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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřená na stanovení objektivizované hodnoty společnosti 

DOMESTAV s. r. o. k 1. 1. 2016. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část je 

zaměřená na teoretické poznatky. Druhá část se zabývá strategickou analýzou podniku, 

analýzou a prognózou generátorů hodnoty a finančního plánu. Ocenění společnosti 

DOMESTAV s. r. o. je stanovené na základě metody diskontovaného CASH FLOW pro 

potřeby rozdělení společnosti. 

Abstract 

This diploma thesis deals with estimation of objectified value of the DOMESTAV s. r. o. 

at 1. 1. 2016. This work has two parts. The first part describes theoretical principles. 

Second part includes strategic analysis, forecast of the value drivers and financial plan. 

The valuation of DOMESTAV s. r. o. is based on income – based valuation method, 

discounted CASH FLOW. Determinination of value is made for needs of splitting the 

company. 

Klíčová slova 

stanovení hodnoty společnosti, objektivizovaná hodnota, strategická analýza, finanční 

analýza, SWOT analýza, generátory hodnoty, finanční plán, náklady na kapitál, 

diskontované CASH FLOW 
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ÚVOD 

V posledních letech je téma ocenění společnosti stále více významnější. Důvodů pro 

ocenění podniku je hned několik. Zjištění hodnoty společnosti může být vyžadováno 

při uzavírání úvěru, při prodeji podniku nebo například vlastníky, kteří chtějí znát 

hodnotu podniku, do kterého vložili či plánují vložit svůj kapitál. 

Stanovení hodnoty společnosti je zdlouhavý proces složený z několika částí, které na sebe 

navzájem navazují a zároveň jsou vzájemně propojeny. Pro to, aby mohl být podnik 

správně a objektivně oceněný, je důležité získat co nejvíce vstupních údajů mezi které 

patří povinně vykazované výkazy dle platné legislativy a zdroje získané díky znalosti 

společnosti, jejího interního prostředí a vztahů uvnitř společnosti.  

Ocenění společnosti je založeno na výsledcích strategické analýzy, která podrobně 

zkoumá okolí podniku a podnik samotný. Pro zajištění co nejpřesnějších výsledků této 

analýzy je důležité, aby vstupní data byla co nejvíce objektivní, relevantní a přesná. 

Pokud by byla některá data zatajena nebo zanedbána, mohlo by dojít k nepřesnému 

ocenění. Jelikož mají proměnné vstupující do ocenění podstatný vliv na konečné ocenění 

podniku, je fáze získávání dat jednou z nejdůležitějších částí stanovení výsledné hodnoty.  

Dalším důležitým prvkem je zvolení správné metody pro ocenění podniku, která primárně 

vychází z důvodu ocenění společnosti. Je důležité si ujasnit, jestli podnik oceňujeme 

z důvodu koupě nebo prodeje, kvůli plánované přeměně společnosti nebo hodláme 

stanovit likvidační hodnotu podniku. 

Poslední fází je stavení hodnoty podniku a s tím související otestování platnosti ocenění 

při změně hlavních vstupních předpokladů. 

Tématem diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti DOMESTAV s. r. o., 

která se zabývá především výrobou masivního nábytku určeného primárně pro český trh. 

Toto ocenění bude provedeno k datu 1. 1. 2016 na základě výnosové metody 

diskontovaného CASH FLOW. Ocenění je prováděno na základě rozhodnutí vlastníků 

společnosti o rozdělení společnosti na dva samostatné celky. 
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Cíle práce, metody a postup zpracování diplomové práce 

Cílem diplomové práce je stanovení objektivizované hodnoty společnosti 

DOMESTAV s. r. o. k datu 1. 1. 2016. K dosažení cíle je potřeba provést strategickou 

analýzu společnosti, vypracovat finanční plán, stanovit náklady na kapitál a určit 

výslednou hodnotu podniku na základě výnosového ocenění, přesněji metodou 

diskontovaného CASH FLOW. 

K dosažení cílů diplomové práce budou použity základní metody vědecké práce. Mezi 

tyto metody se řadí metoda historická, která bude využita při vypracování strategické 

analýzy a je založena na zkoumání minulého vývoje a zhodnocení vývojové tendence. 

Dále bude potřebná metoda analyticko-syntetická pro určení generátorů hodnoty, 

kdy rozloží celek na dílčí subjekty a prozkoumá vzájemné vztahy a vazby. Logicko-

syntetická metoda bude využita ke zkoumání výchozí situace, znázornění základních 

prvků a díky dodání nových skutečností k určení konečného ocenění společnosti 

(Geršlová, 2009). 

Ke splnění cílů bude využit následující postup s využitím dalších metod zpracování: 

• Metody strategické analýzy – budou využity k podrobné analýze trhu, na kterém 

působí sledovaná společnost a k analýze prvků, kterými je trh ovlivňován. Dále 

budou potřebné k analýze vnitřního okolí podniku. Bude využit Porterův model 

pěti konkurenčních sil. 

• Metody finanční analýzy – budou použity ke zhodnocení finančního zdraví 

podniku za sledovaná období let 2010–2015 a pro odhad budoucího stavu 

společnosti na základě získaných informací. Bude využita horizontální a 

vertikální analýza účetních výkazů a analýza poměrových ukazatelů. 

• Metody finančního plánování – za pomocí předešlých analýz bude vypracována 

prognóza generátorů hodnoty na základě prognózy trhu a tržeb podniku zjištěných 

za použití regresní analýzy (Fotr, 2012). Bude stanoven finanční plán podniku pro 

období 2016-2019 vycházející z předešlých analýz. 

• Konečné stanovení hodnoty podniku bude vypracováno na základě výnosové 

metody diskontovaného CASH FLOW.
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1 Ocenění a hodnota podniku 

Definice podniku jako takového již od roku 2014 není v českých zákonech uvedena. 

Avšak podle § 502 občanského zákoníku máme definován pojem „obchodní závod“. 

„Obchodní závod (dále jen „závod“) je 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 slouží k jeho provozu.“ Přičemž „podnikatel“ dle stejného zákona je 

ten, „kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku.“  

V této práci bude používané označení podnik v souladu s dostupnou literaturou. 

Podnikem se pro účely ocenění rozumí ucelený funkční celek, který přináší užitek. Podnik 

je souborem materiálních, osobních a nemateriálních hodnot, které jsou potřeba 

pro generování hodnoty pro vlastníky, nejčastěji zisku. Z ekonomického hlediska 

se na podnik musí nahlížet jako na funkční celek. (Mařík, 2011) 

Kislingerová (2001) uvádí, že podnik je funkční celek, který je obdařen schopností 

přinášet užitek a generovat výnos v současnosti i v budoucnosti. 

1.1 Hodnota podniku 

Podnik může být oceněn různými hodnotami – brutto a netto. Hodnota brutto slouží 

k ocenění podniku jako celku, je využívána jak pro vlastníky, tak pro věřitele. Hodnotou 

netto se rozumí ocenění pouze pro vlastníky. Jedná se o ocenění vlastního kapitálu. 

Tato hodnota ale nemusí souhlasit s jejím účetním ekvivalentem.  

Hodnota podniku je dána očekávanými budoucími příjmy převedenými na jejich 

současnou hodnotu. (Mařík, 2011) 

Výsledná hodnota podniku se málokdy rovná ceně, za kterou je podnik prodán. Cena 

je výsledkem mnoha faktorů, například časová tíseň, osobní vztahy nebo obratnost 

při jednání o prodeji. (Kislingerová, 2001) 
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 Kategorie hodnoty podniku 

Kategorie hodnoty podniku se dělí na různé skupiny, dle Maříka (2011) mezi 

ty nejzákladnější patří tržní hodnota, subjektivní hodnota, objektivizovaná hodnota 

a hodnota určená dle kolínské školy. 

Nejpoužívanější metodou je objektivizovaná hodnota. Definice objektivizované hodnoty 

podle německých oceňovacích standardů je následující: „Objektivizovaná hodnota 

představuje typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která 

je stanovena z pohledu tuzemské osoby – vlastníka (nebo skupiny vlastníků), neomezeně 

podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, že podnik bude 

pokračovat v nezměněném konceptu, při využití realistických očekávání v rámci tržních 

možností, rizik a dalších vlivů působících na hodnotu podniku.“ (Mařík, 2011, s. 27) 

Další často používanou metodou je tržní hodnota. „Tržní hodnota je odhadnutá částka, 

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

prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém 

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

2011, s. 22) 

Subjektivní hodnota není tolik používaná, jedná se o ocenění, které je určeno 

pro konkrétního kupujícího a jsou v něm zahrnuty jeho osobní vazby k majetku a plány 

s tímto majetkem. 

1.2 Doporučený postup pro oceňování podniku 

K ocenění podniku je vždy nějaký důvod. K nejčastějším případům, proč bývá podnik 

oceňován, patří koupě nebo prodej podniku a jeho částí, splynutí, sloučení nebo rozdělení 

společností, změny ve výši vlastního kapitálu, uvádění společnosti na burzu, změna 

právní formy společnosti, pojištění podniku, pořizování úvěru, rozhodnutí o sanaci 

nebo likvidaci podniku. 

Po rozhodnutí o tom, že je vhodné společnost ocenit, by měla následovat strategická 

a finanční analýza. Tyto jsou důležité pro posouzení stavu podniku jako takového, 

jeho tržního postavení a zjištění, zda má schopnost dlouhodobě přežít a zároveň tvořit 
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hodnotu. To je potřebné pro rozhodnutí, který způsob ocenění bude pro vybraný podnik 

vhodný. 

Následuje výběr vhodné metody ocenění. Tato metoda se nakonec aplikuje a provede 

se ocenění společnosti. Postup při oceňování podniku je popsán v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1 Postup při oceňování podniku 

 (Zdroj: Autor, dle Kislingerová, 2001) 

1.3 Metody ocenění podniku 

Při ocenění podniku lze vycházet ze tří hlavních typů ocenění podniku. Tyto typy 

vykazují jeden společný znak, kterým je ocenění v peněžních jednotkách. Výběr metody 

by měl odpovídat účelu ocenění a zvolenému přístupu k ocenění. Základní metody 

ocenění jsou vypsány v tabulce č. 2.  

Výnosové metody 

Výnosové metody lze využít v případě, kdy hledáme objektivizovanou hodnotu. Mezi 

metody výnosové se řadí metoda diskontovaných peněžních toků (DCF), metoda 

kapitalizovaných čistých výnosů, metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

a kombinované výnosové metody.pro subjektivní h 

Postup při oceňování podniku

1. Vymezení zadání práce

2. Vytvoření pracovního týmu

3. Plán práce

4. Sběr vnějších a vnitřních informací

5. Analýza dat

6. Výběr metod ve vazbě na cíl práce

7. Analýza ocenění

8. Syntéza výsledků

9. Závěr
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Tyto metody lze také využít v momentě, kdy hledáme subjektivní hodnotu podniku. Pro 

subjektivní hodnotu využijeme metodu diskontovaných peněžních toků, je ale nutné ji 

založit na očekávaných peněžních tocích konkrétním subjektem. 

 

Tabulka 2 Přehled základních metod pro oceňování podniku 

 (Zdroj: Autor, dle Mařík, 2011) 

Tržní metody 

Tržní metody se využijí na kapitálových trzích, při vstupu na trh nebo změně ve výši 

kapitálu podniku. Řadí se sem například ocenění na základě tržní kapitalizace, ocenění 

na základě odvětvových multiplikátorů a ocenění na základě srovnatelných podniků. 

Majetkové metody 

Využijí se nejčastěji u likvidační hodnoty podniku. Dále také v případě, že potřebujeme 

ocenit majetek, který nesouvisí s podnikatelskou činností společnosti. Mezi majetkové 

metody, které rozebírají jednotlivé položky s důrazem na nákladové ocenění, 

patří například účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen, majetkové 

ocenění na principu tržních hodnot a likvidační hodnota. 

1. Ocenění na základě analýzy výnosů

Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF)

Metoda kapitalizovaných čístých výnosů

Kombinované (korigované) výnosové metody

Metoda ekonomické přidané hodnoty

2. Ocenění na základě analýzy trhu

Ocenění na základ 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

3. Ocenění na základě analýzy majetku

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
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2 Strategická analýza 

„Základem pro formulování strategie podniku je nalezení souvislostí mezi podnikem 

a jeho okolím. Proces formulace strategie je složitý proces, který vyžaduje systematický 

přístup pro identifikaci a analýzu vnějších faktorů působících na podnik a jejich 

konfrontaci se zdroji a schopnostmi podniku. Nejvýznamnějším úkolem strategie 

je připravit podnik na všechny situace, které s velkou pravděpodobností mohou 

v budoucnu nastat.“ (Sedláčková, 2000, s.3) 

Hlavní funkcí strategické analýzy je odhalit a jasně vymezit výnosový potenciál 

oceňovaného podniku. Ten je závislý na vnitřním a vnějším prostředí sledovaného 

podniku. (Mařík, 2011) 

Účelem strategické analýzy je zjistit odpovědi na tři základní otázky: 

• „Jaké jsou perspektivy podniku z dlouhodobého hlediska? 

• Jaký vývoj trhu, konkurence, a především vývoj podnikových tržeb lze v souvislosti 

s odpovědí na předchozí otázku očekávat? 

• Jaká rizika jsou s podnikem spojena?“ (Mařík, 2011, s.57) 

Strategická analýza se dělí na analýzu okolí podniku a analýzu vnitřních zdrojů 

a schopností podniku. 

2.1 Analýza vnějšího okolí 

Analýza okolí podniku je zaměřena, jak již z názvu vyplývá, na vlivy, které vycházejí 

z okolí podniku (obrázek č. 1). Jedná se o takové vlivy, které mají schopnost ovlivnit 

v současnosti a nejspíše i v budoucnosti podnik a jeho postavení na trhu. 

Dle Sedláčkové (2000), je při analyzovaní okolí, důležité zahrnout faktory politické, 

ekonomické, vědeckotechnické, demografické, ekologické, právní a také sociální vývoj 

společnosti. Tyto faktory by měly být zahrnuty z celosvětového hlediska. 
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Analýza okolí by dále měla být rozdělena na mikrookolí a makrookolí. Mikrookolí je to, 

které obklopuje podnik nejblíže. Je tvořeno konkurenčními podniky se substitučními 

produkty, jako poskytuje analyzovaná společnost. Součástí jsou také subjekty sestávající 

ze zákazníků, dodavatelů, investorů apod. (Dedouchová, 2001) 

 Analýza makrookolí 

Do makrookolí řadíme okolí vzdálenější, které není podnik jako takový schopen z větší 

části ovlivnit a rozhodovat o něm. Nejznámější analýza makrookolí se označuje jako 

PEST analýza, která sleduje následující faktory: 

• Politické a legislativní faktory 

• Ekonomické faktory 

• Sociální a demografické faktory 

• Technické a technologické faktory 

Podrobný výpis možných faktorů naleznete v tabulce č. 3. 

Ekonomické 

faktory

Politické 

faktory

Odvětvové 

okolí
Dodavatelé

Konkurenti

Zákazníci

Technologické 

faktory

Sociokulturní 

faktory

Obrázek 1 Okolí podniku 

(Zdroj: Autor, dle Sedláčková, 2000, s. 7) 
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Tabulka 3 Vlivy makrookolí 

 (Zdroj: Autor, dle Sedláčková, 2000) 

Jednotlivé vlivy se postupem času mohou měnit. Je důležité všechny vlivy sledovat 

a průběžně vyhodnocovat jejich dopady na podnik. Schopnost tyto změny chápat je velmi 

důležitá. Změny v makrookolí mohou signalizovat případnou potřebu změn strategie 

podniku. 

 Analýza mikrookolí 

Při analýze mikrookolí je dle Sedláčkové (2000) vhodné vycházet z Porterova modelu 

pěti sil, který je zaměřen na: 

• potenciální konkurenty 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh je přímo úměrná množství bariér, které je při 

vstupu nutné překonat. Čím více a složitější bariéry jsou, tím je nižší hrozba vstupu 

nových subjektů. Existují dva základní typy bariér vstupu na trh. Těmi jsou oddanost 

zákazníků stávajícím dodavatelům a náklady spojené se vstupem na trh. K těmto 

pravidlům lze ještě přidat poznatek, že čím nižší výrobní náklady mají stávající podniky, 

tím méně je pravděpodobné, že by na trh vstoupil konkurent nový. 

Politicko-legislativní faktory Ekonomické faktory

Antimonopolní zákony Hospodářské cykly

Ochrana životního prostředí Devizové kurzy

Ochrana spotřebitele Kupní síla

Daňová politika Úrokové míry

Regulace zahraničního obchodu Inflace

Pracovní právo Nezaměstnanost

Politická stabilita Průměrná mzda

Vývoj cen energií

Sociokulturní faktory Technologické vlivy

Demografický vývoj populace Celkový stav technologie

Změny životního stylu Nové objevy

Mobilita Změny technologie

Úroveň vzdělání Rychlost zastarávání

Přístup k práci a volnému času Vládní podpora výzkumu a vývoje
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Mezi další vstupní bariéry patří technologie a speciální know-how, přístup k distribučním 

kanálům, legislativní opatření a zásahy státu. 

• rivalitu mezi stávajícími podniky 

Konkurenční boj mezi stávajícími podniky na trhu je nejsilnější silou při analýze 

prostředí. Konkurenční strategie je zaměřená právě na dosažení tržního úspěchu. 

Právě tato strategie nutí firmy zlepšovat technologie výroby, snižovat náklady 

bez poklesu kvality a celkově vylepšovat výrobky a jejich propagaci.  

Mezi faktory ovlivňující velikost rivality mezi podniky patří počet a velikost konkurentů 

na trhu, míra růstu trhu, vysoké fixní náklady, rozdílnost produktů a také výstupní bariéry 

z odvětví. 

• smluvní sílu kupujících 

Kupující mohou být pro podnik hrozbou, pokud tlačí ceny směrem dolů a zároveň 

požadují vysokou kvalitu výrobků. Čím větší odběratelé, tím větší bývá jejich kupní síla. 

K dominantnímu postavení odběratelů dochází například v případě, že existuje velké 

množství malých dodavatelů, a naopak je malý počet velkých podniků mezi odběrateli. 

• vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé jsou hrozbou v případě, kdy mohou zvednout ceny a podnik na toto zvýšení 

musí buď přistoupit, nebo snížit kvalitu dodávaného zboží. Naopak se najdou slabí 

dodavatelé, u kterých je podnik schopen i za nižší cenu získat vyšší kvalitu. Dodavatelé 

jsou silnější v případě prodeje výrobků s minimálním množstvím substitutů nebo pro 

ně není podnik a jeho mikrookolí důležité, kdy na tomto mikrookolí nezávisí jejich 

existence. 

• hrozbu substitučních výrobků 

Substituty jsou pro podnik vždy hrozbou. Stane-li se navíc substitut levnějším, 

výkonnějším nebo snad obojím, je pravděpodobné, že bude pro odběratele přitažlivějším. 

Naopak pokud produkty podniku mají málo substitutů, nabízí se možnost zvyšovat ceny 

a díky navýšení cen i navýšit zisk. 
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2.2 Analýza vnitřního okolí 

Stejně důležitá jako analýza vnějšího okolí je i analýza prostředí uvnitř podniku. Analýza 

je zaměřena na podnik a jeho zdroje a schopnosti zareagovat na rizika, která souvisejí 

s podnikáním.  

 McKinseyho model 7S 

 

Obrázek 2 McKinseyho model 7S  

(Zdroj: Sedláčková, 2000) 

K analýze se dá nejlépe využít McKinseyho model 7S, který podrobně rozebírá vztahy 

a chody uvnitř podniku. Byla vytvořena konzultanty z americké společnosti 

McKinsey& Company koncem 70. let minulého století. Analýza je sestavena 

z následujících parametrů – struktura, strategie, systémy, sdílené hodnoty, schopnosti, 

styl a spolupracovníci. 

Vazby mezi těmito parametry je možné naleznout na obrázku č. 2. 

 Konkurenční síly podniku 

Sestavení konkurenční síly podniku bývá považováno za základní nástroj měření 

konkurenceschopnosti podniku. Konkurenční síla podniku je dle Maříka (2011) zaměřena 

na hodnocení kvality výrobků, technické úrovně, cenové úrovně, intenzitu reklamy, 
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výhodu distribuce, image firmy, servis a služby, management, výkonný personál, majetek 

a investice a finanční situaci. 

Každému ukazateli je přiřazena váha důležitosti. Díky těmto vahám se následně zjistí 

konkurenceschopnost podniku. Mařík udává, že podnik je konkurenceschopný 

v momentě, kdy jeho hodnocení konkurenční síly podniku dosahuje minimálně 40-60 %. 

2.3 Prognóza tržeb 

 

Obrázek 3 Odvození prognózy tržeb  

(Zdroj: Mařík, 2011, s. 94) 

Zhodnocením předešlých analýz vznikne hodnocení potenciálu, kterého může podnik 

dosáhnout. Tento potenciál je zohledněn právě v prognóze tržeb. Predikce tržeb je jedním 

z prvních a základních bodů ocenění podniku. 

Postup prognózy tržeb je souhrnným výpočtem, který obsahuje výpočet tempa růstu 

relevantního trhu a výpočet tempa růstu tržního podílu oceňovaného podniku. Vzorec 

pro prognózu tržeb vypadá dle Maříka (2011, s. 95) následovně: 

�����	�ů	
�	
�ž� � ������	�ů	
�	
��� ∗ �����	��ě��	
�ž�í��	���í��� � 1 
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2.4 Finanční analýza podniku 

Další významnou částí strategické analýzy, je finanční analýza. Výsledky finanční 

analýzy by měly poskytnout ucelené informace o finančním zdraví podniku. Dozvíme se 

nejen to, v jaké situaci se podnik nachází, ale také to, co je možné od podniku očekávat 

v budoucnu. 

Finanční analýza získává informace převážně z účetní závěrky podniku. Nejvíce z výkazu 

zisku a ztráty, rozvahy a cash flow. Strukturu těchto výkazů udává Ministerstvo financí 

České republiky.  

U všech použitých ukazatelů bychom měli brát v úvahu oborové průměry a zároveň 

z nich vycházet při vyhodnocování finančního zdraví podniku. 

2.5 Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Při ocenění podniku je vhodné, vyjmout aktiva nesloužící k hlavním podnikatelským 

aktivitám. V případě, že by tato aktiva nebyla vyjmuta, mohlo by být ocenění podniku 

zkreslené a nevypovídají o skutečné výnosové situaci. 

PROVOZNĚ NUTNÝ MAJETEK A KAPITÁL 

Důvody pro vyjmutí provozně nepotřebných aktiv mohou být dle Maříka (2011, s. 119) 

následující: 

• V podniku existuje i majetek, který není vůbec využíván, a jsou z něj minimální 

příjmy nebo žádné. Jedná se například o akcie, ze kterých neplynou dividendy, 

nevyužité pozemky, přebytečné peněžní prostředky. 

• Aktiva, která nesouvisejí s provozní činností podniku (například rekreační chata 

pro zaměstnance). 

• Rozdílné ocenění provozně potřebných a nepotřebných aktiv. 

Způsoby ocenění neprovozního majetku: 

• Výnosové ocenění pro aktiva, která přinášejí jistý výnos. Jedná se například 

o finanční aktiva nebo aktiva, která se mohou účelně pronajmout. 

• Likvidační hodnota pro aktiva bez možnosti výnosu. 
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• Účetní hodnota k datu ocenění se použije u aktiv, kde hrozí nedostatek potřebných 

dat. Například peněžní prostředky. 

Výsledná hodnota nepotřebného majetku se přičte ke konečné hodnotě provozní části 

podniku. 

Mezi nejčastější případy provozně nepotřebných aktiv patří: 

• Krátkodobý finanční majetek 

• Dlouhodobý finanční majetek 

• Nemovitosti nesloužící k podnikání 

• Pohledávky, které nesouvisejí s podnikáním 

• Přebytečný majetek, který ovšem může sloužit jako potřebný. 

Výpočet provozně nutného investovaného kapitálu vychází z rozvahy podniku. 

Podle Maříka (2011, s. 123) se jedná o bilanční sumu upravenou ve dvou směrech: 

• Vyřazení položek, které jsou považovány za provozně nepotřebné z aktiv, 

• Ponížení oběžných aktiv o závazky, u kterých se nedají explicitně vyčíslit 

náklady. 

KORIGOVANÝ PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Provozní výsledek hospodaření společnosti je nutné upravit. Jednak odstraněním 

provozně nepotřebných aktiv (viz. Kapitola 3.4), tak přidáním aktiv, které s provozem 

společnosti úzce souvisejí (např. vozidlo pořízené na finanční leasing). Takto upravený 

výsledek budeme nazývat korigovaný výsledek hospodaření (dále jen KPVH). 
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3 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Pojem generátory hodnoty v sobě obsahuje mnoho podnikohospodářských veličin, 

které dohromady určují hodnotu podniku. Tyto veličiny jsou zobrazeny v obrázku č. 4. 

 

Obrázek 4 Generátory hodnoty podniku  

(Zdroj: Mařík, 2011, s. 125) 

V případě, že východiskem ocenění podniku má být metoda diskontovaných peněžních 

toků, pracujeme s následujícími generátory hodnoty: 

1. Tržby a jejich růst 

2. Zisková marže (z korigovaného provozního zisku) 

3. Investice do pracovního kapitálu 

4. Investice do dlouhodobého provozně nutného majetku 

5. Diskontní míra 

6. Způsob financování 

7. Doba existence podniku v budoucnosti 

TRŽBY 

Prognóza budoucích tržeb by měla být výsledkem strategické analýzy. Tento výsledek 

nemusí být definitivní. Může být ovlivněn například výrobní kapacitou podniku, 

plánovanými investicemi a podobně. 
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PROVOZNÍ ZISKOVÁ MARŽE 

Jedná se o klíčový generátor hodnoty. Prognóza provozní ziskové marže by měla být 

důkladně zpracovaná. Výpočet definujeme jako podíl: 

�������í	� 	!��á	�#�ž�	 � $�� %��#�ý	�������í	�ý	����!	��	���#ř��í	�ř��	��#�ě�í�
��ž�  

Existují dva způsoby pro výpočet provozní ziskové marže. Jedná se o prognózu ziskové 

marže shora a prognózu ziskové marže zdola. Pro zvýšení přesnosti a správnosti 

je spolehlivější použít oba způsoby výpočtu a tyto výpočty mít sladěné mezi sebou tak, 

že výsledek provozní ziskové marže bude u obou způsobů stejný. 

 

Obrázek 5 Prognóza ziskové marže  

(Zdroj: Autor, dle Mařík 2011, s. 128) 

Prognóza ziskové marže shora 

Postup výpočtu prognózy ziskové marže shora podle Maříka (2011, s. 128): 

1. Výpočet KPVH před daní a odpisy za období před oceněním. Z tohoto výsledku 

vypočteme ziskovou marži. 

2. Analýza minulé ziskové marže a s ní související působící faktory. 

3. Odhad budoucího vývoje těchto faktorů a následně hodnoty budoucí ziskové 

marže. 

4. Dopočítání budoucího korigovaného provozního výsledku hospodaření před daní 

jako součin prognózovaných tržeb a odhadnuté ziskové marže. 
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Prognóza ziskové marže zdola 

Postup vypracování prognózy ziskové marže zdola: 

1. Sestavení prognózy hlavních nákladových položek metodou výpočtu jako podílu 

z prognózovaných tržeb, mezi které patří osobní náklady, výkonová spotřeba, 

náklady na prodané zboží. 

2. Doplnění prognózy a méně významné nákladové a výnosové položky. 

3. Dopočítání KPVH jako rozdíl mezi prognózovanými provozními náklady 

a výnosy. 

4. Výpočet ziskové marže ze zjištěného KPVH a prognózovaných tržeb zjištěných 

již dříve. 

Porovnáním výsledků výpočtu provozní ziskové marže shora a zdola, získáme dobře 

podloženou prognózu ziskové marže, která je navíc zdůvodněná postavením podniku na 

trhu. Zároveň získáme prognózu nákladových položek, která bude využita při sestavování 

plánovaných výkazů podniku. 

UPRAVENÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 

Pro další kroky výpočtu hodnoty podniku musíme také znovu vypočítat pracovní kapitál 

vycházející z postupu znázorněného na obrázku č. 6. 

 

Obrázek 6 Výpočet upraveného pracovního kapitálu  

(Zdroj: Autor, dle Mařík, 2011, s. 132)  

  

Krátkodobý finanční majetek

+ Zásoby

+ Pohledávky

- Neúročené závazky

+ Ostatní aktiva

- Ostatní pasiva

= Pracovní kapitál
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Ke správnému výpočtu musíme využít dvě následující modifikace vycházející 

z obrázku č. 6.: 

1. Odečtení neúročeného cizího kapitálu od oběžných aktiv. Kritériem zde nebude 

splatnost daného kapitálu, ale to, zda jsme schopni pro tento kapitál explicitně 

stanovit náklady. 

2. Veškeré uvedené veličiny započteme jen v provozně nutném rozsahu. Jedná se 

tedy například o započítání pouze provozně nutného krátkodobého finančního 

majetku podniku. Ten je možné zjistit součinem likvidity prvního stupně 

a krátkodobých závazků. 

INVESTICE DO DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

Jedná se o prognózu investic do provozně nutného dlouhodobého majetku založené 

na minulém vývoji tohoto ukazatele. Existují tři hlavní přístupy k plánování investiční 

náročnosti: 

1. Globální přístup 

Přístup vhodný pro podniky, kde investice do majetku mají průběžný charakter. Zde 

je nejlepší použít pro výpočet vzorec využívající investice brutto a tržby. Koeficient 

náročnosti tržeb na investice brutto (!()*) má tvar: 

!()* �	 ����	
 +�	��

�	��	�������ě	��
�é��	-.
��ž�  

Výpočet koeficientu by měl být prováděn za co nejdelší možné předchozí období 

jak samostatně, tak v průměrné výši za všechna období. 

2. Přístup podle hlavních položek 

Jedná se o přístup, který lze použít na nejbližší období. Bývá podložen reálnými plány 

na financování a jejich analýzou. 
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3. Přístup založený na odpisech 

Třetí přístup vychází z předpokladu, že pokud podnik investuje méně, než je hodnota 

odpisů stávajícího majetku, bude pro něj složité dlouhodobě přežít. 

Nejlepší je kombinace všech tří metod pro lepší výpočet investic. V praktické části bude 

využita právě tato kombinace. 

3.1 Předběžné ocenění podniku 

S pomocí předešlých generátorů hodnoty jsme schopni určit předběžné ocenění podniku. 

K tomuto ocenění využijeme následující ukazatele: 

• X velikost tržeb za zboží, výrobky a služby 

• g tempo růstu tržeb 

• �/01  provozní zisková marže získaná z KPVH 

• d sazba daně z KPVH 

• !23  koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu 

• !()4  koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku 

• t rok 

•  5  předběžně odhadnutá kalkulovaná úroková míra 

Výpočet volných peněžních toků (FCF) pro jednotlivé roky dle Maříka (2011, s. 147): 

6768 � 98:; ∗ �1 + %� ∗ �/01 ∗ �1 � �� � 98:; ∗ % ∗ �!23 + !()4� 

Vzorec pro odhad výnosové hodnoty podniku jako celku (=*) dle Maříka (2011, s. 147): 

=* � 98:; ∗ �1 + %� ∗ �/01 ∗ �1 � �� � 98:; ∗ % ∗ �!23 + !()4�
 5 � %  

Předběžné ocenění vytváří kontrolu, zda byly předchozí kroky správně provedeny. 

Zároveň s analýzou citlivosti udávají jistý rámec, ve kterém by se následné výnosové 

ocenění mělo pohybovat. 
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4 Finanční plán 

Sestavení finančního plánu je potřebné k výnosovému ocenění podniku. Finanční plán se 

skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu peněžních toků. 

Při sestavování se vychází především z generátorů hodnoty, kde zjistíme hodnoty mezi 

které patří tržby, odpisy, zisková marže, provozní zisk, závazky, pohledávky a také 

investice do dlouhodobého majetku. Podrobný postup je znázorněn na obrázku č. 7. 

Pro sestavení kompletních výkazů musíme ještě doplnit následující: 

• Plán financování 

Jedná se o splátky úvěrů či navyšování vlastního kapitálu. Plán financování se využívá 

i při určování diskontní míry a nákladů kapitálu 

• Doplnění plánu méně významných položek 

Prognóza bývá díky malé významnosti položek jednodušší. Možností jsou konstantní 

částky nebo mírné tempo růstu. Jedná se například o rezervy. 

• Dodání položek nesouvisejících s hlavním provozem podniku 

Mohou zde být plány na prodej nepotřebného majetku, investice do cenných papírů 

a další. Tyto položky by měly v plánech znatelně vyznačeny. 

• Plán výplaty podílů na zisku 

Plán výplaty podílů na zisku může snížit rychlý nárůst finančních prostředků. Neovlivní 

výslednou hodnotu podniku. 

• Formální dopočty zbývajících položek pro kompletní sestavení plánovaných 

výkazů 

Jedná se již pouze o formality, ale aby byly výkazy úplné, je nutné doplnit položky k tomu 

potřebné. Jedná se o součtové řádky jako jsou například celkové peněžní toky, 

nerozdělený zisk, výše dlouhodobého majetku na konci roku a další. 
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Obrázek 7 Postup sestavení finančního plánu  

(zdroj: Mařík, 2011, s. 152) 
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5 Ocenění za pomoci výnosové metody diskontovaného 
cash flow 

Existují tři varianty metody diskontovaného cash flow (DCF): 

• DCF entity – jedná se o peněžní toky podniku jako celku 

• DCF equity – ocenění na úrovni vlastního kapitálu – pro vlastníky 

• DCF APV (adjusted present value) – upravená současná hodnota. Jedná 

se o součet nezadluženého podniku jako celku a současné hodnoty daňových 

úspor z úroků. 

Dále bude popsána metoda DCF entity, která bude využita v praktické části diplomové 

práce. 

U metody DCF entity je základním bodem výpočtu úprava rozvahy, která plyne 

z potřeby určit náklady na kapitál a úprava bilanční sumy na aktiva provozně nutná a 

aktiva nepotřebná (popsáno v předešlých kapitolách).  
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5.1 Výpočet volného cash flow (FCF) 

 

Obrázek 8 Stanovení peněžního toku podniku  

(Zdroj: Mařík, 2011, s. 170) 

U metody DCF entity je volný peněžní tok brán jako tvorba peněžních prostředků, 

které jsou k dispozici jak vlastníkům, tak věřitelům. Z tohoto důvodu je u metody 

DCF entity převážně používaný peněžní tok do firmy (FCFF = free cash flow to firm). 

Korigovaný výsledek hospodaření k výpočtu FCFF 

Zásady pro výpočet KPVH: 

• Náklady na cizí kapitál by neměly být odpočítávány. Potřebujeme cash flow 

jak pro vlastníky, tak pro věřitele. 

• KPVH by neměl obsahovat položky, které se neopakují. 

• V KPVH by neměly být obsaženy výnosy a náklady, které souvisejí s provozně 

nepotřebným majetkem vyřazeným v předchozích krocích. 

Investice pro výpočet FCFF 

����	
 +�	��

�	 � 	>�� 	�	 + 	����	
 +�	��

� 

6766 � $�?=	��	�#� + >�� 	� � ����	
 +�	��

� 

  

+ Korigovaný provozní výsledek hospodaření

- Upravená daň z příjmu

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních

+ Odpisy

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

= Předběžný peněžní tok z provozu

- Investice do upraveného pracovního kapitálu

- Investice do pořízení provozně nutného dlouhodobého majetku

= Volný peněžní tok (FCF)
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5.2 Diskontní míra (průměrné vážené náklady na kapitál) 

Za pomoci diskontní míry jsme schopni do hodnoty podniku zohlednit i faktory času 

a rizika. Podle Maříka (2011, s. 47) je diskontní míra: 

• „míra výnosnosti užívaná pro přepočet peněžní částky, která má být vydána nebo 

přijata v budoucnosti, na současnou hodnotu této částky, 

• míra výnosnosti očekávaná investorem při akvizici budoucího peněžního toku 

s ohledem na riziko spojené s možností tento výnos získat.“ Tato výnosnost by 

měla vycházet nejen z očekávání investora, ale mělo by být přihlédnuto i 

k aktuální výnosnosti trhu u obdobných podniků. 

Do výpočtu diskontní míry podniku vstupují náklady na vlastní kapitál a náklady na cizí 

kapitál.  

U metody DCF entity se diskontní míra stanovuje jako průměrné vážené náklady na 

kapitál neboli WACC. Obecný vzorec pro tuto metodu 

@A77 � �3B ∗ �1 � �� ∗ 7$
$ + �CB�/� ∗ ?$

$  

Kde: �3B  = náklady na cizí kapitál 

 d = sazba daně z příjmu 

 CK = tržní hodnota úročeného cizího kapitálu 

 �CB�/� = náklady na vlastní kapitál při dané úrovni zadlužení 

 VK = tržní hodnota vlastního kapitálu 

 K = celková tržní hodnota investovaného kapitálu, K = VK + CK 

Náklady na cizí kapitál 

Mezi cizí kapitál řadíme bankovní úvěry, dluhopisy, financování formou leasingu a další. 

Náklady na tento cizí kapitál lze jednoduše určit jako vážený průměr z efektivních 

úrokových sazeb placených z cizího kapitálu. 
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Náklady na vlastní kapitál 

Náklady vlastního kapitálu určují výnosová očekávání investorů podniku. Nejčastěji 

používaným modelem pro výpočet těchto nákladů je model CAPM neboli model 

oceňování kapitálových aktiv (Mařík, 2011). 

Model CAPM 

Jak již bylo řečeno, jedná se o nejpoužívanější model pro ocenění nákladů vlastního 

kapitálu. Z důvodů nespolehlivosti dat místního kapitálového trhu dosazujeme 

do následujícího výpočtu data z amerického kapitálového trhu a upravujeme o aktuální 

riziko země. Vzorec pro výpočet nákladů kapitálu dle Maříka (2007) je následující: 

�CB � �D + ß ∗ F�� + F�G 

Kde: �CB = odhad nákladů vlastního kapitálu 

 �D = aktuální výnosnost dlouhodobých vládních dluhopisů USA 

 ß = odvětvové ß, přenesené z trhu USA 

 RPT = riziková prémie kapitálového trhu USA 

 RPZ = riziková prémie země (Mařík, 2011, s. 234)  

K nákladům na vlastní kapitál je vhodné ještě přičíst rizikovou přirážku pro menší 

podniky, jejíž výše z velké části závisí na subjektivním pohledu oceňovatele. 

Váhy jednotlivých složek kapitálu 

Do kapitálu zahrnujeme pouze úplatné zdroje financování. Pro zjištění nákladů kapitálu 

dle WACC není vhodná účetní struktura kapitálu. Tu lze použít pouze u bankovních 

úvěrů. 

K určení vah postupujeme nejprve určením cílové struktury kapitálu, na který navazuje 

iterační postup. Iterační postup je nejpřesnějším způsobem pro odhad jednotlivých složek 

kapitálu podniku a jeho postup je znázorněn na obrázku č. 9. 
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Obrázek 9 Schéma postupu při iterativním výpočtu kapitálové struktury  

(Zdroj: Mařík, 2011, s. 211) 

5.3 Dvoufázová metoda výpočtu hodnoty podniku 

Jak již z názvu metody vyplývá, výpočet probíhá ve dvou fázích. První fáze zahrnuje 

dobu, kdy jsme schopni vypracovat prognózu pro jednotlivé roky. Druhá fáze míří od 

konce fáze první až do nekonečna. Během výpočtu počítáme s faktem, že podnik bude 

existovat nekonečně dlouho. Hodnota podniku vypočítaná pro druhou fázi se označuje 

jako pokračující hodnota. (Mařík, 2011, s. 178) 

=* � H 67668
�1 +  5�8 + �=

�1 +  5�I

I

8:;
 

Kde: T = délka první fáze v letech 

PH = pokračující hodnota 

Ik = kalkulovaná úroková míra (diskontní sazba) na úrovni průměrných vážených 

nákladů kapitálu (WACC) 
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 Pokračující hodnota 

Pro lepší odhad následujícího vývoje je podstatné volit delší období u první fáze. 

Minimálně by první fáze měla obsahovat pět až sedm let. 

Pro výpočet pokračující hodnoty můžeme zvolit jeden ze dvou vzorců – Gordonův vzorec 

a parametrický vzorec. V případě volby obou vzorců by výsledná pokračující hodnota 

měla být stejná. 

Gordonův vzorec 

Pokračující hodnota je zde popsána jako současná hodnota peněžních toků ve druhé fázi. 

��!�#č�Kí+í	�����
#	�	č#	�	� � 	6766IL;
 5 � % , !��	 5 N % 

Kde: T = poslední rok prognózovaného období 

 ik = průměrné náklady kapitálu neboli diskontní sazba 

 g = předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během cele druhé fáze, 

tj. do nekonečna 

 FCFF = volný peněžní tok do firmy 

FCFF pro druhou fázi odvodíme dle následujícího vzorce: 

6766IL; � 6766I ∗ �1 + %� 

Parametrický vzorec 

Jedná se o vzorec opírající se o faktory tvorby hodnoty, mezi které patří tempo růstu 

KPVH upravených o daně a očekávanou rentabilitu nových investic. 

��!�#č�Kí+í	�����
# � 	
$�?=IL; ∗ �1 � %

�O
�

 5 � %  

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

v prvním roce po uplynutí období prognózy 

 rI = rentabilita nových investic 
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 Výpočet konečné hodnoty podniku 

Výslednou hodnotu podniku zjistíme následujícím postupem: 

 

Obrázek 10 Výpočet výsledné hodnoty podniku  

(Zdroj: Autor, dle Mařík 2011, strana 201) 

Provozně nepotřebná aktiva a úročený cizí kapitál bereme k datu ocenění společnosti 

a nejlépe v tržních hodnotách. 

 

Hodnota brutto

- Hodnota úročeného cizího kapitálu

= Hodnota vlastního kapitálu

+ Hodnota provozně nepotřebných aktiv

= Výsledná hodnota vlastního kapitálu podniku
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6 Představení společnosti 

 

Název:    DOMESTAV s. r. o. 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  1.700.000,- Kč 

Rok vzniku:   1995 

Počet zaměstnanců:  69 

Společnost DOMESTAV s. r. o. vznikla v Brně v roce 1995. Původním důvodem vzniku 

společnosti byl nákup a prodej dřevěného nábytku. V roce 1998 se společnost zaměřila 

na výrobu vlastního nábytku z masivu. V roce 2007 začala společnost dodávat nábytek 

i na Slovensko, kde vlastníci založili dceřinou společnost. Společnost je členem Asociace 

českých nábytkářů a smí označovat své výrobky certifikátem Český výrobek. 

V současnosti se společnost zaměřuje především na výrobu dětských pokojů, od postelí 

po textilní doplňky k dětskému nábytku, a na vybavení ložnic, mezi které patří manželské 

postele, skříně a noční stolky. Hlavní výroba se nachází v Herálci pod Žákovou horou, 

blízko Žďáru nad Sázavou. V současnosti se výroba rozšiřuje o výrobní halu 

v Olomučanech u Blanska. Masivní nábytek je v současnosti vyráběn ze smrkového, 

bukového a dubového dřeva. 

Hlavním předmětem podnikání je výroba masivního nábytku. Mezi další předměty 

podnikání společnosti patří: 

• Velkoobchod a maloobchod, 

• Výroba ostatního nábytku, 

• Specializované stavební činnosti. 
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ZAMĚSTNANCI 

Společnost zaměstnává v průměru 70 lidí. Největší počet zaměstnanců společnosti 

pracuje ve výrobě, jejich počet se pohybuje okolo 30. Tito zaměstnanci jsou obvykle 

vyučení v oboru nebo jsou zaučeni společností. Počet prodejců obstarávajících nabídku 

výrobků ve firemních prodejnách se pohybuje okolo 16. Zaměstnanců starajících se o 

administrativu a účetnictví je ve společnosti 12. Dále společnost zaměstnává dva grafiky 

starající se o webové stránky a akční nabídky. Ve společnosti se také nachází samostatné 

vývojové oddělení, ve kterém jsou tři designéři inovující stávající výrobky a vymýšlející 

nové výrobky. Pro společnost pracuje také jeden obchodní zástupce zajišťující chod všech 

poboček. Většina zaměstnanců je dostatečně kvalifikovaná na vykonávání svých pozic. 

Jedná se převážně o vysokoškolsky vzdělané osoby nebo osoby pracující ve firmě již déle 

jak deset let, znající všechny firemní postupy a firemní politiku. 

VÝROBKY 

Všechny výrobky společnosti jsou vlastním produktem, počínaje grafickým návrhem, 

přes stanovení výrobního postupu, až po finální výrobek. Některé inovativní výrobky 

nevyskytující se v době jejich vstupu na trh byly společností patentovány, aby nemohly 

být okopírovány konkurencí. 

Společnost dodržuje ekologické normy týkající se dřevěného nábytku, převážně složení 

laků a mořidel na dřevo. Jelikož vyrábí z velké části dětský nábytek, zaměřuje se také 

na nezávadnost výrobků pro děti. 

POBOČKY 

V současnosti disponuje společnost sedmi podnikovými prodejnami umístěnými 

v největších městech republiky. Tři prodejny se nacházejí v Praze, dvě v Brně, a po jedné 

prodejně v Plzni a Ostravě. Dále je možnost si vzorový pokoj prohlédnout v místě hlavní 

výroby v Herálci pod Žákovou horou.  

Společnost nabízí své výrobky také přes velkoobchodní partnery sídlící po celé České 

republice a na vlastním E-shopu. Přeprava zboží k zákazníkům je uskutečňována jak 

vlastní dopravou s nabídkou montáže nebo za pomocí přepravních společností. 
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7 Strategická analýza společnosti 

Strategická analýza je klíčovou fází při oceňování podniku. Cílem strategické analýzy 

je vymezení celkového výnosového potenciálu firmy. Měla by pomoci určit dlouhodobou 

perspektivu podniku, vývoj tržeb podniku a rizik spojených s danou společností 

(Mařík, 2011). 

7.1 Vymezení relevantního trhu 

Aktivity společnosti DOMESTAV s. r. o. spadají pod zpracovatelský průmysl, přesněji 

CZ-NACE 31 - výroba nábytku. Výroba nábytku se na celkovém zpracovatelském 

průmyslu podílela v roce 2015 přibližně 1 %. Dle panorama zpracovatelského průmyslu 

(2016) roste produkce nábytku o přibližně 2 miliardy ročně a pro další roky se dle investic 

do nábytkářského průmyslu očekává další růst. Tuzemská výroba nábytku 

je dle panorama z převážné části závislá na exportu výrobků. 

7.2 Vnější analýza okolí podniku 

Na to, jestli bude analyzovaná společnost v budoucnu prosperovat, má v první řadě vliv 

okolí podniku. Toto okolí dělíme na dvě části – mikrookolí a makrookolí. Protože se toto 

prostředí nedá z velké části ovlivnit, je důležité, aby ho společnost sledovala 

a analyzovala. Díky tomu by měla být schopná včas a adekvátně reagovat na možné 

změny, které sama nemůže ovlivnit. 

 Analýza makrookolí podniku 

K rozboru makrookolí podniku využijeme PEST analýzu, která slouží ke zkoumání změn 

okolí. PEST analýza je schopná poskytnout celkový pohled na sledované okolí (stát, 

město) 

• Politické a legislativní faktory 

Jedním z faktorů ovlivňujících rozhodování je stabilita politického prostředí. 

Nejideálnější variantou je stabilní právní stát, efektivní státní správa, pružná justice. 

Dalším faktorem je daňové zatížení, které by mělo být adekvátní a nepřemrštěné.  

V současnosti je rozhodování společnosti ovlivněno velkou nejistotou v oblasti nových 

vyhlášek, týkajících se daně z přidané hodnoty a jejich případnou implementací 
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do výrobního procesu. Jelikož část produkce je vyvážena na Slovensko, působí 

na společnost také rozhodnutí České národní banky ohledně intervencí a snahy udržet 

stabilní měnu. V momentě, kdy tyto intervence skončí, existuje možnost ztráty 

při případném prodeji výrobků v cizí měně. Z hlediska dovozu materiálu pro výrobu je to 

spíše naopak, posílení měny zvýhodní nákup potřebného materiálu v zahraničí. 

• Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory vyplývají z hospodářského cyklu a ekonomické situace státu. Jsou 

implementovány do strategické analýzy jako rozbor HDP, inflace a dlouhodobé úrokové 

míry. Pro zjištění údajů a predikcí byly využity zdroje České národní banky, Českého 

statistického úřadu a ministerstva financí České republiky. 

Skutečnost 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HDP [mld. Kč] 3 954 4 034 4 060 4 098 4 314 4 555 

Inflace [%] 1,5 0,0 1,5 1,4 2,5 1 

Dlouhodobé úrokové míry [%] 3,7 3,7 2,8 2,1 1,6 0,6 

Tabulka 4 Ekonomické faktory – skutečnost  

(Zdroj: Autor, zpracováno dle ČSŮ, ČNB A MFČR) 

Z tabulky č. 4 je patrné, že HDP má ve všech letech rostoucí tendenci. Tato tendence 

dle prognóz České národní banky má pokračovat i v dalších letech (viz. Tabulka č. 5). 

Jak je možné vyčíst z tabulky č. 4 inflace nemá příliš stabilní průběh. Co je důležité, že ve 

sledovaných letech nebyla vykázána deflace, ani hyperinflace. Dle predikce ČNB bude 

inflace v letech 2016–2019 mírně růst v rozmezí od 0,8 % po 1,5 %. Je tedy patrné, 

že nárůst cen v národním hospodářství není příliš vysoký, ale i tak by k němu mělo 

být přihlíženo. 

Prognóza 2016 2017 2018 2019 

HDP [mld. Kč] 4 703 4 864 5 048 5 249 

Inflace [%] 0,8 0,9 1,3 1,5 

Dlouhodobé úrokové míry [%] 0,4 0,6     

Tabulka 5 Ekonomické faktory – prognóza  

(Zdroj: Autor) 
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Posledním sledovaným faktorem jsou dlouhodobé úrokové míry. Tyto jsou 

pro společnost důležité z toho důvodu, že hodlá plánované investice financovat právě 

úročenými cizími zdroji. Jak je patrné z tabulky č. 4, úrokové míry mezi lety 2010 a 2015 

poklesly o více než 3procentní body. Tento pokles dle predikce ČNB bude pokračovat 

i v následujícím roce, kdy by se hodnoty úrokových měr měly dostat na své minimum.  

• Sociální a demografické faktory 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu roste. Avšak přímo 

v odvětví, jak lze nalézt v tabulce č. 6, výroba nábytku od roku 2010 klesá počet 

zaměstnanců, který v roce 2014 vystřídá mírný růst. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prům. ev. počet zaměstnanců 
zpracovatelský průmysl 

1 038 734 1 065 583 1 063 354 1 051 174 1 064 391 1 099 178 

Prům. ev. počet zaměstnanců 
CZ NACE 31 – výroba nábytku 

22 569 21 819 20 954 19 839 19 991 20 351 

Tabulka 6 Evidenční počty zaměstnanců  

(Zdroj: Autor, dle MPO) 

K demografickým faktorům také nutno přidat efekt stárnutí obyvatelstva a s ním snížení 

počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Ten je patrný z tabulky č. 7. Stárnutí populace 

má negativní vliv na platební sílu kupujících. 

Věk 2000 2010 2015 2020 2025 2035 

0-14 16,4 14,2 15,1 15,6 14,9 13 

15-64 69,8 70,6 67,2 64,4 63,4 62,5 

65 + 13,8 15,2 17,7 20,1 24,5 29,6 

Tabulka 7 Složení obyvatelstva  

(Zdroj: Autor, dle ČSÚ) 

• Technologické faktory 

V oblasti výroby nábytku nejsou až tak veliké technologické progresy, jako například 

v IT technologiích. Je však nutné počítat s vysokou investiční náročností v případě vstupu 

do odvětví nebo rozšíření stávajících kapacit výroby. Společnost DOMESTAV v tomto 

směru mírně zaostává za svými konkurenty a to způsobem kdy sice inovuje výrobní 

techniky, avšak ne dostatečně rychle. 
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 Analýza mikrookolí – Porterův model pěti sil 

Pro analýzu mikrookolí využijeme Porterův model pěti sil, který popisuje pět oblastí 

konkurenčního odvětví: 

• Potenciální konkurenti 

Množství konkurentů v odvětví výroy nábytku je veliké a rozmanité. Pokud se zaměříme 

přímo na výrobce nábytku z masivu, konkurence se zúží. K analýze jsme vybraly dva 

největší konkurenty společnosti (Konkurent 1 a Konkurent 2) a jednu menší společnost 

s potenciálem růstu (Konkurent 3). Jak vyplývá z následující tabulky, sledovaná 

společnost oproti konkurentům 1 a 2 navyšovala své tržby i v roce 2015 oproti letům 

minulým. Malý výrobce ovšem své tržby mezi lety 2014 a 2015 zdvojnásobil. 

 

Tabulka 8 Konkurenti společnosti 

(zdroj: Autor, dle výročních zpráv konkurentů a sledovaného podniku) 

Konkurentů na trhu nábytku je sice mnoho, ale málo z nich vyrábí kvalitní masivní 

nábytek. Větších společností a největších konkurentů u českých výrobců masivního 

nábytku je poskrovnu. Problémem by mohl být rostoucí potenciál menších podniků, 

jak je vidět z tabulky č. 8. 

Jedním z velkých konkurentů mohou být nábytkové domy typu IKEA, SCONTO nábytek 

a podobné. Tito prodejci však obvykle nenabízejí nábytek z masivu a pokud ano, tak 

není ve vysoké kvalitě jakou nabízí společnost DOMESTAV s. r. o. Zde by mohl nastat 

problém v momentě, kdy by se zákazníci dostali do finanční tísně a místo nákupu 

masivního nábytku se obrátili na levnější variantu, kterou je nábytek z lamina. 

• Rivalita mezi podniky 

Pokud bychom posuzovali pouze výrobce masivního nábytku, je zde rivalita velmi 

vysoká. Výrobci si své nápady nechávají obvykle chránit ochrannými známkami. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Konkurent 1 84 415 91 195 76 440 86 297 105 893 73 336 28 587 21 617 14 007 25 081 20 154 28 215

Konkurent 2 117 116 113 617 111 783 55 959 66 580 62 521 3 305 3 011 3 040 4 813 4 896 2 600

Konkurent 3 9 998 9 815 9 425 10 812 8 088 15 064 4 078 4 178 3 378 3 575 6 848 7 267

DOMESTAV s. r. o. 57 297 60 566 54 767 88 623 110 138 119 047 7 274 9 383 7 938 28 955 27 355 22 072

Netto Aktiva Tržby Pohledávky Závazky
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Podniky mezi sebou také soupeří tím, jaké jsou schopni vyjednat ceny u dodavatelů, 

kteří bývají z velké části stejní. DOMESTAV s. r. o. z důvodu úspory a nedostatku artiklu 

na českém trhu začal dovážet nábytkové kování, které mnozí další výrobci nábytku od 

něj vykupují. 

• Smluvní síla kupujících 

Společnost má nastavených více cenových hladin. Maloobchodní zákazníci mají 

minimální smluvní sílu, dá se říci, že téměř nulovou. U velkoobchodních odběratelů 

je sice kupní síla větší, avšak obvykle nedostanou větší slevy, než je obvyklé. Nižší ceny 

je schopen vyjednat odběratel, který by požadoval velkou zakázku v objemu od tří set 

tisíc korun výše. Takovéto zakázky se však vyskytují minimálně. 

• Vyjednávací síla dodavatelů 

Jelikož má DOMESTAV specifické požadavky na dodávaný materiál, tak je vyjednávací 

síla dodavatelů velmi vysoká. Jedná se jak o zahraniční výrobce bukové a dubové 

spárovky potřebné k výrobě nábytku, kde je velmi málo dodavatelů, navíc v České 

republice tento artikl nikdo nenabízí. Dále je pro výrobu potřebná výroba dalších 

specifických komponentů, pro které je v České republice velmi málo dodavatelů, ve 

většině případů dokonce jen jeden, kteří mají dostatečnou technologii pro správnou 

výrobu těchto komponentů. 

• Hrozba substitučních produktů 

Možnost záměny výrobků za jiný je v tomto odvětví velmi vysoká. Každý dodavatel má 

jiný tvar, jiné barvy, jiné technologie výroby. Existují různé materiály, ze kterých se dá 

daný výrobek vyrobit. K tomu je možné nábytek vyrábět ve velkých sériích, které 

dostávají cenu nebezpečně nízko. Hrozba substituce tedy u výroby nábytku je vysoká 

a mělo by se s ní počítat. Snažit se tuto hrozbu snížit na minimum pomocí technologie 

výroby, kvalitou dodávaných výrobků, designem, reklamou a kvalitou internetového 

prodeje (E-shop), který bohužel u DOMESTAVU má velké nedostatky s velkým 

prostorem pro potenciální zlepšení. 
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7.3 Analýza vnitřního okolí 

Než začneme s analýzou vnitřního prostředí, musíme zjistit, v jaké fázi životního cyklu 

se podnik nachází. Společnost je na trhu již více jak dvacet let a s fungováním na trhu 

má velké zkušenosti. Nachází se ve fázi kulminace, kdy stále její příjmy převyšují výdaje. 

Pro zjištění konkurenční síly podniku bylo nutné zanalyzovat následující: 

• Kvalita výrobků – zde je vycházeno z procentního podílu reklamovaných 

výrobků na celkovém prodeji, kdy v letech 2010-2015 byla reklamována pouze 

2 % ze všech prodaných výrobků. Životnost výrobků je garantována na deset let, 

avšak dle informací od stálých zákazníků je tato životnost mnohem delší. Vzhled 

výrobků je dle stávajících zákazníků moderní a jejich technické zpracování oproti 

většině ostatních výrobců velmi pokročilé. Tyto informace byly získány 

od designového oddělení společnosti. 

• Distribuce – společnost vlastní několik podnikových prodejen nacházejících 

se v páteřních městech České republiky (Praha, Plzeň, Brno, Ostrava). Tyto 

prodejny jsou zásobovány ze strategicky umístěné hlavní výroby, z Herálce pod 

Žákovou horou, nacházejícího se u Žďáru nad Sázavou. V blízkosti jsou důležité 

komunikace pro převoz výrobků. Dále je nabízen vlastní dovoz výrobků 

i s montáží nebo mohou zákazníci využít přepravních společností 

jako je TopTrans, Geis a Česká pošta. 

• Za nevýhodu prodeje je považován E-shop (www.domestav.cz), který je velmi 

nepřehledně zpracovaný. Většina zákazníků se v něm jen těžce orientuje a je 

od nákupu odrazena právě složitostí výběru zboží. Internetové stránky navíc 

nejsou optimalizovány pro mobilní telefony. Z toho důsledku není možné 

si objednat požadované výrobky např. z tabletu, protože formulář zde 

neumožňuje vpisování důležitých údajů. 

• Slevová politika – vedení společnosti zavedlo systém vysokých slev ve kterých 

je obtížné se vyznat. Každý měsíc je sestavován akční leták se slevami od 30 do 

50 procent. Výrobky v akci se stále dokola opakují. Výpočet slevy je navíc velmi 

komplikovaný. Je zde vedena taktika nadsazení cen a z nich poskytnutí vysoké 

slevy. Tato strategie byla zavedena již před více jak deseti lety a za celé období 

nebyla měněna.  
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Dle Maříka (2011) je společnost konkurence schopná za předpokladu, že její hodnocení 

dosahuje 40–60 %. Naše společnost, dle sestaveného hodnocení za účasti vedení 

společnosti a rozhovory se zaměstnanci, vykazuje hodnocení 49 % a tedy 

je konkurenceschopná. 

 

Obrázek 11 Konkurenční síla podniku  

(Zdroj: Autor, dle Mařík, 2011) 

Dále bude provedena analýza vnitřního prostředí podniku pomocí McKinleyho 

modelu 7s, ze kterého vybereme nejdůležitější ukazatele. 

• Struktura 

Organizační struktura společnosti je celkem zastaralá. Z formálního hlediska se jedná 

o liniovou strukturu, kdy každý zná svého nadřízeného a podřízeného. 

Bohužel se v posledních letech ve společnosti nebere moc zřetel u vedoucích pracovníků 

na to, kdo vede jakou oblast a vznikají tím u „nižších“ podřízených zaměstnanců neshody 

z hlediska nevědomosti, kterého nadřízeného poslouchat dříve. Tímto se podnik dostává 

mnohdy až do komických situací, kdy chtějí zaměstnanci vyhovět všem požadavkům 

od všech nadřízených. Tím bohužel vzniká problém přepracovanosti zaměstnanců, 

nevědomosti kdo má co na starosti a horší organizovanosti práce. Podrobný rozpis funkcí 

naleznete v následujícím obrázku: 

Váha
Negativní Průměr Pozitivní ×

0 1 2 3 4 5 6 Body
1 Kvalita výrobků 3 x 5 15
2 Technická úroveň výrobků 2 x 5 10
3 Cenová úroveň 3 x 2 6
4 Intenzita reklamy 2 x 4 8
6 Výhody distribuce 1 x 2 2
7 Image firmy 1 x 1 1
8 Servis a služby 1 x 2 2
9 Management 2 x 2 4

10 Výkonný personál 2 x 3 6
12 Majetek a investice 2 x 2 4
13 Finanční situace 1 x 1 1

20 59
Maximální počet bodů: 120
Dosažený počet bodů: 59
Hodnocení: 49%

Body
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Obrázek 12 Základní organizační struktura společnosti  

(Zdroj: Autor) 

• Strategie 

Hlavní strategií společnosti je růst obratu firmy na 150 mil. Kč. Mezi dlouhodobé 

strategie lze zařadit poskytování vysoké kvality výrobků a zefektivňování výrobních 

procesů. Vedení společnosti nemá tyto strategie přesně vymezené ani faktu, jak by chtěla 

dosáhnout daných cílů. V současnosti se vedení společnosti zaměřuje na operativní 

strategie s dobou platnosti do jednoho roku a méně. 

• Systémy řízení 

Společnost využívá jednotný účetní program Money S3. Většina procesů zde probíhá 

„po staru“, kdy jsou převážně využívány telefonní hovory a emaily ke komunikaci 

a zadávání úkolů. Vedení odmítá utrácet peníze za nové, rychlejší a přesnější programy. 

  

jednatel

výrobní ředitel vedoucí výroby mistr dělník

obchodní ředitel

vedoucí odbytu skladník

vedoucí prodejny prodejce

vedoucí centrální 
pobočky

učetní,

ekonom
úsekový učetní

grafik, 
administrátor

IT manager

vývojový inženýr designér
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• Styl vedení 

Styl vedení ve společnosti je převážně explorativně autoritativní, kdy probíhá 

komunikace převážně od vedení k podřízeným, bez možnosti zpětné vazby. K tomu jsou 

přidány hrozby trestů. Při využití metody „cukru a biče“ převažuje metoda biče. 

• Spolupracovníci 

Jedná se o nejdůležitější část firmy, dokonce i důležitější než samotní jednatelé. 

Společnost funguje jen díky schopnosti svých zaměstnanců spolu komunikovat a řešit 

problémy, které nastanou. Bohužel jsou tyto schopnosti zaměstnanců silně podceňovány 

a nejsou odměňovány. Naopak za většinu chyb jsou zaměstnanci káráni a dostávají 

pokuty. 

7.4 Analýza vývoje tržeb společnosti 

Na základě účetních závěrek společnosti a statistických dat z Ministerstva průmyslu 

a obchodu byla zjištěna následující data: 

 

Tabulka 9 Vývoj tržeb společnosti DOMESTAV a CZ NACE 31  

(Zdroj: Autor, dle výročních zpráv společnosti a MPO) 

Z tabulky je patrné, že tržby společnosti v posledních letech rostou, i přes minulý pokles, 

který byl z velké části způsoben světovou hospodářskou krizí, ze které se společnost 

velmi těžce dostávala. 

Jak je z tabulky patrné, trh s nábytkem postupně roste. V posledním roce (2015) vykazuje 

velký skokový nárůst o téměř 65 %. Tento nárůst nekoresponduje s vývojem společnosti, 

DOMESTAV s. r. o. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tržby za prodej zboží 23 090 7 034 7 858 8 914 12 237 16 713

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 90 955 103 329 92 530 79 709 97 901 102 334

Tržby celkem 114 045 110 363 100 388 88 623 110 138 119 047

Meziroční růst -5,21% -3,23% -9,04% -11,72% 24,28% 8,09%

CZ NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tržby za prodej zboží 632 723 712 140 613 328 992 430 471 634 456 794

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3 529 267 3 629 108 3 382 080 3 325 967 3 882 674 6 688 477

Tržby celkem 4 161 990 4 341 248 3 995 408 4 318 397 4 354 308 7 145 271

meziroční růst -3,68% 4,31% -7,97% 8,08% 0,83% 64,10%

Podíl společnosti DOMESTAV na trhu 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tržní podíl 2,74% 2,54% 2,51% 2,05% 2,53% 1,67%

Průměr 2,34%
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což lze najít v následujícím grafu. Ten znázorňuje pokles tržního podílu v roce 2015 

na 1,67 %. Společnost i přes pokles tržního podílu navyšovala své tržby.  

 

Obrázek 13 Tržní podíl společnosti DOMESTAV s. r. o. v čase  

(Zdroj: Autor) 

7.5 Finanční analýza 

V následující části se zaměříme na finanční analýzu podniku a její vypracování. Popíšeme 

aktuální stav podnikového hospodaření k 31. 12. 2015. Tato část strategické analýzy 

je jednou z nejdůležitějších. Výsledky analýzy pomohou určit, zda je podnik vhodné 

ocenit výnosovou metodou diskontovaného CASH FLOW. Také je vhodné znát aktuální 

stav kvůli možným budoucím rizikům spojených s fungováním podniku. 

K vypracování finanční analýzy byla využita data z účetních závěrek společnosti 

DOMESTAV s. r. o. za období 2009 až 2015. Dále pro zjištění vhodných odchylek 

a poměrů důležitých pro správnou aplikaci zjištěných dat byla využita data z Českého 

statistického úřadu a z ministerstva průmyslu a obchodu. 

 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele zachycují pohyby a poměry v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 

K jejich analýze bude provedena horizontální a vertikální analýza v relativních změnách. 

Vertikální analýza udává procentní podíl zastoupení jednotlivých položek na celkových 

aktivech a prezentuje informace o majetkové struktuře podniku. Naopak díky horizontální 



II. ANALYTICKÁ ČÁST 

51 
 

analýze můžeme pozorovat změny a vývojové trendy vždy oproti předchozímu 

sledovanému roku. 

Z tabulky č. 10 je patrné, že celková aktiva v minulých letech rostla. Až na rok 2015, 

kdy nastal pokles téměř o deset procent. Tento pokles je nejspíše zapříčiněn rozprodejem 

nadbytečných skladových zásob. Je viditelné, že dlouhodobý hmotný majetek je od roku 

2014 obnovován, naopak dlouhodobý nehmotný majetek byl plně odepsán a nepořizuje 

se nový. V brzké době bude nutné aktualizovat zastaralý účetní systém, kde je nutný 

přechod na vyšší verzi. Velké výkyvy jsou sledovány u krátkodobého finančního majetku 

a oběžných aktiv, přesněji pohledávek z obchodních vztahů. 

 

Tabulka 10 Horizontální analýza aktiv  

(Zdroj: Autor, dle výročních zpráv společnosti) 

Z obrázku č. 14 je patrné, jak které složky oběžných aktiv ovlivnili celkovou výši této 

položky. Největší pokles zaznamenávají zásoby, kdy společnost vyprodává starší 

skladové zásoby a výroba nových zásob stačí pokrýt poptávku. 

 

Obrázek 14 Skladba oběžných aktiv  

(Zdroj: Autor, dle výročních zpráv společnosti) 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Aktiva celkem -8,80% 14,70% 5,75% 4,81% 5,71% -9,57%

Dlouhodobý majetek -7,37% -2,15% -10,29% -4,90% 12,09% 6,06%

Dlouhodobý nehmotný majetek -48,28% 20,00% -54,63% -53,06% 0,00% 0,00%

Dlouhodobý hmotný majetek -7,10% -2,23% -10,09% -4,78% 12,10% 4,50%

Oběžná aktiva -9,96% 36,36% 20,65% 12,12% 1,48% -18,52%

Zásoby -19,31% 78,44% 27,04% 17,70% -7,78% -18,56%

Krátkodobé pohledávky 26,40% -15,28% -3,78% -1,17% 28,99% -15,40%

Pohledávky z obchodních vztahů 26,66% -37,81% 32,36% -2,95% 48,56% -17,72%

Krátkodobý finanční majetek -75,47% 89,04% 89,73% -6,17% 34,29% -28,21%

Rozvaha
Horizontální analýza
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Z vertikální analýzy aktiv se dozvídáme, že firma se postupně stává kapitálově lehkou 

společností a větší část aktiv tak nepřipadá na dlouhodobý majetek, ale na oběžná aktiva. 

Dále je z analýzy možné vyčíst například fakt, že společnost neinvestuje do nových 

výrobních zařízení. 

 

Tabulka 11 Vertikální analýza aktiv  

(Zdroj: Autor, dle výročních zpráv společnosti) 

Z horizontální analýzy pasiv je zřejmé, že společnosti v posledních letech poklesl 

výsledek hospodaření. Základní kapitál je po celé sledované období neměnný. Výraznou 

položkou jsou závazky z obchodních vztahů, které v posledních dvou sledovaných 

obdobích vykazují nárůst. Oproti tomu ale společnost snižuje své závazky 

ke společníkům. Z položky bankovní úvěry a výpomoci lze zjistit, že v roce 2014 

si společnost vzala další úvěr, který byl dle interních informací určen k nákupu nových 

výrobních prostor v Olomučanech, okr. Blansko. 

 

Tabulka 12 Horizontální analýza pasiv  

(Zdroj: Autor, dle výročních zpráv společnosti) 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Dlouhodobý majetek 53,38% 54,21% 46,25% 39,24% 35,60% 37,75%

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,35% 0,20% 0,21% 0,09% 0,04% 0,04%

Dlouhodobý hmotný majetek 53,02% 54,01% 46,04% 39,15% 35,56% 37,72%

Oběžná aktiva 44,89% 44,32% 52,69% 60,12% 64,32% 61,74%

Zásoby 26,15% 23,14% 36,00% 43,25% 48,57% 42,37%

Krátkodobé pohledávky 14,45% 20,03% 14,80% 13,46% 12,70% 15,49%

Pohledávky z obchodních vztahů 10,60% 14,72% 7,98% 9,99% 9,25% 13,00%

Krátkodobý finanční majetek 4,29% 1,15% 1,90% 3,41% 3,05% 3,88%

Vertikální analýza
Rozvaha

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Pasiva celkem -8,80% 14,70% 5,75% 4,81% 5,71% -9,57%

Vlastní kapitál 24,98% 8,86% 7,62% 8,86% 6,63% 4,82%

Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Výsledek hospodaření minulých let 22,20% 29,28% 9,99% 8,50% 9,81% 7,28%

Nerozdělený zisk minulých let 22,20% 29,28% 9,99% 8,50% 9,81% 7,28%

Výsledek hospodaření běžného období 59,89% -55,90% -6,33% 25,26% -18,58% -22,46%

Cizí zdroje -21,81% 19,59% 5,21% 2,71% 5,69% -17,37%

Krátkodobé závazky 23,69% 33,17% 13,15% 7,06% -5,53% -19,31%

Závazky z obchodních vztahů -15,73% 13,47% -14,68% -19,61% 43,31% 7,08%

Závazky ke společníkům 171,69% 71,59% 40,17% 12,92% -27,00% -50,97%

Bankovní úvěry a výpomoci -8,90% -5,18% -15,11% -12,13% 52,35% -13,21%

Rozvaha
Horizontální analýza
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Vertikální rozvaha pasiv nevykazuje žádné velké změny. V průběhu sledovaného období 

má většina položek neměnný podíl na celkových pasivech. Nejvíce pohyblivými 

složkami jsou závazky z obchodních vztahů a závazky ke společníkům. Z vertikální 

analýzy pasiv lze také zjistit, že k 31. 12. 2015 je společnost ze 36 % financována 

vlastními zdroji a zbývající převažující částí je financováno zdroji cizími. Ty jsou 

převážně krátkodobé a jejich největší částí jsou závazky ke společníkům, které by měly 

být v roce 2016 splaceny. 

 

Tabulka 13 Vertikální analýza pasiv  

(Zdroj: Autor, dle výročních zpráv společnosti) 

Dle horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že se v podniku v posledních 

letech snižují zásoby z vlastní činnosti. Jak již bylo řečeno dříve, je to způsobeno 

prodejem starších výrobků a zároveň snížením množství výroby, která se drží skladově. 

Dále je patrné, že se v posledních letech společnost zaměřuje nejen na výrobu, ale také 

navyšuje prodej zboží. Zde se jedná o doplňky ke svým výrobkům, které není schopna 

sama vyrábět (např. matrace, textilní doplňky). 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

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

Vlastní kapitál 26,58% 36,42% 34,57% 35,18% 36,54% 36,86%

Základní kapitál 3,44% 3,77% 3,29% 3,11% 2,97% 2,81%

Výsledek hospodaření minulých let 18,65% 24,99% 28,16% 29,29% 30,32% 31,50%

Nerozdělený zisk minulých let 18,65% 24,99% 28,16% 29,29% 30,32% 31,50%

Výsledek hospodaření běžného období 4,17% 7,31% 2,81% 2,49% 2,98% 2,29%

Cizí zdroje 71,91% 61,65% 64,28% 63,96% 62,68% 62,67%

Krátkodobé závazky 29,36% 39,82% 46,23% 49,47% 50,53% 45,17%

Závazky z obchodních vztahů 19,43% 17,95% 17,76% 14,33% 10,99% 14,90%

Závazky ke společníkům 5,01% 14,93% 22,33% 29,60% 31,89% 22,02%

Bankovní úvěry a výpomoci 21,85% 21,83% 18,05% 14,49% 12,15% 17,50%

Rozvaha
Vertikální analýza
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Tabulka 14 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

(Zdroj: Autor, dle výročních zpráv společnosti) 

 Analýza poměrových ukazatelů 

Existuje velké množství ukazatelů popisujících finanční zdraví podniku. Při vypracování 

finanční analýzy bychom měly brát v úvahu smysl analýzy a jaký by měl být její výstup. 

Dle toho vybereme ukazatele vhodné pro analyzovaný podnik. 

Ukazatele likvidity 

Likvidita znázorňuje schopnost podniku přeměnit podniková aktiva na peněžní 

prostředky nutné k hrazení splatných závazků v žádoucí podobě a na správném místě. 

Likvidita je nezbytná pro dlouhodobou existenci podniku. 

V následující tabulce je porovnána likvidita podniku s průměrnou likviditou, 

kterou vykazuje sledované odvětví v letech 2010–2015. 

 

Tabulka 15 Ukazatele likvidity  

(Zdroj: Autor) 

Z tabulky č. 15 je patrné, že společnost většinu období nedosahuje hodnot, které jsou 

obvyklé v oboru. To však nemusí znamenat, že likvidita podniku je nedostatečná. 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Tržby za prodej zboží -73,01% -69,54% 11,71% 13,44% 37,28% 36,58%

Náklady vynaložené na prodané zboží -58,15% -67,50% -3,94% 14,11% 43,62% 37,55%

Obchodní marže -89,35% -78,36% 113,31% 11,48% 18,32% 33,04%

Výkony 170,73% 14,53% -13,55% -13,99% 22,67% 0,13%

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 161,61% 13,60% -10,45% -13,86% 22,82% 4,53%

Změna stavu zásob vlastní činnosti -1383,33% 46,72% -97,03% -124,56% 460,71% 2743,95%

Výkonová spotřeba 58,50% 6,30% -17,50% -16,43% 31,40% -1,07%

Přidaná hodnota -29,46% 29,73% 6,98% -4,61% -0,45% 8,09%

Osobní náklady -2,70% -5,65% 7,99% -2,91% 7,18% 2,48%

Mzdové náklady -4,34% -5,41% 7,59% -2,85% 7,26% 2,45%

Odpisy DHM a DNM 20,23% -8,27% -18,69% -9,18% -21,54% 1,34%

Tržby z prodeje DM a materiálu 19,05% -23,13% -83,59% 504,63% -4,90% -44,44%

Provozní výsledek hospodaření 57,60% -55,66% -4,74% 23,87% -8,47% -9,08%

Finanční výsledek hospodaření 56,39% -52,16% -5,28% 17,77% 53,83% 11,27%

Výsledek hospodaření po zdanění 59,89% -55,90% -6,33% 25,26% -18,58% -22,46%

Výkaz zisku a ztráty
Horizontální analýza

2010 2011 2012 2013 2014 2015 MIN MAX

Běžná likvidita OA/kr.ciz.kap. 0,72 0,82 0,94 1,03 0,99 0,97 1,69 2,66

Pohotová likvidita (OA-zásoby)/kr.ciz.kap. 0,53 0,36 0,34 0,31 0,43 0,43 1,04 1,47

Peněžní likvidita peněžní prostředky/kr.ciz.kap. 0,02 0,03 0,05 0,05 0,06 0,05 0,18 0,32

Způsob výpočtu
DOMESTAV s. r. o. OBOR

Ukazatele likvidity
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Danému problému by se měla věnovat zvýšená pozornost. Ukazatel běžné likvidity 

znázorňuje, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje. Hodnoty běžné 

likvidity se v oboru pohybují v rozmezí 1,69-2,66. Tyto hodnoty společnost nedosahuje 

v žádném ze sledovaných období, dokonce je hluboce pod touto hranicí. Po většinu 

období se hranice běžné likvidity pohybuje pod hodnotou 1, což je nebezpečně nízká 

hodnota. 

Ve sledovaném období ani pohotová likvidita nevykazuje hodnoty, které by se dle 

doporučení literatury (Knápková, 2010) měly pohybovat v rozmezí 1-1,5, podobné 

hodnoty ukazuje i sledované odvětví výroby nábytku. Společnost toto rozmezí 

nevykazuje ani v jednom sledovaném období a stejně jak u běžné likvidity vykazuje 

hodnoty hluboko pod doporučenými. 

Posledním sledovaným ukazatelem je peněžní likvidita. Hodnoty vykazující v oboru 

pro peněžní likviditu se pohybuj v rozmezí 0,18-0,32. Dle metodiky ministerstva 

průmyslu a obchodu je doporučená peněžní likvidita okolo 0,2. Tato hodnota však může 

být již kritickou. Peněžní likvidita společnosti se pohybuje v rozmezí 0,02-0,06. 

Tato hranice peněžní likvidity je velmi kritická. Je téměř jisté, že společnost má velké 

problémy s hrazením okamžitých závazků. 

Jelikož má společnost dlouhodobě všechny hodnoty likvidit nízké, je možné, 

že společnost používá operace a transfery prostředků, jaké nejsou z výkazů viditelné.  

Ukazatele rentability 

„Ukazatele rentability jsou konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého 

podnikatelskou činností ke srovnávací základně.“ (Kislingerová, 2010, s. 98) Ukazatele 

rentability udávají, kolik korun zisku připadá na jednu korunu jmenovatele. V následující 

tabulce jsou porovnané hodnoty společnosti DOMESTAV v letech 2010-2015 

a minimální a maximální hodnoty v těchto letech, které vykazovalo odvětví.  
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Tabulka 16 Ukazatele rentability  

(Zdroj: Autor) 

 

Obrázek 15 Ukazatele rentability  

(Zdroj: Autor) 

Z rentability investovaného kapitálu (ROCE) zjišťujeme, kolik korun hospodářského 

výsledku před zdaněním bylo dosaženo z jedné koruny investované věřiteli a akcionáři 

(Mařík, 2011). Tento ukazatel ve všech letech dosahuje hodnot lepších, než které jsou 

průměrné v odvětví. 

Rentabilita aktiv (ROA) udává, kolik korun zisku připadá na jednu korunu aktiv a zároveň 

podává přehled o celkové efektivnosti aktiv a jejich využití firmou. Ještě v roce 2010 

hodnota ukazatele převyšuje hodnoty odvětví, v dalších sledovaných obdobích ovšem 

oproti rostoucímu trendu v odvětví stagnuje. Celkově se dá říci, že ziskovost společnosti 

udržuje konstantní trend. 

Ukazatel rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je velmi důležitým ukazatelem, 

který je sledovaný investory očekávající vyšší zisky, než které jsou dostupné jinde na 

trhu. Měří, kolik provozního výsledku hospodaření připadá na jednu korunu 

investovaného kapitálu. Nejvyšší hodnoty ukazatel dosahuje v roce 2010, kdy je 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 MIN MAX

ROCE prov.VH/(VK+dL.záv.+rezervy +dl.BÚ) 0,20 0,09 0,08 0,10 0,08 0,07 0,04 0,52

ROA prov.VH/celková aktiva 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,38

ROE prov.VH/VK 0,20 0,08 0,07 0,08 0,06 0,05 0,04 1,01

ROS prov.VH/(tržby za vl .výr+tržby za zboží) 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,20

DOMESTAV s. r. o. OBOR
Ukazatele rentability
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rentabilita na úrovni 20 %, v následujících letech klesá až na hodnotu 5 % v roce 2015. 

Opět v porovnání s odvětvím má ukazatel přijatelné hodnoty, ale opačnou tendenci, 

kdy hodnoty oboru rostou, ale společnosti klesají.  

Posledním ze sledovaných ukazatelů analýzy rentability je rentabilita tržeb (ROS). 

Zjednodušeně lze říci, že na jednu korunu tržeb musela společnost v roce 2015 vynaložit 

98 haléřů nákladů. Ukazatel rentability tržeb je po celé sledované období stabilní, nejlepší 

hodnoty vykazoval v roce 2010, kdy byla rentabilita tržeb na hodnotě 4 %. Ve srovnání 

s vývojem v odvětví, vykazuje ukazatel podstatně horší výsledky. 

Jelikož všechny sledované ukazatele v posledních období vykazují pokles, měla by na 

to být zaměřena pozornost. Jedním z hlavních důsledků je snižování zisku společnosti. 

To může být zapříčiněno jak nedostatečnou obnovou dlouhodobého majetku, 

tak zvyšováním ostatních nákladů, které rostou neúměrně k tržbám, jak vyplynulo 

z horizontální a vertikální analýzy výkazů. 

Ukazatele aktivity 

Využití ukazatelů aktivity lze nalézt v řízení aktiv. Ukazatele informují o využití 

jednotlivých majetkových ukazatelů.  

 

Tabulka 17 Ukazatele aktivity  

(Zdroj: Autor) 

Doba obratu aktiv by měla být maximálně 360 (kalendářní rok). Rychlejší doba obratu 

se považuje za pozitivnější. Zde se ale musí brát v úvahu stupeň odepsanosti 

dlouhodobého majetku, který je ve firmě již z velké části odepsán a zkresluje tuto dobu 

obratu. 

V případě doby obratu zásob měříme, jak dlouho trvá cyklus obratu peněz. Tedy než 

se peníze přes materiál, výrobky a zboží transformují zpět do peněz. V případě našeho 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doba obratu aktiv celková aktiva/(tržby/360) 139,08 162,97 195,83 232,82 198,25 172,07

Doba obratu zásob zásoby/(tržby/360) 32,18 58,66 84,69 113,07 84,00 65,67

Doba splatnosti pohledávek pohledávky/(tržby/360) 27,86 24,11 26,36 29,56 30,71 24,76

Doba splatnosti kr. záv. krátkodobé závazky/(tržby/360) 55,38 75,35 96,88 117,66 89,54 69,35

DOMESTAV s. r. o.
Ukazatele aktivity [dny]
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podniku se v posledních letech doba obratu zásob snižuje, což může být způsobeno 

i rozprodejem starých skladových zásob, jak již bylo zmíněno dříve. 

Doba splatnosti pohledávek udává, v průměru za jak dlouho od prodeje výrobků inkasuje 

společnost peníze. Čím je delší doba splatnosti pohledávek, tím větší je potřeba úvěrů. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků naopak zobrazuje vztah mezi obdrženým zbožím 

a materiálem a platbou za tyto nákupy. Od roku 2014 tento ukazatel vykazuje klesající 

trend, což může znamenat buď lepší platební schopnost podniku nebo naopak zvýšený 

nátlak od dodavatelů na dodržování splatnosti jejich pohledávek. 

Doby splatnosti pohledávek a závazků jsou vzájemně provázány. Je obvyklé, aby doba 

splatnosti závazků byla větší než pohledávek z důvodu, aby se podnik nedostával 

do platebních problémů.  

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti jsou určeny ke sledování stupně zadluženosti podniku.  

 

Tabulka 18 Ukazatele zadluženosti  

(Zdroj: Autor) 

Součet ukazatele věřitelského rizika a poměru vlastního kapitálu a celkových aktiv 

(Equity ratio) by měl být roven jedné. Ukazatel říká, že podnik kryje aktiva vlastními 

zdroji pouze ze 36 % a zbývajících 64 % kryje cizími zdroji.  

Ukazatel úrokového krytí odpovídá na otázku, kolikrát pokryje čistý zisk podniku 

nákladové úroky. Tento ukazatel má v posledních letech konstantní podobu. 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Equity Ratio VK/celková aktiva 0,36 0,35 0,35 0,37 0,37 0,43

Debt Ratio celkové cizí zdroje/celková aktiva 0,64 0,65 0,65 0,63 0,63 0,57

Úrokové krytí prov.VH/nákladové úroky celkem 14,34 7,76 8,59 16,50 9,83 10,11

Ukazatele zadluženosti
DOMESTAV s. r. o.
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Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele patří k ukazatelům určeným k řízení finanční situace podniku. 

V následující tabulce jsou znázorněny hodnoty pracovního kapitálu podniku. 

 

 

Tabulka 19 Pracovní kapitál  

(Zdroj: Autor) 

Pracovní kapitál je určený ke zjišťování, zda jsou krátkodobé závazky kryty krátkodobým 

majetkem podniku. Jelikož není v žádném roce tento ukazatel záporný, znamená to, 

že veškeré krátkodobé závazky společnosti byly kryty v dostatečné míře krátkodobým 

majetkem.  

7.6 Zhodnocení strategické analýzy 

Ke zhodnocení provedené strategické analýzy využijeme SWOT analýzu: 

   

Obrázek 16 SWOT Analýza  

(Zdroj: Autor) 

Z provedených analýz vyplývají nedostatky, které by mohli ovlivnit výsledné ocenění 

podniku a bude k nim přihlédnuto v alternativních oceněních. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 822 3 292 5 704 7 498 10 063 8 501

Pracovní kapitál
DOMESTAV s. r. o.

Silné stránky Slabé stránky

Kvalitní produkty Nedostatečný management

Moderní design produktů Závislost na dodavatelích

Zkušenost s českým trhem E-shop - nepřehledné zpracování

Umístění prodejen a hlavní výroby Slevová politika a vysoké ceny

Stabilní odběratelé Není zpracovaná dlouhodobá strategie

Dlouhodobá působnost na českém trhu Nízká likvidita

Příležitosti Hrozby

Moderní technologie Nový konkurent

Oslovení nových zákazníků Legislativní opatření a změny

Přechod na nové trhy Zdražení vstupních surovin

Obnova sortimentu Výpadek v dodávkách vstupních surovin

Zhoršení platební schopnosti odběratelů

SWOT Analýza
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Za hlavní příležitosti lze označit možné použití moderních technologií, které by usnadnily 

výrobu a zkvalitnily finální výrobky společnosti. Možnosti jsou veliké, od přesnějších 

a rychlejších strojů určených pro řez dřeva, po úpravu lakování a moření. 

Další příležitostí je přechod nebo spíše vstup na nové trhy, kdy by společnost začala 

prodávat i v jiných státech než Česká republika a Slovensko. Obnova sortimentu je sice 

možnou příležitostí, ale již teď má společnost široký sortiment výrobků a jeho obnova 

by byla finančně náročná, stejně jako aplikace moderních technologií. 

K nejpodstatnějším hrozbám patří změny u vstupních surovin – zdražení či výpadek 

v dodávkách. V tomto případě by společnost musela hledat nové dodavatele nebo snížit 

požadovanou kvalitu materiálu, což by ale zhoršilo kvalitu výrobků. Vstup nového 

velkého konkurenta na trh by pro firmu mohl být likvidační v případě, že by tento 

konkurent nabízel stejné nebo obdobné produkty za mnohem nižší cenu. 

Mezi největší problémy můžeme zařadit nedostačující likviditu a dlouhodobě 

nedostatečný management společnosti, který není schopen sledovat dlouhodobé cíle. 

Na základě výsledků strategické analýzy můžeme říci, že podnik má perspektivu dalšího 

fungování a může být oceněn výnosovou metodou diskontovaného CASH FLOW. 
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8 Rozdělení majetku 

Prvním krokem k výslednému ocenění společnosti je důležité rozčlenit aktiva 

na provozně nutná a nenutná. 

Všechny hodnoty v následujících tabulkách jsou uvedeny v tisících a v měně Kč. 

8.1 Provozně potřebná a nepotřebná aktiva 

Pro správné ocenění společnosti je nejdříve nutné rozdělit aktiva na provozně potřebná 

a provozně nepotřebná, což je patrné z následující tabulky. Po analýze těchto aktiv 

je možné analyzovat generátory hodnoty podniku. 

 

Tabulka 20 Rozdělení majetku na provozně potřebná a nepotřebná aktiva  

(Zdroj: Autor) 

Jelikož provozně nepotřebná aktiva neslouží k hlavní činnosti podniku, byla z analýzy 

vyčleněna. K provozně nepotřebným aktivům se v našem případě řadí jen dlouhodobý 

finanční majetek ve výši 358 tis. Kč. V případě společnosti DOMESTAV s. r. o. 

je k výrobní činnosti používán veškerý dlouhodobý majetek. Pro provozně nutnou 

likviditu bylo použito procento určené výsledky společnosti, protože jak již vyplynulo 

z předchozích analýz, likvidita společnosti je hluboko pod likviditou relevantního trhu 

a využití průměru trhu by zkreslovalo výsledek konečného ocenění. 

  

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dlouhodobý nehmotný majetek 90 108 49 23 23 23

Dlouhodobý hmotný majetek 24 345 23 802 21 401 20 377 22 843 23 870

Dlouhodobý majetek provozně nutný 24 435 23 910 21 450 20 400 22 866 23 893

Zásoby 10 429 18 610 23 643 27 827 25 663 20 901

Pohledávky (krátkodobé+dlouhodobé) 9 029 7 649 7 360 7 274 9 383 7 881

Ostatní aktiva (časové rozlišení aktivní) 659 546 352 46 304 47

Krátkodobé závazky 19 848 26 452 29 345 31 455 31 037 26 072

Ostatní pasiva (časové rozlišení pasivní) 867 594 471 444 282 0

Peníze  (pokladna + bankovní účet) 520 983 1 865 1 750 2 350 1 687

Likvidita (peníze / krátkodobé závazky) 0,03 0,04 0,06 0,06 0,08 0,06

Provozně nutná likvidita - obor 0,19 0,32 0,18 0,18 0,22 0,34

Provozně nutná likvidita 0,03 0,04 0,06 0,06 0,08 0,06

Provozně nutné peníze 520 983 1 865 1 750 2 350 1 687

Pracovní kapitál provozně nutný 1 822 3 292 5 704 7 498 10 063 8 501

Investovaný kapitál provozně nutný 26 257 27 202 27 154 27 898 32 929 32 394

ROZDĚLENÍ MAJETKU
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8.2 Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Dalším krokem je určení korigovaného provozního výsledku hospodaření (KPVH), 

který se odvíjí z provozního výsledku hospodaření. Tento krok se provádí pro upravení 

výsledku hospodaření o náklady a výnosy, které nesouvisejí s hlavní činností společnosti. 

V našem případě byl výsledek hospodaření upraven o zisk z prodeje dlouhodobého 

majetku. Úpravu KPVH můžete vidět v následující tabulce: 

 

Tabulka 21 Korigovaný provozní výsledek hospodaření  

(Zdroj: Autor) 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření společnosti v průběhu let klesá. Nejvyšších 

hodnot dosáhl v prvním sledovaném roce. Naopak v roce 2014 má hodnotu nejnižší, která 

ovšem v posledním sledovaném roce mírně roste. Výsledek hospodaření klesal i přes 

nárůst tržeb, což je zapříčiněno nejspíše neúměrným navyšováním nákladů. 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Provozní VH z výsledovky 4761 2111 2011 2491 2280 2073

Vyloučení VH z prodeje majetku 194 -357 -8 -455 -516 -190

Korigovaný provozní VH 4 955 1 754 2 003 2 036 1 764 1 883

KPVH před odpisy 9 294 5 734 5 239 4 975 4 070 4 220

KORIGOVANÝ PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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9 Generátory hodnoty 

Generátory hodnoty vycházejí z účetních výkazů společnosti a z rozdělení majetku 

na provozně nutná a nenutná aktiva. Jak již bylo řečeno dříve, mezi generátory hodnoty 

patří: 

• Tržby a jejich růst 

• Zisková marže (z korigovaného provozního zisku) 

• Investice do pracovního kapitálu 

• Investice do dlouhodobého provozně nutného majetku 

• Diskontní míra 

• Způsob financování 

• Doba existence podniku v budoucnosti 

9.1 Prognóza tržeb 

Vývoj tržeb společnosti DOMESTAV s. r. o. a vývoj tržeb v odvětví CZ NACE 31 

byl v letech 2010–2015 následující: 

 

Tabulka 22 Vývoj tržeb  

(Zdroj: Autor) 

Jak vyplývá z tabulky, vývoj tržeb společnosti a trhu má podobný charakter, zpočátku 

klesající a následně rostoucí. 

 

Tabulka 23 Makroekonomické ukazatele a Pearsonův korelační koeficient  

(Zdroj: Autor) 

Na základě Pearsonova korelačního koeficientu, kdy bylo zjištěno, že největší korelace 

je mezi tržbami a HDP, bychom měli vybrat pro další výpočty regresní analýzu založenou 

Vývoj tržeb 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tržby - DOMESTAV 114 045 110 363 100 388 88 623 110 138 119 047

Tržby - CZ NACE 31 4 161 990 4 341 248 3 995 408 4 318 397 4 354 308 7 145 271

Makroekonomické ukazatele v % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pearson

HDP 2,7 2,0 0,6 0,9 5,3 5,6 3,3 3,4 3,8 4,0 0,67

Inflace 1,5 0,0 1,5 1,4 2,5 1,0 0,8 0,9 1,3 1,5 -0,20

Zaměstnanost -1,0 0,4 0,4 1,0 0,8 1,4 1,6 1,1 0,3 0,3 0,57

Dlouhodobé úrokové míry 3,7 3,7 2,8 2,1 1,6 0,6 0,4 0,6 -0,74
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právě na HDP. Jak je ale patrné z následujícího grafu, regresní analýza HDP vykazuje 

veliké rozdíly mezi skutečnými a teoretickými hodnotami. 

 

Obrázek 17 Prognóza vývoje trhu na základě vývoje HDP  

(Zdroj: Autor) 

Proto byly provedeny také regresní analýzy založené na sledování ukazatelů růstu 

inflace, zaměstnanosti a úrokových měr. K těmto analýzám také byla provedena analýza 

časové řady. 

 

Obrázek 18 Prognóza vývoje trhu na základě vývoje zaměstnanosti  

(Zdroj: Autor) 
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Na základě sledování vývoje zaměstnanosti (obrázek č. 18) je prognózován velký pokles 

tržeb pro období let 2017-2019. Právě pro tento vysoký pokles nebyla analýza vybrána 

pro výslednou prognózu. 

 

Obrázek 19 Prognóza vývoje trhu na základě vývoje úrokových měr  

(Zdroj: Autor) 

Analýza vývoje tržeb na základě úrokových měr (obrázek č. 19) vykazuje stabilní průběh, 

ale stejně jako ostatní analýzy vykazuje pokles v roce 2017. Tato teorie nebyla přijata 

především na základě nedohledatelnosti prognózovaných dat pro období 2018 a 2019 

a tedy neúplnost prognózy. 

Poslední analyzovanou skutečností byl vývoj dle časové řady (obrázek č. 20). 

Jak je z obrázku patrné, vývoj dle analýzy časové řady je velmi nepřesný a pro účely 

ocenění společnosti nepoužitelný. 
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Obrázek 20 Prognóza tržeb na základě vývoje časové řady  

(Zdroj: Autor) 

Ocenění tedy bude založeno na vývoji změn inflace, jejíž vývoj a závislost na tržbách 

znázorňuje obrázek č. 21. Bohužel kvůli skokovému nárůstu tržeb v odvětví 

v posledním sledovaném roce není vývoj v žádném ze sledovaných ukazatelů rok 2016 

přímo navazující na tuto vysokou hodnotu. Vývoj inflace vykazuje hodnoty blízké 

skutečným hodnotám trhu a nejmenší výkyv při prognózování následujících období. 

Ani jeden ze sledovaných ukazatelů (HDP, inflace, zaměstnanost) nevykázal stabilně 

rostoucí trend pro prognózované období. 
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Obrázek 21 Prognóza vývoje trhu na základě vývoje inflace  

(Zdroj: Autor) 

Na základě regresní analýzy trhu jsme mohli vypracovat prognózu tržeb společnosti, 

která je zobrazena v následující tabulce. 

 

Tabulka 24 Predikce tržeb společnosti a odvětví  

(Zdroj: Autor) 

Pro shrnutí předchozích výpočtů uvedeme následující tabulku, ze které bude vycházet 

většina výpočtů generátorů hodnoty. Pro roky 2010-2015 byla využita skutečná 

data zjištěná z výkazů společnosti. Predikované období, tedy roky 2016-2019, 

bylo zjištěno na základě regresní analýzy, jak již bylo řečeno dříve. 

 

Tabulka 25 Vývoj tržeb společnosti DOMESTAV s. r. o.  

(Zdroj: Autor) 

  

Ukazatel 2016 2017 2018 2019

Tržby odvětví 4 788 599 4 762 810 4 661 037 4 610 968

Tržby společnosti 135 357 139 190 140 832 144 040

Tržní podíl 2,62% 2,70% 2,80% 2,89%

Tempo růstu tržeb společnosti 13,70% 2,83% 1,18% 2,28%

Vývoj tržeb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tržby společnosti 114 045 110 363 100 388 88 623 110 138 119 047 135 357 139 190 140 832 144 040

Roční tempo růstu tržeb -5,21% -3,23% -9,04% -11,72% 24,28% 8,09% 13,70% 2,83% 1,18% 2,28%

Průměrné tempo růstu 0,53% 5,00%
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9.2 Provozní zisková marže 

Pro výpočet provozní ziskové marže byla použita jak metoda výpočtu provozní ziskové 

marže „shora“, tak metoda výpočtu „zdola“, která byla využita pro případnou kontrolu 

výpočtu, kdy by se výsledky obou analýz měly shodovat, tak z důvodu dalšího využití 

vypočítaných ukazatelů v dalších částech ocenění. 

Provozní zisková marže shora se tedy získala jako podíl mezi korigovaným provozním 

výsledkem hospodaření před odpisy a tržbami. 

 

 

Tabulka 26 Prognóza ziskové marže shora  

(Zdroj: Autor) 

Nejnižších hodnot dosáhla zisková marže v letech 2014 a 2015. To je způsobeno převážně 

nárůstem tržeb společnosti a zároveň nenarůstajícím provozním výsledkem hospodaření. 

Pro následující období byla hodnota provozní ziskové marže odhadnuta jako rostoucí a 

v průměrné výši 3,25 % za roky 2016-2019. 

 

 

Tabulka 27 Prognóza ziskové marže zdola  

(Zdroj: Autor) 

Z tabulky je patrné, jak se které složky Výkazu zisku a ztráty podílely v daném roce 

na tržbách. Nejvíce se podílející položkou jsou výkony, což je očekávané i z titulu, 

že společnost je výrobní podnik. Výše procentního podílu jednotlivých složek je určena 

za pomocí geometrického průměru let 2010-2015. U výkonů je tento geometrický průměr 

Prognóza ziskové marže shora 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tržby společnosti 114 045 110 363 100 388 88 623 110 138 119 047 135 357 139 190 140 832 144 040

KPVH před odpisy 9 294 5 734 5 239 4 975 4 070 4 220 3 347 4 138 4 891 5 867

Zisková marže 8,15% 5,20% 5,22% 5,61% 3,70% 3,54% 2,47% 2,97% 3,47% 4,07%

Průměry 3,25%4,44%

Podíly jednotlivých položek z 

tržeb:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Obchodní marže 3,80% 0,85% 2,00% 2,52% 2,40% 2,95% 2,44% 2,44% 2,44% 2,44%

Přidaná hodnota 15,07% 20,21% 23,76% 25,68% 20,57% 20,57% 20,70% 20,70% 20,70% 20,70%

Osobní náklady 15,32% 14,94% 17,73% 19,50% 16,82% 15,95% 16,64% 16,64% 16,64% 16,64%

 z toho mzdové náklady 11,29% 11,04% 13,05% 14,37% 12,40% 11,75% 12,27% 12,27% 12,27% 12,27%

 z toho náklady na sociální 

zabezpečení
3,79% 3,69% 4,42% 4,82% 4,16% 3,96% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12%

Daně a poplatky 0,19% 0,07% 0,31% 0,27% 0,28% 0,25% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21%

Ostatní provozní položky -8,59% 0,00% 0,50% 0,29% -0,23% 0,82% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

Výkony  82,05% 97,11% 92,29% 89,91% 88,75% 82,21% 84,0% 85,5% 87,0% 88,6%

Výkonová spotřeba  70,78% 77,75% 70,52% 66,75% 70,58% 64,59% 67,0% 68,0% 69,0% 70,0%

KPVH před odpisy 9 294 5 734 5 239 4 975 4 070 4 220 3 347 4 138 4 891 5 867

Zisková marže 8,15% 5,20% 5,22% 5,61% 3,70% 3,54% 2,47% 2,97% 3,47% 4,07%
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ve výši 88,6 % a je ho dosaženo postupným růstem o cca 1,5 p. b. ročně z důvodu 

rostoucího trendu, který by měla vykazovat první fáze prognózy. Složka výkonová 

spotřeba byla určena podobně jako výkony, kdy geometrický průměr let 2010-2015 

vykazovat hodnotu 70 %. Této hodnoty bylo v prognózovaných letech dosaženo 

postupným růstem o cca 1 p. b. ročně s tím, že výkonová spotřeba by měla narůstat 

pomaleji jak výkony samotné. 

Hodnota ziskové marže je postupně rostoucí. V prvním prognózovaném roce sice klesne 

na 2,47 %, ale v roce 2019 se dostane již na úroveň 4,07 %, což je více, než poslední 

známá hodnota z roku 2015. Je předpokládán stabilní růst i v následujících letech. 

9.3 Pracovní kapitál 

Na úvod analýzy pracovního kapitálu je vypočítán ukazatel doby obratu položek 

souvisejících s pracovním kapitálem. Tento ukazatel je vypočítán vzhledem k tržbám. 

Pro predikované období je hodnota doby obratu určena jako průměr hodnot za minulé 

období. 

 

Tabulka 28 Doba obratu položek pracovního kapitálu  

(Zdroj: Autor) 

Doba obratu pohledávek je několikanásobně nižší než doba obratu závazků. Ideální 

by bylo, kdyby se tyto hodnoty více přiblížily. Doba obratu zásob v posledních letech 

klesala. Společnost již nedrží nadmíru materiálu skladově, ale objednává dle potřeby. 

Navíc je tento ukazatel ovlivněn stavovou hodnotou na konci každého období. 

Pro účely ocenění společnosti je potřebné ponížit ukazatel pracovního kapitálu 

o neúročený cizí kapitál. Jako další část upraveného kapitálu je počítání pouze s provozně 

nutnými položkami. Provozně nepotřebné položky se zde neuvažují. Krátkodobý finanční 

majetek tedy bude uveden jako již dříve vypočítaná položka za pomocí okamžité 

likvidity. 

Doby obratu ve dnech 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Predikce

Zásoby 33 61 85 113 84 63 68

Pohledávky 29 25 26 30 31 24 27

Krátkodobé závazky 57 78 97 118 89 67 82

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0,27 0,27

Krátkodobé bankovní úvěry 6 8 8 10 12 12 9

Dlouhodobé bankovní úvěry 25 22 20 18 23 16 20
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Tabulka 29 Pracovní kapitál  

(Zdroj: Autor) 

Hodnoty zásob, pohledávek, ostatních aktiv a závazků byly získány za pomoci doby 

obratu a závislosti na tržbách. Bankovní úvěry a ostatní pasiva byly ponechány v hodnotě 

posledního sledovaného roku. Položky, jejichž výpočet je závislý na tržbách mají stejně 

jako predikované tržby rostoucí charakter. 

Upravený pracovní kapitál je získán jako rozdíl součtu aktivních položek a součtu 

pasivních položek. Ve většině sledovaných období je tento ukazatel kladný, což znamená, 

že krátkodobé závazky jsou kryté krátkodobými zdroji.  

Koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu byl pro minulé období 

133,53 %. Pro predikované období je tento koeficient nižší, přesněji 5,20 %. 

V predikovaných letech je patrný rostoucí trend u pracovního kapitálu a je očekávané, 

že bude rostoucí i v dalších letech. 

9.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Jednou z nejdůležitějších částí ocenění je stanovení plánovaných investic 

do dlouhodobého majetku. Jak již bylo psáno dříve, využijeme kombinaci dvou hlavních 

přístupů, a to globálního přístupu a přístupu podle hlavních položek. Plánované investice 

tedy byly stanoveny jako průměr na základě minulého vývoje a reálných plánů vedení 

společnosti. 

Upravený pracovní kapitál v 

tis. Kč
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zásoby 10 429 18 610 23 643 27 827 25 663 20 901 25 682 26 409 26 720 27 329

Krátkodobé pohledávky 9 029 7 649 7 360 7 274 9 383 7 938 10 241 10 531 10 655 10 898

Peněžní prostředky provozně 

nutné
520 983 1 865 1 750 2 350 1 687 1 464 1 505 1 523 1 558

Ostatní aktiva (časové rozlišení 

aktivní)
659 546 352 46 304 47 47 47 47 47

Krátkodobé závazky 17 948 23 902 27 045 28 955 27 355 22 072 30 354 31 214 31 582 32 301

Ostatní pasiva (časové rozlišení 

pasivní)
867 594 471 444 282 0 0 0 0 0

Upravený pracovní kapitál 1 822 3 292 5 704 7 498 10 063 8 501 7 079 7 278 7 364 7 530
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Tabulka 30 Vývoj investic do nehmotného majetku  

(Zdroj: Autor) 

Vývoj investic do nehmotného majetku je téměř zanedbatelný. Investiční náročnost růstu 

tržeb na investice do nehmotného majetku je záporná, což je způsobeno faktem, že 

v posledních letech byl majetek pouze odepisován a nebylo zde investováno. 

 

Tabulka 31 Vývoj investic do staveb  

(Zdroj: Autor) 

Nejnáročnější na investice byly v uplynulých letech stavby. Jak je z tabulky patrné, 

v letech 2014 a 2015 byly pořízeny nové výrobní haly v Olomučanech u Blanska. 

 

 

Tabulka 32 Vývoj investic do samostatných movitých věcí  

(Zdroj: Autor) 

Jak vyplývá z předcházející tabulky, společnost ve sledovaném období neinvestovala 

ani do samostatných movitých věcí. Tato situace se ovšem změnila v posledním 

sledovaném roce, kdy byly pořízeny nové výrobní stroje do nové výrobní haly. Hodnota 

Nehmotný majetek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stav majetku ke konci roku 174 90 108 49 23 23 23

Odpisy 31 17 17 8 3 3

Investice netto -84 18 -59 -26 0 0

Investice brutto -53 35 -42 -18 3 3

Investiční náročnost růstu tržeb 

2010 - 2015
-3,02%

Stavby 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stav majetku ke konci roku 17843 16791 16617 15588 14654 16927 18390

Odpisy 3227 3103 2636 2558 2002 2160

Investice netto -1052 -174 -1029 -934 2273 1463

Investice brutto 2175 2929 1607 1624 4275 3623

Investiční náročnost růstu 

tržeb 2010 - 2015
10,94%

Samostatné movité věci 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stav majetku ke konci roku 5975 4653 3671 2270 2201 1363 1786

Odpisy 1081 860 582 373 301 174

Investice netto -1322 -982 -1401 -69 -838 423

Investice brutto -241 -122 -819 304 -537 597

Investiční náročnost růstu tržeb 

2010 - 2015
-83,75%
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ukazatele investiční náročnosti je záporná. Důvod je podobný jako u nehmotného 

majetku, kdy byla zanedbána obnova majetku za nový a ve většině sledovaných let 

byl starý majetek pouze odepisován.  

Vývoj investic by neměl být v žádném případě záporný. Zápornost investiční náročnosti 

značí fakt, že společnost neinvestuje do obnovy dlouhodobého majetku a nejspíše 

ani neinvestuje do nových technologií potřebných pro zefektivňování výrobních činností, 

snižování výrobních nákladů a zlepšování pracovního prostředí pro zaměstnance. 

ODHAD INVESTIC PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ 

V následující tabulce jsou vypočítány investice pro plánové období let 2016-2019. 

Pro odhad investic do staveb byl využit jak minulý koeficient náročnosti, tak odhad 

vyplývající z názoru vedení společnosti. Z důvodu záporných hodnot u investiční 

náročnosti do movitého a nemovitého majetku byl pro odhad investic využit pouze plán 

vedení společnosti. Management udává, že v nejbližším období plánuje rekonstruovat 

výrobní halu v Herálci u Žďáru nad Sázavou. Tato hala je již zastaralá, s mnoha místy 

velkých tepelných ztrát. Na rekonstrukci výrobní haly plánuje společnost získat státní 

dotace z projektu „Zelená úsporám“. Dále jsou nutné opravy nově pořízené výrobní haly 

a kancelářských prostor v Olomučanech u Blanska. Celkové investice do staveb 

management společnosti odhaduje ve výši 5 a půl milionu korun českých.  

Jak již bylo řečeno dříve, společnost v posledních letech neinvestovala do softwaru. 

Vedení společnosti rozhodlo pro obnovu docházkového systému, jehož kapacita je již 

nedostatečná. Dále je nutné upgradovat účetní software na vyšší verzi pro větší podniky. 

Tento software byl ve společnosti po mnoho let, a již není dostačující pro tak velké 

přenosy dat, k jakým dochází v posledních letech. Investice je plánovaná 

ve výši 150 tis. Kč.  
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Tabulka 33 Odhad investice pro prognózované období 2016-2019  

(Zdroj: Autor) 

Dále se management rozhodl pořídit další výrobní stroje pro nově vznikající výrobní halu 

v Olomučanech. Zde plánují rozšíření vlastní výroby na části nábytku, které byly 

vyráběny na zakázku u obchodních partnerů. Jedná se především o postelové rošty. 

Plánované roční investice pro následující období jsou tedy ve výši 1.056 tis. Kč, přičemž 

náročnost růstu tržeb na investice pro plánové období je 12,16 %. V následující tabulce 

jsou plánované investice stručně shrnuty. 

  

Tabulka 34 Plán dlouhodobého majetku, investic a odpisů pro roky 2016-2019  

(Zdroj: Autor) 

Podle minulého koeficientu 

náročnosti

Nehmotný majetek

Stavby

Samostatné movité věci

Celkem

Podle názoru podnikového 

managementu

Nehmotný majetek

Stavby

Samostatné movité věci

Celkem

Výsledný odhad investic

Nehmotný majetek

Stavby

Samostatné movité věci

Celkem
12,16%Výsledný koeficient náročnosti růstu tržeb na investice

Odhad investic pro budoucí období

150

-75,83%

Odhad investic netto pro růst 

tržeb v letech 2016 - 2019

Odhad investic netto pro růst 

tržeb v letech 2016 - 2019
investice ročně

-262

950

-7272

-6584

Minulý koeficient náročnosti
Odhad investic netto pro růst 

tržeb v letech 2016 - 2019
-3,02%

10,94%

-83,75%

5500

850

6500

150

3225

850

4225

38

806

213

1056

Plán dlouhodobého majetku, 

investic a odpisů
2016 2017 2018 2019

Odpisy 2 337 2 612 2 708 2 744

Zůstatková hodnota 24 949 26 005 27 062 28 118

Celkové investice netto do DM 1 056 1 056 1 056 1 056

Celkové investice brutto do DM 3 393 3 668 3 764 3 801
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Celkové odpisy jsou získány jako součet odpisů nehmotného majetku, samostatných 

movitých věcí a staveb. Odpisy spolu se zůstatkovou hodnotou majetku rostou. Tento fakt 

je způsoben tím, že pořizovací cena investic je vyšší než celkové odpisy v daných letech. 

Celkové investice brutto jsou získány jako součet dílčích investic brutto u samostatných 

složek dlouhodobého majetku. 

ANALÝZA RENTABILITY PROVOZNĚ NUTNÉHO INVESTOVANÉHO 

KAPITÁLU 

Po vypočtení plánu investic je důležité provést analýzu rentability těchto budoucích 

investic. Ke stanovení rentability těchto investic je opět využit KPVH po odpisech a dani. 

Podělením tohoto KPVH plánovanými tržbami je získána zisková marže, která je využita 

ke stanovení tempa růstu KPVH po odpisech a dani. 

Dále je potřebné zjistit obrat provozně nutného investovaného kapitálu. Ten je určen jako 

podíl tržeb a investovaného provozně nutného kapitálu (součet provozně nutného DM 

a upraveného pracovního kapitálu). Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu 

se následně určí jako součin ziskové marže KPVH po odpisech a dani a obratu provozně 

nutného investovaného kapitálu. 

 

 

Tabulka 35 Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu  

(Zdroj: Autor) 

Korigovaný provozní zisk a 

zisková marže po odpisech a po 

upravené dani

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Efektivní daňová sazba 16,59% 15,12% 16,65% 16,66% 14,05% 17,97% 16,17% 16,17% 16,17% 16,17%

Korigovaný provozní zisk po 

odpisech a po dani
4133 1489 1670 1697 1516 1545 847 1279 1830 2617

Zisková marže z KPVH po 

odpisech a po dani
3,62% 1,35% 1,66% 1,91% 1,38% 1,30% 0,63% 0,92% 1,30% 1,82%

Tempo růstu KPVH po odpisech 

a po dani

Provozně nutný investovaný 

kapitál a rentabilita 

investovaného kapitálu

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investovaný kapitál provozně 

nutný k 31. 12.
24 357 24 652 24 854 25 398 29 247 28 337 30 972 32 228 33 369 34 592

Obrat investovaného kapitálu 

provozně nutného
4,68 4,48 4,04 3,49 3,77 4,20 4,37 4,32 4,22 4,16

Rentabilita investovaného 

kapitálu
16,97% 6,04% 6,72% 6,68% 5,18% 5,45% 2,73% 3,97% 5,48% 7,57%

-17,87% 14,09%

Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu
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Jak vyplývá z tabulky č. 35, investovaný kapitál vykazuje jistou míru rentability. 

Ta je rostoucí a v posledním roce prognózy větší než ve většině let předcházejících. 

Rentabilita investovaného kapitálu v posledním prognózovaném roce větší než náklady 

na kapitál, které budou odvozeny dále a jsou ve výši 6,76 %. Z toho můžeme očekávat 

kladnou ekonomickou přidanou hodnotu. 

9.5 Předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty 

Na základě vypočítaných generátorů můžeme provést předběžné ocenění společnosti. 

Tato kapitola je určena k předběžnému určení hodnoty sledovaného podniku.  

Jelikož ještě nebyla stanovena diskontní míra, je toto ocenění založeno 

na předpokládaných nákladech kapitálu, pro které je využit odhad 10 %. Následující 

tabulka zobrazuje hodnotu ziskové marže potřebné pro další výpočty. 

  

Tabulka 36 Výpočet ziskové marže pro předběžné ocenění společnosti  

(Zdroj: Autor) 

V následující tabulce je uveden výpočet předběžného ocenění společnosti na základě 

předchozích výpočtů vycházejících z generátorů hodnoty. 

  

Tabulka 37 Předběžné ocenění společnosti  

Výpočet ziskové marže 2016 2017 2018 2019

Zisková marže před odpisy 2,47% 2,97% 3,47% 4,07%

Podíl odpisů na tržbách 1,73% 1,88% 1,92% 1,91%

Zisková marže po odpisech 0,75% 1,10% 1,55% 2,17%

Zisková marže po dani 0,63% 0,92% 1,30% 1,82%

Průměrná hodnota ziskové 

marže po odpisech a po dani
1,17%

Generátor hodnoty Označení Hodnota

Tempo růstu tržeb g 1,24%

Zisková marže po odpisech a po 

dani
rZM 1,17%

Náročnost růstu tržeb na:

    - růst pracovního kapitálu kČPK 5,20%

    - růst dlouhodobého majetku kDM 36,49%

    - investice netto celkem 41,69%

Kalkulovaná úroková míra i 10%

Hodnota podniku brutto H 9 008
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(Zdroj: Autor) 

Tempo růstu tržeb je získáno jako průměrná inflace pro prognózované období (tab. č. 5). 

Náročnost růstu tržeb na růst pracovního kapitálu je získána jako podíl růstu pracovního 

kapitálu v letech prognózy a přírůstku tržeb v letech 2016-2019. Stejně tak je získána 

náročnost růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku. Z těchto dvou hodnot je získáno 

procentní vyjádření netto investic v poměru k tržbám. 

Po předběžném ocenění byla ještě provedena citlivostní analýza ve vztahu ke změně 

diskontní míry, která je patrná v následující tabulce. Díky této analýze se dozvídáme, 

v jakých přibližných hodnotách by se mělo pohybovat výsledné ocenění společnosti 

při změně diskontní míry. 

 

 

Tabulka 38 Citlivostní analýza v závislosti na diskontní míře  

(Zdroj: Autor) 

9.6 Finanční plán 

Díky předchozím výpočtům jsme nyní schopni sestavit finanční plán společnosti 

DOMESTAV s. r. o. pro roky 2016-2019, který je potřebný pro stanovení hodnoty 

podniku pomocí metody DCF. Ten je sestaven na základě dat získaných v generátorech 

hodnoty a doplněn méně významnými položkami a položkami provozně nepotřebnými, 

kterým nebyla v generátorech hodnoty věnována pozornost. Finanční plán je založen 

na metodě procentního podílu na tržbách. Pro přehlednost je uveden také výchozí 

rok 2015. 

  

Analýza cistlivosti - faktor 

diskontní míra
WACC - 40% WACC - 20% WACC - 10%

WACC 

původní
WACC + 10% WACC + 20% WACC + 40%

WACC 6% 8% 9% 10% 11% 12% 14%

Hodnota podniku brutto (=H) 16 577 11 673 10 168 9 008 8 085 7 333 6 184

Změna hodnoty podniku o [%] 84,03% 29,59% 12,89% 0,00% -10,25% -18,59% -31,35%
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 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Začneme sestavením plánovaného výkazu zisku a ztráty (VZZ), který je důležitý 

především pro zjištění výsledku hospodaření nutného pro sestavení plánované rozvahy 

a plánovaného CASH-FLOW. Pro plánovaný VZZ uvažujeme vždy efektivní daňovou 

sazbu vypočítanou v části analýzy rentability provozně nutného investovaného kapitálu. 

 

Tabulka 39 Plánovaná výsledovka  

(Zdroj: Autor) 

Hlavní složky VZZ jsou stanoveny jako procento z tržeb, které bylo odhadnuto dříve 

vynásobené tržbami daného roku. Ze sestavené plánované výsledovky zjišťujeme, 

že plánovaný výsledek hospodaření v následujících letech je rostoucí stejně jako 

plánované výkony. To je způsobeno rostoucím trendem většiny ukazatelů, především 

výkonů a přidané hodnoty. V prvním roce prognózy je výsledek hospodaření nižší než 

v posledním sledovaném roce z důvodu vyššího nárůstu nákladových položek než tržeb. 

Nákladové úroky jsou stanoveny jako průměrná úroková sazba, za minulá období a výše 

bankovních úvěrů v posledním sledovaném roce viz. tabulka č. 40. 

2015 2016 2017 2018 2019

Obchodní marže 3515 3306 3400 3440 3519

Výkony 97869 113700 119008 122524 127620

Výkonová spotřeba 76898 90689 94649 97174 100828

Přidaná hodnota 24486 26317 27758 28790 30310

Osobní náklady 18984 22522 23160 23433 23967

Daně a poplatky 303 284 292 295 302

Odpisy 2337 2337 2612 2708 2744

Ostatní provozní položky (změna rezerv) 979 164 169 171 174

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 2073 1 010 1 526 2 183 3 122

Nákladové úroky 205 243 243 243 243

Výnosové úroky 17 10 14 14 16

Výsledek hospodaření z neprovozního majetku 17 10 14 14 16

Celkový výsledek hospodaření před daní 1313 778 1 297 1 954 2 896

Daň 236 126 210 316 468

Výsledek hospodaření za účetní období po dani 1077 652 1 087 1 638 2 427

d) Celkový výsledek hospodaření

c) Vedlejší činnost - náklady a výnosy spojené s neprovozním majetkem

Plánovaná výsledovka

a) Hlavní činnost - náklady a výnosy spojené s provozním majetkem

b) Náklady na cizí kapitál
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Tabulka 40 Odvození nákladů na cizí kapitál  

(Zdroj: Autor) 

 Plánované CASH FLOW 

Druhou částí finančního plánu je vypracování plánovaného CASH FLOW, které pomůže 

především zjistit hodnotu finančních prostředků na konci každého roku. 

Původní hodnota peněžních prostředků je vzata z rozvahy společnosti pro rok 2015. 

 

Tabulka 41 Peněžní toky z provozního majetku  

(Zdroj: Autor) 

Z tabulky je znatelný pokles peněžního toku z provozní činnosti mezi lety 2016 a 2017. 

Poté ovšem následuje opět pozvolný růst. Pokles v roce 2017 je způsoben úpravami 

oběžných aktiv, především vyšším růstem závazků a zásob v prvním roce prognózy. 

Tento růst koresponduje s vývojem dle prognózy tržeb společnosti. Plán z investiční 

činnosti je složen pouze z položky nabytí provozně nutného dlouhodobého majetku, který 

Odvození nákladů na cizí kapitál 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dlouhodobé úvěry 7 940 6 780 5 620 4 459 6 920 5 201

Krátkodobé úvěry 1 900 2 550 2 300 2 500 3 682 4 000

Úvěry celkem 9 840 9 330 7 920 6 959 10 602 9 201

Nákladové úroky 332 272 234 151 232 205

Úroková sazba 3,37% 2,92% 2,95% 2,17% 2,19% 2,23%

Průměrná úroková sazba 2,64%

2015 2016 2017 2018 2019

Stav peněžních prostředků na počátku období 2350 1687 2481 2355 2869

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 2073 1010 1526 2183 3122

Daň připadající na korigovaný VH 373 163 247 353 505

Korigovaný provozní VH po dani 1700 847 1279 1830 2617

Úpravy o nepeněžní operace (=∑) 2337 2337 2612 2708 2744

Odpisy dlouhodobého majetku 2337 2337 2612 2708 2744

Změna zůstatků rezerv 0 0 0 0 0

Úpravy oběžných aktiv (prov. nutných)  (=∑) 924 1198 -158 -68 -132

Změna stavu pohledávek 1445 -2303 -290 -124 -243

Změna stavu závazků -5283 8282 860 368 719

Změna stavu zásob 4762 -4781 -727 -311 -609

Peněžní tok z provozní činnosti celkem 4961 4382 3733 4470 5230

Nabytí dl. majetku (provozně nutného) -3393 -3668 -3764 -3801

Peněžní tok z investiční činnosti celkem -3393 -3668 -3764 -3801

PENĚŽNÍ TOK Z PROV. MAJETKU CELKEM 989 65 706 1429

a) Peněžní tok z provozního majetku

1) PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZU

2) INVESTIČNÍ ČINNOST
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odpovídá celkovým investicím brutto, vypočítaným v části generátory hodnoty.  Hodnota 

peněžního toku z provozního majetku se následně získá jako součet peněžního toku 

z investiční činnosti a peněžního toku z provozní činnosti. Peněžní tok z provozního 

majetku vykazuje stejný progres jako peněžní tok z provozní činnosti a je závislý 

převážně na něm. 

 

Tabulka 42 Peněžní toky z neprovozního majetku  

(Zdroj: Autor) 

Výnosové úroky z neprovozního majetku jsou plánovány v procentním poměru 

k plánovaným tržbám a jedná se o výnos z dlouhodobého finančního majetku. Celkový 

peněžní tok je složen z peněžního toku z provozní, investiční a finanční činnosti. 

V prvním roce prognózy je peněžní tok ve výši 794 tis. Kč. V následujícím roce výše 

peněžního toku klesne do záporných hodnot, ale pro další období vykazuje vzestupnou 

tendenci. 

  

PLATBA NÁKLADOVÝCH ÚROKŮ -205 -243 -243 -243 -243

Příjmy z neprovozního majetku a mimoř. příjmy 154 48 51 51 53

Výnosové úroky 17 10 14 14 16

Diference v platbě daně oproti dani z KPVH 137 38 37 37 37

Nabytí dlouhodobého finančního majetku -358 0 0 0 0

PENĚŽNÍ TOK Z NEPROVOZNÍHO MAJ. CELKEM -204 48 51 51 53

Změna stavu dlouhodobých závazků 90 0 0 0 0

Změna dlouhodobých bankovních úvěrů -1719 0 0 0 0

Změna stavu krátkodobých bankovních úvěrů 318 0 0 0 0

PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI CELKEM 90 0 0 0 0

PENĚŽNÍ TOK CELKEM 794 -126 514 1239

Stav peněžních prostředků na konci období 1687 2481 2355 2869 4108

b) Náklady na cizí kapitál

c) Peněžní tok z neprovozního majetku

d) Finanční činnost

e) Peněžní tok celkem
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 Plánovaná rozvaha 

Plánovaná rozvaha je s plánovanou výsledovkou propojena pomocí výsledku 

hospodaření běžného období. 

 

Tabulka 43 Plánovaná rozvaha – aktiva  

(Zdroj: Autor) 

Dlouhodobý majetek se skládá z nehmotného majetku, finančního majetku, staveb, 

pozemků a samostatných movitých věcí v hodnotách vypočítaných za pomocí generátorů 

hodnoty. Z generátorů hodnoty jsou převzaty položky oběžného majetku. Krátkodobý 

finanční majetek je převzat z plánu peněžních toků. Výše časového rozlišení je v hodnotě 

posledního známého roku. 

V plánovaném období se neočekává navyšování základního kapitálu ani rezervních 

fondů. Jak již bylo řečeno, výsledek hospodaření je převzat z plánované výsledovky. 

Krátkodobé a dlouhodobé závazky jsou uvedeny na základě prognózy pracovního 

kapitálu v rámci generátorů hodnoty. Pro úplnost jsou doplněny hodnoty bankovních 

úvěrů, kde pro zjednodušení neuvažujeme žádné změny hodnot. 

2015 2016 2017 2018 2019

AKTIVA CELKEM 54767 63701 65648 67654 70801

Dlouhodobý majetek 24251 25307 26363 27420 28476

Dlouhodobý nehmotný majetek 23 61 98 136 173

Dlouhodobý hmotný majetek 23870 24889 25907 26926 27945

Pozemky 3694 3694 3694 3694 3694

Stavby 18390 19196 20002 20809 21615

Samostatné movité věci 1786 1999 2211 2424 2636

Dl. finanční majetek - provozně nepotřebný 358 358 358 358 358

Oběžná aktiva 30469 38347 39238 40188 42278

Zásoby 20901 25682 26409 26720 27329

Krátkodobé pohledávky 10241 10531 10655 10898

Dlouhodobé pohledávky 7881 -57 -57 -57 -57

Krátkodobý finanční majetek (peníze + účty) 1687 2481 2355 2869 4108

  a) Provozně potřebné 1687 1464 1505 1523 1558

  b) Provozně nepotřebné 0 1018 850 1346 2551

Časové rozlišení 47 47 47 47 47
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Tabulka 44 Plánovaná rozvaha – pasiva  

(Zdroj: Autor) 

 Finanční analýza plánu 

Po vypracování plánovaných výkazů byla provedena finanční analýza plánu. 

Tato analýza by měla prokázat nebo vyvrátit předpoklady oceňovatele o budoucích 

perspektivách podniku (Mařík, 2011).  

Dle provedené finanční analýzy plánu je zjištěno, že podnik je i nadále rentabilní 

a schopný dalšího rozvoje. Špatné hodnoty likvidity podniku by se dle předkládaného 

finančního plánu měly postupně zlepšovat. Stejně tak by měl i mírně růst podíl vlastního 

kapitálu na celkových aktivech. Podrobné výsledky finanční analýzy jsou zobrazeny 

v následující tabulce. 

 

Obrázek 22 Finanční analýza plánu  

(Zdroj: Autor) 

2015 2016 2017 2018 2019

PASIVA CELKEM 54767 63701 65648 67654 70801

Vlastní kapitál 23404 24056 25143 26781 29209

  Základní kapitál 1700 1700 1700 1700 1700

Rezervní fond 158 158 158 158 158

  Výsledek hospodaření minulých let 20469 21546 22198 23285 24923

  Výsledek hospodaření běžného úč. období  (+-) 1077 652 1087 1638 2427

Cizí zdroje 31363 39645 40505 40873 41592

Rezervy 0 0 0 0 0

Krátkodobé závazky 22072 30354 31214 31582 32301

Dlouhodobé závazky 90 90 90 90 90

Krátkodobé bankovní úvěry 4000 4000 4000 4000 4000

Dlouhodobé bankovní úvěry 5201 5201 5201 5201 5201

Časové rozlišení 0 0 0 0 0

Finanční analýza plánu 2016 2017 2018 2019

Okamžitá 0,07 0,07 0,08 0,11

Pohotová 0,37 0,36 0,38 0,41

Běžná 1,12 1,11 1,13 1,16

Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu 37,76% 38,30% 39,59% 41,25%

Úrokové krytí 3,20 5,34 8,05 11,93

ROA 1,60% 2,35% 3,25% 4,43%

Rentabilita tržeb 0,75% 1,11% 1,56% 2,18%

Doba obratu zásob 68,30 68,30 68,30 68,30

Doba obratu pohledávek 27,24 27,24 27,24 27,24

Doba obratu aktiv 169,42 169,79 172,94 176,95

Obrat aktiv 2,12 2,12 2,08 2,03

Obrat zásob 5,27 5,27 5,27 5,27

Likvidita

Zadluženost

Rentabilita

Aktivita
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10 Návrh stanovení hodnoty podniku 

Hodnota společnosti DOMESTAV s. r. o. byla stanovena na základě metody 

diskontovaných peněžních toků – DCF entity k datu 31. 12. 2015. Tato metoda byla 

zvolena na základě výsledků strategické analýzy podniku.  

10.1 Výpočet diskontní míry 

Pro ocenění společnosti za pomoci DCF entity je nutné určit diskontní míru společnosti. 

Ta bude určena pomocí metody průměrných vážených nákladů na kapitál (WACC), 

které jsou složeny z nákladů na vlastní kapitál a z nákladů na cizí kapitál. 

 Náklady na vlastní kapitál 

Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál společnosti využijeme model CAPM, který 

je v současnosti považovaný za jeden z nejrozšířenějších. Pro zjištění těchto nákladů 

je nutné určit bezrizikovou úrokovou míru, rizikovou prémii trhu a země, beta koeficient 

a rizikovou přirážku za menší likviditu vlastnických podílů. Rovnice pro výpočet nákladů 

na vlastní kapitál je následující: 

( ) ( ) RPZRPTrn USAUSAfVK +⋅+= β  

Kde: nVK  náklady vlastního kapitálu 

 rf  bezriziková úroková míra 

 ß  BETA zadlužená 

 RPT(USA) riziková prémie kapitálového trhu USA 

 RPZ  riziková prémie země (ČR) 

Bezriziková úroková míra 

Jako bezriziková úroková míra je využita výnosnost desetiletých vládních dluhopisů 

USA, která k 31. 12. 2015 měla hodnotu 2,27 % (US. DEPARTMENT OF 

TREASURY, ©2016). 
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Riziková prémie trhu 

Pro určení rizikové prémie trhu se vychází z trhu USA. Ta je určena jako geometrický 

průměr "3-month T. Bill a 10-year T. Bond" (Damodaran, 2017) , ze kterých je následně 

ještě udělán průměr. Riziková prémie trhu je tedy 4,17 % v roce 2015. 

Riziková prémie země 

Riziková prémie země je určena jako součin poměru rizikové prémie u akcií oproti 

dluhopisům a riziku selhání země. Pro poměr rizikové prémie akcií oproti dluhopisům 

je dle Maříka (2011) vhodné použít orientační koeficient 1,5. Riziko selhání země 

je určeno jako rozdíl mezi výnosností dluhopisů zemí s ratingem A1 a výnosností 

dluhopisů zemí s ratingem AAA, tedy USA. Tento rozdíl pro rok 2015 činí dle Reuters 

Corporate Bond Spread Tables 0,80 %. Pro úplnost se ještě získaná hodnota upraví 

o rozdíl v inflaci ČR oproti USA. Inflace k 31. 12. 2015 byla v České republice 0,3 % 

(CZSÚ, 2017) a v USA 0,13 % (US INFLATION CALCULATOR, 2017). 

Riziková prémie země k 31. 12. 2015 byla určena ve výši 1,03 %. 
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Beta koeficient 

Beta koeficient pro nezadlužený podnik je převzat z internetových stránek 

damodaran.com. Hodnota koeficientu k 31. 12. 2015 v Evropě v oboru "Furn/Home 

Furnishings" byla 0,67 (Damodaran, 2017). Jelikož společnost čerpá bankovní úvěry, 

je potřebné tuto hodnotu přepočíst na Betu zadluženou, dle tzv. Hamadovy rovnice:  

])1(1[ ϕββ ⋅−+= TUL  

Kde:  

βL  zadlužená beta 
βU nezadlužená beta 
T sazba daně 
ϕ poměr cizích explicitně úročených zdrojů a vlastního kapitálu (v tržní hodnotě) 
 

 
Tabulka 45 Výpočet BETA zadlužená  

(Zdroj: Autor) 

Beta zadlužená pro náš podnik k 31. 12. 2015 vykazuje hodnotu 0,87. 

Konečný výpočet CAPM 

K tomu, aby mohly být určeny náklady vlastního kapitálu je potřebné je navýšit také 

o rizikovou přirážku za menší likviditu vlastnických podílů. Tuto hodnotu stanovuje 

odhadce a pro společnost DOMESTAV s. r. o. byla určena ve výši 1,5 %.  

 

Tabulka 46 Výpočet CAPM  

(Zdroj: Autor) 

Výsledné náklady na vlastní kapitál za pomoci metody CAPM byly vypočítány 

ve výši 8,42 %. 

Beta nezadlužené pro  "Furn/Home Furnishings" (Evropa) 0,67

Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku 36,22%

Daňová sazba 17,97%

Beta zadlužená 0,87

Výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA k 31. 12. 2015 2,27%

Riziková prémie kap. trhu USA (geom. průměr 1928-2015) 4,17%

Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci k 31. 12. 2015 1,03%

Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů - odhad 1,50%

Beta zadlužená 0,87

Náklady vlastního kapitálu 8,42%

CAPM za rok 2015
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 Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál byly vyčísleny v kapitole plánovaný výkaz zisku a ztráty. 

Pro lepší přehlednost znovu uvádím tabulku vyčíslení těchto nákladů. 

 
Tabulka 47 Náklady na cizí kapitál  

(Zdroj: Autor) 

 Průměrné vážené náklady kapitálu – WACC 

Průměrné vážené náklady kapitálu jsou vypočítány dle vzorce na straně 34. Kompletní 

postup výpočtu je patrný z následující tabulky. 

Výše vlastního kapitálu v tržních cenách byla určena za pomoci iteračního postupu 

popsaného dříve. Náklady kapitálu jsou násobené váhami tohoto kapitálu. Součet takto 

násobených částek představuje WACC. 

 

Tabulka 48 Průměrné vážené náklady kapitálu  

(Zdroj: Autor) 

Průměrné vážené náklady kapitálu byly vypočteny ve výši 6,76 %. 

  

Odvození nákladů na cizí kapitál 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dlouhodobé úvěry 7 940 6 780 5 620 4 459 6 920 5 201

Krátkodobé úvěry 1 900 2 550 2 300 2 500 3 682 4 000

Úvěry celkem 9 840 9 330 7 920 6 959 10 602 9 201

Nákladové úroky 332 272 234 151 232 205

Úroková sazba 3,37% 2,92% 2,95% 2,17% 2,19% 2,23%

Průměrná úroková sazba 2,64%

tis. Kč Podíl

25 404 73,41%

5 201 15,03%

4 000 11,56%

9 201 26,59%

34 605 100%

2) Průměrné vážené náklady kapitálu Váha Náklad Součin

Vlastní kapitál 73,41% 8,4% 6,18%

Cizí kapitál 26,59% 2,16% 0,58%

6,76%Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC)

Celkový zpoplatněný kapitál

Vlastní kapitál a nákladové rezervy

Bankovní úvěry dlouhodobé

Bankovní úvěry krátkodobé

Cizí kapitál celkem

WACC

1) Váhy položek kapitálu
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10.2 Metoda DCF entity 

Výpočet ocenění pomocí metody DCF entity se skládá ze dvou fází. První fází je výpočet 

FCFF (free cash flow to firm) a druhou výpočet konečné hodnoty podniku za pomocí 

pokračující hodnoty. 

Jako odúročitel pro výpočet peněžních toků je využito WACC. Peněžní toky jsou 

diskontovány k datu ocenění, tedy k 1. 1. 2016. Ostatní hodnoty jsou převzaty 

z finančního plánu společnosti. 

 

Tabulka 49 Výpočet investovaného kapitálu a KPVH pro druhou fázi 

Odhad pro druhou fázi ocenění v tabulce č. 49 je určen jako tempo růstu tržeb (1,24 %) 

vynásobené hodnotou posledního prognózovaného roku. 

 

Tabulka 50 Výpočet diskontovaného FCFF k 1. 1. 2016  

(Zdroj: Autor) 

 

Tabulka 51 Výpočet pokračující hodnoty podniku  

(Zdroj: Autor) 

Investovaný provozně nutný kapitál k 31.12. 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2. fáze

Provozně nutný dlouhodobý majetek 23 893 24 949 26 005 27 062 28 118

Upravený pracovní kapitál 4 444 3 079 3 278 3 364 3 530

Investovaný kapitál celkem 28 337 28 028 29 284 30 425 31 648 32 041

Korigovaný provozní VH 2 073 1 010 1 526 2 183 3 122

Korigovaný prov. VH po upravené dani 1 700 847 1 279 1 830 2 617 2 650

Volné cash flow pro první fázi 2015 2016 2017 2018 2019

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 1 010 1 526 2 183 3 122

Upravená daň 163 247 353 505

Korigovaný provozní VH po dani 847 1 279 1 830 2 617

Odpisy 2 337 2 612 2 708 2 744

Předběžný peněžní tok z provozu 3 184 3 891 4 538 5 362

Investice do pořízení provozně nutného DM -3 393 -3 668 -3 764 -3 801

Investice do provozně nutného upraveného prac. kapitálu 1 365 -199 -85 -167

Volné cash flow (tis. Kč) 1 155 24 689 1 394

Odúročitel pro diskontní míru (WACC): 6,76% 0,94 0,88 0,82 0,77

Diskontované FCFF k 1. 1. 2016 1082 21 566 1074

Tempo růstu 1,24%

Míra investic netto do DM a PK 14,81%

ROI netto 8,37%

FCFF 2020 - peněžní toky do firmy 2 257

Parametrický vzorec 40 920

Gordonův vzorec 40 920

Pokračující hodnota
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Pro výpočet pokračující hodnoty (tab. č. 50) bylo tempo růstu tržeb převzato z průměrné 

inflace, na které je založena prognóza tržeb. Míra investic netto je určena jako podíl 

změny investovaného kapitálu a KPVH po upravené dani pro fázi 2 vyplývající z tabulky 

č. 49.  Rentabilita investic netto je určeno jako podíl tempa růstu tržeb a míry investic 

netto do dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu. FCFF pro rok 2020 byly určeny 

jako korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravené dani roku 2019 násobený 

tempem růstu a zároveň ponížený o rozdíl v investovaném kapitálu mezi roky 2019 

a  2020. Ten byl pro rok 2020 stanoven jako násobek roku 2019 a tempa růstu tržeb. 

Pokračující hodnota společnosti DOMESTAV s. r. o. byla stanovena pomocí 

parametrického i Gordonova vzorce ve výši 40.920 tis. Kč. 

 

Tabulka 52 Výsledná hodnota vlastního kapitál podniku k 1. 1. 2016  

(Zdroj: Autor) 

Současná hodnota první fáze je určena jako součet diskontovaných FCFF     

v letech 2016-2019. Současná hodnota druhé fáze je naopak určena jako násobek 

pokračující hodnoty a odúročitele pro rok 2019. Součet těchto hodnot dává hodnotu 

podniku brutto. Od té je nutno odečíst úročený cizí kapitál k datu ocenění a přičíst 

neprovozní majetek k datu ocenění společnosti. Výsledná hodnota vlastního kapitálu 

společnosti určená pomocí metody DCF entity je 25.404 tis. Kč. 

Tento výpočet hodnoty podniku byl proveden ze základních předpokladů zjištěných 

v průběhu oceňování. Platnost ocenění bude dále testována při změně hlavních vstupních 

předpokladů jako jsou prognóza tržeb a WACC. 

10.3 Stanovení hodnoty při změně vstupních podmínek 

Pro dokončení ocenění společnosti otestujeme platnost ocenění při změně základních 

vstupních podmínek, mezi které patří WACC a tempo růstu trhu. 

Současná hodnota 1. fáze 2 743

Současná hodnota 2. fáze 31 504

Provozní hodnota brutto 34 247

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 9 201

Provozní hodnota netto 25 046

Neprovozní majetek k datu ocenění 358

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF 25 404

Výnosové ocenění k 1. 1. 2016
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 Změna rizikové přirážky pro menší podniky 

Jak již bylo psáno ve strategické analýze společnosti, management podniku by mohl být 

hrozbou pro fungování společnosti v budoucnu. Proto jako první budeme uvažovat právě 

změnu rizikoví přirážky pro menší podniky. Pokud se tato přirážky změní z 1,5 % na 3 %, 

bude výsledná hodnota podniku o 5.269 tis. Kč nižší a to 20.135 tis. Kč. Podrobnější 

výpočet je znázorněn v tabulce č. 53. 

 

Tabulka 53 Ocenění společnosti - riziková přirážka pro menší podniky 3%  

(Zdroj: Autor) 

Jak je tedy patrné, při navýšení rizikové přirážky za menší podniky na dvojnásobek 

(o 1,5 procentního bodu) se zvýší průměrné náklady kapitálu (WACC) o 0,88 procentního 

bodu a sníží celkové ocenění společnosti o 20,74 procenta. 

  

Volné cash flow pro první fázi 2015 2016 2017 2018 2019

Korigovaný provozní výsledek hospodaření 1 010 1 526 2 183 3 122

Upravená daň 163 247 353 505

Korigovaný provozní VH po dani 847 1 279 1 830 2 617

Odpisy 2 337 2 612 2 708 2 744

Úpravy o nepeněžní operace (změna rezerv) 0 0 0 0

Předběžný peněžní tok z provozu 3 184 3 891 4 538 5 362

Investice do pořízení provozně nutného DM -3 393 -3 668 -3 764 -3 801

Investice do provozně nutného upraveného prac. kapitálu 1 365 -199 -85 -167

Volné cash flow (tis. Kč) 1 155 24 689 1 394

Odúročitel pro diskontní míru (WACC): 7,64% 0,93 0,86 0,80 0,75

Diskontované FCFF k 1. 1. 2016 1073 20 552 1039

Tempo růstu 1,24%

Míra investic netto do DM a PK 14,81%

ROI netto 8,37%

FCFF 2020 - peněžní toky do firmy 2 257

Parametrický vzorec 35 292

Gordonův vzorec 35 292

Současná hodnota 1. fáze 2 685

Současná hodnota 2. fáze 26 293

Provozní hodnota brutto 28 978

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 9 201

Provozní hodnota netto 19 777

Neprovozní majetek k datu ocenění 358

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF 20 135

Pokračující hodnota

Výnosové ocenění k 1. 1. 2016
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 Změna tempa růstu tržeb 

Dalším faktorem, u kterého je vysoká pravděpodobnost změny je výše očekávaného 

tempa růstu tržeb. Toto tempo bylo otestováno jak při změně o deset procent, tak o jeden 

procentní bod směrem nahoru i dolů jak je znázorněno v následující tabulce. 

 

Tabulka 54 Analýza citlivosti - faktor tempo růstu tržeb 

(Zdroj: Autor) 

Jak je z tabulky patrné, změna tempa růstu tržeb na výsledné ocenění má jistý vliv. Pokud 

by se tempo růstu tržeb zvedlo o jeden procentní bod, pak by se výsledná hodnota podniku 

navýšila o 7,98 %. V případě snížení tempa růstu tržeb o jeden procentní bod by pokles 

výsledné hodnoty podniku byl o 5, 53 %. Změna hodnoty podniku při snížení tempa růstu 

tržeb směrem dolů je nižší než změna tohoto tempa směrem nahoru. 

Analýza cistlivosti - faktor tempo růstu - 1 p. b. - 10 % původní + 10 % + 1 p. b.

Tempo růstu 0,24% 1,12% 1,24% 1,36% 2,24%

Výsledná hodnota vlastního kapitálu 23 999 25 209 25 404 25 607 27 430

Změna hodnoty podniku -5,53% -0,77% 0,00% 0,80% 7,98%
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11 Doporučení pro management společnosti 

Cílem diplomové práce bylo stanovení hodnoty podniku. Ke stanovení této hodnoty 

je zapotřebí provést mnoho analýz a zjistit skutečný stav a fungování společnosti. 

Za tímto účelem byla provedena strategická analýza, která zjišťovala jak vztahy uvnitř 

společnosti, tak vztahy vně společnosti. Součástí strategické analýzy také byla SWOT 

analýza, která ukázala jak na hrozby a příležitosti pro společnost, tak její slabé a silné 

stránky. Poslední částí strategické analýzy byla finanční analýza, která podrobně 

prozkoumala účetní výkazy a stav podnikových financí. 

Na základě provedených analýz byly zjištěny následující nedostatky, na které by 

se společnost měla zaměřit pro případ zvýšení konečné hodnoty podniku. 

Prvním a vcelku zásadním nedostatkem společnosti je nedostatečná likvidita. 

Společnost by mě zařídit, aby držela více likvidních prostředků na účtech než doposud. 

V současnosti se platí jen nejnutnější závazky po splatnosti, které jsou upomínány 

a závazky nutné pro chod společnosti. Stav, který je ve společnosti doposud, 

je dlouhodobě neudržitelný. Z tohoto důvodu bych firmě doporučila získat profesionála, 

který zmapuje podrobně současný stav a navrhne možná řešení pro zlepšení tohoto stavu. 

Dalším z významných problémů je ve vedení společnosti. Nejsou přesně stanoveny 

strategie pro další období a v případě, že strategie existují, neví o nich ostatní 

zaměstnanci, pro které je to podstatné. Tento problém se částečně prolíná s problémem 

likvidnosti, kdy účetní oddělení není schopno zajistit likviditu v momentě, kdy netuší, 

že byl pořízen např. další stroj, který je nutné zaplatit, nebo že se provádějí další investice, 

které ovlivní likviditu. Řešením daného problému by mohlo být jasné stanovení strategie, 

se kterou budou seznámeny všechna zainteresovaná oddělení společnosti. Pořizování 

nových strojů a další investice by měl vrcholový management vždy konzultovat s účetním 

oddělením, které má o financích společnosti největší přehled. 

S vedením také souvisí nepřehledná organizační struktura. Bylo by vhodné přesně určit, 

kdo podléhá jakému nadřízenému. Toho by se dalo dosáhnout například podrobným 

zpracováním organizačního řádu společnosti. Dále se zaměřit na změny metod 

odměňování, aby nedocházelo k nadměrné fluktuaci klíčových zaměstnanců. Možno 

přidat benefity mezi které může patřit delší dovolená než jsou zákonné 4 týdny nebo 
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zavést stravenky, které mnohým zaměstnancům chybějí. Dále také s lepší organizační 

strukturou by měla přijít velmi očekávaná věc, kterou je zrušení nutných přesčasů, 

vzniklých na základě neefektivního rozdělování práce. 

Jedním z méně významných problémů je přehlednost a vzhled internetových stránek 

společnosti. Bylo by vhodné tyto stránky zpřehlednit, upravit možnost nákupu přes           

E-shop, kdy by bylo vidět, zda je zboží skladem nebo bude nutné jej vyrobit. Sice se tento 

problém zdá méně významným, ale z hlediska potenciálních odběratelů je jedním 

z nejzávažnějších.  

V momentě, kdy by společnost provedla opatření k odstranění těchto nedostatků, by bylo 

sníženo riziko za menší podniky, které na výsledné ocenění má významný vliv a mohlo 

by zvýšit konečnou hodnotu společnosti. 



II. ANALYTICKÁ ČÁST 

92 
 

12 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo stanovení hodnoty společnosti DOMESTAV s. r. o. 

Společnost byla k 1. 1. 2016 oceněna výnosovou metodou diskontovaného CASH FLOW 

a byla otestována platnost ocenění při změně hlavních vstupních faktorů. 

Nejprve byla zjištěna teoretická východiska potřebná ke stanovení hodnoty podniku. 

Na základě těchto poznatků byla provedena strategická analýza společnosti, která ukázala 

na přednosti a nedostatky sledovaného podniku. Mezi hlavní nedostatky patří velmi malá 

likvidita kapitálu, nestálost managementu podniku a nepřehlednost nabízených výrobků. 

Finanční zdraví společnosti bylo zhodnoceno jako dobré a byla zjištěna perspektiva 

dlouhodobého fungování společnosti v budoucnosti.  

Na základě strategické analýzy bylo určeno, že je vhodné, aby byl podnik oceněn 

výnosovou metodou diskontovaného CASH FLOW. Aby bylo možné zjistit výslednou 

hodnotu, byl vypracován finanční plán společnosti pro nadcházející čtyři roky. 

K vypracování finančního plánu bylo využito generátorů hodnoty, které byly získány 

za pomocí procentního podílu z tržeb a plánovaných investic získaných průměrem mezi 

investicemi, které skutečně plánuje vedení společnosti a investicemi získanými 

na základě hodnot předchozích let a vazbě na změnu tržeb. 

Diskontní sazba byla určena průměrnými váženými náklady na kapitál ve výši 6,76 %. 

Náklady kapitálu potřebné k určení WACC byly vypočítané na základě metody 

oceňování kapitálových aktiv (CAPM). 

Hodnota podniku k 1. 1. 2016 byla určena ve výši 25.404 tis. Kč.  

Platnost ocenění byla otestována za pomoci změn vstupních předpokladů, kterými byly 

očekávané tempo růstu tržeb a průměrné vážené náklady kapitálu. Při změně tempa růstu 

tržeb nebyla změna celkového ocenění tolik výrazná, jako změna WACC.
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13 Seznam použitých zkratek 

CK  -  Cizí kapitál 

DCF  -  Diskontované CASH FLOW 

DM  -  Dlouhodobý majetek 

FCF  -  Volné CASH FLOW 

FCFF  -  Volné CASH FLOW do firmy (free CASH FLOW to firm) 

KPVH  -  Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

VK  -  Vlastní kapitál 

WACC -  Průměrné vážené náklady na kapitál 
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