Přidaná hodnota / tržby (v %) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mars 30,55 32,04 33,63 33,30 31,26 

Tenez 30,00 39,14 42,40 50,70 52,08 

Tokoz 37,08 38,93 40,68 38,27 37,73 

Kovo HB 38,72 42,70 49,13 50,10 52,48 
 

Podnik ČPK (v tis. Kč) 

Přidaná hodnota / tržby (v %) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Mars 26863 22888 21594 23347 2701 

Tenez 39419 58075 47985 41205 50451 

Tokoz -11170 -665 4610 -15802 -10252 

Kovo HB 18017 13779 19237 30414 34614 
 

Podnik ČPK / oběžná aktiva (v %) 

ČPK (v tis. Kč) 

Přidaná hodnota / tržby (v %) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Mars 28,70 21,91 25,76 24,78 3,47 

Tenez 26,39 34,62 41,85 44,11 45,69 

Tokoz -5,66 -0,33 2,10 -6,68 -4,51 

Kovo HB 49,89 39,51 49,44 59,66 61,72 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Ministerstva spravedlnosti ČR, 2012-2015) 
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(Zdroj: vlastní zpracování) 
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HDP růst v % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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(Zdroj: vlastní zpracování)



XI 

Příloha 9: Výpočet ziskové marže metodou zdola 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obchodní marže (v tis. Kč) 699  936  1 103  1 226  1 456  1 660 1 759 1 873 1 997 

Podíl z tržeb (v %) 0,93 1,16 1,11 1,25 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Roční tempo růstu (v %) x 33,91 17,84 11,15 18,76 13,98 6,00 6,47 6,63 

Průměrné tempo růstu výk. spotř.  za minulost a plán 20,14 % 4,74 % 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výkony (v tis. Kč) 

      

78 205 86 666 91 344 103 894 116 112 132 347 140 285 149 356 159 266 

Podíl z tržeb (v %) 

      

104,07 107,09 91,67 105,56 103,23 103,23 103,23 103,23 103,23 

Roční tempo růstu (v %) x 10,82 5,40 13,74 11,76 13,98 6,00 6,47 6,63 

Průměrné tempo růstu výk. spotř.  za minulost a plán 10,39 % 4,74 % 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výkonová spotřeba (v tis. Kč) 47 636 49 147 45 711 50 655 53 850 61 380 65 061 69 268 73 864 

Podíl z tržeb (v %) 63,39 60,73 45,87 51,47 47,87 47,87 47,87 47,87 47,87 

Roční tempo růstu (v %) x 3,17 -6,99 10,82 6,31 13,98 6,00 6,47 6,63 

Průměrné tempo růstu výk. spotř.  za minulost a plán 3,11 % 4,74 % 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady (v tis. Kč) 21 317 24 565 27 755 30 209 33 080 37 560 39 813 42 387 45 200 

Podíl z tržeb (v %) 28,37 30,36 27,85 30,69 29,41 29,30 29,30 29,30 29,30 

Roční tempo růstu (v %) x 15,24 12,99 8,84 9,50 13,54 6,00 6,47 6,63 

Průměrné tempo růstu za minulost a plán 11,61 % 4,74 % 

Korigovaný provozní zisk před odpisy (tržby - náklady) 7 464 10 899 15 433 20 851 27 758 30 840 32 690 34 803 37 113 

Zisková marže z KPZ před odpisy dopočítaná (v %) 9,933 13,468 15,488 21,185 24,677 24,054 24,054 24,054 24,054 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  



XII 

 

Příloha 10: Investiční náročnost růstu tržeb do DM za období let 2008 - 2015 

Podnik Suma netto investic do DNM (v tis. Kč) Přírůstek tržeb (v tis. Kč) k DNM 

Mars -1354 8928 x 

Tenez 1505 -56876 x 

Tokoz -1712 -52597 x 

Kovo HB 344 62 120 0,55 % 

 

Podnik Suma netto investic do staveb (v tis. Kč) Přírůstek tržeb (v tis. Kč) k stavby 

Mars 7238 8928 81,07 % 

Tenez -29952 -56876 x 

Tokoz 43817 -52597 x 

Kovo HB 63 787 62 120 102,68 % 

 

Podnik Suma netto investic do SMV (v tis. Kč) Přírůstek tržeb (v tis. Kč) k SMV 

Mars 25121 8928 281,37 % 

Tenez -30194 -56876 x 

Tokoz -71296 -52597 x 

Kovo HB 12 646 62 120 20,36 % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Ministerstva spravedlnosti ČR, 2012-2015) 
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Příloha 11: Plán investic jednotlivých forem dlouhodobého majetku 

Nehmotný majetek (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

Původní  - odpisy 

    

63 63 63 63 63 

             - zůstatková hodnota 388 325 261 198 135 

Nový     - investice netto x 36 36 36 36 

             - investice brutto x 99 124 155 194 

             - pořizovací hodnota k 31. 12. 

 

99 224 379 573 

             - odpisy (1/4 z pořizovací hodnoty k 1.1.) x 0 25 56 95 

Celkem  - odpisy 63 63 88 119 158 

             - zůstatková hodnota 

    
388 424 460 496 532 

          Stavby (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

Původní - odpisy 8 425 8 425 8 425 8 425 8 425 

             - zůstatková hodnota 68 449 60 024 51 599 43 174 34 748 

Nový      - investice netto x 0 0 0 0 

             - investice brutto x 8 425 8 706 8 996 9 296 

             - pořizovací hodnota k 31. 12. 

 

8 425 17 131 26 127 35 423 

             - odpisy (1/30 z pořizovací hodnoty k 1.1.) x 0 281 571 871 

Celkem  - odpisy 8 425 8 425 8 706 8 996 9 296 

             - zůstatková hodnota 68 449 68 449 68 449 68 449 68 449 

          Samostatné movité věci (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

Původní - odpisy 3 523 3 523 3 523 3 523 3 523 

             - zůstatková hodnota 29 915 26 392 22 870 19 347 15 825 

Nový      - investice netto x 0 0 0 0 

             - investice brutto 

    

x 3 523 4 227 5 072 6 087 

             - pořizovací hodnota k 31. 12. 

 

3 523 7 750 12 822 18 909 

              - odpisy (1/5 z pořizovací hodnoty k 1.1.) x 0 705 1 550 2 564 

Celkem  - odpisy 3 523 3 523 4 227 5 072 6 087 

             - zůstatková hodnota 29 915 29 915 29 915 29 915 29 915 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha 12: Finanční analýza finančního plánu podniku Kovo HB 

Ukazatel 
Predikce 

2016 2017 2018 2019 

Běžná likvidita 2,76 3,06 3,34 3,60 

Pohotová likvidita 1,79 2,08 2,35 2,61 

Okamžitá likvidita 0,78 1,07 1,34 1,59 

 

Ukazatel (v %) 
Predikce 

2016 2017 2018 2019 

ROE 17,90 15,84 14,31 13,08 

ROA 10,28 10,09 9,93 9,75 

ROS 14,23 14,02 13,80 13,54 

 

Ukazatel 
Predikce 

2016 2017 2018 2019 

Obrat aktiv 0,72 0,72 0,72 0,72 

Doba obratu zásob 66 66 66 66 

Doba obratu pohledávek 68 68 68 68 

Doba obratu závazků 63 63 63 63 

Obrat dlouhodobého majetku 1,17 1,24 1,32 1,40 

 

Ukazatel 
Predikce 

2016 2017 2018 2019 

Celková zadluženost (v %) 55,70 50,51 45,77 41,47 

Koeficient samofinancování (v %) 44,30 49,49 54,23 58,53 

Úrokové krytí 21,08 24,07 27,81 32,43 

 

Ukazatel 
Predikce 

2016 2017 2018 2019 

ČPK (v tis. Kč) 44 106 54 339 65 402 77 299 

Podíl ČPK na OA 63,80 % 67,30 % 70,04 % 72,24 % 

 

Ukazatel (v %) 
Predikce 

2016 2017 2018 2019 

Přidaná hodnota/tržby 54,88 54,88 54,88 54,88 

Osobní náklady/tržby 28,38 28,38 28,38 28,38 

(Pozn.: ve výpočtech byl EBIT nahrazen KPVH) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 


