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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti Choceňská 

mlékárna, s. r. o. k 31. 12. 2015 pomocí výnosové metody. V první části práce je 

představen základní teoretický rámec, týkající se oceňování podniku. V druhé části je 

vypracovaná strategická a finanční analýza. Na základě těchto analýz a generátorů 

hodnoty je provedeno ocenění podniku. Výsledná hodnota společnosti je stanovena 

pomocí metody diskontovaného cash flow.  

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on determining the value of Choceňská mlékárna, Ltd., 

to the date of 31 December 2015, using the yield method. The first part of the thesis 

presents the basic theoretical framework relating the business valuation. The second 

part is the development a strategic and financial analysis. Based on these analyzes and 

value generators, the valuation of the company is performed. The resulting value of the 

company is determined using the discounted cash flow method. 
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ÚVOD 

Oceňování podniku je relativně aktuální problematika, a proto se jím společnosti 

zabývají z různých důvodů. Kromě prodeje nebo nákupu celého podniku či akcií 

podniku, anebo v případě změny právní formy, může vedení společnosti požadovat 

znalost hodnoty společnosti, aby ji mohlo dále efektivně rozvíjet. Vedení také může 

požadovat hodnotu společnosti pro rozhodování o investičních akcích. Oceňování tedy 

přináší objektivizovanou hodnotu, která je důležitá pro vlastníky, investory i věřitele.  

 

Stanovení hodnoty společnosti vzniká na základě dílčích kroků, jako je vypracování 

strategické analýzy, finanční analýzy a sestavení finančního plánu. Následně pomocí 

vybraných metod dochází k výslednému ocenění společnosti. Na stanovení hodnoty 

společnosti mají velký vliv subjektivní postoje a názory oceňovatele, dále dostupnost, 

významnost a pravdivost vstupních dat a v neposlední řade zvolená oceňovací metoda. 

 

Úkolem této práce je stanovení hodnoty společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o., která 

se zabývá výrobou mléčných produktů. Ocenění je provedeno výnosovými metodami 

k 31. 12. 2015.  
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2 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Hlavním cílem diplomové práce je stanovit k datu 31. 12. 2015 hodnotu společnosti 

Choceňská mlékárna, s. r. o. Oceňování je prováděno pomocí metody diskontovaných 

peněžních toků za účelem stanovení hodnoty společnosti pro potřeby vedení a akcionářů 

společnosti. K dosažení hlavního cíle je zapotřebí zpracování dílčích cílů.  

 

Nejprve je zpracována teoretická část oceňování, které slouží jako podklad praktické 

části. Dalším krokem je vypracování analytické části, kde proběhne nejprve představení 

společnosti a následně její strategická analýza, která se skládá z analýzy externího okolí 

(tzv. PEST analýza), analýzy konkurenčního prostředí firmy (tzv. Porterův model pěti 

sil) a analýzy vnitřního prostředí společnosti. Výsledkem těchto analýz je SWOT 

analýza, která souhrnně představuje silné a slabé stránky analyzované společnosti a také 

její hrozby a příležitosti. Po strategické analýze společnosti je zpracována finanční 

analýza (analýza poměrových ukazatelů). Dále jsem sestavila finanční plán pro 

stanovení hodnoty společnosti na základě předchozích analýz a generátorů hodnoty. Na 

závěr je stanoven návrh ocenění společnosti, který je stanoven pomocí výnosové 

metody DCF entity na základě informací z analýz a potřebných dat společnosti. 
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3 Teoretická východiska práce 

V této části se práce věnuje teorii v oblasti stanovení hodnoty společnosti. Jedná se o 

teorii zabývající se hodnotou podniku, metodami strategické a finanční analýzy a také 

metodami oceňování podniku. Tato teorie je následně aplikována v praktické části práce 

na vybranou společnost Choceňská mlékárna, s. r. o. 

3.1 Základní východiska oceňování 

V této části jsou formulována základní východiska pro oceňování společnosti, která 

musíme znát, abychom mohli začít se stanovením hodnoty společnosti. 

 

Definice podniku 

Pro zpracování ocenění je potřeba jasně vymezit pojem podnik. Podnik je v každé 

literatuře charakterizován rozdílně. Pro oceňovatele má největší význam definice 

obchodního zákoníku, která podnik definuje v § 5 následovně:1  

 

„…soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování 

podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc 

hromadná….“2 

 

Součástí podniku je hmotný majetek, nehmotný majetek a také lidský činitel. Pomocí 

těchto všech složek podnik zabezpečuje svoji činnosti a při jeho oceňování se musí 

všechny složky brát v jednotě a celistvě.3 

 

Součástí podnikání je také využívání závazků, které musí oceňovatel brát v úvahu. Za 

podnik považujeme soubor majetkových hodnot, když plní svůj základní účel, kterým je 

                                                 
1MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

15-16 
2BUSINESS CENTER. Obchodní zákoník.  
3KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku, s. 8. 



14 

 

dosahování zisku. Z ekonomického hlediska je nutno na podnik pohlížet jako na funkční 

celek.4 

 

Účel ocenění 

Pro účely ocenění neexistuje jediný, obecně platný a univerzální model ocenění. 

Ocenění, které je výsledkem procesu oceňování, je závislý na mnoha faktorech, 

především na množství a kvalitě dostupných informací, na účelu ocenění, na 

zkušenostech odhadce, atd. Účelem oceňování podniku je stanovení jeho hodnoty za 

pomoci stanovených metod a na základě dostupných informací.5 

3.2 Hodnota podniku 

Hodnota je ekonomický pojem, označující vztah mezi určitým subjektem a objektem za 

předpokladu racionálního chování. Ekonomicky pojímanou hodnotu určitého statku 

vyjadřujeme užitnou hodnotou a směnnou hodnotou. Užitná hodnota představuje 

schopnost statku uspokojovat lidské potřeby, závisí na možnostech využití, záměrech a 

preferencích konkrétního vlastníka daného předmětu. Existuje tak různá užitná hodnota 

pro různé vlastníky. Pokud má statek užitnou hodnotu a zároveň je k dispozici 

v omezeném množství, může být předmětem směna a má tedy směnnou hodnotu. Je 

potřeba zmínit, že něco jako objektivní hodnota podniku neexistuje. Z praktických 

důvodů se hodnota podniku omezuje pouze na užitek vyjádřený v penězích.6 

 

„Hodnota podniku je tedy dána očekávanými budoucími příjmy (buď na úrovni 

vlastníků, nebo na úrovni všech investorů do podniku, tj. vlastníků i věřitelů) 

převedenými (diskontovanými) na jejich současnou hodnotu“7 

 

Při oceňovaní předpokládáme u většiny podniků prakticky neomezené trvání. 

V dlouhém budoucím časovém horizontu nedokážeme příjmy „objektivně“ určit, lze je 

                                                 
4MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

15-16 
5KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku, s 6. 
6MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

20-21 
7Tamtéž, s. 20 
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pouze odhadovat. V průběhu ocenění záleží, kterou prognózu považujeme za 

věrohodnou. Pomocí této prognózy stanovíme hodnotu podniku vyjádřenou v penězích.8 

 

Hodnota podniku je založena na projekci budoucího vývoje a na názoru autora ocenění, 

proto jde pouze o odhad pravděpodobné ceny a nejedná se o objektivní vlastnost 

podniku.  9 

3.2.1 Hladiny hodnoty podniku 

Podle Maříka může podnik oceňovat na dvou různých hladinách: 

 hodnota brutto – představuje hodnotu podniku jako celku. Hodnota brutto vyjadřuje 

historickou cenu, za kterou byl v minulosti pořízen dlouhodobý majetek.10 Tato 

hodnota určuje hodnotu jak pro vlastníky, tak pro věřitele, 

 hodnota netto – vyjadřuje obchodní majetek po odečtení závazků, které vznikly 

v souvislosti s podnikáním, jde tedy o tzv. čistou hodnotu.11 Jedná se o ocenění na 

úrovni vlastníků podniku, oceňuje se vlastní kapitál.12 

3.2.2 Kategorie hodnoty 

Podle Maříka se rozlišují čtyři přístupy k oceňování podniku: 

 tržní hodnota, 

 subjektivní hodnota (tj. investiční hodnota), 

 objektivizovaná hodnota, 

 komplexní přístup na základě Kolínské školy. 13 

 

Tržní hodnota 

Podmínky pro vznik tržní ceny, kterou označujeme jako tržní hodnota, se vytvářejí na 

trhu s podniky, případně na trhu s podíly na vlastním kapitálu podniků, kde existuje více 

kupujících a více prodávajících. Na definici tržní hodnoty kladnou mimořádný důraz 

                                                 
8 MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

20-21 
9 Tamtéž, s. 20-21 
10UCTOVANI. Pojmy v účetnictví v praxi: odpisy, oprávky, brutto, netto, korekce. 
11Tamtéž 
12MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

16-18 
13Tamtéž, s. 21-22 
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mezinárodní oceňovací standardy. Tato definice lze považovat za jádro oceňovacích 

standardů:14 

 

„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.15 

 

Ze samotné definice je patrně, že se v žádném případě nejedná o jednoznačnou a zcela 

objektivní veličinu. Tržní hodnota může být zjištěna různými metodami včetně 

nejpoužívanějších výnosových metod, které jsou založeny na předpokladech a názorech 

trhu (tedy obecných názorech). Tržní hodnota by měla být odhadem rovnovážné ceny, 

měla by to být ceny vyrovnávající nabídku a poptávku.16 

 

Subjektivní (investiční) hodnota 

Tato hodnota se odráží především od individuálních názorů účastníků transakce, 

například kupujícího. Hodnota je pak dána očekávanými užitky z majetku pro 

konkrétního prodávajícího, kupujícího, součastného vlastníka atd. Jedná se tedy o 

hodnotu majetku pro konkrétního investora nebo třídu investorů pro stanovené 

investiční cíle. Investiční hodnota může být odlišná od tržní hodnoty majetkového 

aktiva. Investiční hodnota by neměla být zaměňována s tržní hodnotou investičního 

majetku.17 

 

Podle Maříka jsou základní charakteristiky investiční hodnoty následující: 

1. Budoucí peněžní toky jsou odhadovány téměř výhradně na základě představ 

manažerů oceňovaného podniku, případně jsou mírně upraveny proti těmto 

představám obvykle směrem dolů. Každopádně však reprezentují v rozhodující míře 

představu řídících pracovníků oceňovaného subjektu, případně investora. 

                                                 
14MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

22 
15Tamtéž, s. 22 
16Tamtéž, s. 24-25 
17Tamtéž, s. 26 
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2. Diskontní míra je stanovena na základě alternativních možností investovat, které má 

subjekt, z jehož hlediska je ocenění prováděno.18 

 

V rozhodující míře je investiční hodnota dána subjektivními názory a představami a 

případně konkrétními podmínkami subjektu, z jehož hlediska je sestavena.19 

 

Objektivizovaná hodnota 

Tato hodnota by měla být postavena na všeobecně uznávaných datech, při stanovení by 

měly být dodrženy určité zásady a požadavky. Objektivizovanou hodnotu stanovují 

znalci, proto se od ostatních ocenění dost odlišuje. Stanovení hodnoty probíhá ve třech 

stupních. V rámci prvního stupně se berou v úvahu jen všeobecně uznávané skutečnosti, 

které jsou relevantní k datu ocenění. Druhý stupeň bere v potaz obecně známa fakta a až 

teprve třetí stupeň přihlíží k subjektivnímu hledisku, jak je tomu u investiční hodnoty.20 

  

Kolínská škola 

Obecně se hovoří o problematice tržní hodnoty v evropských zemích, neboť evropský 

trh má v podmínkách stále mnoho omezení. Proto je subjektivní ocenění považováno za 

reálné východisko pro ocenění většiny podniků.21 

 

Kolínská škola je založena na subjektivním postoji konkrétního kupujícího a 

konkrétního prodávajícího. Ocenění má smysl modifikovat v závislosti na obecných 

funkcích. Mezi základní funkce oceňování Kolínské školy patří: 

 funkce poradenská – jedná se o nejdůležitější funkci, poskytuje kupním stranám 

informace a podklady o maximální ceně, kterou kupující může zaplatit, aby 

neprodělal a minimální ceně, kterou prodávající může přijmout, aby neprodělal – 

jedná se tedy o hraniční hodnoty kupujícího a prodávajícího, 

 funkce rozhodčí – zde jde o výkon funkce nezávislého oceňovatele, tzv. rozhodčího, 

který by měl odhadnout hraniční hodnoty účastníků transakce a který nalezne 

spravedlivou hodnotu v rámci odhadnutého rozpětí, 

                                                 
18MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

27 
19Tamtéž, s. 21-32 
20Tamtéž, s. 27-30 
21Tamtéž, s. 30 
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 funkce argumentační – oceňovatel v této funkci hledá argumenty, které mají zlepšit 

pozici dané strany a slouží jí jako podklad pro jednání, 

 funkce komunikační – poskytuje podklad pro komunikaci s veřejností (s investory a 

bankami), 

 funkce daňová – cílem je poskytnou podklady pro účely daňové.22 

 

Všechny výše popsané hodnoty mají své opodstatnění a každá z nich se hodí pro jinou 

situaci.23 

3.3 Doporučený postup oceňování podniku 

V  rámci oceňování podniku je potřeba postup upravit podle konkrétních podmínek. 

Obecně se při oceňování postupuje od získání a sběru vstupních dat, přes sestavení 

strategické a finanční analýzy podniku, pomocí těchto analýz se posoudí celkový stav, 

konkurenční síla, postavení na trhu, finanční zdraví podniku, atd. Dále probíhá 

rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná, zpracování analýzy a prognózy 

generátorů hodnoty a orientační ocenění na základě stanovených generátorů hodnoty. 

Dalším krokem je sestavení prognózy finančního plánu a na závěr provedení ocenění 

podniku pomocí vhodně zvolené metody.24 

3.4 Přehled metod pro finanční ocenění podniku 

K určení výsledné hodnoty se většinou využívá více oceňovacích metod. Existují tři 

základní okruhy, které se člení na metody: 

1. ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody), 

 metoda diskontovaných peněžních toků (DCF), 

 metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

 kombinované (korigované) výnosové metody, 

 metoda ekonomické přidané hodnoty, 

2. ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody), 

                                                 
22MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

30-32 
23Tamtéž, s. 34 
24Tamtéž, s. 36, 53-54 
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 ocenění na základě tržní kapitalizace, 

 ocenění na základě srovnatelných podniků, 

 ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu, 

 ocenění na základě srovnatelných transakcí, 

 ocenění na základě odvětvových multiplikátorů, 

3. ocenění na základě analýzy majetku (majetkové metody), 

 účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen, 

 substanční hodnota na principu reprodukčních cen, 

 substanční hodnota na principu úspory nákladů, 

 likvidační hodnota, 

 majetkové ocenění na principu tržních hodnot. 25 

3.5 Strategická analýza 

3.5.1 Vymezení strategické analýzy 

Jedná se o klíčovou fázi oceňovacího procesu. Její hlavní funkcí je vymezení celkového 

výnosového potenciálu oceňovaného podniku, který je závislý na: 

 vnějším potenciálu, který vyjadřuje šance a rizika, které přináší podnikatelské 

prostředí (národní hospodářství, odvětví a trh), ve kterém se pohybuje oceňovaný 

podnik, pomocným nástrojem je analýza PEST, 

 vnitřním potenciálu, který představuje souhrn hlavních silných a slabých stránek 

podniku, přičemž je důležité určit, zdali má podnik nějakou konkurenční výhodu. Na 

analýzu vnitřního potenciálu můžeme použít Porterův model pěti sil a model 7S.26 

 

Strategická analýza je velmi důležitý předpoklad věrohodnosti výsledného ocenění. 

Strategickou analýzu je potřeba vždy reformulovat, pokud se významně změnily 

předpoklady, které měly vliv na určení strategické analýzy, nebo společnost sama hodlá 

měnit své strategické priority.27 Podle M. Maříka by se pomocí strategické analýzy 

                                                 
25MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

36–37 
26SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza, s. 13–19 
27FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe, s. 33-45 
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mělo stanovit, jaké jsou perspektivy podniku z dlouhodobého hlediska, jaký vývoj 

podnikových tržeb lez očekávat a jaká jsou s podnikem spojena rizika. 28  

3.5.2 Postup strategické analýzy 

Postup strategické analýzy může být následující: 

 analýza a prognóza relevantního trhu – získání základních dat o trhu, analýza 

atraktivity trhu a prognóza vývoje trhu, 

 analýza vnitřního potenciálu podniku a konkurence – tato analýza se zabývá 

schopností využívat jednotlivé druhy zdrojů. Dále identifikuje specifické 

přednosti společnosti, které by pro něho mohly znamenat konkurenční výhodu, 

 prognóza tržeb oceňovaného podniku – stanovuje se na základě předchozích 

kroků, slouží jako jeden z rozhodujících prvků ocenění.29 

 

Analýza atraktivity trhu 

Po získání základních dat o relevantním trhu a po jeho vymezení by měl oceňovatel 

přistoupit ke kvalitativnímu hodnocení daného trhu. Prvním krokem analýzy atraktivity 

trhu je vymezení hlavních faktorů.30  

3.6 Analýza finančního zdraví 

Prvním krokem analýzy finančního zdraví podniku je finanční analýza, která patří 

k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení. Finanční analýza slouží ke komplexnímu 

zhodnocení finanční situace podniku, měla by prověřit finanční zdraví daného podniku 

a také by měla vytvořit základ pro finanční plán.31  

 

Z časového pohledu se finanční analýza využívá ve dvou rovinách. Pomocí finanční 

analýzy se dá zhodnotit minulost podniku a dá se tedy ohodnotit, jak se společnost 

                                                 
28MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

56-96 
29Tamtéž, s. 56-96 
30Tamtéž, s. 63-64 
31KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce 

s příklady, s. 17 



21 

 

vyvíjela až do současnosti. Druhou možností je základ pro finanční plánování. Data pro 

finanční analýzu jsou získávána především z účetních výkazů32  

 

Mezi základní metody finanční analýzy patří vertikální a horizontální analýza stavových 

ukazatelů a tokových ukazatelů. Nejvýraznějším ukazatelem analýzy rozdílových 

ukazatelů je čistý pracovní kapitál. V rámci analýzy poměrových ukazatelů jde 

především o analýzu ukazatelů likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, atd..33 

3.6.1 Ukazatelé finanční analýzy 

V rámci této práce je použito pouze základních ukazatelů vhodných pro oceňování 

podniku. 34 

 

Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů představuje především horizontální a vertikální analýzu. 

Tato analýza se aplikuje na základní účetní výkazy, jako jsou rozvaha a výkaz zisku a 

ztráty. Horizontální analýza se zabývá časovými změnami absolutních ukazatelů. 

Vertikální analýza se zaměřuje na vnitřní strukturu absolutních ukazatelů. Posouzením 

struktury aktiv analýza informuje o tom, do čeho společnost investovala svěřený kapitál 

a strukturou pasiv ukazuje, z jakých zdrojů byl pořízen majetek.35 

 

Analýza rozdílových ukazatelů 

Jedním z klíčových rozdílových ukazatelů je čistý pracovní kapitál, který je vypočítám 

jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Je také důležitý v souvislosti se 

stanovením potenciálního výnosu pro akcionáře při výpočtu tzv. free cash flow. Každá 

společnost potřebuje čistý pracovní kapitál pro zajištění potřebné míry likvidity. ČPK 

představuje část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem.36 

 

 

 

                                                 
32RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 9-10 
33KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce 

s příklady, s. 61 
34RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 43-69 
35Tamtéž, s. 43-69 
36Tamtéž, s. 43-69 
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Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů vychází výhradně z údajů ze základních účetních 

výkazů a jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem. Poměrové ukazatele se 

vypočítají jako poměr jedné nebo několika účetních položek základních účetních 

výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině.37 

 

Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability neboli ukazatele výnosnosti či návratnosti. Tyto ukazatelé 

poměřují zisk se zdroji. Pomocí ukazatelů rentability společnost vyhodnocuje úspěšnost 

dosahování cílů při zohlednění vložených prostředků. 

Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity se sleduje schopnost společnosti využívat majetek. Jde tedy o 

hodnocení vázanosti kapitálu v aktivech. Rozlišují se dva typy ukazatelů aktivity. 

Prvním typem je ukazatel počtu obratů, který poskytuje informace o počtu obrátek za 

rok. Druhým typem je doba obratu, která určuje počet dní. 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity určují, jak je společnost schopna dostát svým závazkům. Nestačí, 

aby společnost byla jen rentabilní, současně musí disponovat dostatečnou hotovostí a 

ostatními likvidními aktivy, pro schopnost dosažení svých závazků v daný čas a 

v daném rozsahu. Je-li společnost trvale nelikvidní, podnik se nachází v platební 

neschopnosti. V opačném případě příliš vysoká likvidita snižuje výnosnost společnosti. 

Společnost proto musí usilovat o optimální likviditu a současně o co nejvyšší 

rentabilitu. 

Ukazatele zadluženost 

Ukazatele zadluženosti identifikují, jak společnost využívá k financování cizí zdroje a 

jak je schopná hradit své závazky. Bývají označovány také jako ukazatele dlouhodobé 

finanční stability.38 

 

                                                 
37RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 43-69 
38Tamtéž, s. 43-69 
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3.7 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná  

Podnik potřebuje pro své podnikání aktiva v určité velikosti a struktuře včetně 

odpovídajících rezerv. Aktiva, nezbytná pro podnikání, se označují jako aktiva 

provozně nutná (potřebná), ostatní aktiva se označují jako aktiva provozně nenutná 

(nepotřebná). U většiny oceňovacích metod, pokud je to jen trochu možné, by mělo 

dojít k rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná. Stejně tak by mělo dojít k vyřazení 

výnosů a nákladů souvisejících s provozně nepotřebnými aktivy. 39 

 

Členění majetku se určuje z důvodu, že část majetku není vůbec využívána a neplynou 

z něj žádné, nebo jenom minimální příjmy. Dále je potřeba vyloučit aktiva, 

nesouvisející s provozem, která přinášejí určité příjmy, z důvodu odlišnosti rizik 

spojených s těmito příjmy od rizika hlavního provozu podniku. Posledním důvodem je 

průběh ocenění provozně potřebných a nepotřebných aktiv pomocí rozdílných 

oceňovacích metod.40 

 

Do provozně nepotřebných aktiv mohou patřit nemovitosti, které neslouží základnímu 

účelu podniku, pohledávky nesouvisející s hlavní činností podniku, majetek, který patří 

mezi potřebný, ale podnik jím disponuje v nadbytečném množství, nepotřebné zásoby, 

nepotřebný dlouhodobý i krátkodobý majetek, atd.41 

3.7.1 Provozně nutný investovaný kapitál 

Po rozčlenění aktiv na provozně potřebná a nepotřebná by měl být stanoven kapitál 

investovaný do provozně potřebných aktiv za minulé roky. Provozně nutný investovaný 

kapitál je stanoven z účetní rozvahy pomocí bilanční sumy, která je upravena ve dvou 

směrech. Aktiva, považována za provozně nepotřebná, jsou vyřazena a stanovení 

čistého pracovního kapitálu, kterého dosáhneme snížením oběžných aktiv o závazky, u 

kterých nejsme schopni přímo vyčíslit jejich náklady42 

 

                                                 
39MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

118-122 
40Tamtéž, s. 118-122 
41Tamtéž, s. 118-122 
42Tamtéž, s. 122-123 
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Součtem provozně potřebného dlouhodobého majetku a provozně čistého pracovního 

kapitálu určíme provozně nutný investovaný kapitál.43 

3.7.2 Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Z výsledku hospodaření je potřeba vyloučit náklady a výnosy spojené s provozně 

nepotřebnými aktivy. Naopak je potřeba k výsledku hospodaření přičíst finanční výnosy 

a náklady související s provozně potřebnými aktivy. Nejvýhodnější pro stanovení 

korigovaného provozního výsledku hospodaření je vycházet přímo z provozního 

výsledku hospodaření, protože tento výsledek hospodaření již nezahrnuje mimořádný 

výsledek hospodaření. 44 

 

Prognózované hodnoty korigovaného provozního výsledku hospodaření jsou 

východiskem pro řadu oceňovacích metod.45 

3.8 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Generátory hodnoty vyjadřují soubor několika základních podnikohospodářských 

veličin, jejichž souhrn určuje hodnotu podniku. Již zmiňované generátory hodnoty se 

odvozují podle zvolené metody ocenění podniku. Nejčastěji jde o metodu 

diskontovaných peněžních toků. V tomto případě se podle M. Maříka pracuje 

s následujícími generátory hodnoty: 

 tržby (obrat) a jejich růst, 

 marže korigovaného provozního zisku, 

 investice do pracovního kapitálu, 

 investice do dlouhodobého provozně nutného majetku, 

 diskontní míra, 

 způsob financování, 

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

existence podniku). 46 

                                                 
43MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

122-123 
44Tamtéž, s. 123-125 
45Tamtéž, s. 123-125 
46Tamtéž, s. 125-126 
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3.8.1 Tržby 

Výsledkem strategické analýzy by měla být predikce budoucích tržeb. Tyto výsledky 

však nemusí být definitivní, tato prognóza může být omezena kapacitními možnostmi, 

nejedná se ale o rozhodující prvek, jde jen o možnou omezující podmínku.47 

3.8.2 Provozní zisková marže 

Dalším významným pojmem pro výsledné ocenění je provozní zisková marže, která je 

definována jako poměr korigovaného provozního výsledku hospodaření před daněmi a 

tržeb. Z praktických důvodů je lepší pro výpočet použít korigovaný provozní výsledek 

hospodaření před odpočete odpisů, protože odpisy je vhodné zpracovávat spíš až 

v souvislosti s investicemi do dlouhodobého majetku.48 

 

Nejvhodnějším postupem podle M. Maříka je zpracovat dvě nezávislé prognózy ziskové 

marže nazvané prognóza shora a prognóza zdola, a v průběhu analýzy obě prognózy 

slaďovat.49 

 

Prognóza ziskové marže shora  

Jedná se o základní přístup prognózy provozní ziskové marže, která vychází z minulosti 

a následně navazuje zdůvodněný vývoj budoucnosti. Při výpočtu postupujeme 

následovně. Nejprve vypočítáme korigovaný provozní výsledek hospodaření před daní 

za minulé roky a určíme z něho odvozenou ziskovou marži v procentním vyjádření. 

Dále minulou ziskovou marži a faktory na ni působící podrobíme analýze v souladu 

s konkurenční pozicí podniku. V dalším kroku pomocí analýzy odhadneme, jak budou 

do budoucnosti působit hlavní faktory ovlivňující ziskovou marži, pomocí odhadu 

určíme procentní vyjádření budoucích hodnot ziskové marže. Na závěr pomocí součinu 

dříve neprognózovaných tržeb a odhadnuté ziskové marže dopočítáme korigovaný 

provozní výsledek hospodaření.50 

 

 

                                                 
47MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

126 
48Tamtéž, s. 127 
49Tamtéž, s. 127 
50Tamtéž, s. 127-128 
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Prognóza ziskové marže zdola 

Postup prognózy zdola je následující. V první řadě stanovíme prognózu hlavních 

provozních nákladových položek (např.: náklady na prodané zboží, výkonová spotřeba, 

osobní náklady). Následně je predikce doplněna o méně významné provozní nákladové 

a popřípadě i výnosové položky. Dále pomocí rozdílu provozních výnosů a nákladů 

dopočítáme korigovaný provozní zisk. Posledním krokem z vypočítaného zisku a tržeb 

můžeme dopočítat ziskovou marži.51 

3.8.3 Pracovní kapitál 

Pro účely ocenění podniku pracovní kapitál obsahuje dvě základní modifikace: 

 od oběžných aktiv se odečítá neúročený cizí kapitál, 

 započítáváme všechny veličiny jen v takové výši, jako vyžaduje základní činnost 

podniku.52 

 

Oceňovatel by měl zvládnout určit náročnost růstu výkonů podniku na pracovní kapitál. 

Především zásoby, pohledávky a krátkodobé závazky by neměli být plánovány 

odhadem podle minulých temp růstu. Provozně nutný krátkodobý finanční majetek 

obvykle vyjadřuje absolutní hodnoty zjištěné buď odhadem, nebo dopočtené ze 

stanoveného limitu likvidity. U této položky nemá význam zjišťovat vazbu na objem 

výkonů. Položky časového rozlišení je možné buď odhadnout opět přímo v absolutní 

hodnotě, nebo je ponechat ve stejné výši, jakou mají k datu ocenění. Postup analýzy a 

plánování položek pracovního kapitálu je následující:53 

 

1. analyzujeme náročnost výkonů na jednotlivé složky pracovního kapitálu v minulých 

letech. Nejprve vyloučíme provozně nepotřebný majetek, poté je potřeba určit vazbu 

mezi výkony a složkami pracovního kapitálu. Nejvýhodnějším postupem je ukazatel 

doby obratu, 

2. snažíme se zjistit hlavní faktory, které ovlivňují vývoj, 

faktory, ovlivňující obrátkovost u zásob, jsou např. tyto: 

 nákupní politika, 

                                                 
51MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

128-129 
52Tamtéž, s. 132-133 
53Tamtéž, s. 133-135 
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 dodavatelské cykly, 

 úroveň minimálních zásob, 

 způsob doplňování zásob, 

 rozhodnutí o rozšiřování sortimentu atd., 

u pohledávek se může jednat o tyto faktory: 

 rostoucí konkurence může vyvíjet tlak na poskytování výhodnějších obchodních 

úvěrů, a tím růst doby obratu pohledávek, 

 vyjednávací pozice oceňovaného podniku vůči odběratelům, 

 zavedení účinného řízení a vymáhání pohledávek ze strany oceňovaného podniku 

atd., 

obchodní závazky mohou ovlivnit faktory: 

 vyjednávací pozice vůči dodavatelům, 

 snaha využít skonta za včasnou platbu nebo získat jiné výhody může vést ke 

snižování doby splatnosti závazků atd., 

3. určíme působení zjištěných faktorů do budoucnosti a v závislosti na tom odhadneme 

vývoj náročnosti výkonů na položky pracovního kapitálu v budoucnosti.54 

 

Pomocí předchozích analytických propočtů plynou následující závěry: 

 predikce absolutní velikosti jednotlivých položek tvořících pracovní kapitál, 

 absolutní velikosti pracovního kapitálu v minulosti i budoucnosti, 

 koeficient náročnosti růstu tržeb na pracovní kapitál vypočítaný jako podíl změn 

pracovního kapitálu a tržeb.55 

3.8.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Jedná se pouze o investice do provozně nutného dlouhodobého majetku. V tomto 

případě se za nejvhodnější způsob považuje analýza minulosti. Jsou-li známi tendence 

v technickém vývoji a cenách z delší časové řady, můžeme vyvodit závislost 

investičního majetku na výkonech. Prognóza investiční náročnosti vychází ze 

vztahu analýzy využití provozně nutného dlouhodobého majetku a tržeb.56 

                                                 
54MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

133-135 
55Tamtéž, s. 136 
56Tamtéž, s. 136-137 



28 

 

 

Globální přístup je vhodný v případech, kdy investice do dlouhodobého majetku mají 

do značné míry průběžný charakter. Vycházíme z analýzy využití provozně nutného 

dlouhodobého majetku ve vztahu k tržbám. Koeficient náročnosti tržeb na investice 

brutto je vyjádřen podílem investic brutto do provozně nutného dlouhodobého majetku 

a tržeb. V případě prognózy budoucích tržeb, můžeme odhadnout potřebné přírůstky 

provozně nutného dlouhodobého majetku, nebo získat alespoň určitou srovnávací 

hranici pro posouzení přiměřenosti neprognózovaných investic. 57 

3.8.5 Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu 

Rentabilitu investovaného kapitálu z korigovaného provozního zisku můžeme rozložit 

na ziskovou marži a obrátkovost provozně nutného investovaného kapitálu.58 

3.8.6 Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty 

Předběžný odhad hodnoty podniku můžeme stanovit pomocí generátorů hodnoty. 

Výnosovou hodnotu podniku můžeme odhadnout pomocí následujícího vzorce: 

 

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

𝑖𝑘 − 𝑔
59 

 

kde: X – velikost tržeb za zboží a vlastní výrobky 

 g – tempo růstu tržeb 

 rZPx – provozní zisková marže propočtená z korigovaného výsledku hospodaření 

 d – sazba daně z korigovaného výsledku hospodaření 

 kWC – koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu 

 kDMn – koeficient náročnosti růstu tržeb na růstu dlouhodobého majetku 

 t – rok 

 ik – odhadovaná diskontní míra60 

                                                 
57MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

137 
58Tamtéž, s. 138-139 
59Tamtéž, s. 147 
60Tamtéž, s. 147 
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3.9 Sestavení finančního plánu 

Při ocenění podniku některou výnosovou metodou je potřeba pro oceňovaný podnik 

sestavit kompletní finanční plán, který se skládá z plánované výsledovky, rozvahy a 

výkazu peněžních toků. 61 

 

S největší pravděpodobností bude oceňovatel sestavovat plán pomocí konzultace 

s vedením oceňovaného podniku. Oceňovatel sice vychází z podkladů oceňovaného 

podniku včetně jeho podnikatelských plánů, za konečnou verzi ale odpovídá on sám.62 

 

Z již zmíněné prognózy generátorů hodnoty máme naplánované stěžejní položky 

hlavního provozu podniku, které ovlivňují jeho hodnotu. Sestavení finančního plánu 

tedy ovlivňují následující položky: 

 tržby z prodeje hlavních produktů podniku, 

 zisková marže a z ní zjištěný provozní zisk, 

 plánovaná výše zásob, závazků a pohledávek, 

 výchozí prognóza investic do dlouhodobého majetku.63 

 

Hlavní položky tvoří kostru finančního plánu, je potřeba tyto položky doplnit o plán 

financování, tedy o předpokládané splátky úvěrů, přijímaní nových úvěrů, eventuálně 

potřebné navýšení vlastního kapitálu, dále o výplaty dividend nebo podílů na zisku, 

formální dopočty, nebo také o položky nesouvisející s hlavním provozem podniku, aby 

mohl oceňovatel sestavit kompletní výsledovku, rozvahu a výkaz peněžních toků.64  

                                                 
61MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

149 
62Tamtéž, s. 150 
63Tamtéž, s. 150 
64Tamtéž, s. 150-151 
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Obr. 1: Postup sestavování finančního plánu (Zdroj: MAŘÍK, M. a kol. Metody 

oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 152)  
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3.10 Ocenění na základě analýzy výnosů 

Tyto metody ocenění podniku vychází z poznatku, že hodnota statku je určena 

očekávanými výnosy pro jeho držitele. Konkrétně jde o peněžní příjmy plynoucí 

z oceňovaného statku jeho držiteli.  

Existují následující základní výnosové metody: 

 metoda diskontovaného peněžního toku (DCF), 

 metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

 metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA), 

 metody kombinované (korigované), jedná se o kombinaci výnosového ocenění a 

majetkového ocenění. 65 

3.10.1 Metoda diskontovaného cash flow 

Metoda diskontovaného cash flow je považována za základní výnosovou metodu. 

Peněžní toky představují reálný příjem, a proto přesně vystihují teoretickou definici 

hodnoty. Metoda diskontovaného cash flow se člení na tři základní techniky výpočtu. 

Jednotlivé metody se liší postupem ke stanovení hodnoty vlastního kapitálu. Konečné 

výsledky by se přes odlišnosti při postupu výpočtu neměly lišit.66 

 

Metoda DCF entity (Entity approach) 

Entity v tomto případě označuje podnik jako celek. Výpočet výsledné hodnoty se 

provádí ve dvou krocích. Diskontováním peněžní toků, které jsou k dispozici 

vlastníkům i věřitelům, získáme hodnotu podniku jako celku (tzv. hodnota brutto). 

Odečtením hodnoty cizího kapitálu ke dni ocenění od brutto hodnoty ve druhém kroku 

získáme hodnotu vlastního kapitálu (tzv. hodnota netto).67 

 

Metoda DCF equity (Equity approach) 

Metoda equity vychází z peněžních toků vlastníků podniku. Diskontováním těchto 

peněžních toků určíme přímo hodnotu vlastního kapitálu (tzv. hodnota netto). 68 

 

                                                 
65MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

163 
66Tamtéž, s. 164-165 
67Tamtéž, s. 165 
68Tamtéž, s. 165 
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Metoda DCF APV (Adjusted present value) 

V rámci této metody je výpočet prováděn pomocí dvou kroků stejně jako u metody 

DCF entity. Nejprve se zjišťuje hodnota podniku jako celku (tzv. hodnota brutto). 

V tomto případě se určuje jako součet hodnoty podniku za předpokladu nulového 

zadlužení a současné hodnoty daňových úspor z úroků. Dalším krokem je odečtení 

cizího kapitálu a zjištění výsledné hodnoty netto.69 

 

V praktické části této práce byla hodnota netto stanovena pomocí metody DCF entity, a 

proto je následně podrobněji rozebrána pouze tato metoda. 

3.10.2 Peněžní toky pro metodu DCF entity 

Pro potřeby oceňování nestačí prognózy cash flow v běžném finančním plánu, musíme 

určit, kolik peněz je možné vzít z podniku, aby nebyl narušen jeho předpokládaný 

vývoj. Základem je volný peněžní to tzv. volný cash flow, který získáme odečtením 

investic, které jsou podmínkou dosažení určité výše peněžních toků v budoucnosti od 

provozního peněžního toku. DCF vyjadřuje obecnější pojem, proto se u metody DCF 

entity někdy používá označení FCFF – peněžní toky do firmy (Free cash flow to firm)70 

 

Tab. 1: Výpočet volného peněžního toku (Zdroj: vlastní zpracování podle MAŘÍK, M. a 

kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 170) 

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

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

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

4. + Odpisy 

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

6. = Předběžný peněžní tok z provozu 

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

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

9. = Volný peněžní tok (FCF) 

 

                                                 
69MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

165 
70Tamtéž, s. 170 
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Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Při výpočtu free cash flow se vychází z korigovaného provozního výsledku hospodaření 

před daněmi, který není totožný s výsledkem hospodaření ve výkazu zisku a ztráty. Pro 

korigovaný výsledek hospodaření by měly platit následující obecné zásady. Neměly by 

být odpočítány náklady na cizí kapitál, a to proto, abychom dostali zisk a cash flow, 

které je k dispozici jak pro vlastníky, tak pro věřitele. Neměl by obsahovat žádné 

jednorázové položky, které se nebudou pravidelně opakovat, protože hodnotu podniku 

tvoří jen výsledky hospodaření trvalého charakteru. A také by neměl obsahovat žádné 

výnosy a náklady související s majetkem provozně nenutným, který jsme již 

v předchozích krocích vyřadili z provozně nutného investovaného kapitálu.71 

 

Investice pro výpočet FCFF 

Při výpočtu peněžního toku do firmy bereme v úvahu pouze investice, které slibují 

kladnou čistou současnou hodnotu tzv. investice netto. Investice netto vyjadřuje pouze 

hodnotu investice rozšiřovací, kdežto investice brutto vyjadřuje veškeré investiční 

výdaje bez ohledu na to, jde-li o náhradu stávajícího majetku, nebo zda se jedná o 

investici rozšiřovací. Do výše odpisů se velikost investic označuje jako obnovu, 

zbývající část se značí jako investice rozšiřovací. Investici brutto se tedy rovná součtu 

odpisů a investic netto.72 

 

Pokud se v daném roce investuje méně, než jsou roční odpisy, můžou mít investice 

netto zápornou hodnotu. Potřebné investice pro výpočet FCF zjistíme z velikosti 

provozně nutného investovaného kapitálu v jednotlivých letech pomocí vztahů: 

 

𝐼𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1
73 

𝐼𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑡 = 𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1 + 𝑂𝑡
74 

 

                                                 
71MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 
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72Tamtéž, s. 174-175 
73Tamtéž, s. 175 
74Tamtéž, s. 175 
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kde: Inetto t, Ibrutto t - investice do provozně nutného investovaného kapitálu (tj. do 

dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu dohromady) 

v roce t 

 Kt - provozně nutný investovaný kapitál ke konci roku t 

 Ot - odpisy v roce t75 

3.10.3 Technika výpočtu hodnoty podniku 

Jde o všechny postupy přetváření vstupních údajů o free cash flow na výsledný odhad 

výnosové hodnoty podniku. Metoda DCF entity probíhá ve dvou krocích: 

1. stanovení celkové hodnoty podniku, kterou rozumíme výnosovou hodnotu 

investovaného kapitálu. Celkovou hodnotu získáme diskontováním peněžních toků 

plynoucích z hlavního provozu podniku. 

2. Výpočet výnosové hodnoty vlastního kapitálu, kterou získáme snížením celkové 

hodnoty provozu podniku o hodnotu úročených dluhů k datu ocenění. K provozní 

hodnotě vlastního kapitálu je následně přičtena hodnota neprovozních aktiv.76 

 

Hodnotu podniku jako celku (Hb) lze stanovit pomocí vzorce: 

 

𝐻𝑏 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑖𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

77 

 

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

 ik – kalkulovaná úroková míra (tj. diskontní míra) 

 n – počet let předpokládané existence podniku78 

 

Provozně nutný investovaný kapitál určíme jako součet provozně nutného 

dlouhodobého majetku a provozně nutného upraveného pracovního kapitálu. Provozně 

nutný upravený pracovní kapitál stanovíme jako provozně nutná oběžná aktiva, ke 

kterým přičteme provozně nutné časové rozlišení aktivní a odečteme neúročené závazky 

                                                 
75MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

175 
76Tamtéž, s. 177 
77Tamtéž, s. 178 
78Tamtéž, s. 178 
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(krátkodobé) vztahující se k provozním oběžným aktivům s pasivním časovým 

rozlišením provozní povahy.79 

 

Při ocenění podniku většinou předpokládáme, že podnik bude existovat nekonečně 

dlouho. Protože pro tak dlouhé období je nemožné plánovat peněžní toky, použijeme 

pro výpočet standardní dvoufázovou metodu.80 

 

Dvoufázová metoda 

Předpokladem dvoufázové metody je jednoduchá představa rozdělení budoucího období 

na dvě fáze. Období, za které je oceňovatel schopen vypracovat prognózu free cash flow 

pro jednotlivá léta, představuje první fáze. Období od konce první fáze do nekonečna 

představuje druhá fáze tzv. pokračující hodnota.81 

 

Podle dvoufázové metody se hodnota podniku vypočte jako: 

 

𝐻𝑏 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑖𝑘)𝑡

𝑇

𝑡=1

+
𝑃𝐻

(1 + 𝑖𝑘)𝑇
82 

 

 kde:  T – délka první fáze v letech 

 PH – pokračující hodnota 

 Ik – kalkulovaná úroková míra na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu83 

 

Výpočet pokračující hodnoty 

V případě, že máme k dispozici časové období více než 50 let, nemusíme s pokračující 

hodnotou počítat. To se ale běžně moc nestává a proto jsou možná dvě následující 

řešení.84 

 

                                                 
79MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

169 
80Tamtéž, s. 178 
81Tamtéž, s. 178 
82Tamtéž, s. 178 
83Tamtéž, s. 178 
84Tamtéž, s. 183 
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Gordonův vzorec 

Prognóza jednotlivých let se sestavuje pro omezený počet let (obvykle v rozpětí 4 až 14 

let). Ve druhé fáze se předpokládá stabilní a trvalý růst free cash flow. Pokračující 

hodnota, představující současnou hodnotu této nekonečné rostoucí časové řady 

peněžních toků ve druhé fázi, lze stanovit pomocí Gordonova vzorce.85 

 

𝑃𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑢𝑗í𝑐í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 𝑇 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1

𝑖𝑘 − 𝑔
86 

 

kde:  T – poslední rok prognózovaného období 

 ik – průměrné náklady kapitálu = kalkulovaná úroková míra 

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

do nekonečna 

 FCFF – volný peněžní tok do firmy 

 

Vzorec platí, pouze když splní podmínku ik > g.87 

 

Vzorec založený na faktorech tvorby hodnoty (parametrický vzorec) 

Tento vzorec bere v úvahu dva základní generátory hodnoty, těmi jsou tempo růstu 

korigovaných provozních výsledků hospodaření a očekávaná rentabilita čistých 

investic.88 

 

𝑃𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑢𝑗í𝑐í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 =
𝐾𝑃𝑉𝐻𝑇+1 ∗ (1 −

𝑔
𝑟𝐼

)

𝑖𝑘 − 𝑔
89 

 

                                                 
85MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

183 
86Tamtéž, s. 183 
87Tamtéž, s. 183 
88Tamtéž, s. 186 
89Tamtéž, s. 187 
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kde:  KPVHT+1 – korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravených daních 

v prvním roce po uplynutí období prognózy 

 ik – kalkulovaná úroková míra 

 rI – rentabilita čistých investic 

 g – předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během celé druhé fáze90 

3.10.4 Diskontní míra pro metodu DCF 

Podle toho, jakou zvolíme variantu metody DCF, stanovíme konkrétní postup pro 

stanovení diskontní míry. V rámci DCF entity se diskontní míra stanoví na úrovni 

průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC). Náklady kapitálu zde představují 

příjmy (náklady ušlé příležitosti), které očekávají investoři ze svých investic do podniku 

s odpovídajícím rizikem.91 

  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑛𝐶𝐾(1 − 𝑑)
𝐶𝐾

𝐾
+ 𝑛𝑉𝐾(𝑍)

𝑉𝐾

𝐾
92 

 

kde: nCK – očekávaná výnosnost do doby splatnosti u cizího kapitálu vloženého do 

podniku (náklady na cizí kapitál) 

 d – sazba daně z příjmu platná pro oceňovaný subjekt  

 CK – tržní hodnota cizího kapitálu vloženého do podniku  

 nVK(Z) – očekávaná výnosnost vlastního kapitálu oceňovaného podniku (náklady na 

vlastní kapitál) při dané úrovni zadlužení podniku 

 VK – tržní hodnota vlastního kapitálu 

 K – celková tržní hodnota investovaného kapitálu, K = VK + CK93 

 

Postup pro výpočet nákladů celkového kapitálu lze rozdělit do čtyř kroků: 

 stanovení vah jednotlivých složek kapitálu, 

 stanovení nákladů na cizí kapitál, 

 stanovení nákladů na vlastní kapitál, 

 výpočet průměrných vážených nákladů na kapitál. 94 

                                                 
90MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

183-187 
91Tamtéž, s. 206 
92Tamtéž, s. 207 
93Tamtéž, s. 207 
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WACC – 1. krok: váhy jednotlivých složek kapitálu 

V prvním kroku se určují váhy jednotlivých složek kapitálu na celkovém investovaném 

kapitálu, které jsou zjišťovány na základě tržních a nikoliv účetních hodnot. Někdy se 

setkáme s názorem, že můžeme použít i účetní hodnoty. Jedná se například o situaci, 

kdy je účetní hodnota spolehlivější, protože je relativně stabilní, nebo když má podnik 

pouze úvěry a jeho akcie nejsou obchodovány. Nicméně tržní a účetní hodnoty se 

mohou značně lišit. Pak se liší i kapitálová struktura a odhad průměrných vážených 

nákladů kapitálu. Použití tržních hodnot přináší problémy, které můžeme řešit cílovou 

strukturou kapitálu, nebo iteračními postupy.95 

 

Cílová struktura kapitálu 

Jde o odhad struktury kapitálu v tržních hodnotách pro budoucí období. Východiskem 

odhadu kapitálové struktury je analýza oceňovaného podniku, údaje z podobných 

společností, představy vedení podniku, atd. Součastná struktura je nejlépe stanovena, 

když známe tržní ceny jednotlivých složek kapitálu. Jde především o tržní hodnoty 

akcií, jelikož se očekává, že největší rozdíly budou mezi účetní a tržní hodnotou 

vlastního kapitálu. Když nejsou k dispozici tržní hodnoty cenných papírů, je účelné 

pomoci si alespoň odhadem. 96 

 

Iterační postu 

Tento způsob navazuje na cílovou strukturu kapitálu. Nejprve odhadneme výchozí 

strukturu, pomocí této struktury vypočítáme hodnotu podniku a z té pak zjistíme novou 

strukturu kapitálu. Postup se opakuje tak dlouho, dokud se výsledná struktura neustálí.97 

 

WACC – 2. krok: náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál se stanovují pomocí váženého průměru z efektivních úrokových 

sazeb, které společnost platí z nejrůznějších forem cizího kapitálu. Cizím kapitálem 

                                                                                                                                               
94MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

207 
95Tamtéž, s. 207-208 
96Tamtéž, s. 208-210 
97Tamtéž, s. 210-211 
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můžou být bankovní úvěry, finanční výpomoci, dodavatelské úvěry, leasing a všechny 

ostatní druhy úročeného cizího kapitálu.98 

 

WACC – 3. krok: náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou určeny výnosovým očekáváním příslušných investorů. 

Nejznámějším a nejzákladnějším modelem pro určování nákladů na vlastní kapitál je 

model CAPM. Výsledná hodnota se počítá následujícím způsobem: 

 

𝐸(𝑅𝐴) = 𝑟𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓] ∗ 𝛽𝐴
99 

 

kde:  E(RA) – střední očekávaná výnosnost cenného papíru A (především akcie) 

 rf – bezriziková výnosnost 

 [E(Rm) – rf] – prémie za tržní riziko 

 βA - koeficient beta cenného papíru A100 

 

Ze všech veličin, na kterých je závislá očekávaná výnosnost cenné papíru A, se pouze 

beta váže ke konkrétnímu podniku. Zjištěná očekávaná výnosnost je použita jako 

hledaný náklad vlastního kapitálu.101 

 

Beta vyjadřuje úrovně rizika jednotlivého cenného papíru k riziku kapitálového trhu 

jako celku. V situaci β = 1, je riziko a v důsledku toho i prémie za riziko dané akcie na 

úrovni průměru kapitálového trhu jako celku.102 

 

Míra rizika je velikost rozptylu očekávaných výnosů, respektive směrodatné odchylky 

těchto výnosů. Čím více se může skutečný výsledek lišit od očekávaného, tím je riziko 

větší. Riziko se člení na: 

 riziko obchodní a finanční, 

 riziko systematické a nesystematické.103 

                                                 
98FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe, s. 168-170 
99MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

216 
100Tamtéž, s. 215-216 
101Tamtéž, s. 216 
102Tamtéž, s. 217 
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Bezriziková úroková míra vyjadřuje výnosnost státních obligací s dobou splatnosti 

minimálně deset let. Obecně lze říci, že neexistují žádná zcela bezriziková aktiva, tedy 

aktiva, jejichž výnosnost by nebyla zatížena rizikem. Pro stanovení této hodnoty se 

podle A. Damodarana vychází z výnosnosti desetiletých státních obligací USA.104 

 

Riziková prémie trhu pomocí svojí výše vyjadřuje výnosové ocenění rizikovosti tržního 

portfolia.105 

 

Hodnotu koeficientu beta můžeme získat přepočtem průměrného koeficientu pro 

odvětví při nulovém zadlužení, který získáme od A. Damodarana. Přepočet průměrného 

koeficientu na konkrétní koeficient zadlužení oceňovaného podniku provádíme 

následujícím způsobem: 

 

𝛽𝑍 = 𝛽𝑁 ∗ (1 + (1 − 𝑑) ∗
𝐶𝐾

𝑉𝐾
)106 

 

kde:  βZ – beta vlastního kapitálu u zadlužené firmy 

 βN – beta vlastního kapitálu při nulovém zadlužení 

 d – sazba daně z příjmů 

 CK – cizí kapitál 

 VK – vlastní kapitál107  

                                                                                                                                               
103MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 

40-41 
104Tamtéž, s. 218 
105Tamtéž, s. 219 
106Tamtéž, s. 224 
107Tamtéž, s. 224 
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4. Analýza současného stavu 

4.1 Představení společnosti 

 „Choceňská mlékárna s. r. o. je ryze českou mlékárnou s více než osmdesátiletou 

tradicí výroby mléčných produktů. Profiluje se na trhu především v segmentu 

pomazánkových másel, smetanových pomazánek, smetanových jogurtů a tvarohů. 

V současnosti výroba zahrnuje řadu s obchodní značnou „Choceňská mlékárna 1928“ a 

výrobu pro privátní značky některých maloobchodních řetězců.“108  

4.1.1 Základní informace o společnosti 

Datum zápisu:  5. února 1992 

Obchodní firma:  Choceňská mlékárna, s. r. o. 

Sídlo:  Kollárova 481, okras Ústí nad Orlicí, PSČ 564 01  

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. Mlékárenství. 

Statutární orgán:  Ing. Jaroslav Krajník, den vzniku funkce: 12. prosince 2002 

 Bc. Jaroslav Krajník, den vzniku funkce: 26. srpna 2010 

Způsob jednání za společnost: společnost má dva jednatele, z nichž každý je oprávněn 

jednat jménem společnosti samostatně 

Společníci: Zemědělsko obchodní družstvo Zálší 

 Vklad: 1 050 000,- Kč 

 Splaceno: 100% 

 Obchodní podíl: 15%   

 ACCOM holding s. r. o. 

 Vklad: 5 950 000,- Kč 

 Splaceno: 100% 

 Obchodní podíl: 85% 

 Druh podílu: základní 

 Kmenový list: nebyl vydán 

Základní kapitál: 7 000 000,- Kč 

                                                 
108CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA. O společnosti. 
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4.1.2 Filozofie společnosti 

Nejvyšší možnou kvalitou pomazánkových másel, jogurtů a tvarohů ve spojení 

s jedinečností poskytovaných služeb dosáhneme spokojenosti všech našich 

zákazníků“109 

4.1.3 Distribuce  

V současné době lze produkty z portfolia Choceňské mlékárny zakoupit ve 

velkoobchodních a maloobchodních řetězcích. 

Maloobchod – Albert, Billa, Coop jednota, Coop terno, Globus, Kaufland, Konzum, 

Makro, Penny Market, Tempo, Tesco, Tuty. 

Velkoobchod – Accom czech, Alimpex, Hruška, Madeta, Mlékárna Olešnice. 

Kromě v běžných distribučních místech jsou veškeré výrobky Choceňské mlékárny 

k sehnání i v podnikové prodejně. Zákazníci si zde mohou také objednat speciální 

dárkové balíčky, sýrové dorty a další sýrové pohoštění. 

Choceňská mlékárna, s. r. o. vyráběla jogurty a tvarohy pro německou mlékárnu 

MEGGLE. Do Slovenské republiky vyváží pomazánková másla, smetanové jogurty a 

smetanové pomazánky prostřednictvím společnosti ACCOM Slovakia. Od záři 2004 

společnost produkuje pomazánková másla pro Německo, od roku 2005 exportují 

produkty do Polska, v roce 2010 začali s exportem produktů do Ruska a v roce 2014 

přibylo Maďarsko. 

4.1.4 Nabídka produktů 

Choceňská mlékárna, s. r. o. nabízí tradiční pomazánková, Jogurty různých příchutí, 

Snídaně, Sladké pomazánky, Smetanové pomazánky, Jemný tvaroh. Převážnou část 

produktů nabízí i v tzv. Gastru, které je výhodně pro odběratele, který využije velká 

balení. 

4.1.5 Certifikace  

Společnost v roce 2008 zavedla certifikaci systému kvality do standardu IFS se 

zařazením do nejvyššího stupně (tzv. Higher Level), což je jeden z nejvyšších 

potravinářských standardů. Pro tuto certifikaci se rozhodli z důvodu zpřísňujících se 

požadavků na kvalitu a bezpečnost potravin. Každoročně je externím auditem 

prověřována platnost certifikátu. Tento certifikát nahrazuje a rozšiřuje všechny doposud 

                                                 
109CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA. O společnosti. 
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získané certifikace jakosti (BRC, ISO 9001, HACCP, DS 3027). Standard IFS je 

celosvětové uznávaný a akceptuje jej většina obchodních řetězců jako záruku kvalitní a 

bezpečné výroby potravin. V roce 2015 dosáhla společnost úspěšnost 98,6%.  

4.2 Strategická analýza 

Strategická analýza zahrnuje jednotlivé dílčí analýzy, které mají vliv na výslednou 

obchodní strategii společnosti. Nejčastěji využívané dílčí analýzy jsou metoda PEST, 

Porterův model pěti sil a model 7S. Analýza probíhá na úrovni mikroekonomické i 

makroekonomické.  

4.2.1 PEST analýza 

Politické a legislativní prostředí 

Legislativa má na analyzovanou společnost značný vliv. Např. v roce 2014 musela 

společnost kvůli legislativě přejmenovat své produkty, což mělo velký dopad na hlavní 

výrobní program. Jednalo se o spor mezi ČR a EU o název a slovo „máslo“, který ČR 

prohrála. Přebalení více jak 30-ti druhů produktů bylo nejen velice nákladné, ale také 

značně složité na organizaci. Další velký zásah do českého mlékárenského trhu bylo 

uvalení evropského embarga na dovoz potravin do Ruska. Způsobovalo to nepřímý 

dopad na společnost, i přes to, že do Ruska neexportovala. Důsledek embarga je 

v přesycení trhu mléčnými výrobky nejen výrobků z ČR, ale hlavně výrobců z okolních 

zemí. Od dubna 2014 docházelo k postupnému stálému snižování výkupních cen 

surového mléka, toto snižování nadále pokračovalo i v roce 2015. Tato skutečnost se 

pozitivně promítla do celkové výše hospodaření společnosti. K 1. 5. 2015 došlo ke 

zrušení mléčných kvót, které významně redukovaly a omezovaly produkci mléka 

v Evropě. Uvolnění těchto kvót vedlo k postupnému navýšení produkce mléka nejen 

v ČR, ale významně i u sousedních států jako je Německo, Polsko atd. (v ČR došlo 

k navýšení produkce o cca 5%). Společnost se musí řídit podle právních norem, jejich 

rozsah pro mlékárenský průmysl je značný. Českým právním normám jsou však 

nadřazená nařízení Evropské komise, Evropského parlamentu nebo Rady. 
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Ekonomické prostředí 

Z hlediska zemědělské prvovýroby je odvětví výroby mléka jedním z pilířů českého 

zemědělství. Ekonomické prostředí ovlivňuje hrubý domácí produkt. HDP slouží pro 

stanovení výkonnosti ekonomiky. Jde o ukazatel shrnující nové vytvořené hodnoty, 

které slouží k odhadu ekonomického rozvoje země. V období analyzovaných let HDP 

v ČR roste (viz následující tabulka). Jediný mírný pokles byl zaznamenán v letech 2012 

a 2013. Tyto hodnoty byly největší měrou ovlivněny poklesem výdajů českých 

domácností na konečnou spotřebu. Na nižším tempu a stagnaci se podepsal útlum 

domácí poptávky. 

 

Tab. 2: Vývoj HDP v České republice (Zdroj: vlastní zpracování podle 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Makroekonomická predikce.) 

  
Skutečnost 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HDP (mld. Kč) 3 954 4 023 4 060 4 098 4 314 4 555 

Růst HDP (v %, s.c.) 2,3 2,0 -0,8 -0,5 2,7 4,5 

  
Prognóza 

   2016 2017 2018 

   Růst HDP (v %, s.c.) 2,5 2,6 2,4 

    

Dalším vlivem na ekonomiku působí inflace. Vysoká úroveň inflace vede ke snížení 

poptávky, což způsobí celkové snížení odbytu a tedy i reálného produktu. Vývoj inflace 

v České republice má kolísavý průběh. Vývoj spotřebitelské ceny ovlivnil růst cen 

zejména v oddíle potravin a nealkoholických nápojů. V roce 2012 došlo k navýšení 

průměrné míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen na 3,3%. 

Rozhodujícím vlivem na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen byl růst 

cen v oddílech potraviny, nealkoholické nápoje, voda, energie a paliva. Od tohoto roku 

docházelo ke snižování spotřebitelských cen.110  

 

 

 

 

                                                 
110KURZY. Inflace  - 2017, míra inflace a její vývoj v ČR. 



45 

 

Tab. 3: Vývoj inflace (Zdroj: vlastní zpracování podle MINISTERSTVO FINANCÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY. Makroekonomická predikce.) 

  
Skutečnost 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměrná míra inflace 

(v %) 
1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 

  
Prognóza 

   2016 2017 2018 

   Průměrná míra inflace 

(v %) 
0,7 2,0 1,6 

    

V tabulce č. 4 jsou uvedené průměrné ceny za litr mléka v České republice a stále se 

navyšující množství nákupu. 

 

Tab. 4: Vývoj ceny mléka a jeho nákup v České republice (Zdroj: vlastní zpracování 

podle MATERNA, T. Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky.) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prům. cena Kč/l 7,42 8,26 7,67 8,5 9,37 7,66 

Nákup mléka tis. l 2 251 437 2 303 899 2 381 826 2 319 502 2 350 676 2 434 656 

 

Úrokové sazby 

Dalším důležitým faktorem je vývoj úrokových sazeb. Společnost aktuálně čerpá 

krátkodobé i dlouhodobé úvěry od společnosti ČSOB. Analyzovaná společnost má od 

již zmíněné banky nastavené úrokové sazby pomocí sazeb PRIBOR a konkrétních 

fixních sazeb. Sazby PRIBORu mají klesající trend, predikce je tedy příznivá i pro 

čerpání úvěrů v budoucnu. 

 

Tab. 5: Vývoj a prognóza tříměsíční a šestiměsíční PRIBOR sazby (Zdroj: vlastní 

zpracování podle ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Sazby PRIBOR na www stránkách 

ČNB.) 

  

Skutečnost 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIBOR 3M v % p. a.  

(k 31. 12. daného roku) 
1,22 1,17 0,50 0,38 0,34 0,29 

PRIBOR 6M v % p. a.  

(k 31. 12. daného roku) 
1,56 1,45 0,67 0,48 0,41 0,37 

  

Prognóza 

    2016 2017 
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PRIBOR 3M v % p. a.  

(k 31. 12. daného roku) 0,28 0,28 

    PRIBOR 6M v % p. a.  

(k 31. 12. daného roku) 0,35 0,35 

     

Sociální prostředí 

Choceňská mlékárna je společnost s již dlouholetou tradicí a proto se dostala do 

podvědomí zákazníků svou kvalitou i reklamou. Mléko svým obsahem plnohodnotných 

bílkovin, minerálních látek a vitamínů představuje základní a nenahraditelnou složku 

racionální lidské výživy. Proto se není potřeba obávat, že by zákazníci přestali mít o 

toto odvětví zájem, nebo že by produkty nahradili. Jelikož mléko je běžnou součástí 

potravy, není známa žádna etika, nebo náboženství, které by konzumaci mléka 

zakazovalo. 

 

Technologické prostředí 

Společnost rozvíjí výrobní i obchodní činnosti v souladu s principy ochrany životního 

prostředí. Technologickými inovacemi trvale snižuje energetickou náročnost výroby. 

Společnost se zapojila do systému třídění odpadu společnosti EKO-KOM, a. s. Částečně 

do této části zapadá i ekologická legislativa, rozhodujícím předpisem je Zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 

188/2004 Sb. Dále společnost investuje hlavně do modernizace a bezpečnosti chlazení a 

pořízení bezpečného uskladnění chemických látek. 

4.2.2 Porterův model pěti sil 

Stávající konkurenti 

Nejvýznamnějším konkurentem Choceňské mlékárny, s. r. o. je OLMA, a. s. Tato 

společnost působí v oblasti Olomoucka a má bohatou tradici. Snaží se už od 

prvopočátku využívat zahraniční technologie. Jedná se ale o konsolidovanou společnost, 

proto není nejvýhodnější s touto společností porovnávat analyzovanou společnost. Také 

Madeta, a. s. se snaží svými výrobky konkurovat společnosti. Jedná se tedy o největšího 

konkurenta Choceňské mlékárny, s. r. o. Dále je to Hollandia, s. r. o., která analyzované 

společnosti konkuruje převážně ve výrobě jogurtů.  
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Tab. 6: Aktiva a tržby největších konkurentů Choceňské mlékárny, s. r. o. (Zdroj: 

vlastní zpracování na základě výkazů společností) 

Rok 2015 (v tis. Kč) Hodnota aktiv (netto) Tržby 

OLMA, a. s. 119 925 730 40 308 390 

Madeta, a. s. 2 262 932 5 571 905 

Hollandia, s.r.o. 248 922 757 710 

 

Choceňská mlékárna, s. r. o. využívá fokus strategii, pro kterou je typické, že společnost 

se soustřeďuje na získání výhody nízkých nákladů ne na diferenciaci v některém úzkém 

segmentu daného odvětví. Stav výroby, obchodu, ekonomiky a předpoklady pro další 

posílení pozic analyzované společnosti, je dobrým předpokladem pro úspěch 

v konkurenčním boji na maloobchodním trhu s mléčnými výrobky pro nadcházející 

období.  

 

Potenciální konkurenti 

Potenciálním konkurentem by se mohla stát společnost Polabské mlékárny, a. s., které 

vyrábí své výrobky pod značkou MILKO. V současné době přišli na trh s Řeckým 

jogurtem různých příchutí, o který je relativně velký zájem, pokud by tento zájem 

přetrvával i nadále, nebo by došlo k jeho zvýšení, mohlo by to analyzovanou společnost 

ovlivnit.  

 

Vliv dodavatelů 

Z hlediska zemědělské prvovýroby je odvětví chovu skotu a tedy i výroba mléka jedním 

z pilířů českého zemědělství. Stále více zemědělských podniků se specializuje na 

výrobu mléka, včetně nemalých investic do modernizace, využívání nejnovějších 

poznatků a zavádění podmínek pro chov dojnic a výrobu mléka naprosto srovnatelných, 

v mnoha případech však díky koncentraci i efektivnějších než v některých zemích EU. 

Z důvodu stále narůstajícího zájmu o výrobu mléka a tím i nárůstu potenciálních 

dodavatelů, je dodavatelská síla spíše malá. 

 

Vliv kupujících 

Mléko potažmo mléčné výrobky představují základní složku lidské výživy. Proto 

jedinou významnější hrozbou vysokého vlivu kupujících je pro společnost odchod 
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odběratelů ke konkurenci. Choceňská mlékárna si zakládá na kvalitě výroby a také má 

snahu o diferenciaci svých produktů, aby si své stálé zákazníky udržela a také aby 

přilákala nové zákazníky.  

 

Substituty 

V mlékárenském odvětví je mnoho substitutů. Každá společnost vyrábí své produkty 

jinak. Je možné vyrobit spoustu příchutí daných produktů. Proto funkci substitutů 

ovlivňuje i chuť a požadavky zákazníků. Společnost má snahu svým odběratelům 

poskytnou kvalitní produkty a nabízet různé výhody, aby si udržela stávající zákazníky 

a pokud možno přilákala zákazníky potenciální.  

4.2.3 „7S“ 

Strategie 

Cílem společnosti je být leaderem na trhu pomazánkového másla, udržet vynikající 

kvalitu a tradici výrobků. Společnost plánuje zvýšit jejich export. 

 

Struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Organizační struktura Choceňské mlékárny, s. r. o. (Zdroj: vlastní zpracování 

podle dat Choceňské mlékárny, s. r. o.) 
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Systémy 

Společnost využívá svůj vlastní vnitřní informační systém vytvořený podle vlastních 

potřeb. Zjednodušuje veškerý tok informací v celé společnosti. Zajišťuje přehled o toku 

materiálu, zásob, zakázek, dokumentů, atd. Dále obchodní společnost využívá CRM 

informační systém pro řízení vztahu se zákazníky. 

 

Styl 

Styl řízení společnosti probíhá z části demokraticky, kdy ředitel společnosti nechává 

prostor zaměstnancům k vyjádření svých představ. Ponechává si však hlavní slovo při 

závěrečném rozhodování. Demokratický styl se mísí s participativním stylem, který je 

zaměřený na rozvoj týmové práce. Ředitel společnosti se projevuje méně aktivně. Dává 

prostor druhým k projevení názorů a připomínek. Jeho snahou je docílit toho, aby 

zaměstnance neustále vedl k osobnímu rozvoji. Po jejich odvedené práci s nimi 

zhodnotí výsledky. Sděluje jim, čemu by se v budoucnu měli vyvarovat a naopak v čem 

by měli pokračovat. Jeho názor sděluje až po vyslechnutí všech ostatních.  

 

Spolupracovníci 

Předpokladem úspěšného rozvoje společnosti jsou kvalitní lidi. Společnost zlepšuje 

pracovní a sociální podmínky svých zaměstnanců a vytváří prostor k jejich odbornému 

růstu. V roce 2015 společnost zaměstnává v průměru 90 zaměstnanců. Mzdové náklady 

společnosti činily 28 664 tis. Kč, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

činily 9 645 tis. Kč a sociální náklady činily 1 148 tis. Kč. 

 

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty neboli firemní kultura a spolupracovníci spolu velmi těsně souvisejí. 

Firemní kulturou je tedy profesionální ale zároveň přátelské prostředí. Pro přehlednou 

situaci ve společnosti a zajištění profesionality stanovují firemní pravidla a zajišťují 

jejich dodržování. Pro podporu přátelského prostředí pořádá vedení společnosti firemní 

večírky, kde se zaměstnanci i vedení společnosti můžou poznat i za jiných než 

pracovních okolností. 
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Schopnosti 

Společnost se nachází v oblasti mlékárenství, neboli potravinářský průmysl, který klade 

vysoké nároky na výrobu. Proto si společnost zakládá na kvalifikovaných pracovnících 

s poskytováním dostatečných příležitostí aktuálního vzdělání. Vedení společnosti se 

snaží své zaměstnance i dostatečně motivovat. Kromě různých finančních odměn za 

vykonanou práci se vedení všech oddělení snaží jít svým zaměstnancům příkladem. 

Snaží se vytvářet na pracovištích přátelskou atmosféru, chválí své zaměstnance za dobře 

odvedenou práci. 

4.2.4 Analýza relevantního trhu 

Zákazníky Choceňské mlékárny, s. r. o. jsou všichni odběratelé a konzumenti mléčných 

výrobku a proto se tato podkapitola věnuje určení velikosti trhu odvětví CZ-NACE 10.5 

– Výroba mléčných výrobků a jeho následnému vývoji. 

 

Tab. 7: Tržby oboru CZ-NACE 10.5 a Choceňské mlékárny, s. r. o., tržní podíl 

společnosti v rámci oboru (Zdroj: vlastní zpracování podle Ministerstva zemědělství a 

výkazů Choceňské mlékárny, s. r. o.) 

Rok 

Tržby CZ- 

NACE  

10.5 (tis. Kč) 

Tempo  

růstu  

tržeb 

Tržby Choceňská  

mlékárna, s. r. o.  

(tis. Kč) 

Tempo  

růstu  

tržeb 

Tržní podíl 

Choceňské 

mlékárny, s. r. o. 

2010 41 152 308   507 019   1,23% 

2011 43 235 614 5,06% 562 760 10,99% 1,30% 

2012 41 525 310 -3,96% 587 918 4,47% 1,42% 

2013 44 660 258 7,55% 613 400 4,33% 1,37% 

2014 45 668 771 2,26% 605 068 -1,36% 1,32% 

2015 42 590 460 -6,74% 593 911 -1,84% 1,39% 

 

Jak je vidět v předchozí tabulce, analyzovaná společnost má v celém sledovaném 

období relativně konstantní tržby. K lehkému poklesu tržeb dochází v letech 2014 a 

2015. V roce 2014 byl pokles tržeb ovlivněn především pohybem cen na trhu s mléčnou 

surovinou. Již od roku 2013 začala postupně růst cena syrového kravského mléka a to 

mělo dopad na nižší tržby v roce 2014. Následující rok se k narůstající ceně syrového 

kravského mléka přidalo uvalení evropského embarga na dovoz potravin do Ruska. 

Analyzovaná mlékárna do Ruska neexportovala, ale i tak se jí uvalení embarga nepřímo 

dotýká. Tržní podíl společnosti je relativně vyrovnaný. V průběhu analyzovaných let 

došlo sice k nárůstu a následnému poklesu tržního podílu, nicméně v celkovém 
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hodnocení analyzovaná společnost svůj podíl navýšila. V roce 2015 má mlékárna podíl 

na trhu 1,39% oproti podílu 1,23% v roce 2010. Lze tedy usoudit, že společnosti se na 

trhu daří a mírně posiluje svoji pozici. 

 

Analýza atraktivity trhu 

Dalším krokem analýzy relevantního trhu je zhodnocení trhu po kvalitativní stránce. 

Vhodným nástrojem je analýza atraktivity trhu, která je sestavena podle M. Maříka. Na 

základě stanovisek expertů je analýza atraktivity trhu shrnuta v následující tabulce. 

 

Tab. 8: Hodnocení atraktivity trhu (Zdroj: vlastní zpracování podle MAŘÍK, M. a 

kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 66) 

Kritérium Váha 

Bodové hodnocení kritéria atraktivity Váha  

x  

Body 

Negativní Průměr Pozitivní 

0 1 2 3 4 5 6 

Růst trhu 3       x       9 

Velikost trhu 2       x       6 

Intenzita konkurence 3         x     12 

Průměrná rentabilita 2     x         4 

Bariéry vstupu 1     x         2 

Možnosti substituce 1           x   5 

Citlivost na konjunkturu 1           x   5 

Struktura zákazníků 2     x         4 

Vlivy prostředí 1         x     4 

Celkem 16   51 

Maximální počet bodů 96 

Dosažený počet bodů 51 

Hodnocení 53% 

 

V tabulce je hodnoceno devět kritérii, které mají vliv na celkové hodnocení atraktivity 

trhu. Kritéria byly hodnocené na základě vlastního uvážení po konzultaci s odborníkem 

z mlékárny. Některé faktory jsou blíže popsány ve strategické analýze především v části 

Porterův model pěti sil. Hodnocení 53% vyjadřuje pohyb atraktivity trhu kolem 

průměru. Jedná se tedy o relativně vyrovnaný poměr mezi hrozbami a příležitostmi na 

trhu.  
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Prognóza tržeb  

Při stanovení prognózy tržeb Choceňské mlékárny, s. r. o. jsem postupovala pomocí 

prognózy tržeb relevantního trhu, makroekonomických predikcí Ministerstva financí111 

a také pomocí managementu podniku. 

 

Prognóza tržeb se určuje pomocí analýzy časové řady, nebo regresní analýzy. Podle 

hodnoty spolehlivosti R, nebo také podle indexu determinace byly stanoveny 

nejvhodnější modely. V rámci analýzy časové řady se jedná o časový trend – 

kvadratická funkce a časový trend – mocninná funkce. Pomocí regresní analýzy byl 

zvolen model regresní závislosti na HDP – kvadratická funkce. Hodnoty spolehlivosti R 

vycházejí lépe u analýzy časové řady. Podle M. Maříka analýza časového trendu není 

vhodná pro dlouhodobější predikce, v této práci probíhá predikce na 3 roky, proto jsem 

se rozhodla pokračovat pomocí analýzy časového trendu.  

 

Jak již bylo zmíněno, nejvhodnější je časový trend pomocí kvadratické funkce a poté 

časový trend mocninné funkce. V následující tabulce jsou uvedeny teoretické hodnoty 

kvadratického a mocninného trendu. Při porovnání se skutečnými hodnotami tržeb je 

patrné, že u kvadratického trendu došlo k podhodnocení ve čtyřech letech ze šesti 

analyzovaných. U mocninného trendu jsou podhodnoceny pouze tři roky, lépe tedy 

vystihuje skutečnost. Proto byl vybrán pro následnou prognózu tržeb časový trend – 

mocninná funkce. 

 

Tab. 9: Vývoj relevantního trhu – analýza časových řad (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvadratický 40 990 987 42 561 194 43 598 085 44 101 662 44 071 923 43 508 870 

  meziroční růst [%] 
  103,83% 102,44% 101,16% 99,93% 98,72% 

  101,22% 

Mocninný  41 397 814  42 471 368  43 112 217  43 572 763  43 933 375  44 230 231 

  meziroční růst [%] 
  102,59% 101,51% 101,07% 100,83% 100,68% 

  101,33% 

Tržby odvětví[tis. Kč] - 

běžné ceny 
41 152 308 43 235 614 41 525 310 44 660 258 45 668 771 42 590 460 

                                                 
111MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Makroekonomická predikce. 
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4.3 Finanční analýza 

Cílem finanční analýzy je zjistit finanční situaci společnosti za určité období a prověřit, 

zdali společnost nemá problémy, které by mohly ohrožovat jeho perspektivu. Analýza 

finančního zdraví společnosti se skládá z vertikální a horizontální analýzy účetních 

výkazů. Celková analýza se nachází v příloze 4 a 5. Dále se hodnotí rozdílové a 

poměrové ukazatele. Většina výsledků analyzované společnosti je porovnávána 

s konkurenčním podnikem, nebo oborovými hodnotami. 

4.3.1 Analýza rozvahy 

Horizontální analýza 

Tato analýza se zabývá vývojem jednotlivých položek účetních výkazů v času. 

Znázorňuje změnu konkrétních položek v klasických hodnotách, ale i v procentech.112 

 

V následující tabulce jsou vybrány položky, které se nejvíce projevují v horizontální 

analýze aktiv a pasiv. Jak lze vidět, aktiva jsou po celé analyzované období relativně 

vyrovnaná a nedochází tak ke zvláště extrémním výkyvům. Je patrně, že v roce 2011 a 

2014 nastal pokles, ale ne závratný. U dlouhodobého majetku došlo k největším 

zvratům v položce nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. V roce 2011 a 2012 

došlo k největšímu navýšení dlouhodobého nehmotného majetku, který je v této položce 

po dobu jeho pořizování a uvedení do stavu způsobilého k užívání. V roce 2015 se tato 

položka naopak dostala na hodnotu nula. Oběžná aktiva korespondují poklesem 

s aktivy. U dlouhodobých pohledávek nastal největší nárůst v roce 2013 z důvodu 

navýšení poskytnutých záloh, které následující rok opět klesly. V roce 2013 došlo 

k viditelnému růstu pohledávek z obchodních vztahů a tím byly ovlivněny celkové 

krátkodobé pohledávky. Následující rok opět dochází k poklesu. Největší výkyvy 

v rámci aktiv jsou u krátkodobého finančního majetku a to konkrétně na účtech 

v bankách, kdy v roce 2012 a 2015 dochází k rapidnímu růstu hodnot položek. 

 

 

 

 

                                                 
112KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku, s. 63. 
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 Tab. 10: Horizontální analýza aktiv a pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

  AKTIVA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

  Aktiva celkem -5,19 14,43 15,67 -6,83 1,17 

B. Dlouhodobý majetek -5,85 13,93 6,59 -0,65 -8,87 

B.II. 
Dlouhodobý hmotný 

majetek 
-5,83 13,93  3,50 -3,75 -7,26 

B.II.2. Stavby -1,31 -2,77 -5,02 20,11 -1,45 

B.II.7. 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
326,91 1179,30 7,45 -64,30 -100,00 

c. oběžná aktiva -4,55 14,81 23,24 -11,51  9,50 

C.II. Dlouhodobé pohledávky x x x -73,68 81,95 

C.III. Krátkodobé pohledávky -4,74 1,42 38,02 -11,72 3,76 

C.IV. 
Krátkodobý finanční 

majetek 
-63,36 2152,76 -95,30 85,43 918,23 

C.IV.2. Účty v bankách -52,60 2828,93 -96,13 92,97 1060,48 

  PASIVA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

  Pasiva celkem -5,19  14,43  15,67  -6,83  1,17  

A. Vlastní kapitál 5,79 48,65 12,51 10,00 23,27 

A.IV. 
Výsledek hospodaření 

minulých let 
12,13 8,01 65,89 15,18 14,33 

A.V. 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 

(+ – ) 

-26,03 788,69 -61,79 -10,07 156,06 

B. cizí zdroje -6,77 2,36 17,12 -16,03 -15,61 

B.III. Krátkodobé závazky -4,57 2,55 16,86 -18,53 -7,31 

B.IV. 
Bankovní úvěry a 

výpomoci 
-12,14 -3,94 20,20 -7,44 -33,60 

 

V celkové hodnotě ani u pasiv, stejně jako u aktiv, nedochází k extrémním výkyvům. 

Největší vliv na změnu vlastního kapitálu mají výsledky hospodaření. Konkrétněji 

výsledek hospodaření běžného účetního období, u kterého dochází ke dvěma extrémním 

nárůstům a to v roce 2012 a 2015. Cizí zdroje naopak zaznamenávají tři poklesy. 

S těmito poklesy koresponduje pokles krátkodobých závazků, konkrétně závazků 

z obchodních vztahů. Na položkách bankovních úvěrů dochází k největšímu nárůstu 

v roce 2013, k nejvýraznějšímu poklesu potom v roce 2015. 
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Vertikální analýza 

Pomocí této analýzy dochází k procentuálnímu rozboru struktury. Na rozdíl od 

horizontální analýzy se vertikální analýzy zabývá pouze zkoumáním podílů dílčích 

veličin v jednom období.113 

 

Vertikální analýza potvrzuje relativní vyrovnanost sledovaných let, jak již bylo zmíněno 

u horizontální analýzy. V rámci analýzy aktiv je vidět, že podíl oběžného majetku a 

dlouhodobého majetku je také relativně vyrovnán. Nicméně o trochu větší poměr mají 

v analyzované společnosti přece jen oběžná aktiva. Oběžná aktiva ve všech sledovaných 

letech největším poměrem ovlivňují krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů. Toto 

tvrzení je potvrzeno dobou obratu pohledávek, kterou má analyzovaná společnost spíše 

vyšší a proto mají položky pohledávek z obchodních vztahů vysoké hodnoty. 

 

Tab. 11: Vertikální analýza aktiv a pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

  AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

B. Dlouhodobý majetek 47,78 47,44 47,24 43,53 46,42 41,81 

B.II. 
Dlouhodobý hmotný 

majetek 
47,77 47,44 47,24 42,27 43,67 40,03 

B.II.2. Stavby 31,74 33,04 28,08 23,06 29,72 28,95 

c. oběžná aktiva 52,18 52,53 52,70 56,15 53,34 57,73 

C.III. Krátkodobé pohledávky 43,06 43,27 38,35 45,76 43,36 44,47 

C.III.1. 

Pohledávky z obchodních  

vztahů 
40,83 40,02 35,42 40,37 36,05 38,91 

  PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

A. Vlastní kapitál 24,97 27,86 36,19 35,20 41,56 50,64 

B. cizí zdroje 71,58 70,38 62,96 63,75 57,46 47,93 

B.III. Krátkodobé závazky 47,21 47,51 42,58 43,03 37,63 34,47 

B.IV. 
Bankovní úvěry a 

výpomoci 
24,12  22,35  18,76  19,50  19,37  12,71 

 

Pomocí vertikální analýzy pasiv je zjištěno, že Choceňská mlékárna, s. r. o. byla na 

začátku sledovaného období financována především z cizích zdrojů. Tento poměr se ke 

konci roku 2015 vyrovnal na necelých 50%. Cizí zdroje jsou na tom podobně jako 

                                                 
113KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku, s. 64. 
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oběžná aktiva. Největší poměr v rámci cizích zdrojů mají krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů. Stejně jako u doby obratu pohledávek je i doba obratu závazků 

dosti vysoká a proto mají krátkodobé závazky největší poměr v rámci cizích zdrojů. 

4.3.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza 

U horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je také vidět, že zde nedochází 

k extrémním výkyvům. V rámci výkonů došlo v letech 2014 a 2015 k mírnému poklesu, 

který byl způsoben zdražením ceny mléka a uvalením embarga, jak již bylo zmíněno 

v analýze relativního trhu. U výkonové spotřeby také dochází k pozitivním i negativním 

změnám. Největší nárůst nastal v roce 2013 z důvodu velkého nárůstu spotřeby 

materiálu a energie. Přidaná hodnota se odvíjí od výkonů a výkonové spotřeby. V roce 

2012 dochází k navýšení výkonů, ale k poklesu výkonové spotřeba a proto přidaná 

hodnota také roste. Jedná se o největší nárůst za sledované období. Položky osobních 

nákladů jsou ve všech letech velice vyrovnané. K poklesu dochází pouze v roce 2014 a 

to z důvodu mírného poklesu mzdových nákladů. Provozní výsledek hospodaření je 

ovlivněn velkým počtem položek. U analyzované společnosti ho značně ovlivňuje vývoj 

tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, kde dochází k výkyvům během 

sledovaného období. Finanční výsledek hospodaření se také skládá z více položek, které 

na něho působí. V případě Choceňské mlékárny, s. r. o. je finanční výsledek 

hospodaření nejvíce ovlivňován ostatními finančními výnosy a náklady. Jelikož ve 

všech letech jsou výnosy mnohonásobně menší než náklady, pohybuje se finanční 

výsledek hospodaření v záporných hodnotách. 

 

Tab. 12: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: vlastní zpracování) 

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

II. Výkony 10,76 4,08 4,50 -1,38 -2,26 

B. Výkonová spotřeba 13,48 -2,88 13,21 -1,55 -6,44 

+ přidaná hodnota -2,36 43,05 -28,48 -0,33 22,46 

C. Osobní náklady 0,59 3,62 2,79 -0,39 0,19 

* provozní výsledek 

hospodaření -10,24 91,00 -45,75 5,61 39,16 

* Finanční výsledek 

hospodaření -7,02 24,59 -34,74 12,40 1,39 
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Vertikální analýza 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty ukazuje, že analyzovaná společnost udržuje 

relativně konstantní výkony a také výkonovou spotřebu. Jak již bylo zmíněno, přidaná 

hodnota se odvíjí od výkonů a výkonové spotřeby, proto i u jejich hodnot nedochází 

k extrémním výkyvům. Pouze procentuálně potvrzuje největší nárůst v roce 2012. 

Osobní náklady jsou velice vyrovnané a pohybují se kolem 7%. Provozní výsledek 

hospodaření je také relativně konstantní. Stejně jako přidaná hodnota potvrzuje největší 

nárůst v roce 2012. Analyzovaná společnost se v rámci finančního výsledku 

hospodaření pohybuje v záporných číslech a to z důvodu vyšších finančních nákladů 

než výnosů. 

 

Tab. 13: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: vlastní zpracování) 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

II. Výkony  99,58  99,28  98,63  98,96  98,75  98,70 

B. Výkonová spotřeba 82,55 84,33 78,17 84,97 84,65 80,99 

+ přidaná hodnota 17,18 15,10 20,61 14,16 14,28 17,88 

C. Osobní náklady 7,14 6,46 6,39 6,31 6,36 6,51 

* provozní výsledek 

hospodaření 
8,43 6,81 12,42 6,47 6,91 9,84 

* Finanční výsledek 

hospodaření 
-7,42 -6,21 -7,39 -4,63 -5,27 -5,46 

 

4.3.3 Analýza fondu finančních prostředků 

Čistý pracovní kapitál 

Tab. 14: ČPK společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. v letech 2010 - 2015 (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Choceňská mlékárna,  

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

ČPK 
OA - kr.  

závazky 
9 422 9 012 20 817 31 212 34 802 52 120 

ČPK na A (%) ČPK/aktiva 4,97 5,02 10,13 13,13 15,71 23,26 

 

Čistý pracovní kapitál vyjadřuje, kolik provozních prostředků zůstane společnosti 

k dispozici, když uhradí všechny své krátkodobé závazky. Jelikož Choceňská mlékárna, 

s. r. o. nemá nulový ani záporný ČPK znamená to, že má dostatečný kapitál na své 
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fungování. V roce 2012 – 2015 je ale hodnota relativně vysoká a to znamená, že je 

provoz společnosti více financován z dlouhodobých cizích zdrojů, nebo z vlastních 

zdrojů. Tento způsob financování přináší nadbytečně velké náklady. Poměr ČPK na 

celkových aktivech po dobu analyzovaného období kolísá mezi 4,97% - 23,26%. 

4.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatelé rentability 

Tab. 15: Ukazatelé rentability společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. a Madeta, a. s. 

v letech 2010 – 2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Choceňská 

mlékárna, s.r.o. 
Výpočet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROCE (%) 
EBIT/VK+rezervy+d

l.závazky+dl.BÚ 
 45,03 42,18  60,86  28,83  30,14 37,95 

ROA (%) EBIT/A  23,01  21,78  36,35  17,05  19,33  26,59 

ROE (%) EAT/VK   7,83   5,47  32,73  11,12   9,09  18,88 

ROS (%) EBIT/tržby   8,60   6,95  12,71   6,61   7,08  10,03 

Madeta, a.s.               

ROCE (%) 
EBIT/VK+rezervy+d

l.závazky+dl.BÚ 
 10,49   6,96   9,33  18,70  12,06  11,95 

ROA (%) EBIT/A   5,91   3,22   5,34  11,26   7,48   8,21 

ROE (%) EAT/VK  11,47   6,77   8,88  19,58  16,21  16,28 

ROS (%) EBIT/tržby   2,40   1,29   2,13   4,53   2,76   3,33 

 

Všechny vybrané ukazatele rentability jsou vyšší než hodnoty konkurenta, některé 

dokonce až mnohonásobně. Výjimkou je akorát rentabilita vlastního kapitálu ROE, 

která až na rok 2012 a 2015 dosahuje nižší hodnoty. Analyzovaná společnost ani 

konkurent nevykazují v rámci rentability záporné hodnoty. Ukazatelé rentability 

vyjadřují schopnost společnosti vytvářet nové zdroje. Obecné vyjádření těchto 

ukazatelů říká, čím vyšších hodnot společnost dosahuje, tím lépe. Dá se tedy 

konstatovat, že analyzovaná společnost dosahuje nadprůměrných hodnot a vede si 

pozitivně.  
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V následující tabulce jsou uvedeny oborové hodnoty pro CZ-NACE 10.5. Je patrné, že 

především při hodnocení rentability tržeb ROS si analyzovaná společnost vede mnohem 

lépe. 

 

Tab. 16: Ukazatelé rentability oboru CZ-NACE 10.5 (Zdroj: Ministerstvo zemědělství) 

Oborové hodnoty 

CZ-NACE 10.5 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROA (%) 4,74 4,33 6,38 9,04 6,56 4,67 

ROE (%) 8,20 7,84 12,01 16,46 11,11 6,81 

ROS (%) 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 

 

Ukazatelé aktivity 

Tab. 17: Ukazatelé aktivity společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. a Madeta, a. s. 

v letech 2010 – 2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Choceňská  

mlékárna, s.r.o. 
Výpočet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat aktiv Tržby/A   2,68   3,13   2,89   2,58   2,73   2,65 

Obrat zásob Tržby/zásoby  32,01  34,93  33,25  32,75  30,81  35,76 

Doba obratu  

zásob 

Zásoby/ 

(tržby/360) 
 11,25  10,31  10,83  10,99  11,68  10,07 

Doba obratu  

závazků 

Závazky z obch.st./ 

(tržby/360) 
 60,89  49,23  48,70  54,22  46,76  42,59 

Doba obratu  

pohledávek 

Pohledávky/ 

(tržby/360) 
 57,94  49,73  48,28  63,86  57,15  60,42 

Madeta, a.s.               

Obrat aktiv Tržby/A   2,47   2,49   2,51   2,49   2,71   2,46 

Obrat zásob Tržby/zásoby  17,73  17,08  19,57  18,16  16,28  17,22 

Doba obratu  

zásob 

Zásoby/ 

(tržby/360) 
 20,30  21,07  18,39  19,83  22,11  20,90 

Doba obratu  

závazků 

Závazky z obch.st./ 

(tržby/360) 
 37,95  35,87  34,35  39,76  34,99  38,35 

Doba obratu  

pohledávek 

Pohledávky/ 

(tržby/360) 
38,95 33,36 35,91 37,65 30,41 24,07 
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Hodnota ukazatele obratu aktiv představuje, kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden 

rok. Vyjadřuje tedy efektivnost využití veškerých aktiv společnosti. Tato hodnota by 

měla být větší jak 1, což společnost splňuje. Analyzovaná společnost má hodnoty ve 

všech letech o trochu vyšší než hodnoty konkurenta, nejedná se ale o veliký rozdíl. Dá 

se tedy konstatovat, že obě společnosti mají téměř totožné hodnoty, které ukazují na 

relativně přiměřenou velikost aktiv v poměru k tržbám. Obrat zásob je u analyzované 

společnosti stabilní, avšak oproti hodnotám konkurenta jsou značně vyšší. Což 

nasvědčuje o efektivním využití zásob analyzované společnosti, které potvrzuje i 

ukazatel doby obratu zásob. Doba obratu pohledávek vyjadřuje, jak dlouho trvá, než 

jsou pohledávky převedeny na peníze. Analyzovaná společnost má sice vyšší hodnoty 

než jsou hodnoty konkurenta, které mohou zhoršovat likviditu a cash-flow, stále se ale 

jedná o hodnoty relativně optimální a společnost to neohrožuje. Platební morálka, 

kterou vyjadřuje doba obratu závazků je také relativně na optimální výši. I když stejně 

jako u doby obratu pohledávek má vyšší hodnoty než jsou hodnoty konkurenta. Je 

patrné, že doba obratu závazků má klesající trend a kromě roku 2010 nepřevyšuje dobu 

obratu pohledávek. 

 

Ukazatelé zadluženosti 

Tab. 18: Ukazatelé zadluženosti společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. a Madeta, a. s. 

v letech 2010 – 2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Choceňská  

mlékárna, s.r.o. 
Výpočet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Míra celkové 

zadluženosti (%) 
Cizí zdroje/A  71,58  70,38  62,96  63,75  57,46  47,93 

Míra zadluženosti 

(%) 

Cizí 

zdroje/VK 
286,68 252,65 173,98 181,11 138,25  94,64 

Úrokové krytí EBIT/úroky  21,86  28,81  68,88  50,56  39,99  70,11 

Madeta, a.s.               

Míra celkové 

zadluženosti (%) 
Cizí zdroje/A  69,15  65,83  59,44  50,60  46,30  43,07 

Míra zadluženosti 

(%) 

Cizí 

zdroje/VK 
227,83 202,10 163,31 112,71  95,05  75,75 

Úrokové krytí EBIT/úroky   4,55   3,93   5,39  27,12  45,15  49,62 

 



61 

 

Celková zadluženost představuje míru krytí firemního majetku cizími zdroji. 

Analyzovaná společnost má oproti hodnotám konkurenta vyšší hodnoty celkové 

zadluženosti. Tyto hodnoty by mohly přinášet riziko pro věřitele, z tabulky je však 

patrné, že tyto hodnoty mají klesající trend. Analyzovaná společnost si míru celkové 

zadluženosti hlídá a podle potřeby upravuje poměr financování vlastními a cizími 

zdroji. Míra zadlužení je vysoká jak u hodnot konkurenta, tak i u analyzované 

společnosti. Míra zadlužení je v souladu s celkovou zadlužeností a proto by se 

společnost mohla potýkat s potenciálními problémy při získání bankovního úvěru. 

Nicméně, jak již bylo zmíněno, hodnoty mají klesající tendenci, což je pro společnost 

přínosné. Čím jsou hodnoty úrokového krytí vyšší, tím vyšší má společnost schopnost 

platit náklady spojené s využíváním cizího kapitálu. Oproti hodnotám konkurenta, jsou 

hodnoty analyzované společnosti mnohonásobně větší. Takto vysoké hodnoty 

úrokového krytí jsou pro společnost až zbytečné. 

 

Ukazatelé likvidity 

Tab. 19: Ukazatelé likvidity společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. a Madeta, a. s. 

v letech 2010 – 2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Choceňská  

mlékárna, s.r.o. 
Výpočet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Běžná likvidita OA/kr.závazky   1,11   1,11   1,24   1,31   1,42   1,67 

Pohotová likvidita 
(OA-zásoby)/ 

kr.závazky 
0,93 0,92   1,04   1,12   1,18   1,46 

Okamžitá 

likvidita 

Fin.majetek/ 

kr.závazky 
0,02 0,01 0,14 0,01 0,01 0,14 

Madeta, a.s.               

Běžná likvidita OA/kr.závazky   1,56   1,50   1,56   1,28   1,41   1,30 

Pohotová likvidita 
(OA-zásoby)/ 

kr.závazky 
  1,06 0,98   1,09 0,87 0,87 0,81 

Okamžitá 

likvidita 

Fin.majetek/ 

kr.závazky 
0,12 0,14 0,17 0,07 0,12 0,25 

 

Běžná likvidita v analyzovaném období dosahuje spíše nižších hodnot. To by mohlo pro 

společnost znamenat větší riziko platební neschopnosti. Nižší hodnoty pohotové 

likvidity mohou být nepříznivé pro věřitele, pro management to ale znamená signál 
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větší výnosnosti podnikání. Přestože ukazatelé běžné a pohotové likvidity dosahují spíše 

nižších hodnot, mají narůstající trend, což je pro společnost výhodné. Hodnoty okamžité 

likvidity jsou také nízké, avšak tyto hodnoty vždy nemusí znamenat platební 

neschopnost společnosti. Některé společnosti využívají kontokorentní úvěry pro udržení 

schopnosti hradit své závazky. Analyzovaná společnost má veškeré hodnoty likvidity 

relativně podobné.  

 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty likvidity CZ-NACE 10.5 pro porovnání 

s analyzovanou společností. Je patrné, že analyzovaná společnost má podobné hodnoty 

jak s konkurencí, tak i s oborovými hodnotami. 

 

Tab. 20: Ukazatelé likvidity oboru CZ-NACE 10.5 (Zdroj: Ministerstvo zemědělství) 

Oborové hodnoty 

CZ-NACE 10.5 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Běžná likvidita 1,06 1,07 1,15 1,26 1,31 1,40 

Pohotová likvidita 0,81 0,83 0,90 0,98 0,98 1,05 

Okamžitá  

likvidita 
0,11 0,10 0,11 0,15 0,17 0,23 

4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza sjednocuje strategickou a finanční analýzu Choceňské mlékárny, s. r. o. 

pomocí přehledné tabulky. Podává informace o silných a slabých stránkách vnitřního 

prostředí analyzované společnosti. Stanovuje příležitosti, které by analyzovaná 

společnost měla rozvíjet a hrozby, které na podnik působí z vnějšího prostředí a které by 

mohly ohrozit budoucí fungování analyzované společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

4.5 Analýza generátorů hodnoty 

4.5.1 Vymezení provozně nutného a nenutného majetku 

Prvním krokem pro správnou analýzu generátorů hodnoty je potřeba rozdělit majetek na 

provozně nutný a nenutný. Vycházím z vnitropodnikové informace, že veškerý 

dlouhodobý hmotný majetek společnosti je provozně nutného charakteru. Důležité je 

vyloučit přebytečnou a nevyužitou hotovost ve společnosti. Pro analyzovanou 

společnost byla stanovena hranice likvidity 15%, kterou doporučuje i M. Mařík. Dalším 

krokem je výpočet korigovaného provozního výsledku hospodaření. Tento výsledek 

hospodaření zjistíme vyloučením VH z prodeje majetku z provozního výsledku 

hospodaření převzatého z výsledovky. Celý přehled rozdělení majetku je k vidění 

v následující tabulce. 

 

 

Hrozby 

Nepříznivé změny v zákonech a legislativní 

nařízení 

Embarga a politické konflikty s ostatními 

státy 

Zvyšování inflace 

Zvyšování nákladů (růst ceny mléka) 

Přechod odběratelů k potenciálním 

konkurentům 

Příležitosti 

Stálý zájem o mléčné výrobky 

Žádné etické ani náboženské omezení 

konzumace mléka 

Využívání technologických inovací 

Větší uchycení a prorazení na zahraniční 

trhy 

Rozšíření výrobního sortimentu 

 

Silné stránky 

 

Vysoká kvalita výrobků 

Dlouholetá tradice, dostatečná reklama 

Je šetrná k životnímu prostředí 

Stabilní postavení na trhu 

Certifikace systému kvality do standardu 

IFS se zařazením do nejvyššího stupně 

Slabé stránky 

 

 

Slabší propracování vnitřního informačního 

systému 

Relativně málo různorodý sortiment 

výrobku 

SWOT 
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Tab. 21: Rozdělení majetku na provozně nutný a nenutný (Zdroj: vlastní zpracování) 

a) Rozdělení majetku 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 90 512 85 235 97 109 100 512 96 743 89 716 
Dlouhodobý majetek provozně 

nutný 
90 512 85 235 97 109 100 512 96 743 89 716 

       
Zásoby 15 838 16 112 17 683 18 728 19 639 16 607 

Pohledávky  81 602 77 736 78 841 114 246 97 488 102 275 
Ostatní aktiva (časové rozlišení 

aktivní) 
86 54 124 750 538 1 026 

Krátkodobé závazky 89 451 85 361 87 534 102 318 83 356 77 260 
Ostatní pasiva (časové rozlišení 

pasivní) 
6 548 3 164 1 746 2 491 2 178 3 206 

       
Peníze  (pokladna + účet) v rozvaze 1 433 525 11 827 556 1 031 10 498 
Likvidita (peníze / krátkodobé 

závazky) 
0,02 0,01 0,14 0,01 0,01 0,14 

       
Provozně nutná likvidita  0,02 0,01 0,14 0,01 0,01 0,14 

Provozně nutné peníze 1 433 525 11 827 556 1 031 10 498 

       
Pracovní kapitál provozně nutný 2 960 5 902 19 195 29 471 33 162 49 940 

Investovaný kapitál provozně nutný 93 472 91 137 116 304 129 983 129 905 139 656 

       
b) Korigovaný provozní VH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Provozní výsledek hospodaření z 

výsledovky 
43 594 39 130 74 739 40 549 42 825 59 596 

Vyloučení VH z prodeje majetku 166 195 -307 -41 -358 1 
Korigovaný provozní výsledek 

hospodaření 
43 760 39 325 74 432 40 508 42 467 59 597 

 

Položky dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, pohledávky, krátkodobé 

závazky a ostatní aktiva respektive pasiva jsou přejaty z výkazů. Peníze v rozvaze 

vyjadřují součet položek pokladny a účtu z výkazů analyzované společnost. Likvidita je 

stanovena poměrem peněz v rozvaze a krátkodobých závazků. Jak již bylo zmíněno, 

provozně nutná likvidita by neměla překročit hranici 15%. Provozně nutné peníze mají 

hodnotu součinu provozně nutné likvidity a krátkodobých závazků. Odečtením sumy 

pasiv (krátkodobé závazky, ostatní pasiva) od sumy aktiv (zásoby, pohledávky, ostatní 

aktiva, provozně nutné peníze) získáme pracovní kapitál provozně nutný. Přičtením 

dlouhodobého majetku provozně nutného k pracovnímu kapitálu provozně nutnému 

určíme investovaný kapitál provozně nutný. Dalším krokem je určení korigovaného 
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provozního výsledku hospodaření. Provozní výsledek hospodaření je opsán 

z výsledovky analyzované společnosti. Následně je provedeno vyloučení výsledku 

hospodaření z prodeje majetku. Z výkazů čerpáme hodnoty položek tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu s opačným znaménkem. K této položce je nadále 

přičtena zůstatková cen prodaného dlouhodobého majetku a materiálu. Výsledkem 

součtu provozního výsledku hospodaření z výsledovky a vyloučení VH z prodeje 

majetku je již zmiňovaný korigovaný provozní výsledek hospodaření. 

4.5.2 Prognóza tržeb 

Podrobná analýza a prognóza tržeb byla provedena v rámci strategické analýzy. Do této 

části práce byly přejaty tržby analyzované společnosti a jejich tempo růstu (viz 

následující tabulka), které slouží pro další výpočty v prognóze generátorů hodnoty a ve 

finančním plánu. 

 

Tab. 22: Vývoj tržeb společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Tržby (tis. Kč) 

Skutečnost 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Roční tempo růstu   10,99% 4,47% 4,33% -1,36% -1,84% 

Průměrné tempo růstu za minulost   3,21% 

Tržby (tis. Kč) 507 019 562 760 587 918 613 400 605 068 593 911 

Tržby (tis. Kč) 

Prognóza 
   

2016 2017 2018 
   

Roční tempo růstu 8,19% 3,03% 2,99% 
   

Průměrné tempo růstu za plán 4,71% 
   

Tržby (tis. Kč) 642 541 662 003 681 800 
   

 

4.5.3 Analýza a prognóza ziskové marže shora 

V rámci generátoru hodnoty zisková marže vyjadřuje poměr korigovaného provozního 

zisku před odpisy k tržbám analyzované společnosti. Prognóza ziskové marže je 

stanovena dvěma postupy, jedná se o postup shora a zdola. V následující tabulce je 

ukázán postup stanovení ziskové marže shora. Stanovení ziskové marže zdola je 

uvedeno v příloze 6. 

 



66 

 

Základem výpočtu ziskové marže shora je analýza jejího minulého vývoje a analýza 

konkurenční pozice podniku. Zisková marže se pohybuje ve všech letech v kladných 

hodnotách.  

 

Tab. 23: Prognóza ziskové marže shora (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Skutečnost 

Zisková marže (podíl  

KPVH před odpisy a tržeb) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zisková marže  

(z KPVH před odpisy) 
10,26% 8,57% 13,95% 7,84% 8,37% 11,44% 

Průměr 10,07% 

Korigovaný provozní zisk  

před odpisy (KPVH) v tis. Kč 
52 014 48 233 82 010 48 101 50 628 67 970 

Průměrné tempo růstu za  

minulost  
5,50% 

  Prognóza 

   Zisková marže (podíl  

KPVH před odpisy a tržeb) 
2016 2017 2018 

   Zisková marže  

(z KPVH před odpisy) 
10,07% 10,07% 10,07% 

   Průměr 10,07% 

   Korigovaný provozní zisk  

před odpisy (KPVH) v tis. Kč 
64 717 66 677 68 671 

   
Průměrné tempo růstu za plán 0,34% 

    

Zisková marže je stanovena jako podíl korigovaného provozního zisku před odpisy a 

tržeb. U hodnot prognózované ziskové marže vycházíme ze ziskové marže 

z korigovaného provozního zisku před odpisy vypočítané prognózou ziskové marže 

zdola. Korigovaný provozní zisk před odpisy se skládá z hodnot výkazů a rozděleného 

majetku. Prognózované hodnoty tohoto zisku získáme součinem ziskové marže a tržeb. 

 

Zisková marže zdola vychází z prognózy hlavních nákladových položek. Hodnoty 

nákladových položek jsou stanoveny na základě minulého vývoje pomocí průměrného 

podílu na tržbách a upravené podle odhadu vývoje. Mezi tyto nákladové položky patří 

např. výkony, výkonová spotřeba, obchodní marže a osobní náklady. Výsledek ziskové 

marže shora a zdola byl v průběhu výpočtu sladěn.  
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4.5.4 Analýza a prognóza pracovního kapitálu 

Pro stanovení koeficientu náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu je použit 

ukazatel doby obratu z historických údajů ve dnech. 

 

Veškeré hodnoty dob obratu, které získáme podílem složek pracovního kapitálu a tržeb, 

jsou během analyzovaných let ve společnosti relativně vyrovnané, proto stanovení 

prognózy těchto ukazatelů je prováděno pomocí průměrů skutečných hodnot. 

 

Tab. 24: Doby obratu počítané z tržeb ve dnech (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Skutečnost 

Doba obratu ve dnech  

(vztaženo k tržbám) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zásoby celkem 11,25 10,31 10,83 10,99 11,68 10,07 

Pohledávky 57,94 49,73 48,28 67,05 58,00 61,99 

Krátkodobé závazky celkem 63,51 54,61 53,60 60,05 49,59 46,83 

Dlouhodobé závazky celkem 0,34 0,29 0,08 00,00 0,31 0,29 

  Prognóza 

   Doba obratu ve dnech  

(vztaženo k tržbám) 
2016 2017 2018 

   Zásoby celkem 10,85 10,85 10,85 

   Pohledávky 57,17 57,17 57,17 

   Krátkodobé závazky celkem 54,70 54,70 54,70 

   Dlouhodobé závazky celkem 0,22 0,22 0,22 

    

Následně je potřeba určit provozně nutné peníze. Položka peníze v rozvaze má hodnotu 

součtu peněz v pokladně a na účtu daných v rozvaze. Likvidita je vypočtena jako poměr 

peněz a krátkodobých závazků. Provozně nutná likvidita má stejnou hodnotu jako 

likvidita skutečná, protože nepřekročila hranici 0,15, kterou uvádí Mařík. Prognózovaná 

provozně nutná likvidita je potom stanovena na tuto maximální hranici. Skutečné i 

prognózované provozně nutné peníze mají hodnotu součinu provozně nutné likvidity a 

krátkodobých závazků. 

 

Tab. 25: Provozně nutné peníze (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Skutečnost 

Provozně nutné peníze 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Peníze v rozvaze 1 433 525 11 827 556 1 031 10 498 
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Likvidita skutečná  0,02 0,01 0,14 0,01 0,01 0,14 

Provozně nutná likvidita  0,02 0,01 0,14 0,01 0,01 0,14 

Provozně nutné peníze 1 433 525 11 827 556 1 031 10 498 

  Prognóza 

   Provozně nutné peníze 2016 2017 2018 

   Provozně nutná likvidita 0,15 0,15 0,15 

   Provozně nutné peníze 14 644 15 088 15 539 

    

Tab. 26: Analýza a prognóza pracovního kapitálu (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Skutečnost 

Upravený pracovní  

kapitál (tis. Kč) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zásoby 15 838 16 112 17 683 18 728 19 639 16 607 

Pohledávky 81 602 77 736 78 841 114 246 97 488 102 275 

Peněžní prostředky  

provozně nutné 
1 433 525 11 827 556 1 031 10 498 

Ostatní aktiva  

(časové rozlišení aktivní) 
86 54 124 750 538 1 026 

Krátkodobé závazky 89 451 85 361 87 534 102 318 83 356 77 260 

Dlouhodobé závazky 480 460 135 0 522 486 

Ostatní pasiva  

(časové rozlišení pasivní) 
6 548 3 164 1 746 2 491 2 178 3 206 

Upravený pracovní kapitál 2 480 5 442 19 060 29 471 32 640 49 454 

Koeficient náročnosti růstu  

tržeb na růst prac. kap. 
54,06% 

  Prognóza 

   Upravený pracovní  

kapitál (tis. Kč) 
2016 2017 2018 

   Zásoby 19 372 19 959 20 556 

   Pohledávky 102 031 105 121 108 265 

   Peněžní prostředky  

provozně nutné 
14 644 15 088 15 539 

   Ostatní aktiva  

(časové rozlišení aktivní) 
1 026 1 026 1 026 

   Krátkodobé závazky 97 629 100 586 103 594 

   Dlouhodobé závazky 394 405 418 

   Ostatní pasiva  

(časové rozlišení pasivní) 
3 206 3 206 3 206 

   Upravený pracovní kapitál 35 845 36 997 38 168 

   Koeficient náročnosti růstu  

tržeb na růst prac. kap. 
5,92% 

    

Zásoby, pohledávky a závazky byly určeny pomocí doby obratu. Provozně nutné 

peněžní prostředky byly již stanoveny v rámci rozdělení majetku. Přehled výpočtu je 
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také ukázán v předešlé tabulce. Časové rozlišení aktiv i pasiv vychází z výkazů a jejich 

prognóza se rovná hodnotě posledního známého roku (rok 2015). Koeficient náročnosti 

růstu tržeb na růst pracovního kapitálu je vypočítán jako podíl změny upraveného 

pracovního kapitálu a změny tržeb. Koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního 

kapitálu ve skutečnosti je relativně vysoký. Může za to především velký nárůst 

provozně nutných peněžních prostředků a pohledávek, který je způsoben větším tlakem 

rostoucí konkurence a tím poskytováním výhodnějších obchodních úvěrů. Rozdíl mezi 

minulým a budoucím koeficientem je důsledkem výpočtu tohoto koeficientu. Výpočet 

koeficientu vychází z rozdílu hodnot tržeb v prvním a posledním roce. Hodnoty 

prognózy při stanovení upraveného pracovního kapitálu jsou více vyrovnané, a proto 

koeficientu náročnosti růstu tržeb na růst pracovní kapitál klesl na 5,92% 

4.5.5 Analýza a prognóza investic do dlouhodobého majetku 

Globální přístup pro prognózu investic do dlouhodobého majetku je vhodný v případě, 

kdy investice do dlouhodobého majetku mají do značné míry průběžný charakter. Tento 

postup vychází z poměru celkové sumy investic brutto do provozně nutného 

dlouhodobého majetku a tržeb. Pomocí tohoto postupu je zjištěna hodnota minulého 

koeficientu náročnosti, která pro stavby činí 39,15% a pro samostatné movitě věcí 

7,65%. Vynásobením těchto koeficientů s přírůstkem tržeb jsou určeny odhady investic, 

které jsou podkladem pro další plánování investic. 

 

Tab. 27: Koeficient náročnosti růstu tržeb do dlouhodobého majetku dle minulého 

období (Zdroj: vlastní zpracování) 

Majetek Minulý koeficient náročnosti 
Odhad investic netto pro růst tržeb  

v letech 2015-2018 

Stavby 39,15% 15 368 

Samostatné movité věci 7,65% 3 003 

Celkem 46,80% 18 371 

 

Postup stanovení koeficientu náročnosti je uveden v následující tabulce. 

 

Tab. 28: Investiční náročnost růstu tržeb (Zdroj: vlastní zpracování)  

Výpočet koeficientů náročnosti za 
minulé období       

Přírůstek tržeb od 2010 do 2015 
   

86 892 
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Stavby 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Stav majetku ke konci roku 60 151 59 366 57 719 54 823 65 850 64 893 

  Odpisy 

 
6220 5636 5578 5534 6304 

  Investice netto 

 
-785 -1 647 -2 896 11 027 -957 

  Investice brutto 

 
5 435 3 989 2 682 16 561 5 347 

  Investiční náročnost růstu tržeb  
  2010-2015 

 
39,146% 

          Samostatné movité věci 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Stav majetku ke konci roku 25 992 20 460 20 845 26 025 21 606 21 297 

  Odpisy 

 
2688 1942 2015 2627 2069 

  Investice netto 

 
-5 532 385 5 180 -4 419 -309 

  Investice brutto 

 
-2 844 2 327 7 195 -1 791 1 760 

  Investiční náročnost růstu tržeb  
   2010-2015 

 
7,649% 

 

Stav majetku ke konci roku je přejat z výkazu. Odpisy staveb jsou vypočteny také 

z výkazů součin položky odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

aktuálního roku a položky stavby předchozího roku vydělíme součtem položek stavby, 

dlouhodobý nehmotný majetek a samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

předchozího roku. Odpisy samostatných movitých věcí jsou vypočteny stejně, pouze 

v součinu dosadíme položku samostatné movité věci a soubory movitých věcí místo 

položky stavby. Investice netto je stanovena jako podíl stavu majetku ke konci roku 

aktuálního roku a roku předchozího. Hodnota investice brutto je součet investice netto a 

odpisu. Investiční náročnost růstu tržeb je vyčíslena jako podíl sumy investic brutto a 

přírůstku tržeb od roku 2010 do roku 2015 

 

Pro stanovení prognózy investic do dlouhodobého majetku bylo potřeba konzultace 

s příslušným pracovníkem analyzované společnosti. Předpokládáme, že investiční 

náročnost tržeb zůstane neměnná, a proto podíl investic k tržbám v budoucnu bude 

stejný. 

 

Plánované částky investic v období 2016 - 2018 jsou rovnoměrně rozložené do celého 

plánovaného období a jsou plánovány pouze na potřebné obnovení strojů a zařízení 

používaných ve výrobě, potažmo na zajištění potřebného technického stavu budov. 

Mlékárna neplánuje žádné mimořádné extrémní výdaje. V následující tabulce je 
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znázorněna prognóza investic do dlouhodobého majetku. Investice netto představují 

meziroční změnu v konkrétním dlouhodobém majetku. Brutto investice vyjadřují 

celkovou investovanou částku, jedná se tedy o investice netto navýšené o odpisy.  

 

Tab. 29: Prognóza investic do dlouhodobého majetku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stavby 2016 2017 2018 
Investice  

celkem 

investice netto  5 123  5 123  5 123 15 368 

investice brutto 11 427 11 808 12 202 35 437 

pořizovací hodnota k 31. 12. 11 427 23 235 35 437 

  odpisy (1/30 z pořizovací hodnoty k 1.1.) 0 381 775 

zůstatková hodnota 70 016 75 139 80 261 

Samostatné movité věci 

investice netto 1 001 1 001 1 001 3 003 

investice brutto 3 070 3 581 4 178 10 829 

pořizovací hodnota k 31. 12. 3 070 6 651 10 829 

  odpisy (1/6 z pořizovací hodnoty k 1.1.) 0 512 1 108 

zůstatková hodnota 22 298 23 299 24 300 

Pozemky 

zůstatková hodnota 3 526 3 526 3 526   

Celkové investice netto  

do dlouhodobého majetku 
6 124 6 124 6 124 18 372 

Celkové investice brutto  

do dlouhodobého majetku 
14 497 15 389 16 380 46 266 

 

Investice netto jsou stanoveny pomocí odhadu investic rozděleným do počtu 

prognózovaných let. Nové odpisy odpovídají určitému poměru z pořizovací hodnoty 

předešlého roku. Investice brutto má hodnotu součtu položek povodních odpisů, nových 

odpisů a hodnot investice netto. Pořizovací hodnotu vyjádříme součtem pořizovací 

hodnoty předchozího roku a hodnoty investice brutto aktuálního roku. Zůstatková 

hodnota je stejně jako pořizovací hodnota vypočtena součtem zůstatkové hodnoty 

předchozího roku a hodnoty investice netto aktuálního roku.  

 

Celkové brutto investice do dlouhodobého majetku, stanovené součtem všech hodnot 

investic brutto, jsou plánovány na 46 266 tis. Kč. 
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4.5.6 Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu 

Po stanovení prognózy investic do dlouhodobého majetku můžeme stanovit korigovaný 

provozní zisk po odpisech a po dani. V období prognózy se předpokládá daň 19% podle 

platné sazby pro daň z příjmů právnických osob. 

 

Korigovaný provozní zisk po odpisech a po dani je čerpán z rozdělení majetku 

z položky korigovaného provozního výsledku hospodaření, který je následně upraven o 

daň. V rámci prognózovaných let vycházíme z korigovaného provozního zisku před 

odpisy, čerpaného z výpočtu ziskové marže, od kterého je odečtena hodnota odpisů. 

Tato hodnota je poté také ještě snížena o daň. Zisková marže je určena podílem 

korigovaného provozního zisku po odpisech a po dani a tržeb. Investovaný kapitál 

provozně nutný vychází z rozdělení majetku, v rámci prognózy pak ze součtu 

zůstatkové hodnoty a upraveného pracovního kapitálu, který byl stanoven v tabulce 24. 

Obrat investovaného kapitálu provozně nutného je získán podílem tržeb aktuálního roku 

a hodnotou investovaného kapitálu provozně nutného předchozího roku. Rentabilita 

investovaného kapitálu představuje součin obratu investovaného kapitálu provozně 

nutného a ziskové marže z korigovaného provozního výsledku hospodaření po odpisech 

a po dani. 

 

Tab. 30: Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

  
Skutečnost 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Korigovaný provozní zisk  

po odpisech a po dani 
31 177 31 414 59 897 32 719 34 857 48 168 

Zisková marže z KPVH  

po odpisech a po dani 
6,15% 5,58% 10,19% 5,33% 5,76% 8,11% 

Tempo růstu KPVH  

po odpisech a dani  
9,09% 

Investovaný kapitál  

provozně nutný k 31. 12. 
93 472 91 137 116 304 129 983 129 905 139 656 

Obrat investovaného  

kapitálu provozně nutného 
x 6,021 6,451 5,274 4,655 4,572 

Rentabilita investovaného  

kapitálu 
x 33,61% 65,72% 28,13% 26,82% 37,08% 

  
Prognóza 

   
2016 2017 2018 

   



73 

 

daňová sazba 19,00% 19,00% 19,00% 
   

Korigovaný provozní zisk  

po odpisech a po dani 
45 639 46 504 47 316 

   

Zisková marže z KPVH  

po odpisech a po dani 
7,10% 7,02% 6,94% 

   

Tempo růstu KPVH  

po odpisech a dani  
1,82% 

   

Investovaný kapitál  

provozně nutný k 31. 12. 
131 685 138 960 146 256 

   

Obrat investovaného  

kapitálu provozně nutného 
4,601 5,027 4,906 

   

Rentabilita investovaného  

kapitálu 
32,68% 35,31% 34,05% 

   

 

Obrat investovaného kapitálu provozně nutného se pro plánované období pohybuje 

v rozmezí od 4,60 – 5,03. Hodnoty obratu investovaného kapitálu provozně nutného ve 

skutečnosti jsou oproti hodnotám prognózy mírně vyšší. Rentabilita investovaného 

kapitálu je v rámci prognózy relativně vyrovnaná. Celkově se plánovaná rentabilita 

investovaného kapitálu pohybuje kolem průměru hodnot ve skutečnosti. 

4.5.7 Předběžné ocenění podniku na základě generátorů hodnoty 

Pomocí zjištěných hodnot jednotlivých generátorů hodnoty můžeme stanovit předběžné 

ocenění podniku. Předběžné ocenění podniku se stanoví jako podíl volných peněžních 

toků a rozdílu úrokové míry a tempa růstu tržeb. Volné peněžní toky vyjadřují částku, 

kterou můžeme odčerpat ze společnosti tak, aby nebyla ohrožena budoucí existence 

společnosti. Zisková marže po odpisech a po dani je stanovena jako průměr 

prognózovaných let. Investice netto celkem je součet průměrné náročnosti růstu tržeb na 

investice netto do dlouhodobého majetku a do pracovního kapitálu, které jsou stanoveny 

podílem změny upraveného pracovního kapitálu respektive změnou zůstatkové hodnoty 

dlouhodobého majetku a změnou tržeb. Úroková míra je odhadnutá na 10%. Předběžný 

odhad hodnoty podniku brutto je 425 532 tis. Kč. 

 

Tab. 31: Předběžné ocenění společnosti na základě generátorů hodnoty (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Generátor hodnoty Označení Hodnota 

Tempo růstu tržeb   g 0,34% 

Zisková marže po odpisech a po dani   rZM 7,02% 

Náročnost růstu tržeb na: 
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    - růst pracovního kapitálu   kČPK 5,92% 

    - růst dlouhodobého majetku   kDM 31,20% 

    - investice netto celkem     37,11% 

Kalkulovaná úroková míra   i 10,00% 

Hodnota podniku brutto (=H) 425 532 

 

4.6 Finanční plán 

Při určování hodnoty podniku pomocí výnosové metody DCF musí být sestaven 

finanční plán. V rámci finančního plánu byla sestavena plánovaná rozvaha, plánovaná 

výsledovka a plánovaný výkaz peněžních toků. Některé položky finančního plánu jsou 

přebrané z již provedených analýz. 

4.6.1 Plánovaná výsledovka 

Položky plánované výsledovky jsou převážně určovány pomocí již vypočítaných 

generátorů hodnoty. Přidaná hodnota je vypočtená odečtením výkonové spotřeby a 

přičtením obchodní marže k výkonům. Hodnoty odpisů jsou převzaté z prognózy 

investic do dlouhodobého majetku. Korigovaný provozní výsledek hospodaření je 

vypočítán odečtením osobních nákladů, daní a poplatků, odpisů a ostatních provozních 

položek od přidané hodnoty. Daň z příjmu je v celém období stanoven na 19% podle 

sazby. Nákladové úroky jsou očekávány v konstantní výši a jsou stanoveny součtem 

součinů úrokové sazby krátkodobých respektive dlouhodobých bankovních úvěrů a 

krátkodobých respektive dlouhodobých bankovních úvěrů daných z výkazů. Celkový 

výsledek hospodaření před daní stanovíme podílem korigovaného provozního výsledku 

hospodaření a nákladových úroků. Daň je součin prognózované daňové sazby 

z generátorů hodnoty a celkového výsledku hospodaření před daní. Podílem celkového 

výsledku hospodaření před daní a daní určíme výsledek hospodaření za účetní období 

po dani. Jak můžeme vidět v následující tabulce, výsledek hospodaření za účetní období 

po dani v období plánovaných let mírně stoupá. 

 

Tab. 32: Plánovaná výsledovka v tis. Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 2016 2017 2018 

Hlavní činnost     

Obchodní marže 1 072 1 105 1 138 
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Výkony 649 897 669 581 689 606 

  Tržby za vlastní výrobky a služby 642 541 662 003 681 800 

Výkonová spotřeba 542 409 558 837 575 550 

Přidaná hodnota 108 561 111 849 115 194 

Osobní náklady 42 854 44 152 45 472 

Daně a poplatky 350 360 371 

Odpisy  8 373 9 265 10 256 

Ostatní provozní položky  

(změna rezerv) 
640 660 679 

Korigovaný provozní  

výsledek hospodaření 
56 344 57 412 58 415 

Náklady na cizí kapitál    

Nákladové úroky 152 152 152 

Celkový výsledek hospodaření    

Celkový výsledek  

hospodaření před daní 
56 192 57 259 58 263 

Daň  10 676 10 879 11 070 

Výsledek hospodaření  

za účetní období po dani 
45 515 46 380 47 193 

 

4.6.2 Plánovaný výkaz peněžních toků 

Opět i u plánovaného výkazu peněžních toků je většina položek přejatá z již 

vypracovaných analýz. Korigovaný provozní výsledek hospodaření a odpisy 

dlouhodobého majetku jsou převzaty z plánované výsledovky. Daň připadající na 

korigovaný VH je zjištěna součinem korigovaného provozního výsledku hospodaření a 

daňové sazby určené v rámci generátorů hodnoty. Podílem korigovaného provozního 

výsledku hospodaření a daně připadající na tento VH vypočteme korigovaný provozní 

VH po dani. Změnu stavu pohledávek, krátkodobých závazků a zásob vyjadřuje 

meziroční rozdíl z hodnot v rámci generátorů hodnoty. Položky korigovaného 

provozního VH po dani, úpravy o nepeněžní operace a úpravy oběžných aktiv vedou 

k určení peněžního toku z provozní činnosti. Dále se stanoví peněžní tok z investiční. 

Peněžní tok z investiční činnosti vychází z nabytí dlouhodobého majetku, který je 

stanoven v rámci generátorů hodnoty. Peněžní tok z provozního majetku je součtem 

peněžního toku z provozní a z investiční činnosti. Platbu nákladových úroků vezmeme 

z plánované výsledovky. Po určení všech položek stanovíme celkový peněžní tok jako 

součet peněžního toku z provozního majetku, platby nákladových úroků a peněžního 

toku z finanční činnosti, který je nulový. Stav peněžních prostředků na konci období je 
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stanoven součtem peněžního toku celkem a stavu peněžních prostředků na počátku 

období. 

 

Tab. 33: Plánovaný výkaz peněžních toků v tis. Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 2016 2017 2018 

Stav peněžních prostředků  

na počátku období 
10 498 67 737 107 274 

Peněžní tok z provozního majetku    

Korigovaný provozní výsledek  

hospodaření (KPVHd) 
56 344 57 412 58 415 

Daň připadající na  

korigovaný VH (d x KPVHd) 
10 705 10 908 11 099 

Korigovaný provozní  

VH po dani (KPVH) 
45 639 46 504 47 316 

Úpravy o nepeněžní  

operace (=∑) 
8 373 9 265 10 256 

Odpisy dlouhodobého majetku  

(provozně nutného) 
8 373 9 265 10 256 

Úpravy oběžných aktiv  

(provozně nutných)  (=∑) 
17 848 -720 -733 

Změna stavu pohledávek 244 -3 090 -3 144 

Změna stavu krátkodobých  

závazků  
20 369 2 957 3 008 

Změna stavu zásob -2 765 -587 -597 

Peněžní tok z provozní  

činnosti celkem 
71 860 55 049 56 840 

Nabytí dlouhodobého majetku 

(provozně nutného) 
-14 497 -15 389 -16 380 

Peněžní tok z investiční  

činnosti celkem 
-14 497 -15 389 -16 380 

Peněžní tok z provozního  

majetku celkem 
57 363 39 660 40 460 

Náklady na cizí kapitál    

PLATBA NÁKLADOVÝCH ÚROKŮ -152 -152 -152 

Peněžní tok celkem    

PENĚŽNÍ TOK CELKEM 57 239 39 536 40 337 

Stav peněžních prostředků  

na konci období 
67 737 107 274 147 610  

 

4.6.3 Plánovaná rozvaha 

Jak již bylo zmíněno, v rámci plánovaných aktiv čerpáme většinu hodnot z již 

zjištěných generátorů hodnoty. Jinak tomu není ani u dlouhodobého hmotného majetku. 
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I v plánovaném období se nadále dlouhodobý majetek skládá pouze z dlouhodobého 

hmotného majetku. Jak již bylo zmíněno v plánu investic do dlouhodobého majetku, 

pozemky mají konstantní výši. Stavby a samostatné movité věci se navyšují podle 

zpracované analýzy. Dlouhodobý finanční majetek a časové rozlišení jsou čerpány 

z výkazu společnosti, které se rovnají poslednímu známému roku. Oběžná aktiva jsou 

opět čerpána z generátorů hodnoty. Plánovaná rozvaha souvisí s plánovaným výkazem 

peněžních toků přes položku krátkodobý finanční majetek, který se rovná stavu 

peněžních prostředků na konci období právě v plánovaném výkazu peněžních toků.  

 

Tab. 34: Plánované aktiva v tis. Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 

A K T I V A 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 290 006 339 343 389 544 

Dlouhodobý majetek 99 840 105 964 112 087 

Dlouhodobý hmotný majetek 95 840 101 964 108 087 

  Pozemky 3 526 3 526 3 526 

  Stavby 70 016 75 139 80 261 

  Samostatné movité věci  22 298 23 299 24 300 

Dlouhodobý finanční majetek 4 000 4 000 4 000 

  b) Provozně nepotřebný 4 000 4 000 4 000 

Oběžná aktiva 189 140 232 354 276 431 

Zásoby 19 372 19 959 20 556 

Pohledávky 102 031 105 121 108 265 

Krátkodobý finanční majetek  

(peníze + účty) 
67 737 107 274 147 610 

  a) Provozně potřebné 14 644 15 088 15 539 

  b) Provozně nepotřebné 53 093 92 186 132 071 

Časové rozlišení 1 026 1 026 1 026 

 

Základní kapitál a kapitálové fondy mají stejnou hodnotu, jako mají položky 

v analyzovaných letech. Fondy ze zisku jsou tvořeny pouze zákonným rezervním 

fondem. Výsledek hospodaření minulých let je vypočítán součtem výsledku 

hospodaření minulých let předchozího roku a výsledku hospodaření běžného účetního 

období předchozího roku. Tato hodnota je dále snížena o podíl zákonného rezervního 

fondu aktuálního roku a roku předchozího. Výsledek hospodaření běžného účetního 

období souvisí s plánovanou výsledovkou, ze které je čerpán. Rezervy, dlouhodobé 

závazky a časové rozlišení zůstalo zachováno ve výši posledního známého roku. 
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Hodnota krátkodobých závazků vychází z prognózy v rámci generátorů hodnoty. 

V plánovaném období se plánuje s konstantní výší bankovních úvěrů. 

 

Tab. 35: Plánovaná pasiva v tis. Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 

P A S I V A 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 290 006 339 343 389 544 

Vlastní kapitál 159 013 205 393 252 586 

Základní kapitál 7 000 7 000 7 000 

Kapitálové fondy 4 344 4 344 4 344 

Fondy ze zisku 1 071 3 347 5 666 

  Zákonný rezervní fond 1 071 3 347 5 666 

Výsledek hospodaření  

minulých let 
101 083 144 322 188 383 

Výsledek hospodaření  

běžného úč. období  (+-) 
45 515 46 380 47 193 

Cizí zdroje 127 787 130 744 133 752 

Rezervy 1 177 1 177 1 177 

Dlouhodobé závazky 486 486 486 

Krátkodobé závazky 97 629 100 586 103 594 

Bankovní úvěry a výpomoci 28 495 28 495 28 495 

  Bankovní úvěry dlouhodobé 10 749 10 749 10 749 

  Krátkodobé bankovní úvěry 17 746 17 746 17 746 

Časové rozlišení 3 206 3 206 3 206 
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5. Návrh ocenění podniku 

Pomocí výsledků ze strategické a finanční analýzy společnosti a finančního plánu lze 

předpokládat budoucí pokračování analyzované společnosti. Na základě těchto 

informací můžeme vypočítat hodnotu podniku, která bude stanovena výnosovou 

metodou diskontovaného cash flow ve variantě entity. Hodnota podniku je stanovená 

k 31. 12. 2015. 

5.1 Výpočet diskontní míry 

Při stanovení hodnoty podniku pomocí metody DCF entity se za diskontní míru 

považují průměrné vážené náklady na kapitál (WACC), protože dochází k ocenění 

podniku jako celku.  

5.1.1 Náklady na cizí kapitál 

Choceňská mlékárna, s. r. o. v analyzovaných letech čerpá dlouhodobé i krátkodobé 

úvěry. V dlouhodobém úvěru se jedná o investiční úvěr, který je úročený fixní sazbou 

0,85%. Krátkodobé úvěry se člení na investiční úvěr, který je úročený pomocí 

tříměsíční sazby PRIBOR (0,29%) a provozní úvěr, který je úročený šestiměsíční 

sazbou PRIBOR (0,37%). Celý postup je k vidění v následující tabulce. 

 

Dlouhodobé 

úvěry 
Měna 

Zůstatek k 

31.12.2015 
Úroková sazba v % p.a. 

v % (průměr 

2015) 
Součin 

Investiční úvěr Kč 10 749 fixní 0,85 
    

0,85 9136,65 

Celkem   10 749           0,85 9136,65 

          Krátkodobé 

úvěry 
Měna 

Zůstatek k 

31.12.2015 
Úroková sazba v % p.a. 

v % (průměr 

2015) 
Součin 

Investiční úvěr Kč 5 746 3M PRIBOR 
    

0,29 1666,34 

Provozní úvěr Kč 12 000 6M PRIBOR 
    

0,37 4440,00 

Celkem   17 746           0,344 6106,34 

 

Hodnota součinu je stanovena násobkem úrokových sazeb a zůstatku k 31. 12. 2015. 

Položka průměr 2015 je vyjádřená poměrem celkového součinu a celkového zůstatku 

k 31. 12. 2015. 

 

Průměrné hodnoty PRIBORu za rok 2015 jsou k vidění v příloze č. 7. 
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Tab. 36: Náklady na cizí kapitál (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2014 2015 

Bankovní úvěry dlouhodobé 16 495 10 749 

Krátkodobé bankovní úvěry 26 417 17 746 

Úvěry celkem 42 912 28 495 

Nákladové úroky 1 071 850 

 
  Úroková sazba krátkodobých bankovních úvěrů (%) 0,344 0,212 

Úroková sazba dlouhodobých bankovních úvěrů (%) 0,850 0,327 

Vážený průměr 
  

0,539 

 

Bankovní úvěry dlouhodobé i krátkodobé a nákladové úroky jsou čerpány z výkazů. 

Úroková sazba je stanovena součinem krátkodobých respektive dlouhodobých úvěrů 

s úrokovou sazbou krátkodobých respektive dlouhodobých bankovních úvěrů 

poděleným celkovými úvěry. Vážený průměr vyjadřuje sumu úrokových sazeb 

krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů. 

5.1.2 Náklady na vlastní kapitál 

Pro odvození nákladů na vlastní kapitál jsem použila metodu CAPM pomocí rizika 

země.  

 

Bezriziková úroková míra byla určena pomocí aktuální výnosnosti desetiletých vládních 

dluhopisů v USA. Hodnota této položky je k 31. 12. 2015 ve výši 2,27%.114 Riziková 

prémie trhu České republiky vychází z trhu USA. Tato hodnota vyjadřuje o kolik je 

větší výnos rizikem zatíženého tržního portfolia oproti bezrizikovým aktivům. 

Kapitálový trh USA má hodnotu 5,90%115, tato hodnota byla stanovena geometrickým 

průměrem za období 1928 – 2015.  

 

Beta nezadlužená je určená podle oboru podnikání, analyzovaná společnost má k 31. 12. 

2015 hodnotu nezadlužené bety 0,65.116 Analyzovaná společnost čerpá úvěry, a proto se 

beta nezadlužená musí přepočítat na betu zadluženou. Vzorec pro výpočet bety 

zadlužené je uveden v teoretické části práce. Rating pro Českou republiku podle 

                                                 
114U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY. Resource Center. 
115DAMODARAN. Current Data. 
116DAMODARAN. Current Data. 
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Moody‘s je A1 se stabilním výhledem.117 Riziko selhání země je určeno rozdílem mezi 

výnosností dluhopisů zemí s ratingem A1 a výnosností vládních dluhopisů USA 

s ratingem AAA. Riziko selhání země je 0,94%.118 Odhad poměru rizikové prémie u 

akcií oproti dluhopisům se podle M. Maříka stanovuje na 1,5, proto jsem tuto hodnotu 

použila i v této práci. Hodnotu rizikové prémie země, kterou získáme součinem rizika 

selhání země a odhadem poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům, je potřeba 

upravit o rozdíl v inflaci.119 Podle rizik spojených s podnikem a po konzultaci jsem 

stanovila nulovou rizikovou přirážku. Náklady vlastního kapitálu jsou stanoveny podle 

vzorce uvedeného v teoretické části práce. 

 

Tab. 37: Náklady na vlastní kapitál pomocí modelu CAPM (Zdroj: vlastní zpracování) 

Konkrétní aplikace Damodaranovy modifikace modelu CAPM 

rf (aktuální výnosnost 10letých  

vládních dluhopisů USA) 
2,27% 

Beta nezadlužené pro   

"Food Processing" (Evropa) 
0,65 

Riziková prémie kap. trhu USA  

(geom. průměr 1928-2015) 
5,90% 

Rating České republiky A1 

Riziko selhání země (prémie USA  

dluhopisů A1 oproti AAA) 
0,94% 

Odhad poměru rizikové prémie  

u akcií oproti dluhopisům 
1,5 

Riziková prémie země 1,41% 

Riziková prémie země  

opravená o rozdíl v inflaci 
1,01% 

Poměr cizího a vlastního kapitálu  

u oceňovaného podniku 
0,013 

Daňová sazba 19% 

Beta zadlužené 0,657 

Náklady vlastního kapitálu 7,20% 

 

V předchozí tabulce jsou uvedeny veškeré údaje pro výpočet nákladů vlastního kapitálu, 

které činí 7,20%. 

 

                                                 
117ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Srovnávací tabulka ratingového ohodnocení vybraných zemí. 
118DAMODARAN. Current Data. 
119KURZY. Inflace  - 2017, míra inflace a její vývoj v ČR., US INFLATION CALCULATOR. 

Historical Inflation Rates: 1914-2017. 
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Cílová kapitálová struktura, která je potřebná pro výpočet WACC je uvedená 

v následující tabulce. 

 

Tab. 38: Kapitálová struktura (Zdroj: vlastní zpracování) 

Váhy položek kapitálu tis. Kč Podíl 

Vlastní kapitál 2 151 223 98,69% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 10 749 0,49% 

Bankovní úvěry krátkodobé 17 746 0,81% 

Cizí kapitál celkem 28 495 1,31% 

Celkový zpoplatněný kapitál 2 179 718 100,00% 

 

Průměrné vážené náklady na kapitál jsou stanoveny jako součet násobků vah a nákladů 

kapitálu. Váhy jsou určeny jako podíl vlastního respektive cizího kapitálu a celkového 

kapitálu. Náklady na vlastní kapitál jsou převzaty z předešlého výpočtu. Náklady na cizí 

kapitál jsou také převzaty a jsou upraveny o daň. Hodnoty výpočtu průměrných 

vážených nákladů na kapitál, které činí 7,11%, jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 39: Výpočet WACC (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměrné vážené náklady kapitálu Váha Náklad Součin 

Vlastní kapitál 98,69% 7,20% 7,11% 

Cizí kapitál po dani  1,31% 0,43% 0,01% 

Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) 7,11% 

 

5.2 Metoda DCF entity 

Výpočet hodnoty podniku metodou DCF entity je stanoven pomocí dvou fází. V první 

fázi jsou určeny volné peněžní toky (FCFF) za plánované období. Výchozí hodnoty pro 

stanovení volného cash flow jsou hodnoty z finančního plánu. Následně byly peněžní 

toky přepočteny na současnou hodnotu pomocí diskontní míry. K odhadu pokračující 

hodnoty je využit v druhé fázi Parametrický a Gordonův vzorec. V závěru jsou sečteny 

hodnoty první fáze, pokračující hodnoty a také hodnoty neprovozního majetku k datu 

ocenění. 
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5.2.1 Současná hodnota první fáze 

V následující tabulce je uveden postup výpočtu první fáze metodou DCF entity. 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření a upravená daň jsou převzaty z finančního 

plánu a generátorů hodnoty. Po odečtení upravené daně od korigovaného provozního 

výsledku hospodaření získáme korigovaný provozní VH po dani. Odpisy, investice do 

provozně nutného dlouhodobého majetku a investice do provozně nutného pracovního 

kapitálu jsou také stanoveny z finančního plánu. Jak je patrné v tabulce, v rámci 

prognózovaných let dochází k uvolňování těchto investic. Diskontované cash flow to 

firm je výsledkem FCFF upraveným diskontní mírou, který je stanovena z hodnoty 

WACC. Současná hodnota první fáze je vypočítaná součtem diskontovaných free cash 

flow v plánovaných letech.  

 

Tab. 40: Výpočet současné hodnoty první fáze metodou DCF entity (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Volné cash flow pro 1. fázi 2016 2017 2018 

Korigovaný provozní  

výsledek hospodaření 
56 344 57 412 58 415 

Upravená daň 10 705 10 908 11 099 

Korigovaný provozní VH po dani 45 639 46 504 47 316 

Odpisy 8 373 9 265 10 256 

Úpravy o nepeněžní operace  

(změna rezerv) 
0 0 0 

Investice do provozně nutného  

dlouhodobého majetku 
-14 497 -15 389 -16 380 

Investice do provozně nutného  

prac. kapitálu 
13 702 -1 164 -1 184 

FCFF (free cash flow to firm) 53 216 39 216 40 009 

Odúročitel pro diskontní míru (WACC = 7,11%) 0,933607 0,871622 0,813752 

Diskontované FCFF k 1. 1. 2016 49 683 34 182 32 557 

Současná hodnota 1. fáze (tis. Kč) 116 422 

 

5.2.2 Současná hodnota druhé fáze 

Jak již bylo zmíněno, druhá fáze je vypočtena pomocí Parametrického a Gordonova 

vzorce.  

 

Tempo růstu je stanoveno jako průměr hodnot tempa růstu KPVH po odpisech a dani za 

minulost a plán. Tento průměr má kladnou hodnotu, a proto může být použit pro další 
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výpočet. Míra investic netto do DM a PK je v analyzované společnosti stanoven jako: 

(Investovaný kapitál celkem pro rok 2019 – Investovaný kapitál celkem pro rok 2018) / 

Korigovaný provozní VH po upravené dani pro rok 2019. Podíl tempa růstu a míry 

investic netto do DM a PK vyjadřuje rentabilitu investic netto. Výsledné hodnoty jsou 

uvedené v následující tabulce. 

 

Tab. 41: Hodnoty pro výpočet pokračující hodnoty (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pokračující hodnota 

Tempo růstu 5,46% 

Míra investic netto do DM a PK 16,04% 

Rentabilita investic netto 34,02% 

  
FCFF 2019 41 896 tis. Kč 

Parametrický vzorec 2 530 616 tis. Kč 

Gordonův vzorec 2 530 616 tis. Kč 

 

Volný peněžní tok do firmy je stanoven jako: Korigovaný provozní VH po upravené 

dani pro rok 2019 – (Investovaný kapitál celkem pro rok 2019 – Investovaný kapitál 

celkem pro rok 2018). Výsledná hodnota Gordonova vzorce je určena pomocí: (FCFF 

2019 / (Odúročitel pro diskontní míru (WACC) – Tempo růstu)) 

5.2.3 Konečné výnosové ocenění podniku metodou DCF entity 

Součastnou hodnotu 2. fáze jsem získala součinem Gordonova vzorce a hodnotou 

odúročitele pro diskontní míru pro rok 2018. Součtem první a druhé fáze vyjde provozní 

hodnota brutto, která je hodnotou pro vlastníky a věřitele. Po odečtení úročeného cizího 

kapitálu (v tomto případě se jedná o úvěry ve výšce 28 495 tis. Kč) vyjde provozní 

hodnota netto. Poté je k hodnotě netto přičten neprovozní majetek, který byl z ocenění 

vyčleněn. 

 

Tab. 42: Výsledná hodnota společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. pomocí metody 

DCF entity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výnosové ocenění k 1. 1. 2016 

Současná hodnota 1. fáze 116 422 tis. Kč 

Současná hodnota 2. fáze 2 059 295 tis. Kč 

Provozní hodnota brutto 2 175 718 tis. Kč 

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 28 495 tis. Kč 
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Provozní hodnota netto 2 147 223 tis. Kč 

Neprovozní majetek k datu ocenění 4 000 tis. Kč 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF 2 151 223 tis. Kč 

 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu činí k 31. 12. 2015 2 151 223 tis. Kč. 

5.2.4 Změna použitých parametrů 

Pomocí metody DCF je stanovená hodnota podniku na 2 151 223 tis. Kč. Na výslednou 

hodnotu společnosti má vliv velké množství faktorů, které mají dopad na stanovenou 

hodnotu při jejich změně.  

 

V této práci jsou změny parametrů následující: 

- změna trendu vývoje tržeb trhu, 

- změna rizikové přirážky za menší likviditu vlastnických podílů, 

- změna uvažovaného tempa růstu g. 

 

V následující tabulce je vidět změna hodnoty společnosti v absolutním i relativním 

vyjádření při změnách zvolených parametrů. 

Tab. 43: Změna hodnoty podniku při změně parametrů (Zdroj: vlastní zpracování) 

  

Hodnota  

podniku 

(tis. Kč) 

Změna oproti  

původní hodnotě  

(tis. Kč) 

Změna oproti  

původní hodnotě  

(%) 

Výsledná hodnota společnosti k 31.12.2015 2 151 223     

Změna parametrů při všech ostatních parametrech nezměněných 

Prognóza tržeb společnosti na základě vývoje trhu  

CZ-NACE 10.5 (pomocí kvadratického trendu) 
1 874 002 -277 221 -13% 

Prognóza tržeb společnosti na základě vývoje trhu  

CZ-NACE 10.5 (pomocí lineárního trendu) 
2 972 852 821 629 38% 

Zvýšení rizikové přirážky za menší likviditu  

vlastnických podílů z 0% na 2% 
1 012 602 -1 138 621 -53% 

Pokles hodnoty tempa růstu g z 5,46% na 4,71%  

(průměrné tempo růstu za plán) 
1 558 329 -592 894 -28% 

 

Během této práce je pro stanovení prognózy tržeb trhu CZ-NACE 10.5 použit mocninný 

trend, změna hodnoty společnosti je stanovena pomocí kvadratického trendu a 

lineárního trendu. Pomocí kvadratického trendu stanovíme výslednou hodnotu o 13% 

nižší na 1 874 002 tis. Kč. Úprava lineárním trendem má výslednou hodnotu stanovenou 

na 2 972 852 tis. Kč a dochází tak ke zvýšení hodnoty o 38%.  
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Další změna spočívá v navýšení rizikové přirážky za menší likviditu vlastnických 

podílů z 0% na 2%. Zvýšením rizikové přirážky se hodnota společnosti sníží o 53% na 

1 012 602 tis. Kč.  

 

Snížením tempa růstu g z 5,46% na 4,71%, které je stanoveno z průměrného tempa 

růstu tržeb za plánované období, dochází k poklesu hodnoty společnosti o 28% na 

hodnotu 1 558 329 tis. Kč. 

 

Nárůst hodnoty z vybraných změn nastal pouze v případě změny trendu, pomocí 

kterého dochází k predikci tržeb na trhu, ostatní změny vedly ke snížení hodnoty 

podniku. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce je stanovit objektivizovanou hodnotu společnosti 

Choceňská mlékárna, s. r. o. k 31. 12. 2015. Analyzovaná společnost se zabývá výrobou 

a prodejem mléčných výrobků. Výsledná hodnota společnosti je určena pomocí 

výnosové metody diskontovaného cash flow. 

 

Samotnému ocenění společnosti předchází vypracování strategické a finanční analýzy. 

V rámci strategické analýzy je charakterizován relevantní trh, na kterém společnost 

působí a také vnitřní a vnější prostředí, které oceňovanou společnost ovlivňuje. Analýza 

vnitřního prostředí nám pomocí Porterova modelu pěti sil pomohla zanalyzovat hlavní 

konkurenty Choceňské mlékárny, s. r. o. a také její konkurenční sílu. Porovnání 

analyzované společnosti s jejím největším konkurentem je uvedeno také ve finanční 

analýze, kde jsou zmíněné společnosti porovnávány pomocí finančních ukazatelů. 

 

Následně je provedena analýza vnějšího prostředí společnosti, která je provedena 

pomocí PEST analýzy. Výsledkem strategické a finanční analýzy je SWOT, která 

identifikuje silné a slabé stránky společnosti a také její hrozby a příležitosti. Nejsilnější 

stránkou společnosti je vysoce kvalitní a certifikovaná výroba s dlouholetou tradicí. 

Mezi slabé stránky společnosti patří vysoká míra zadluženosti, kterou ale společnost už 

začala snižovat. Největší příležitostí pro společnost je rozšíření výrobního sortimentu a 

uchycení se na zahraničním trhu. Největší hrozby spočívají v silném konkurenčním 

prostředí a ve zdražování ceny syrového mléka. Z finanční analýzy je patrno, že 

společnost si v rámci oboru stojí dobře a má relativně stabilní postavení mezi 

konkurenty.  

 

Dalším krokem je analýza a prognóza generátorů hodnoty, které slouží jako podklad pro 

sestavení finančního plánu. Finanční plán je sestaven pro prognózované období v letech 

2016 – 2018. Průměrné vážené náklady na kapitál jsou stanoveny pomocí nákladů na 

cizí kapitál a nákladů na vlastní kapitál. Náklady na vlastní kapitál jsou spočítány 

modelem CAPM a pomocí hodnot od A. Damodarana. 
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Pro ocenění společnosti je stanovena metoda DCF entity. Diskontní míra je v této 

metodě stanovena jako průměrné vážené náklady na kapitál (WACC) v hodnotě 7,11%. 

Hodnota společnosti je stanovena dvoufázovou metodou, skládá se z hodnoty první fáze 

a pokračující hodnoty. Současná hodnota diskontovaných volných peněžních toků 

v první fázi je 116 422 tis. Kč. Pokračující současná hodnota společnosti je 2 059 295 

tis. Kč. Sečtením první a pokračující fáze získáme brutto hodnotu společnosti. Po 

odečtení úročeného cizího kapitálu k datu ocenění a přičtením neprovozního majetku 

k datu ocenění určíme výslednou hodnotu společnosti.  

 

Hodnota společnosti je v rámci práce nadále podrobena některým změnám ohledně 

hodnot společnosti. U všech provedených změn je uvedeno, jaký dopad to má na 

stanovenou hodnotu společnosti. 

 

Výsledná hodnota společnosti k 31. 12. 2015, stanovená pomocí metody 

diskontovaného cash flow na bázi entity, činí 2 151 223 tis. Kč.  
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 Seznam použitých zkratek 

A - celková aktiva 

b. c. – běžné ceny 

CAPM – Capital Assets Pricing Model, model oceňování kapitálových aktiv 

CK – cizí kapitál 

CRM – Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníky 

CZ–NACE – klasifikace ekonomických činností 

ČNB – Česká Národní Banka 

ČPK – čistý pracovní kapitál 

ČR – Česká republika 

DCF – Discounted Cash Flow, diskontovaný peněžní tok 

DM – dlouhodobý majetek 

EAT – výsledek hospodaření za účetní období po zdanění 

EBIT – výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 

EVA – Economic Value Added, ekonomicky přidaná hodnota  

EU – European Union, Evropská unie 

FCF – Free Cash Flow, volný peněžní tok 

FCFF – Free Cash Flow to the Firm, volný peněžní tok do firmy 

Hn – Hodnota netto 

Hb – Hodnota brutto 

HDP – hrubý domácí produkt  

K - kapitál 

Kč – koruna česká 

KPVH – Korigovaný Provozní Výsledek Hospodaření 

KPVHD – Korigovaný Provozní Výsledek Hospodaření před zdaněním 

OA – oběžná aktiva 

PEST – analýzy politicko-právního, ekonomického, sociálně-kulturního a 

technologického prostředí 

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

ROI – návratnost investic 

ROS – ukazatel rentability tržeb 
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SWOT – analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

USA – Spojené Státy Americké 

VH – výsledek hospodaření 

VK – vlastní kapitál 

WACC – Weighted Average Cost of Capital, průměřné vážené náklady na kapitál 
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Příloha 1: Rozvaha společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. v plném rozsahu k 31. 12 

(hodnoty netto) v tis. Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

  AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Aktiva celkem 189 491 179 662 205 584 237 792 221 539 224 122 

B. 

Dlouhodobý 

majetek 
90 532 85 235 97 109 103 512 102 843 93 716 

B.I. 
Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 0 0 0 0 0 

B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 

B.I.2. 

Nehmotné 

výsledky výzkumu 

a vývoje 

0 0 0 0 0 0 

B.I.3. Software 0 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 

B.I.5. Goodwill 0 0 0 0 0 0 

B.I.6. 

Jiný dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 0 0 0 0 0 

B.I.7. 

Nedokončený 

dlouhodobý 

nehmotný majetek 

0 0 0 0 0 0 

B.II. 
Dlouhodobý 

hmotný majetek 
90 512 85 235 97 109 100 512 96 743 89 716 

B.II.1. Pozemky 4 094 4 094 3 526 3 526 3 526 3 526 

B.II.2. Stavby 60 151 59 366 57 719 54 823 65 850 64 893 

B.II.3. 

Samostatné movité 

věci a soubory 

movitých věcí 

25 992 20 460 20 845 26 025 21 606 21 297 

B.II.5. 

Oceňovací rozdíl k 

nabytému majetku 
0 0 0 0 0 0 

B.II.6. 

Jiný dlouhodobý 

hmotný majetek 
0 0 0 0 0 0 

B.II.7. 

Nedokončený 

dlouhodobý 

hmotný majetek 

275 1 174 15 019 16 138 5 761 0 

B.II.8. 

Poskytnuté zálohy 

na dlouhodobý 

hmotný majetek 

0 141 0 0 0 0 

B.III. 
Dlouhodobý 

finanční majetek 
20 0 0 3 000 6 100 4 000 

B.III.1

. 

Podíly – ovládaná 

osoba 
0 0 0 0 0 0 

B.III.2

. 

Podíly v účetních 

jednotkách pod 

podstatným vlivem 

0 0 0 0 0 0 

B.III.3

. 

Ostatní dlouhodobé 

cenné papíry a 

podíly 

20 0 0 0 0 0 

B.III.5

. 

Jiný dlouhodobý 

finanční majetek 
0 0 0 3 000 6 100 4 000 
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B.III.6

. 

Pořizovaný 

dlouhodobý 

finanční majetek 

0 0 0 0 0 0 

c. oběžná aktiva 98 873 94 373 108 351 133 530 118 158 129 380 

C.I. Zásoby 15 838 16 112 17 683 18 728 19 639 16 607 

C.I.1. Materiál 7 957 7 360 9 359 9 663 11 538 9 949 

C.I.2. 

Nedokončená 

výroba a 

polotovary 

1 225 1 226 1 484 2 209 1 745 977 

C.I.3. Výrobky 6 091 7 407 6 722 6 764 6 275 5 599 

C.I.5. Zboží 65 95 100 92 81 82 

C.I.6. 

Poskytnuté zálohy 

na zásoby 
500 24 18 0 0 0 

C.II. 
Dlouhodobé 

pohledávky 
0 0 0 5 429 1 429 2 600 

C.II.1. 

Pohledávky z 

obchodních  vztahů 
0 0 0 0 0 0 

C.II.2. 

Pohledávky - 

ovládající a řídící 

osoba 

0 0 0 0 0 0 

C.II.5. 

Dlouhodobé 

poskytnuté zálohy 
0 0 0 1 429 1 429 0 

C.II.7. Jiné pohledávky 0 0 0 4 000 0 2 600 

C.II.8. 

Odložená daňová 

pohledávka 
0 0 0 0 0 0 

C.III. 
Krátkodobé 

pohledávky 
81 602 77 736 78 841 108 817 96 059 99 675 

C.III.1

. 

Pohledávky z 

obchodních  vztahů 
77 370 71 892 72 812 95 991 79 859 87 203 

C.III.2

. 

Pohledávky – 

ovládaná nebo 

ovládající osoba 

0 0 0 0 0 0 

C.III.6

. 

Stát – daňové 

pohledávky 
3 491 4 974 5 209 7 948 8 623 5 200 

C.III.7

. 

Krátkodobé 

poskytnuté zálohy 
688 853 818 832 833 5 170 

C.III.8

. 

Dohadné účty 

aktivní 
0 0 0 0 0 0 

C.III.9

. Jiné pohledávky 
53 17 2 4 046 6 744 2 102 

C.IV. 
Krátkodobý 

finanční majetek 
1 433 525 11 827 556 1 031 10 498 

C.IV.1

. Peníze 
587 124 82 101 153 309 

C.IV.2

. Účty v bankách 
846 401 11 745 455 878 10 189 

C.IV.3

. 

Krátkodobé cenné 

papíry a podíly 
0 0 0 0 0 0 

D. i. časové rozlišení 86 54 124 750 538 1 026 

D.I.1. 

Náklady příštích 

období 
10 54 124 200 0 0 
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D.I.2. 

Komplexní náklady 

příštích období 
0 0 0 0 0 0 

D.I.3 

Příjmy příštích 

období 
76 0 0 550 538 1 026 

          PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Pasiva celkem 189 491 179 662 205 584 237 792 221 539 224 122 

A. Vlastní kapitál 47 311 50 049 74 399 83 704 92 071 113 498 

A.I. Základní kapitál 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

A.I.1. Základní kapitál 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

A.II. Kapitálové fondy 4 344 4 344 4 344 4 344 4 344 4 344 

A.II.2. 

Ostatní kapitálové 

fondy 
4 344 4 344 4 344 4 344 4 344 4 344 

A.II.3. 

Oceňovací rozdíly 

z přecenění 

majetku a závazků 

0 0 0 0 0 0 

A.III. 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze 

zisku 

1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 0 

A.III.1

. 

Zákonný rezervní 

fond/Nedělitelný 

fond 

1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 0 

A.III.2

. 

Statutární a ostatní 

fondy 
0 0 0 0 0 0 

A.IV. 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

30 513 34 215 36 955 61 305 70 609 80 727 

A.IV.1

. 

Nerozdělený zisk 

minulých let 
30 513 34 215 36 955 61 305 70 609 80 727 

A.IV.2

. 

Neuhrazená ztráta 

minulých let 
0 0 0 0 0 0 

A.V. 

Výsledek 

hospodaření 

běžného účetního 

období (+ – ) 

3 704 2 740 24 350 9 305 8 368 21 427 

B. cizí zdroje 135 632 126 449 129 439 151 597 127 290 107 418 

B.I. Rezervy 0 474 3 200 2 919 500 1 177 

B.I.1. 

Rezervy podle 

zvláštních právních 

předpisů 

0 0 0 0 0 2 

B.I.2. 

Rezerva na daň z 

příjmů 
0 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ostatní rezervy 0 474 3 200 2 919 500 1 175 

B.II. 
Dlouhodobé 

závazky 
480 460 135 0 522 486 

B.II.1. 

Závazky z 

obchodních vztahů 
0 0 0 0 0 0 
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B.II.4. 

Závazky ke 

společníkům, 

členům družstva  a 

k účastníkům 

sdružení 

0 0 0 0 0 0 

B.II.8. 

Dohadné účty 

pasivní 
0 0 0 0 0 0 

B.II.1. Jiné závazky 0 0 0 0 0 0 

B.II.10

. 

Odložený daňový 

závazek 
480 460 135 0 522 486 

B.III. 
Krátkodobé 

závazky 
89 451 85 361 87 534 102 318 83 356 77 260 

B.III.1

. 

Závazky z 

obchodních  vztahů 
85 760 76 952 79 526 92 378 78 588 70 269 

B.III.4

. 

Závazky - ovládaná 

nebo ovládající 

osoba 

0 5 000 0 4 000 0 0 

B.III.5

. 

Závazky k 

zaměstnancům 
2 094 1 989 2 722 2 246 2 180 2 001 

B.III.6

. 

Závazky ze 

sociálního 

zabezpečení a 

zdravotního 

pojištění 

1 192 1 129 1 489 1 271 1 226 1 122 

B.III.7

. 

Stát – daňové 

závazky a dotace 
279 263 3 748 323 363 2 746 

B.III.8

. 

Krátkodobé přijaté 

zálohy 
0 0 0 0 0 0 

B.III.1

0. 

Dohadné účty 

pasivní 
15 9 20 2 046 945 1 039 

B.III.1

1. Jiné závazky 
111 19 29 54 54 83 

B.IV. 
Bankovní úvěry a 

výpomoci 
45 701 40 154 38 570 46 360 42 912 28 495 

B.IV.1

. 

Bankovní úvěry 

dlouhodobé 
9 869 4 764 15 915 19 542 16 495 10 749 

B.IV.2

. 

Krátkodobé 

bankovní úvěry 
35 832 35 390 22 655 26 818 26 417 17 746 

c. i. časové rozlišení 6 548 3 164 1 746 2 491 2 178 3 206 

C.I.1. 

Výdaje příštích 

období 
6 548 3 164 1 746 2 491 2 178 3 206 

C.I.2. 

Výnosy příštích 

období 
0 0 0 0 0 0 

 

Příloha 2: Výsledovka společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. v plném rozsahu k 31. 

12 v tis. Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Tržby za prodej 

zboží 
4 423 5 046 5 542 6 139 5 992 5 550 

A. Náklady 

vynaložené na 

prodané zboží 

3 631 4 201 4 568 5 076 4 893 4 515 

+ obchodní marže 792 845 974 1 063 1 099 1 035 
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II. Výkony 515 014 570 414 593 693 620 418 611 827 598 001 

II.1. Tržby za prodej 

vlastních výrobků 

a služeb 

502 596 557 714 582 376 607 261 599 076 588 361 

II.2. Změna stavu zásob 

vlastní výroby 3 091 1 729 -65 1 205 -471 -914 

II.3. Aktivace 9 327 10 971 11 382 11 952 13 222 10 554 

B. Výkonová 

spotřeba 
426 962 484 513 470 577 532 728 524 463 490 706 

B.1. Spotřeba materiálu 

a energie 366 007 411 475 390 569 443 015 447 963 406 555 

B.2. Služby 60 955 73 038 80 008 89 713 76 500 84 151 

+ přidaná hodnota 88 844 86 746 124 090 88 753 88 463 108 330 

C. Osobní náklady 36 904 37 123 38 465 39 540 39 384 39 457 

C.1. Mzdové náklady 26 744 26 829 27 993 28 779 28 611 28 664 

C.2. Odměny členům 

orgánů společnosti 

a družstva 

0 0 0 0 0 0 

C.3. Náklady na 

sociální 

zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

9 068 9 212 9 319 9 600 9 553 9 645 

C.4. Sociální náklady 1 092 1 082 1 153 1 161 1 220 1 148 

D. Daně a poplatky 485 334 274 278 245 233 

E. Odpisy 

dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného majetku 

8 254 8 908 7 578 7 593 8 161 8 373 

III. Tržby z prodeje 

dlouhodobého 

majetku a 

materiálu 

519 394 1 151 220 360 278 

III.1. Tržby z prodeje 

dlouhodobého 

majetku 

105 68 305 0 333 0 

III.2. Tržby z prodeje 

materiálu 
414 326 846 220 27 278 

F. Zůstatková cena 

prodaného 

dlouhodobého 

majetku a 

materiálu 

685 589 844 179 2 279 

F.1. Zůstatková cena 

prodaného 

dlouhodobého 

majetku 

0 0 0 0 1 0 

F.2. Prodaný materiál 685 589 844 179 1 279 
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G. Změna stavu 

rezerv a opravných 

položek v provozní 

oblasti a 

komplexních 

nákladů příštích 

období 

-1 945 474 -793 -241 -2 570 578 

IV. Ostatní provozní 

výnosy 
270 199 846 532 306 554 

H. Ostatní provozní 

náklady 
1 656 781 4 980 1 607 1 082 646 

V. Převod provozních 

výnosů 
0 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních 

nákladů 
0 0 0 0 0 0 

* provozní výsledek 

hospodaření 43 594 39 130 74 739 40 549 42 825 59 596 

VI. Tržby z prodeje 

cenných papírů a 

podílů 

0 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné 

papíry a podíly 0 20 0 0 0 0 

VII. Výnosy z 

dlouhodobého 

finančního 

majetku 

0 0 0 0 0 0 

VII.1. Výnosy z podílů v 

ovládaných a 

řízených osobách a 

v účetních 

jednotkách pod 

podstatným vlivem 

0 0 0 0 0 0 

VII.2. Výnosy z ostatních 

dlouhodobých 

cenných papírů a 

podílů 

0 0 0 0 0 0 

VII.3. Výnosy z ostatního 

dlouhodobého 

finančního majetku 
0 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z 

krátkodobého 

finančního majetku 

0 0 0 0 0 0 

K Náklady z 

finančního majetku 0 1 500 0 0 0 0 

IX. Výnosy z 

přecenění cenných 

papírů a derivátů 

0 0 0 0 0 0 

L. Náklady z 

přecenění cenných 

papírů a derivátů 

0 0 0 0 0 0 

M. Změna stavu 

rezerv a opravných 

položek ve 

finanční oblasti 

0 -1 500 0 0 0 0 
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X. Výnosové úroky 5 4 1 70 246 212 

N. Nákladové úroky 1 994 1 358 1 085 802 1 071 850 

XI. Ostatní finanční 

výnosy 
64 239 659 783 376 346 

O. Ostatní finanční 

náklady 
36 470 34 565 44 055 29 080 32 181 32 793 

XII. Převod finančních 

výnosů 
0 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních 

nákladů 
0 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek 

hospodaření -38 395 -35 700 -44 480 -29 029 -32 630 -33 085 

Q. Daň z příjmů za 

běžnou činnost 1 495 690 5 909 2 215 1 827 5 084 

Q 1. – splatná 1 015 710 6 234 2 350 1 305 5 120 

Q 2. – odložená 480 -20 -325 -135 522 -36 

** výsledek 

hospodaření za 

běžnou činnost 

3 704 2 740 24 350 9 305 8 368 21 427 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné 

náklady 
0 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z 

mimořádné 

činnosti 

0 0 0 0 0 0 

1. – splatná 0 0 0 0 0 0 

2. – odložená 0 0 0 0 0 0 

* Mimořádný 

výsledek 

hospodaření 

0 0 0 0 0 0 

T. Převod podílu na 

výsledku 

hospodaření 

společníkům (+/-) 

0 0 0 0 0 0 

*** výsledek 

hospodaření za 

účetní období (+/–

) 

3 704 2 740 24 350 9 305 8 368 21 427 

**** výsledek 

hospodaření před 

zdaněním 

5 199 3 430 30 259 11 520 10 195 26 511 

 

Příloha 3: Cash flow společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. v plném rozsahu k 31. 12 

v tis. Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

P. 

počáteční stav 

peněžních 

prostředků a 

peněžních 

ekvivalentů 

1 532 1 433 525 11 827 556 1 031 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 
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Z. 

Výsledek 

hospodaření za 

běžnou činnost 

před zdaněním 

5 199 3 430 30 259 11 520 10 195 26 511 

A.1. 
Úpravy o 

nepeněžní operace 
8 138 10 668 11 083 8 044 6 235 9 591 

A.1.1. 
Odpisy stálých 

aktiv 
8 254 8 908 7 578 7 593 8 161 8 374 

A.1.2. 

Změna stavu 

opravných 

položek, rezerv a 

komplexních 

nákladů příštích 

období 

-2 000 474 2 726 -281 -2 419 578 

A.1.3. 

Zisk (ztráta) z 

prodeje stálých 

aktiv 

-105 -68 -305 0 -332 0 

A.1.5. 
Nákladové a 

výnosové úroky 
1 989 1 354 1 084 732 825 639 

A.* 

čistý provozní 

peněžní tok před 

změnami 

pracovního 

kapitálu 

13 337 14 098 41 342 19 564 16 430 36 102 

A.2. 

Změna stavu 

pracovního 

kapitálu 

9 225 -7 898 -6 901 -8 796 -3 857 -11 671 

A.2.1. 

Změna stavu 

pohledávek a 

časového rozlišení 

aktiv 

-265 5 381 -1 175 -34 394 20 138 -12 297 

A.2.2. 

Změna stavu 

závazků a 

časového rozlišení 

pasív 

10 519 -13 005 -4 155 26 643 -23 084 -2 406 

A.2.3. Změna stavu zásob -1 029 -274 -1 571 -1 045 -911 3 032 

A.** 

čistý provozní 

peněžní tok před 

zdaněním a 

mimořádnými 

položkami 

22 562 6 200 34 441 10 768 12 573 24 431 

A.3. Vyplacené úroky -1 994 -1 358 -1 085 -800 -1 072 -851 

A.4. Přijaté úroky 5 4 1 1 68 212 

A.5. 

Zaplacená daň z 

příjmů za běžnou 

činnost 

-1 495 -2 217 -2 908 -7 244 -4 294 -2 661 

A.*** 
čistý peněžní tok z 

provozní činnosti 
19 078 2 629 30 449 2 725 7 275 21 131 

Peněžní toky z investiční činnosti 

B.1. 

Výdaje spojené s 

nabytím stálých 

aktiv 

-14 262 -3 605 -19 452 -10 996 -4 032 -1 347 

B.2. 
Příjmy z prodeje 

stálých aktiv 
105 68 305 0 332 0 
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B.3. 

Půjčky a úvěry 

apřízněným 

osobám 

0 0 0 -3 000 -3 100 4 100 

B.*** 
čistý peněžní tok z 

investiční činnosti 
-14 157 -3 537 -19 147 -13 996 -6 800 2 753 

Peněžní toky z finančních činností 

C.1. 

Změna stavu 

závazků z 

financování 

480 0 0 0 0 -14 418 

C.2. 
Dopady změn 

vlastního kapitálu 
-5 500 0 0 0 0 0 

C.2.6. 
Vyplacené 

dividendy 
-5 500 0 0 0 0 0 

C.*** 
čistý peněžní tok z 

finanční činnosti 
-5 020 0 0 0 0 -14 418 

F. 

čistá změna 

peněžních 

prostředků a 

peněžních 

ekvivalentů 

-99 -908 11 302 -11 271 475 9 467 

R. 

konečný stav 

peněžních 

prostředků a 

peněžních 

ekvivalentů 

1 433 525 11 827 556 1 031 10 498 

 

Příloha 4: Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty (Zdroj: vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti) 

  AKTIVA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

  Aktiva celkem -5,19    14,43    15,67    -6,83    1,17    

B. 

Dlouhodobý 

majetek 
-5,85    13,93    6,59    -0,65    -8,87    

B.I. 
Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
x x x x x 

B.I.1. Zřizovací výdaje x x x x x 

B.I.2. 

Nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje 
x x x x x 

B.I.3. Software x x x x x 

B.I.4. Ocenitelná práva x x x x x 

B.I.5. Goodwill x x x x x 

B.I.6. 

Jiný dlouhodobý 

nehmotný majetek 
x x x x x 

B.I.7. 

Nedokončený 

dlouhodobý 

nehmotný majetek 

x x x x x 

B.II. 
Dlouhodobý 

hmotný majetek 
-5,83    13,93    3,50    -3,75    -7,26    

B.II.1. Pozemky 0,00    -13,87    0,00    0,00    0,00    
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B.II.2. Stavby -1,31    -2,77    -5,02    20,11    -1,45    

B.II.3. 

Samostatné movité 

věci a soubory 

movitých věcí 

-21,28    1,88    24,85    -16,98    -1,43    

B.II.5. 

Oceňovací rozdíl k 

nabytému majetku 
x x x x x 

B.II.6. 

Jiný dlouhodobý 

hmotný majetek 
x x x x x 

B.II.7. 

Nedokončený 

dlouhodobý hmotný 

majetek 

326,91    1 179,30    7,45    -64,30    -100,00    

B.II.8. 

Poskytnuté zálohy 

na dlouhodobý 

hmotný majetek 

x -100,00    x x x 

B.III. 
Dlouhodobý 

finanční majetek 
-100,00    x x 103,33    -34,43    

B.III.1. 

Podíly – ovládaná 

osoba 
x x x x x 

B.III.2. 

Podíly v účetních 

jednotkách pod 

podstatným vlivem 

x x x x x 

B.III.3. 

Ostatní dlouhodobé 

cenné papíry a 

podíly 

-100,00    x x x x 

B.III.5. 

Jiný dlouhodobý 

finanční majetek 
x x x 103,33    -34,43    

B.III.6. 

Pořizovaný 

dlouhodobý finanční 

majetek 

x x x x x 

c. oběžná aktiva -4,55    14,81    23,24    -11,51    9,50    

C.I. Zásoby 1,73    9,75    5,91    4,86    -15,44    

C.I.1. Materiál -7,50    27,16    3,25    19,40    -13,77    

C.I.2. 

Nedokončená 

výroba a polotovary 
0,08    21,04    48,85    -21,00    -44,01    

C.I.3. Výrobky 21,61    -9,25    0,62    -7,23    -10,77    

C.I.5. Zboží 46,15    5,26    -8,00    -11,96    1,23    

C.I.6. 

Poskytnuté zálohy 

na zásoby 
-95,20    -25,00    -100,00    x x 

C.II. 
Dlouhodobé 

pohledávky 
x x x -73,68    81,95    

C.II.1. 

Pohledávky z 

obchodních  vztahů 
x x x x x 

C.II.2. 

Pohledávky - 

ovládající a řídící 

osoba 

x x x x x 

C.II.5. 

Dlouhodobé 

poskytnuté zálohy 
x x x 0,00    -100,00    

C.II.7. Jiné pohledávky x x x -100,00    x 

C.II.8. 

Odložená daňová 

pohledávka 
x x x x x 
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C.III. 
Krátkodobé 

pohledávky 
-4,74    1,42    38,02    -11,72    3,76    

C.III.1. 

Pohledávky z 

obchodních  vztahů 
-7,08    1,28    31,83    -16,81    9,20    

C.III.2. 

Pohledávky – 

ovládaná nebo 

ovládající osoba 

x x x x x 

C.III.6. 

Stát – daňové 

pohledávky 
42,48    4,72    52,58    8,49    -39,70    

C.III.7. 

Krátkodobé 

poskytnuté zálohy 
23,98    -4,10    1,71    0,12    520,65    

C.III.8. 

Dohadné účty 

aktivní 
x x x x x 

C.III.9. Jiné pohledávky -67,92    -88,24    202 200,00    66,68    -68,83    

C.IV. 
Krátkodobý 

finanční majetek 
-63,36    2 152,76    -95,30    85,43    918,23    

C.IV.1. Peníze -78,88    -33,87    23,17    51,49    101,96    

C.IV.2. Účty v bankách -52,60    2 828,93    -96,13    92,97    1 060,48    

C.IV.3. 

Krátkodobé cenné 

papíry a podíly 
x x x x x 

D. i. časové rozlišení -37,21    129,63    504,84    -28,27    90,71    

D.I.1. 

Náklady příštích 

období 
440,00    129,63    61,29    -100,00    x 

D.I.2. 

Komplexní náklady 

příštích období 
x x x x x 

D.I.3 

Příjmy příštích 

období 
-100,00 x x -2,18 90,71 

         PASIVA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

  Pasiva celkem -5,19  14,43  15,67  -6,83  1,17  

A. Vlastní kapitál 5,79  48,65  12,51  10,00  23,27  

A.I. Základní kapitál 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

A.I.1. Základní kapitál 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

A.II. Kapitálové fondy 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

A.II.2. 

Oceňovací rozdíly z 

přecenění při 

přeměnách 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

A.II.3. 

Oceňovací rozdíly z 

přecenění majetku a 

závazků 

x x x x x 

A.III. 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze 

zisku 

0,00  0,00  0,00  0,00  -100,00  

A.III.1. 

Zákonný rezervní 

fond/Nedělitelný 

fond 

0,00  0,00  0,00  0,00  -100,00  

A.III.2. 

Statutární a ostatní 

fondy 
x x x x x 
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A.IV. 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

12,13  8,01  65,89  15,18  14,33  

A.IV.1. 

Nerozdělený zisk 

minulých let 
12,13  8,01  65,89  15,18  14,33  

A.IV.2. 

Neuhrazená ztráta 

minulých let 
x x x x x 

A.V. 

Výsledek 

hospodaření 

běžného účetního 

období (+ – ) 

-26,03  788,69  -61,79  -10,07  156,06  

B. cizí zdroje -6,77  2,36  17,12  -16,03  -15,61  

B.I. Rezervy x 575,11  -8,78  -82,87  135,40  

B.I.1. 

Rezervy podle 

zvláštních právních 

předpisů 

x x x x x 

B.I.2. 

Rezerva na daň z 

příjmů 
x x x x x 

B.I.4. Ostatní rezervy x 575,11  -8,78  -82,87  135,00  

B.II. 
Dlouhodobé 

závazky 
-4,17  -70,65  -100,00  x -6,90  

B.II.1. 

Závazky z 

obchodních vztahů 
x x x x x 

B.II.4. 

Závazky ke 

společníkům, 

členům družstva  a k 

účastníkům sdružení 

x x x x x 

B.II.8. 

Dohadné účty 

pasivní 
x x x x x 

B.II.1. Jiné závazky x x x x x 

B.II.10. 

Odložený daňový 

závazek 
-4,17  -70,65  -100,00  x -6,90  

B.III. Krátkodobé závazky -4,57  2,55  16,89  -18,53  -7,31  

B.III.1. 

Závazky z 

obchodních  vztahů 
-10,27  3,34  16,16  -14,93  -10,59  

B.III.4. 

Závazky ke 

společníkům, 

členům družstva a k 

účastníkům sdružení 

x -100,00  x -100,00  x 

B.III.5. 

Závazky k 

zaměstnancům 
-5,01  36,85  -17,49  -2,94  -8,21  

B.III.6. 

Závazky ze 

sociálního 

zabezpečení a 

zdravotního 

pojištění 

-5,29  31,89  -14,64  -3,54  -8,48  

B.III.7. 

Stát – daňové 

závazky a dotace 
-5,73  1 325,10  -91,38  12,38  656,47  

B.III.8. 

Krátkodobé přijaté 

zálohy 
x x x x x 

B.III.10. 

Dohadné účty 

pasivní 
-40,00  122,22  10 130,00  -53,81  9,95  

B.III.11. Jiné závazky -82,88  52,63  86,21  0,00  53,70  
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B.IV. 
Bankovní úvěry a 

výpomoci 
-12,14  -3,94  20,20  -7,44  -33,60  

B.IV.1. 

Bankovní úvěry 

dlouhodobé 
-51,73  234,07  22,79  -15,59  -34,83  

B.IV.2. 

Krátkodobé 

bankovní úvěry 
-1,23  -35,98  18,38  -1,50  -32,82  

c. i. časové rozlišení -51,68  -44,82  42,67  -12,57  47,20  

C.I.1. 

Výdaje příštích 

období 
-51,68  -44,82  42,67  -12,57  47,20  

C.I.2. 

Výnosy příštích 

období 
x x x x x 

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

I. Tržby za prodej 

zboží 
14,09  9,83  10,77  -2,39  -7,38  

A. Náklady vynaložené 

na prodané zboží 15,70  8,74  11,12  -3,61  -7,73  

+ obchodní marže 6,69  15,27  9,14  3,39  -5,82  

II. Výkony 10,76  4,08  4,50  -1,38  -2,26  

II.1. Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb 

10,97  4,42  4,27  -1,35  -1,79  

II.2. Změna stavu zásob 

vlastní výroby -44,06  -103,76  -1 953,85  -139,09  94,06  

II.3. Aktivace 17,63  3,75  5,01  10,63  -20,18  

B. Výkonová spotřeba 13,48  -2,88  13,21  -1,55  -6,44  

B.1. Spotřeba materiálu a 

energie 12,42  -5,08  13,43  1,12  -9,24  

B.2. Služby 19,82  9,54  12,13  -14,73  10,00  

+ přidaná hodnota -2,36  43,05  -28,48  -0,33  22,46  

C. Osobní náklady 0,59  3,62  2,79  -0,39  0,19  

C.1. Mzdové náklady 0,32  4,34  2,81  -0,58  0,19  

C.2. Odměny členům 

orgánů společnosti a 

družstva 

x x x x x 

C.3. Náklady na sociální 

zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
1,59  1,16  3,02  -0,49  0,96  

C.4. Sociální náklady -0,92  6,56  0,69  5,08  -5,90  

D. Daně a poplatky -31,13  -17,96  1,46  -11,87  -4,90  

E. Odpisy 

dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného majetku 

7,92  -14,93  0,20  7,48  2,60  

III. Tržby z prodeje 

dlouhodobého 

majetku a 

materiálu 

-24,08  192,13  -80,89  63,64  -22,78  
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III.1. Tržby z prodeje 

dlouhodobého 

majetku 

-35,24  348,53  -100,00  x -100,00  

III.2. Tržby z prodeje 

materiálu 
-21,26  159,51  -74,00  -87,73  929,63  

F. Zůstatková cena 

prodaného 

dlouhodobého 

majetku a 

materiálu 

-14,01  43,29  -78,79  -98,88  13 850,00  

F.1. Zůstatková cena 

prodaného 

dlouhodobého 

majetku 

x x x x -100,00  

F.2. Prodaný materiál -14,01  43,29  -78,79  -99,44  27 800,00  

G. Změna stavu rezerv 

a opravných 

položek v provozní 

oblasti a 

komplexních 

nákladů příštích 

období 

-124,37  -267,30  -69,61  966,39  -122,49  

IV. Ostatní provozní 

výnosy 
-26,30  325,13  -37,12  -42,48  81,05  

H. Ostatní provozní 

náklady 
-52,84  537,64  -67,73  -32,67  -40,30  

V. Převod provozních 

výnosů 
x x x x x 

I. Převod provozních 

nákladů 
x x x x x 

* provozní výsledek 

hospodaření -10,24  91,00  -45,75  5,61  39,16  

VI. Tržby z prodeje 

cenných papírů a 

podílů 

x x x x x 

J. Prodané cenné 

papíry a podíly x -100,00  x x x 

VII. Výnosy z 

dlouhodobého 

finančního majetku 

x x x x x 

VII.1. Výnosy z podílů v 

ovládaných a 

řízených osobách a 

v účetních 

jednotkách pod 

podstatným vlivem 

x x x x x 

VII.2. Výnosy z ostatních 

dlouhodobých 

cenných papírů a 

podílů 

x x x x x 

VII.3. Výnosy z ostatního 

dlouhodobého 

finančního majetku 
x x x x x 
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VIII. Výnosy z 

krátkodobého 

finančního majetku 

x x x x x 

K Náklady z 

finančního majetku x -100,00  x x x 

IX. Výnosy z přecenění 

cenných papírů a 

derivátů 

x x x x x 

L. Náklady z přecenění 

cenných papírů a 

derivátů 

x x x x x 

M. Změna stavu rezerv 

a opravných 

položek ve finanční 

oblasti 

x -100,00  x x x 

X. Výnosové úroky -20,00  -75,00  6 900,00  251,43  -13,82  

N. Nákladové úroky -31,90  -20,10  -26,08  33,54  -20,63  

XI. Ostatní finanční 

výnosy 
273,44  175,73  18,82  -51,98  -7,98  

O. Ostatní finanční 

náklady 
-5,22  27,46  -33,99  10,66  1,90  

XII. Převod finančních 

výnosů 
x x x x x 

P. Převod finančních 

nákladů 
x x x x x 

* Finanční výsledek 

hospodaření -7,02  24,59  -34,74  12,40  1,39  

Q. Daň z příjmů za 

běžnou činnost -53,85  756,38  -62,51  -17,52  178,27  

Q 1. – splatná -30,05  778,03  -62,30  -44,47  292,34  

Q 2. – odložená -104,17  1 525,00  -58,46  -486,67  -106,90  

** výsledek 

hospodaření za 

běžnou činnost 

-26,03  788,69  -61,79  -10,07  156,06  

XIII. Mimořádné výnosy x x x x x 

R. Mimořádné náklady x x x x x 

S. Daň z příjmů z 

mimořádné činnosti x x x x x 

1. splatná x x x x x 

2. odložená x x x x x 

* Mimořádný 

výsledek 

hospodaření 

x x x x x 

T. Převod podílu na 

výsledku 

hospodaření 

společníkům (+/-) 

x x x x x 

*** výsledek 

hospodaření za 

účetní období (+/–) 

-26,03  788,69  -61,79  -10,07  156,06  
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**** výsledek 

hospodaření před 

zdaněním 

-34,03  782,19  -61,93  -11,50  160,04  

 

Příloha 5: Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty (Zdroj: vlastní zpracování 

dle výkazů společnosti) 

  AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

B. Dlouhodobý majetek 47,78  47,44  47,24  43,53  46,42  41,81  

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.I.1. Zřizovací výdaje 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.I.2. 

Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.I.3. Software 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.I.4. Ocenitelná práva 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.I.5. Goodwill 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.I.6. 

Jiný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.I.7. 

Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 47,77  47,44  47,24  42,27  43,67  40,03  

B.II.1. Pozemky 2,16  2,28  1,72  1,48  1,59  1,57  

B.II.2. Stavby 31,74  33,04  28,08  23,06  29,72  28,95  

B.II.3. 

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
13,72  11,39  10,14  10,94  9,75  9,50  

B.II.5. 

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.II.6. 

Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.II.7. 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
0,15  0,65  7,31  6,79  2,60  0,00  

B.II.8. 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek 
0,00  0,08  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,01  0,00  0,00  1,26  2,75  1,78  

B.III.1. Podíly – ovládaná osoba 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.III.2. 

Podíly v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.III.3. 

Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly 
0,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.III.5. 

Jiný dlouhodobý finanční 

majetek 
0,00  0,00  0,00  1,26  2,75  1,78  

B.III.6. 

Pořizovaný dlouhodobý 

finanční majetek 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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c. oběžná aktiva 52,18  52,53  52,70  56,15  53,34  57,73  

C.I. Zásoby 8,36  8,97  8,60  7,88  8,86  7,41  

C.I.1. Materiál 4,20  4,10  4,55  4,06  5,21  4,44  

C.I.2. 

Nedokončená výroba a 

polotovary 
0,65  0,68  0,72  0,93  0,79  0,44  

C.I.3. Výrobky 3,21  4,12  3,27  2,84  2,83  2,50  

C.I.5. Zboží 0,03  0,05  0,05  0,04  0,04  0,04  

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0,26  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00  

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,00  0,00  0,00  2,28  0,65  1,16  

C.II.1. 

Pohledávky z obchodních  

vztahů 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

C.II.2. 

Pohledávky - ovládající a řídící 

osoba 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00  0,00  0,00  0,60  0,65  0,00  

C.II.7. Jiné pohledávky 0,00  0,00  0,00  1,68  0,00  1,16  

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

C.III. Krátkodobé pohledávky 43,06  43,27  38,35  45,76  43,36  44,47  

C.III.1. 

Pohledávky z obchodních  

vztahů 
40,83  40,02  35,42  40,37  36,05  38,91  

C.III.2. 

Pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

C.III.6. Stát – daňové pohledávky 1,84  2,77  2,53  3,34  3,89  2,32  

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,36  0,47  0,40  0,35  0,38  2,31  

C.III.8. Dohadné účty aktivní 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

C.III.9. Jiné pohledávky 0,03  0,01  0,00  1,70  3,04  0,94  

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 0,76  0,29  5,75  0,23  0,47  4,68  

C.IV.1. Peníze 0,31  0,07  0,04  0,04  0,07  0,14  

C.IV.2. Účty v bankách 0,45  0,22  5,71  0,19  0,40  4,55  

C.IV.3. 

Krátkodobé cenné papíry a 

podíly 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

D. i. časové rozlišení 0,05  0,03  0,06  0,32  0,24  0,46  

D.I.1. Náklady příštích období 0,01  0,03  0,06  0,08  0,00  0,00  

D.I.2. 

Komplexní náklady příštích 

období 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

D.I.3 Příjmy příštích období 0,04  0,00  0,00  0,23  0,24  0,46  

          PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

A. Vlastní kapitál 24,97  27,86  36,19  35,20  41,56  50,64  

A.I. Základní kapitál 3,69  3,90  3,40  2,94  3,16  3,12  

A.I.1. Základní kapitál 3,69  3,90  3,40  2,94  3,16  3,12  

A.II. Kapitálové fondy 2,29  2,42  2,11  1,83  1,96  1,94  
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A.II.2. 

Oceňovací rozdíly z přecenění 

při přeměnách 
2,29  2,42  2,11  1,83  1,96  1,94  

A.II.3. 

Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku 
0,92  0,97  0,85  0,74  0,79  0,00  

A.III.1. 

Zákonný rezervní 

fond/Nedělitelný fond 
0,92  0,97  0,85  0,74  0,79  0,00  

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

A.IV. 
Výsledek hospodaření 

minulých let 
16,10  19,04  17,98  25,78  31,87  36,02  

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 16,10  19,04  17,98  25,78  31,87  36,02  

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+ – ) 
1,95  1,53  11,84  3,91  3,78  9,56  

B. cizí zdroje 71,58  70,38  62,96  63,75  57,46  47,93  

B.I. Rezervy 0,00  0,26  1,56  1,23  0,23  0,53  

B.I.1. 

Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.I.2. Rezerva na daň z příjmů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.I.4. Ostatní rezervy 0,00  0,26  1,56  1,23  0,23  0,52  

B.II. Dlouhodobé závazky 0,25  0,26  0,07  0,00  0,24  0,22  

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.II.4. 

Závazky ke společníkům, 

členům družstva  a k 

účastníkům sdružení 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.II.8. Dohadné účty pasivní 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.II.1. Jiné závazky 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.II.10. Odložený daňový závazek 0,25  0,26  0,07  0,00  0,24  0,22  

B.III. Krátkodobé závazky 47,21  47,51  42,58  43,03  37,63  34,47  

B.III.1. Závazky z obchodních  vztahů 45,26  42,83  38,68  38,85  35,47  31,35  

B.III.4. 

Závazky ke společníkům, 

členům družstva a k účastníkům 

sdružení 

0,00  2,78  0,00  1,68  0,00  0,00  

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 1,11  1,11  1,32  0,94  0,98  0,89  

B.III.6. 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

0,63  0,63  0,72  0,53  0,55  0,50  

B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 0,15  0,15  1,82  0,14  0,16  1,23  

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B.III.10. Dohadné účty pasivní 0,01  0,01  0,01  0,86  0,43  0,46  

B.III.11. Jiné závazky 0,06  0,01  0,01  0,02  0,02  0,04  

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 24,12  22,35  18,76  19,50  19,37  12,71  

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 5,21  2,65  7,74  8,22  7,45  4,80  
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B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 18,91  19,70  11,02  11,28  11,92  7,92  

c. i. časové rozlišení 3,46  1,76  0,85  1,05  0,98  1,43  

C.I.1. Výdaje příštích období 3,46  1,76  0,85  1,05  0,98  1,43  

C.I.2. Výnosy příštích období 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

        

        
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    517 204 574 567 601 957 626 957 619 578 605 855 

    100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

I. Tržby za prodej zboží 0,86  0,88  0,92  0,98  0,97  0,92  

A. Náklady vynaložené na prodané 

zboží 0,70  0,73  0,76  0,81  0,79  0,75  

+ obchodní marže 0,15  0,15  0,16  0,17  0,18  0,17  

II. Výkony 99,58  99,28  98,63  98,96  98,75  98,70  

II.1. Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 97,18  97,07  96,75  96,86  96,69  97,11  

II.2. Změna stavu zásob vlastní 

výroby 0,60  0,30  -0,01  0,19  -0,08  -0,15  

II.3. Aktivace 1,80  1,91  1,89  1,91  2,13  1,74  

B. Výkonová spotřeba 82,55  84,33  78,17  84,97  84,65  80,99  

B.1. Spotřeba materiálu a energie 70,77  71,61  64,88  70,66  72,30  67,10  

B.2. Služby 11,79  12,71  13,29  14,31  12,35  13,89  

+ přidaná hodnota 17,18  15,10  20,61  14,16  14,28  17,88  

C. Osobní náklady 7,14  6,46  6,39  6,31  6,36  6,51  

C.1. Mzdové náklady 5,17  4,67  4,65  4,59  4,62  4,73  

C.2. Odměny členům orgánů 

společnosti a družstva 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

C.3. Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
1,75  1,60  1,55  1,53  1,54  1,59  

C.4. Sociální náklady 0,21  0,19  0,19  0,19  0,20  0,19  

D. Daně a poplatky 0,09  0,06  0,05  0,04  0,04  0,04  

E. Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 
1,60  1,55  1,26  1,21  1,32  1,38  

III. Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 0,10  0,07  0,19  0,04  0,06  0,05  

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 0,02  0,01  0,05  0,00  0,05  0,00  

III.2. Tržby z prodeje materiálu 0,08  0,06  0,14  0,04  0,00  0,05  

F. Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 
0,13  0,10  0,14  0,03  0,00  0,05  
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F.1. Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

F.2. Prodaný materiál 0,13  0,10  0,14  0,03  0,00  0,05  

G. Změna stavu rezerv a 

opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

-0,38  0,08  -0,13  -0,04  -0,41  0,10  

IV. Ostatní provozní výnosy 0,05  0,03  0,14  0,08  0,05  0,09  

H. Ostatní provozní náklady 0,32  0,14  0,83  0,26  0,17  0,11  

V. Převod provozních výnosů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

I. Převod provozních nákladů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

* provozní výsledek 

hospodaření 8,43  6,81  12,42  6,47  6,91  9,84  

VI. Tržby z prodeje cenných papírů 

a podílů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

J. Prodané cenné papíry a podíly 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

VII. Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a 

řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným 

vlivem 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

VII.2. Výnosy z ostatních 

dlouhodobých cenných papírů a 

podílů 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

VII.3. Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního 

majetku 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

VIII. Výnosy z krátkodobého 

finančního majetku 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

K Náklady z finančního majetku 0,00  0,26  0,00  0,00  0,00  0,00  

IX. Výnosy z přecenění cenných 

papírů a derivátů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

L. Náklady z přecenění cenných 

papírů a derivátů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

M. Změna stavu rezerv a 

opravných položek ve finanční 

oblasti 
0,00  -0,26  0,00  0,00  0,00  0,00  

X. Výnosové úroky 0,00  0,00  0,00  0,01  0,04  0,03  

N. Nákladové úroky 0,39  0,24  0,18  0,13  0,17  0,14  

XI. Ostatní finanční výnosy 0,01  0,04  0,11  0,12  0,06  0,06  

O. Ostatní finanční náklady 7,05  6,02  7,32  4,64  5,19  5,41  

XII. Převod finančních výnosů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

P. Převod finančních nákladů 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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* Finanční výsledek 

hospodaření -7,42  -6,21  -7,39  -4,63  -5,27  -5,46  

Q. Daň z příjmů za běžnou 

činnost 0,29  0,12  0,98  0,35  0,29  0,84  

Q 1. – splatná 0,20  0,12  1,04  0,37  0,21  0,85  

Q 2. – odložená 0,09  -0,00  -0,05  -0,02  0,08  -0,01  

** výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 0,72  0,48  4,05  1,48  1,35  3,54  

XIII. Mimořádné výnosy 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

R. Mimořádné náklady 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

S. Daň z příjmů z mimořádné 

činnosti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1. splatná 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2. odložená 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

* Mimořádný výsledek 

hospodaření 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

T. Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům (+/-) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

*** výsledek hospodaření za 

účetní období (+/–) 0,72  0,48  4,05  1,48  1,35  3,54  

**** výsledek hospodaření před 

zdaněním 1,01  0,60  5,03  1,84  1,65  4,38  

 

Příloha 6: Zisková marže zdola (Zdroj: vlastní zpracování) 

Prognóza ziskové marže zdola 

      Podíly z tržeb     2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Obchodní marže 0,16% 0,15% 0,17% 0,17% 0,18% 0,17% 

Přidaná hodnota 17,52% 15,41% 21,11% 14,47% 14,62% 18,24% 

Osobní náklady 7,28% 6,60% 6,54% 6,45% 6,51% 6,64% 

  z toho Mzdové náklady 5,27% 4,77% 4,76% 4,69% 4,73% 4,83% 

            Náklady na sociální zabezpečení 1,79% 1,64% 1,59% 1,57% 1,58% 1,62% 

Daně a poplatky 0,10% 0,06% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 

Ostatní provozní položky  -0,11% 0,19% 0,57% 0,14% -0,30% 0,11% 

  (změna rezerv, ostatní provozní 

výnosy, náklady, převod nákladů)       

Podíly z tržeb 2016 2017 2018 

Obchodní marže 0,17% 0,17% 0,17% 

Přidaná hodnota 16,90% 16,90% 16,90% 

Osobní náklady 6,67% 6,67% 6,67% 

  z toho Mzdové náklady 4,84% 4,84% 4,84% 

Náklady na sociální zabezpečení 1,63% 1,63% 1,63% 

Daně a poplatky 0,05% 0,05% 0,05% 

Ostatní provozní položky  0,10% 0,10% 0,10% 
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Obchodní marže (tis. Kč) 792 845 974 1 063 1 099 1 035 

Podíl z tržeb 0,16% 0,15% 0,17% 0,17% 0,18% 0,17% 

Roční tempo růstu 
 

0,07 0,15 0,09 0,03 -0,06 

Průměrné tempo růstu výk. spotř.   

za minulost a plán 
5,50% 

Obchodní marže (tis. Kč) 1072 1105 1138 

Podíl z tržeb 0,17% 0,17% 0,17% 

Roční tempo růstu 
 

0,04 0,03 

Průměrné tempo růstu výk. spotř.   

za minulost a plán 
3,01% 

 

Výkony (tis. Kč) 515 014 570 414 593 693 620 418 611 827 598 001 

Podíl z tržeb 101,58% 101,36% 100,98% 101,14% 101,12% 100,69% 

Roční tempo růstu 
 

1,108 1,041 1,045 0,986 0,977 

Průměrné tempo růstu výk. spotř.   

za minulost a plán 
3,03% 

Výkony (tis. Kč) 649 897 669 581 689 606 

Podíl z tržeb 101,14% 101,14% 101,14% 

Roční tempo růstu 1,087 1,030 1,030 

Průměrné tempo růstu výk. spotř.   

za minulost a plán 
3,01% 

 

Výkonová spotřeba (tis. Kč) 426 962 484 513 470 577 532 728 524 463 490 706 

Podíl z tržeb 84,21% 86,10% 80,04% 86,85% 86,68% 82,62% 

Roční tempo růstu 
 

1,135 0,971 1,132 0,984 0,936 

Průměrné tempo růstu výk. spotř.   

za minulost a plán 
2,82% 

Výkonová spotřeba (tis. Kč) 542 409 558 837 575 550 

Podíl z tržeb 84,42% 84,42% 84,42% 

Roční tempo růstu 1,105 1,030 1,030 

Průměrné tempo růstu výk. spotř.   

za minulost a plán 
3,01% 

 

Osobní náklady (tis. Kč) 36 904 37 123 38 465 39 540 39 384 39 457 

Roční tempo růstu 
 

1,006 1,036 1,028 0,996 1,002 

Průměrné tempo růstu 

 za minulost a plán 
1,35% 

Podíl z tržeb 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 

Osobní náklady (tis. Kč) 42 854 44 152 45 472 

Roční tempo růstu 1,086 1,030 1,030 

Průměrné tempo růstu 

 za minulost a plán 
3,01% 
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Podíl z tržeb 0,07 0,07 0,07 

 

Korigovaný provozní zisk  

před odpisy (tržby - náklady) 
52 014 48 233 82 010 48 101 50 628 67 970 

Zisková marže z KPZ  

před odpisy dopočítaná 
10,26% 8,57% 13,95% 7,84% 8,37% 11,44% 

Korigovaný provozní zisk  

před odpisy (tržby - náklady) 
64 717 66 677 68 671 

Zisková marže z KPZ  

před odpisy dopočítaná 
10,07% 10,07% 10,07% 

 

Příloha 7: Průměrné hodnoty PRIBORu za rok 2015 (Zdroj: vlastní zpracování podle 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Sazby PRIBOR na www stránkách ČNB.) 

 

Průměrné hodnoty PRIBORu za rok 2015 (% p. a.) 

1 den 0,13 

7 dní 0,14 

14 dní 0,15 

1 měsíc 0,2 

2 měsíce 0,23 

3 měsíce 0,29 

6 měsíců 0,37 

9 měsíců 0,42 

1 rok 0,46 

 

 

 


