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Abstrakt 

 

Obsahem diplomové práce je problematika oceňování podniku za účelem změny právní 

formy. Součástí práce je analýza podniku, podnikatelského prostředí a zhodnocení 

přínosů a rizik změny právní formy. V praktické části řeším ocenění společnosti pomocí 

výnosové a substanční metody. Pro ocenění byla použita metoda kapitalizovaného 

čistého výnosu a metoda účetní hodnoty vlastního kapitálu na principu historických cen. 

 

 

Summary 

 

The master's thesis is focused on estimation of the company value for the purpose of 

legal form transformation. The analysis of the company and corporate environment and 

valuation of risks and contribution of the change of legal form are included. In the 

practical part the income method approach and asset based approach are applied. The 

company value is estimated by the capitalization of earnings method and method of 

valuation based on historic costs.  

 

 

Klí čová slova 

 

Oceňování podniku, objektivizovaná hodnota, výnosová metoda, metoda 

kapitalizovaných čistých výnosů, čistý obchodní majetek, substanční metoda, účetní 

hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen, změna právní formy 

 

 

Keywords 

 

Estimation of the Company Value, Objective Value, Income Method Approach, 

Capitalization of Earnings Method, Net Business Assets, Asset based Approach, 

Valuation based on historic costs, Transformation of the Legal Form 

 



  
 

Bibliografická citace 

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, J. Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí . 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008. 73 s. Vedoucí 

diplomové práce doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. 

 

 

Poděkování 

 

Tímto bych chtěla poděkovat vedoucí diplomové práce doc. Ing. Márii Režňákové, CSc. 

za cenné rady a odborné vedení a  rovněž Ing. Jiřímu Faltýnkovi za zpracování 

oponentského posudku. 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala  jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušila autorská 

práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících 

s právem autorským. 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 22. května  2008                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
       Podpis 

 

 



Obsah 

Úvod .............................................................................................................................- 7 - 

Vymezení problému a cíle práce................................................................................- 8 - 

1. Teoretická východiska v oblasti oceňování podniku .......................................- 9 - 

1.1. Důvody pro ocenění podniku........................................................................- 9 - 

1.2. Zjišťovaná hodnota podniku.......................................................................- 10 - 

1.3. Metody oceňování podniku ........................................................................- 12 - 

1.4. Výnosové metody .......................................................................................- 12 - 

1.4.1. Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF).................................- 12 - 

1.4.2. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů ...........................................- 15 - 

1.4.3. Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA).....................................- 17 - 

1.4.4. Kombinované (korigované) výnosové metody...................................- 18 - 

1.5. Majetkové ocenění......................................................................................- 18 - 

1.5.1. Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen........- 18 - 

1.5.2. Substanční hodnota na principu reprodukčních cen ...........................- 19 - 

1.5.3. Ostatní techniky majetkového ocenění ...............................................- 20 - 

1.6. Tržní metody...............................................................................................- 21 - 

1.6.1. Ocenění na základě srovnatelných podniků........................................- 21 - 

1.6.2. Ostatní metody založené na analýze trhu ...........................................- 22 - 

1.7. Změna právní formy ...................................................................................- 23 - 

1.7.1. Změna právní formy dle typu obchodní společnosti ..........................- 25 - 

1.7.2. Ocenění za účelem změny právní formy ............................................- 27 - 

1.7.3. Výhody a přínosy změny právní formy na akciovou společnost........- 28 - 

1.7.4. Nevýhody a rizika změny právní formy na akciovou společnost .......- 28 - 

1.7.5. Harmonogram změny právní formy ...................................................- 29 - 

2. Popis oceňované společnosti.............................................................................- 32 - 

2.1. Makroekonomická analýza ČR...................................................................- 33 - 

2.1.1. Fiskální a monetární politika ..............................................................- 33 - 

2.1.2. Ekonomická výkonnost.......................................................................- 35 - 

2.1.3. Inflace .................................................................................................- 37 - 

2.1.4. Trh práce .............................................................................................- 37 - 

2.1.5. Podnikatelské prostředí České republiky............................................- 38 - 



  
 

2.1.6. Úrokové sazby ....................................................................................- 39 - 

2.2. Strategická analýza odvětví ........................................................................- 40 - 

2.2.1. Vývoj realitního trhu v roce 2007  a prognóza pro rok 2008 .............- 41 - 

2.2.2. Vývoj cen nemovitostí ........................................................................- 43 - 

2.2.3. Vývoj stavebnictví na území České republiky ...................................- 45 - 

2.3. Interní analýza Moravské realitní společnosti, s.r.o. ..................................- 48 - 

2.3.1. SWOT analýza....................................................................................- 48 - 

2.3.2. Finanční analýza Moravské realitní společnosti, s.r.o. .......................- 50 - 

3. Návrh ocenění podniku ....................................................................................- 54 - 

3.1. Výběr metod ocenění pro účely změny právní formy ................................- 55 - 

3.2. Ocenění výnosovou metodou......................................................................- 56 - 

3.2.1. Výpočet kapitalizační úrokové míry...................................................- 58 - 

3.2.2. Výpočet hodnoty vlastního kapitálu společnosti ................................- 61 - 

3.3. Ocenění substanční metodou ......................................................................- 62 - 

Závěr ..........................................................................................................................- 69 - 

Seznam literatury......................................................................................................- 71 - 

Seznam příloh............................................................................................................- 73 - 



 - 7 - 
 
 

Úvod 

 

Vývoj podniků přináší řadu situací a změn se kterými se společnosti musejí vypořádat. 

V globalizačním procesu dochází k fúzím a akvizicím, stejně tak jako k rozdělení či 

jinými změnám. Předpokladem těchto procesů je často jejich ocenění. Řada podnětů k 

ocenění vychází  ze zákonné úpravy, jindy je podnětem zájem investorů a vlastníků o 

zjištění hodnoty vlastní firmy či získaných investic. Jako téma diplomové práce jsem 

zvolila právě tuto aktuální problematiku, tedy: Tržní oceňování podniku jako podklad 

pro strategická rozhodnutí. 

 

V diplomové práci řeším téma oceňování podniku, jež se vždy váže k určité situaci, 

která v daném podniku nastala. Oceňování podniku zahrnuje celou řadu metod a 

postupů a téma oceňování jako takové je příliš široké. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila 

na jednu konkrétní situaci v konkrétním podniku. Situaci kterou se v diplomové práci 

zabývám je změna právní formy realitní společnosti ke dni 30.6.2007. 

 

V praxi se ocenění podniku vždy zpracovává k datu připravované změny právní formy, 

což vyplývá i z navrženého harmonogramu změny právní formy, který v diplomové 

práci uvádím. V tomto případě však provádím ocenění k datu posledních dostupných 

účetních výkazů, které jsou použity jako podklady ocenění. V diplomové práci tedy 

odpovídám na otázku: "Jak by vypadalo ocenění a změna právní formy dané společnosti 

kdyby bylo provedeno k datu 30.6.2007.   

 

V praktické části diplomové práce se tedy budu zabývat oceněním výše zmíněné 

společnosti pro daný účel. Změna právní formy může společnosti prospět v 

konkurenčním boji. Dodá jí důvěryhodnost v závazkových vztazích, a zlepší se její 

vyjednávací pozice při případné žádosti o úvěr od bank. Důvodem této navrhované 

změny je rovněž zvýšení bonity a prestiže společnosti. Poukazuji zde však nejen na 

přínosy ale i na rizika související s touto změnou. Obsahem práce je tedy ocenění 

podniku za účelem ověření, zda společnost může změnit právní formu na základě 

pravidel stanovených Obchodním zákoníkem, a zda její čisté obchodní jmění dosahuje 

předepsaného minimálního základního kapitálu akciové společnosti.  
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Vymezení problému a cíle práce 

 

Cílem této diplomové práce je zpracování strategické analýzy realitní společnosti a 

návrh ocenění společnosti výnosovou metodou k 30.06.2007. Účelem ocenění je změna 

právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Tato změna 

umožní oceňované společnosti další budoucí růst a zlepší se její ratingové hodnocení u 

bank či postavení v závazkových vztazích.  

 

Cílem této práce je rovněž zhodnocení přínosů a rizik souvisejících s touto navrhovanou 

změnou, rešerše právních předpisů a sestavení obecného harmonogramu průběhu změny 

právní formy, tak jak jej definuje obchodní zákoník. Následně je společnost oceněna 

výnosovou metodou, konkrétně metodou kapitalizovaných čistých výnosů, na kterou je 

v práci kladen hlavní důraz. Jako podpůrná metoda ocenění je použita substanční 

metoda, konkrétně metoda účetní hodnoty vlastního kapitálu na principu historických 

cen. Výsledky ocenění těmito metodami jsou porovnány v závěru, kde je rovněž uveden 

konečný výrok, zda společnost splňuje zákonem stanovené požadavky pro změnu 

právní formy. 

 

Součástí práce je rovněž deskripce problematiky oceňování podniků, vycházející z 

nejnovějších odborných publikací. Cílem této části diplomové práce je nastínit základní 

teoretické přístupy v problematice oceňování podniků, popsat základních existující 

metody oceňování s poukázáním na jejich výhody a nevýhody a následně tyto znalosti 

aplikovat při výběru vhodných metod pro konkrétní případ ocenění podniku. V 

praktické části je pak podnik oceněn. Nedílnou součástí práce je pak rovněž strategická 

analýza odvětví, ve kterém společnost působí a makroekonomická analýza 

podnikatelského prostředí České republiky, které ovlivňuje budoucí perspektivy 

podniku. Klíčovou analýzou je finanční analýza, prostřednictvím které je získána 

informace o finančním zdraví a vývoji podniku. 

 

Ocenění podniku pro účely změny právní formy je v diplomové práci zpracováno 

komplexně z hlediska proveditelnosti na základě podmínek definovaných obchodním 

zákoníkem a s přihlédnutím k veškerým aspektům, které s sebou tato změna přináší. 
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1. Teoretická východiska v oblasti oceňování podniku 

 

Základní právní předpis zabývající se oceňováním podniků v České republiky je zákon 

č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, dále pak Zákon č. 

36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 

77/1993 Sb., vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČSR č. 37/1967 Sb. a zákon č. 

513/1991 Sb., Obchodní zákoník.  

 

Na oceňování se rovněž vztahují Mezinárodní standardy pro oceňování (The 

International Assets Valuation Standards Commitee založena v roce 1981). V rámci 

Evrospkého společenství panuje totiž snaha o standardizaci pojmů týkajících se 

oceňování. Česká republika se tohoto procesu účastní od roku 1995 přiznáním 

pozorovatelského statutu v evropském sdružení odhadců, znalců a expertů (EUROVAL) 

prostřednictvím české komory odhadců majetku.1  

 

Ocenění se provádí obvykle z důvodu odstranění pochybností o hodnotě podniku 

vyplývajících ze způsobů účtování. Hodnota zachycená v rozvaze se obvykle liší od 

aktuální tržní hodnoty podniku. V ocenění se pak zohledňuje i faktor času a faktor 

rizika. Je-li to účelné je rovněž možné zahrnou do ocenění hodnotu vyplývající ze 

synergií. 

 

 

1.1. Důvody pro ocenění podniku 

 

Potřeba ocenění podniku vzniká v souvislosti se určitými změnami a vyvstalými 

situacemi. V určitých případech potřeba ocenění podniku vychází z obchodního 

zákoníku, jindy je vyžadováno z vlastní vůle vlastníků společnosti. Můžeme tedy 

rozlišovat následující podněty k ocenění podniků:2 

 

                                                 
1 MLČOCH, J. Oceňování podniku. 1998 
2 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007, str.35 
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Ocenění související s vlastnickými změnami: 

• Koupě a prodej podniku na základě smlouvy o prodeji podniku 

• Nepeněžitý vklad do obchodní společnost 

• Ocenění v souvislosti s fúzí 

• Ocenění v souvislosti s rozdělením společností 

• Ocenění v souvislosti s nabídkou na převzetí 

 

Ocenění v případě že nedochází k vlastnickým změnám: 

• Změna právní formy 

• Ocenění v souvislosti s poskytnutím úvěru 

• Ocenění v souvislosti se sanací podniku či likvidací 

 

 

1.2. Zjišťovaná hodnota podniku 

 

V souvislosti s konkrétním případem pro který je podnik oceňován rozlišujeme různé 

hladiny hodnot. Tato informace o hledané žádoucí hodnotě ovlivňuje pak volbu metod 

pro ocenění. Rozlišují se následující hladiny hodnot: 
 
 
 
 
 

 
Tržní hodnota: odpovídá na otázku kolik by byl za podnik ochoten zaplatit běžný 

zájemce na trhu. Jedná se tedy o zjištění tržní hodnoty, jejíž definice zní: „Tržní 

hodnota je odhadnutá hodnota, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění 

mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi 

samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany 

jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“ 3 

 

Subjektivní (investiční hodnota) - Jedná se o hodnotu podniku při prodeji 

konkrétnímu kupujícímu. Rozdíl mezi tržní a subjektivní hodnotou spočívá v 

konkrétních podmínkách, přínosech, záměrech, očekáváních a synergických efektech 

které koupě podniku konkrétním kupujícímu přináší. Jinými slovy prodej 

padesátiprocentního podílu na společnosti s.r.o. bude mít jinou (vyšší) hodnotu pro 
                                                 
3 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007, str. 21 - 32 
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vlastníka zbývajících padesáti procent než pro libovolného kupujícího na trhu. 

International Valuation Standards definují tuto hladinu hodnoty jako: „Hodnotu majetku 

pro konkrétního investora nebo třídu investorů pro stanovené investiční cíle. Tento 

subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým investorem, skupinou 

investorů nebo jednotou s určitými investičními cíli a/nebo kritérii. Investiční hodnota 

majetkového aktiva může být vyšší nebo nižší než tržní hodnota majetkového aktiva. 

Termín investiční hodnota by neměl být zaměňován s tržní hodnotou investičního 

majetku."4  

 

Objektivizovaná hodnota – Vzhledem k tomu, že hodnota není objektivní vlastností 

podniků, pracuje se s pojmem objektivizovaná hodnota. Ta vychází z potřeby 

jednoznačného a prokazatelného určení hodnoty podniku a vyžaduje se např. v případě 

žádosti o úvěr kde je prokazatelnost dat na prvním místě. Je definovaná následovně: 

„Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou 

výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby - vlastníka ( nebo 

skupiny vlastníků) neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za 

předpokladu, že podnik bude pokračovat v neomezeném konceptu, při využití 

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

hodnotu podniku."4 

 

Komplexní přístup - Kolínská škola – Jedná se o kombinaci předchozích postupů, 

přičemž ocenění by mělo být v závislosti na funkcích které pro uživatele ocenění 

plynou:4 

• funkce poradenská 

• funkce dozorčí 

• funkce argumentační 

• funkce komunikační 

• funkce daňová 

 

 

                                                 
4 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007, str. 21 - 32 
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1.3. Metody oceňování podniku 

 

V praxi je možné pro oceňování podniků použít celou řadu metod. Jejich volba souvisí 

vždy s konkrétním účelem pro který je podnik oceňován a rovněž s podmínkami 

konkrétního podniku. Zatímco se obvykle jeví jako nejvhodnější metody výnosové, 

jindy vzhledem ke krátké existenci podniku, či podnikatelské činnosti, která ještě plně 

nebyla zahájena, nelze výnosové metody použít. V následujících kapitolách uvedu 

stručný nástin jednotlivých metod a principů na kterých jsou založeny. 

 

 

1.4. Výnosové metody 

 

Výnosové metody jsou v praxi nejpoužívanější. Jedná se o ocenění na základě analýzy 

výnosů. Výnosový přístup však vždy vyžaduje dostupnost časové řady ekonomických 

výsledků, buď budoucí prognózu (pro metodu DCF) nebo výsledky dosahované v 

minulosti (pro metodu kapitalizovaných čistých výnosů). Z toho důvodu je jejich 

použití omezeno na podniky, jejichž hodnota pramení z podnikatelské činnosti a jejich 

pravidelných výnosů. U podniků, jejichž hodnota spočívá v majetku, např. z důvodu 

krátké existence, kdy podnikatelská činnost ještě nebyla plně zahájena, není možné 

výnosové metody použít. Rovněž musí být splněn předpoklad neomezeného trvání 

podniku (going concern). 

 

1.4.1. Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF) 

Metoda DCF je nejpoužívanější výnosovou metodou oceňování podniků. Rozlišujeme 

tři varianty ocenění touto technikou v závislosti na tom, co je výsledkem ocenění: 

Metoda entity (hodnota podniku jako celku), metoda equity (hodnota vlastního kapitálu 

společnosti) a metoda APV(upravená současná hodnota).5 

 

Postup je založen na diskontování budoucích peněžních toků společnosti. Základem je 

finanční plán společnosti na několik let dopředu. Do jisté míry jsou tedy výsledky této 

metody ovlivněny subjektivním názorem o budoucím vývoji podniku toho, kdo 

                                                 
5 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007. str. 165 - 257 
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sestavuje finanční plán. Dosažená skutečnost se pak od finančního plánu bude 

pravděpodobně mírně lišit.  Metoda vychází z volného peněžního toku (FCF - free cash 

flow), což je cash flow snížené o investice do provozně nutného pracovního kapitálu a 

provozně nutného dlouhodobého majetku. Jedná se tedy o hodnotu, kterou mohou 

vlastníci odčerpat, aniž by byla dotčen budoucí vývoj podniku. V případě DCF entity 

jsou volným peněžním tokem myšleny prostředky, které jsou k dispozici jak 

akcionářům, tak i věřitelům formou splátek úvěrů a úroků. Proto tento peněžní tok 

označujeme jako peněžní toky do firmy (Free cash flow to firm FCFF). Technik 

výpočtu hodnoty podniku je pak více. Jedou z nich je dvoufázová metoda. Výpočet je 

rozdělen do dvou fází. 6 

 

Pro první fázi je možné v celku přesně vytvořit finanční plán. Volné cash flow je 

diskontováno na současnou úroveň v horizontu několika let. Druhou fázi tvoří tzv. 

pokračující hodnota. Pro tu je již typický stabilní vývoj cash flow. Pro výpočet 

pokračující hodnoty lze použít např. Gordonův model7: 

 
PHT = FCFFT+1 / (WACC - g) 

 
Kde: PHT  pokračující hodnota v čase T 

T  poslední rok prognózovaného období 

 FCFFt+1 volný peněžní tok do firmy 

 g  odhad tempa růstu v pokračující fázi 

 WACC průměrné vážené náklady kapitálu (diskontní míra) 

 

Celková hodnota podniku (metodou entity) se pak spočítá následovně6: 

 

Hodnota podniku celkem = 
T

T

t
t

t

WACC

PH

WACC

FCFF

)1()1(1 +
+

+∑
=

 

 

Kde: T  délka první fáze v letech 

PH  pokračující hodnota 

WACC průměrné vážené náklady kapitálu  

                                                 
6 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007. str. 165 - 257 
7 REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management 2. díl. 2005 st.r 25 
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Diskontní míra 

Důležitým bodem celkového výpočtu je určení diskontní míry, tedy průměrných 

vážených nákladů kapitálu (WACC, weighted average capital costs).8  

 

 

Kde: nCK   náklady na cizí kapitál 

d  sazba daně z příjmu  

CK  tržní hodnota úročeného cizího kapitálu vloženého do podniku  

nVK(Z)    náklady na vlastní kapitál 

VK   tržní hodnota vlastního kapitálu 

K   celková tržní hodnota investovaného kapitálu  

  

Nejproblematičtější částí je určení nákladů na vlastní kapitál. Pro jejich určení se 

nejčastěji používá model CAPM: 8 

 

nvk(z) = rf +[E (Rm) - rf] * βA 

 

Kde:  nVK(Z)  náklady na vlastní kapitál, rovněž uváděné jako stření očekávaná  

výnosnost cenného papíru A (E(RA)) 

rf  bezriziková výnosnost 

[E (Rm) - rf] prémie za tržní riziko 

βA  koeficient Beta cenného papíru A 

E (Rm)  střední očekávaná výnosnost kapitálového trhu 

 

Pro sestavení nákladů vlastního kapitálu metodou CAPM je nutné určit 

• Bezrizikovou sazbu 

• Koeficient Beta  

• Rizikovou prémii kapitálového trhu 

• Přirážku za riziko země 

                                                 
8 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007, str. 165 - 257 
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• Přirážku za velikost a tržní kapitalizaci (tzv. prémie za nižší likviditu, pro větší 

přesnost se doporučuje její doplnění do výpočtu)9  

 

Slovně bychom mohli vyjádřit kalkulaci nákladů na vlastní kapitál takto: 

Minimální požadovaná míra návratnosti = bezriziková sazba + zadlužená beta * 

(riziková prémie + přirážka za riziko země) + přirážka za tržní kapitalizaci + přirážka 

za specifické riziko (pakliže se vyskytne)10 

 

Problematikou stanovení nákladů vlastního kapitálu a úprav základního vzorce pro 

výpočet nákladů vlastního kapitálu metodou CAPM do podoby vhodné pro oceňování 

podniků se podrobně zabývá např. publikace MAŘÍK, M. a MAŘÍKOVÁ, P. Diskontní 

míra pro výnosové oceňování podniku. 2007.  

 

1.4.2. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Metoda kapitalizovaných čistý výnosů patří mezi výnosové metody oceňování podniků. 

Výhodou této metody je fakt, že výpočet vede přímo k zjištění hodnoty vlastního 

kapitálu společnosti. Jako nutný podklad se předpokládá dostupnost řady minulých 

hospodářských výnosů. Tyto výsledky jsou skutečně dosažené hodnoty z minulých 

období. Eliminuje se tak do jisté míry subjektivní pohled na budoucí vývoj podniku, 

který je typický pro metodu DCF. Zmíněnou řadu hospodářských výsledků před 

zdaněním je následně třeba upravit, abychom dostali trvale odnímatelný čistý výnos.  

 

Pro odhad odnímatelného čistého výnosu může být použita analytická metoda, nebo 

paušální metoda. Analytická metoda je postavena na prognóze budoucích výsledků 

hospodaření. Její princip je tedy podobný jako u metody diskontovaného cash flow. 

Očekávaný výnos se však kalkuluje z upravených budoucích výsledků hospodaření, 

namísto budoucích peněžních toků. Pro výpočet lze použít dvoufázovou, nebo 

třífázovou metodu. 11 

                                                 
9 MAŘÍK, M. a MAŘÍKOVÁ, P. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 2007, str. 138 
10MAŘÍK, M. a MAŘÍKOVÁ, P. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 2007, str. 115 - 139   
11 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007. str. 257 - 278 
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Paušální metoda naopak spočívá v úpravě řady minulých hospodářských výsledků na 

srovnatelnou úroveň. Je tedy založena na výnosovém potenciálu podniku k datu 

ocenění. Předpokládá se rovněž, že výnosový potenciál bude možné udržet investicemi 

ve výši odpisů. Výhodou této metody je fakt, že vede přímo k zjištění hodnoty vlastního 

kapitálu společnosti. Ocenění touto metodou začíná úpravou hospodářského výsledku a 

to následujícím způsobem:12  

• Vyloučíme náklady a výnosy spojené s majetkem, který není provozně potřebný. 

Tento majetek bude na závěr připočten k ocenění; 

• Vyloučíme jednorázové vlivy, jako prodej nepotřebného majetku, mimořádné 

výnosy a náklady; 

• Nepravidelné, ale opakující se výnosové a nákladové položky je vhodné 

zprůměrovat; 

• Vyloučíme rovněž tvorbu a rozpouštění rezerv; 

• Vyloučíme odpisy vykázané v minulých výkazech, abychom získali výsledek 

před odpisy; 

• Rovněž je třeba vyloučit vliv metodických změn účtování 

 

Následuje úprava na srovnatelnou cenovou hladinu, tedy na současnou cenovou úroveň 

dle inflačních koeficientů zveřejňovaných např. Českým statistickým úřadem. Trvale 

odnímatelný čistý výnos je tedy vypočten jako vážený průměr historických hodnot 

upraveného hospodářského výsledku. 12 

 

Následuje určení trvale odnímatelného čistého výnosu. Jedná se o velikost prostředků, 

které mohou vlastníci společnosti odčerpat, aniž by byla dotčena podstata podniku. Pro 

jeho určení je třeba od výše uvedeného výsledku po úpravě na srovnatelnou cenovou 

hladinu dále odečíst průměrnou výši odpisů z důvodu předpokládaných udržovacích 

investic na úrovni odpisů a rovněž daň. Pro získání hodnoty podniku na úrovni 

vlastního kapitálu je třeba takto zjištěný trvale odnímatelný čistý výnos podělit 

stanovenou kapitalizační úrokovou mírou. Pro výpočet se použije vzorec pro věčnou 

rentu:12 

 
                                                 
12 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007. str. 257 - 278 
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Kde: qt   váhy, které určují význam čistého výnosu za určitý minulý rok 

K   počet minulých let zahrnutých do výpočtu 

ČVt  minulé upravené čisté výnosy 

 

Hodnotu vlastního kapitálu podniku následně určíme podle vzorce:13  

 

Hn = TČV / nVK(Z) 

 

Kde: TČV  trvale odnímatelný čistý výnos 

nVK(Z)  kalkulovaná úroková míra ( minimální požadovaná míra  

návratnosti, tedy náklady na vlastní kapitál) 

 

1.4.3. Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Ocenění pomocí ekonomické přidané hodnoty (EVA) je tržně orientované. Provádí se 

především z pohledu investora. Stejně jako v případě metody DCF můžeme ocenění 

provést na úrovni entity (hodnota podniku jako celku), equity (hodnota vlastního 

kapitálu společnosti) a APV (upravená současná hodnota). Hodnota operačních aktiv (tj. 

provozně potřebných aktiv) je zde dána součtem:  

 

Čistá operační aktiva (NOA) + tržní přidaná hodnota (MVA, tedy současná hodnota 

budoucí EVA) = tržní hodnota operačních aktiv.  

 

Ocenění podniku pro vlastníky získáme po odečtení závazků: Tržní hodnota operačních 

aktiv + hodnota neoperačních aktiv - tržní hodnota úročených závazků = tržní hodnota 

vlastního kapitálu. Celkový postup ocenění lze matematicky vyjádřit vzorcem:14 

 

                                                 
13 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007. str. 257 - 278 
14 MAŘÍK, M. a MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2005 

TRVALE ODNÍMATELNÝ ČISTÝ VÝNOS = t

K

t
tČVq∑

=1

/ Σ qt 
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Kde: Hn  hodnota netto vlastního kapitálu podniku 

 EVAt  EVA v roce t 

 NOA0  čistá operační aktiva k datu ocenění 

 NOAt-1  čistá operační aktiva k počátku roku t 

NOPATt operační výslede hospodaření po dani v roce t 

T  počet let explicitně plánovaných EVA 

WACC průměrné vážené náklady kapitálu 

D0  hodnota úročených dluhů k datu ocenění 

A0  neoperační aktiva k datu ocenění 

 

 

1.4.4. Kombinované (korigované) výnosové metody 

Jedná se o metody které kombinují výnosové a majetkové ocenění. Hodnota podniku je 

pak určena jako průměr výsledků ocenění těmito dvěma postupy.15  

 

 

1.5. Majetkové ocenění 

 

1.5.1. Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

Tento přístup k ocenění hledá odpověď na otázku kolik stálo pořízení majetku v době 

kdy byl pořízen. Metoda má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že výsledek ocenění, 

zjištěný metodou účetní hodnoty vlastního kapitálu, lze považovat jako za auditorem 

ověřenou minimální hodnotu vlastního kapitálu společnosti. Je to zcela průkazná 

metoda vycházející z účetnictví společnosti. Vychází totiž z pořizovacích cen po 

zohlednění oprávek, které při správném vedení účetnictví vyjadřují reální znehodnocení 

majetku. Nevýhodou je fakt, že v účetnictví není zachycen drobný majetek a hodnota 

                                                 
15 REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management 2. díl. 2005, str. 28 
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zjištěná touto metodou se obvykle liší od tržní hodnoty. Za správnou ji můžeme 

považovat tehdy, jestliže je veškerý majetek společnosti pořízen nově a účetní hodnota 

je proto srovnatelná s tržní. Vypovídací schopnost má tedy např. při ocenění nově 

založeného podniku.  

 

Majetkové ocenění můžeme také označit jako metodu zjištění čistého obchodního 

majetku, jež může být založena právě na principu historických. Tento přístup se 

uplatňuje v tržním ocenění v souladu ustanovení § 6 odst. 3 obchodního zákoníku. Zde 

je stanoveno, že "čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení všech 

závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo 

veškerých závazků, je-li právnickou osobou."16 Obchodním majetkem se rozumí souhrn 

majetkových hodnot (věcí, pohledávek, jiných práv a penězi ocenitelných jiných 

hodnot), které patří podnikateli a slouží, nebo jsou určeny k jeho podnikání. 

 

Metoda zjištění čistého obchodního majetku na úrovni historických cen je konzervativní 

metoda, neboť oproti výnosovým metodám vychází ze skutečného stavu majetku 

podniku zachyceném v účetnictví oceňované společnosti. Metoda může hodně posloužit 

k doplnění výnosové metody a podpořit její závěry. Princip metody spočívá v určení 

čistého obchodního majetku (ČOM) na principu historických cen na úrovni vlastního 

kapitálu jako rozdíl rozvahově evidovaného majetku a závazků. 

 

1.5.2. Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

Cílem tohoto ocenění je odpovědět na otázku: "kolik by stálo znovu-vybudování 

podniku". Substanční hodnota brutto představuje hodnotu znovu-pořízení aktiv podniku 

snížených o jejich opotřebení. Pak-li že odečteme závazky společnosti získáme hodnotu 

netto. Metoda tedy spočívá v přecenění majetkových položek. Přeceňují se všechny 

položky dlouhodobého hmotného majetku na jejich tržní hodnotu. Ta může být vyšší 

nebo naopak nižší než je jejich netto účetní hodnota. Zohledňuje se morální i fyzické 

opotřebení daných aktiv. Rovněž se přeceňuje dlouhodobý finanční majetek, tedy akcie 

a podíly v jiných společnostech. Podobně se pak přeceňují i další položky aktiv. Z 

oběžného majetku dochází k přecenění zásob, jejichž ocenění je založeno na představě 

                                                 
16 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v současném znění, § 6 odst. 3 
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jejich zpeněžitelnosti. Podstatnou část aktiv představují obvykle pohledávky. jejich 

objem ve skupině "po lhůtě splatnosti"souvisí s platební morálkou odběratelů a nastane-

li tato situace, pak se jejich hodnota snižuje vytvořenými opravnými položkami.17 

Účetní netto hodnota pohledávek se však rovněž může lišit od ocenění. Koeficienty  

zpeněžitelnosti pro pohledávky jsou stanoveny následovně: 

 

Doba po splatnosti pohledávky Z hodnoty pohledávky se započítá (%) 

Nad 1 rok 0 

Po splatnosti 180-360 dnů 32 

Po splatnosti 90-180 dnů 61 

Po splatnosti 30-90 dnů 80 

Do 30ti dnů 91 

Ve lhůtě splatnosti  97 

Tabulka 1: Koeficienty zpeněžitelnosti pohledávek, zdroj: MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007. 
str. 372 
 

 

1.5.3. Ostatní techniky majetkového ocenění 

Likvida ční hodnota 

Likvidační hodnota se zjišťuje, pokud není splněn princip nepřetržité existence podniku 

(going concern). Používá se tedy v případě, že vlastníci podniku uvažují o jeho likvidaci 

či rozprodání. Používá se rovněž u podniků s omezenou životností, při ocenění 

ztrátových podniků, kde by hodnota zjištěná výnosovou metodou byla záporná  či v 

případě rozhodování mezi likvidací a sanací podniku, kde se v případě vyššího výsledku 

ocenění likvidační metodou než výnosovou doporučí likvidace podniku a naopak. 

Hodnota podniku je stanovena jako rozdíl výnosů z odprodeje aktiv podniku a nákladů 

na vyrovnání dluhů, daní a nákladů spojených s likvidací.18 

 

 

 

 

                                                 
17 MLČOCH, J. Oceňování podniku. 1998, str. 83 - 85 
18 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007. str. 321 - 329 
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Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

Jedna ze substančních metod, která na rozdíl od metody na principu reprodukčních cen 

nepracuje s přeceněním jednotlivých majetkových položek, ale pouze s tím spojenými 

peněžními toky. Hodnota majetkové podstaty podniku je dána schopností nahradit 

plánované investiční výdaje s přihlédnutím k provozním nákladům. Tato metoda je 

ovlivněna představou investora o budoucím podnikání, ze které vychází odhad nutných 

investičních výdajů pro vybudování nového podniku.19 

 

Majetkové ocenění na principu tržních cen 

Tato metoda spočívá v ocenění každé majetkové položky tržní hodnotou. Hodnota 

vlastního kapitálu společnosti je pak součet tržních hodnot aktiv po odečtení závazků. 

Metoda se doporučuje u podniků jejíchž činnost spočívá v držbě aktiv nikoliv ve výrobě 

či poskytování služeb.19  

 

 

1.6. Tržní metody 

 

Jedná se o metody ocenění založené na analýze trhu. Jejich použití pro ocenění podniků 

je však omezeno, alespoň v podmínkách české ekonomiky, dostupností vhodných dat ke 

srovnávání. Aby bylo ocenění relevantní je třeba pracovat nikoliv s jedním, ale s celým 

souborem srovnatelných podniků. Proto jsou tyto metody lépe použitelné pro ocenění 

statku, který je předmětem běžného prodeje. 

 

1.6.1. Ocenění na základě srovnatelných podniků 

V tomto postupu ocenění se počítá hodnota akcie na základě násobků odvozených od 

srovnatelných podniků, které byly v daném období oceněny a jejichž hodnota je tím 

pádem známá. Soubor podniků musí být srovnatelný především z hlediska odvětví, ve 

kterém se pohybuje, dále pak z hlediska velikosti, právní formy struktury financování a 

dalších kritérií. Konstrukce násobitele je pak následující:20  

Násobitel = Tržní cena/ vztahová veličina 

                                                 
19 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007. str. 321 - 329 
20 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007. str. 303 - 314 
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Akcie společnosti je následně oceněna násobením vhodné vztahové veličiny (např. zisk, 

EBIT, tržby atd.) vypočteným násobitelem. Oceňovatel obvykle použije několik 

násobitelů pro několik odhadů hodnoty akcie.  

 

1.6.2. Ostatní metody založené na analýze trhu 

Ocenění na základě tržní kapitalizace 

Tuto metodu je možné použít pro ocenění akciové společnosti její akcie jsou běžně 

obchodovány. Při ocenění se vychází z průměrných cen akcií za určité období aby se 

eliminoval vliv volatility trhu.21 

 

Ocenění na základě srovnatelných transakcí 

Postup ocenění na základě srovnatelných transakcí je obdobný jako v případě metody 

srovnatelných podniků. Stejně jako v předchozí metodě je hodnota podniku vyjádřena 

jako násobek zvoleného multiplikátoru. Výpočtem však můžeme získat přímo hodnotu 

podniku jako celku. Tyto násobitele se však odvozují od konkrétního uskutečněného 

prodeje podniku, či podílu v podniku  na základě skutečně zaplacené ceny. Metoda je 

samozřejmě podmíněna dostupností informací o proběhlé transakci. Tyto informace 

jsou především v případě soukromých podniků těžko dostupné.21  

 

Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

Tato metoda ocenění je založena na dostupných údajích o podnicích, které jsou uváděny 

na burzu. Na základě těchto informací se odvozuje hodnota akcie.21  

 

Ocenění na základě odvětvových multiplikátor ů 

Princip ocenění na základě odvětvových multiplikátorů je obdobný jako u ostatních 

tržních metod s tím rozdílem, že multiplikátory nejsou odvozeny od konkrétních 

podniků, ale od průměrných hodnot za odvětví.Tato metoda se používá např. v USA, 

kde je k dispozici široká datová základna. 21 

 

 

                                                 
21 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007. str. 303 - 314 
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1.7. Změna právní formy 

 

Než přistoupím k problematice přeměn společnosti, konkrétně změnám právní formy, je 

třeba osvětlit pojem obchodní společnost. Definice obchodní společnosti vychází z 

obchodního zákoníku. Zde je v §56 definována takto: "Obchodní společnost je 

právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských 

společenství či zákon jinak." 22 

 

Dále obchodní zákoník definuje typy obchodních společností: "Společnostmi jsou 

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, 

akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení."22 

Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost jsou rovněž upraveny 

právem Evropských společenství a zvláštními právními předpisy. Obchodní zákoník 

ještě dodává: "Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být 

založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje." 22 

Mezi přeměny společností, mezi které náleží kromě fůze, rozdělení, převodu jmění na 

společníka, rovněž patří i změna právní formy. Změna právní formy je definována jako 

"přechod obchodní společnosti popř. družstva z určitého právem upraveného systému 

výstavby a fungování společnosti do systému jiného."23 V obchodním zákoníku změnu 

právní formy upravují následující paragrafy: § 69a, § 69d, § 69e, § 69f a § 69g. Změna 

právní formy je dále popsána v částech týkajících se konkrétního typu obchodní 

společnosti. 

 

Dle obchodního zákoníku může změnit právní formu kterákoliv obchodní společnost na 

jinou formu obchodní společnosti, nebo na družstvo. Znalecký posudek je v případě 

změny právní formy na kapitálovou obchodní společnost (mající ZK) vyžadován ze 

zákona. Motivem tohoto nařízení je odstranění pochybností o hodnotě vlastního kapitálu 

společnosti resp. jejího majetku a závazků, který se může lišit od hodnoty zachycené v 

účetnictví. Postupy oceňování majetku v účetnictví totiž vycházejí z jiného principu než 

znalecké ocenění obchodního jmění. Zatímco účetnictví zachycuje historické pořizovací 

                                                 
22 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v současném znění. §56 

23 MAREK.K a kol. Obchodní právo. 1997. str. 447 
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ceny, tedy cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, znalecký posudek jej přeceňuje 

na aktuální tržní hodnotu. Pro účely změny právní formy musí být znalec jmenován 

soudem na základě návrhu na jmenování. Soud jmenuje znalce pakliže shledá, že není 

podjatý. 

 

Důvodem pro povinné ocenění jmění znaleckým posudkem je v případě změny právní 

formy rovněž úmysl zamezit obcházení ustanovení obchodního zákoníku o povinném 

ocenění nepeněžitých vkladu znaleckým posudkem. Na rozdíl od ocenění nepeněžitého 

vkladu musí být pro ocenění jmění pro změnu právní formy jmenován znalec soudem.24 

 

Návrh na jmenování znalce podle § 69d odst.8 obchodního zákoníku podává společnost, 

nebo družstvo jež hodlá změnit právní formu. Posudek znalce ke dni zpracování změny 

právní formy na ocenění jmění společnosti za účelem změny právní formy se povinně 

zakládá do sbírky listin. Tuto povinnost ukládá § 38i odst.1g. Změna právní formy se 

zapisuje do obchodního rejstříku na základě § 38c. Právní účinky změny právní formy 

nastávají dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. V krajním případě 

může rovněž soud prohlásit změnu právní formy za neplatnou. Neplatnost změny právní 

formy může soud prohlásit na návrh společníka společnosti, jež mění právní formu. 

Neplatnost změny však lze prohlásit pouze do okamžiku, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí  rejstříkového soudu o povolení zápisu změny právní formy do obchodního 

rejstříku. Jestliže je důvodem neplatnosti změny právní formy vada, kterou lze odstranit 

i dodatečně, vyzve soud před rozhodnutím o neplatnosti společnost k odstranění této 

vady. Konkrétní úprava změn právní formy jednotlivých typů odchodních společností je 

dále specifikována v následujících paragrafech: 

 

• Veřejná obchodní společnost § 92e obch. zák. 

• Komanditní společnost § 104e obch. zák. 

• Společnost s ručením omezeným §153e obch. zák. 

• Akciová společnost § 220zc obch. zák. 

• Družstvo § 254 obch. zák. 

 
                                                 
24 POLÁČEK, B. Posudek znalce a podnik. 2006 
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1.7.1. Změna právní formy dle typu obchodní společnosti 

Změna právní formy veřejné obchodní společnosti 

Pro veřejnou obchodní společnost platí v případě změny právní formy obecná úprava 

obchodního zákoníku z § 69. Dále je pak zvlášť upravena v §92e, který se týká změny 

právní formy speciálně pro veřejnou obchodní společnost. Zde se stanoví, že společníci 

ručí za závazky existující ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku ve 

stejném rozsahu jako před změnou právní formy. Změna právní formy tedy nemá na 

ručení za tyto závazky vliv. 25 

 

Změna právní formy komanditní společnosti 

V případě komanditní společnosti platí stejná pravidla změny právní formy jako pro 

veřejnou obchodní společnost. Společníci však ručí za závazky společnosti existující ke 

dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku podle nového uspořádání 

společnosti po změně právní formy, pokud je po změně právní formy ručení vyšší. Toto 

ustanovení se váže k možnosti přeměny komanditní společnosti na veřejnou obchodní 

společnost. V tomto případě zaniká účast všech komanditistů.25 

 

Změna právní formy společnosti s ručením omezeným 

Pro změnu právní formy společnosti s ručením omezeným platí stejně jako v 

předchozích případech primárně obecná úprava, tedy § 69. Dále je problematika 

upřesněna ve speciálních ustanovení v § 153e obchodního zákoníku. Z tohoto paragrafu 

vyplývají následující upřesnění:  

• o změně právní formy rozhoduje valná hromada kvalifikovanou 

tříčtvrtinovou většinou přítomných společníků, nebo dle společenské 

smlouvy;  

• společníci, kteří nebyli na valné hromadě přítomni, mohou svůj souhlas se 

změnou právní formy projevit i dodatečně; 

• rozhodnutí valné hromady o změně právní formy musí být proveden formou 

notářského zápisu; 

• společník, který se změnou právní formy nesouhlasí, má za určitých 

podmínek právo na vypořádání. Takový společník je oprávněn vypovědět 
                                                 
25 POLÁČEK, B. Posudek znalce a podnik. 2006 
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svou účast ve společnosti v.o.s., či k.s., nebo členství v družstvu po změně 

právní formy. Účinky nastanou ke dni změny právní formy. Pokud 

společnost změnila právní formu na akciovou společnost, odkoupí tato 

společnost od nesouhlasícího společníka akcie, které po změně právní formy 

získal. Tento společník pak ručí za závazky existující ke dni zápisu změny 

právní formy společnosti do obchodního rejstříku ve stejném rozsahu jako 

před změnou právní formy. Neručí však již za závazky vzniklé po zápisu 

změny do obchodního rejstříku26 

 

Změna právní formy akciové společnosti 

Akciová společnost může změnit právní formu na kteroukoliv jinou obchodní 

společnost, nebo družstvo. Změna se řídí společnou úpravou pro všechny obchodní 

společnosti vis § 69. Konkrétně pro akciovou společnost je změna právní formy 

upravena navíc § 220 zc. Zde se stanoví odlišnosti od obecné úpravy: 

• rozhodování o změně právní formy provádí nejvyšší orgán akciové společnosti, 

tedy valná hromada. V tomto případě je vyžadován souhlas alespoň tří čtvrtin 

hlasů přítomných akcionářů, nebo podle stanov, či podle druhů vydaných akcií; 

• rozhodnutí valné hromady musí být provedeno formou notářského zápisu; 

• akcionář, který se změnou právní formy nesouhlasí, má za určitých podmínek 

právo na vypořádání. Tento akcionář je oprávněn vypovědět svou účast ve 

společnosti; 

• akcionář, který má právo na vypořádání, neručí za závazky společnosti existující 

ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku ani za závazky 

vzniklé po změně akciové společnosti.26 

 

Změna právní formy družstva 

Družstvo může změnit právní formu na některou z obchodních společností. Na změnu 

právní formy družstva se použijí jednak ustanovení o změně právní formy obchodní 

společnosti, dále pak §254 Obchodního zákoníků. týkající se speciálně družstva. 

Dochází-li ke změně na kapitálovou obchodní společnost, tzn. na společnost s ručením 

omezeným, nebo akciovou společnost, platí pro družstvo povinnost nechat ocenit 
                                                 
26 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v současném znění, § 153e 
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obchodní jmění znalcem. I v tomto případě platí, že zjištěný vlastní kapitál společnosti 

musí být vyšší než povinný minimální základní kapitál zvolené právní formy 

společnosti, na kterou družstvo přechází. Člen družstva, který se změnou právní formy 

nesouhlasil, má právo na vypořádání, jestliže se účastnil členské schůze, pro změnu 

právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka.27  

 

1.7.2. Ocenění za účelem změny právní formy 

Jedná se o případ ocenění kdy nedochází k vlastnickým změnám. Pouze se mění vnitřní 

právní poměry dané společnosti a právní postavení jejich společníků. Přeměňovaná 

obchodní společnost se jako právnická osoba neruší, ani nedochází k jejímu zániku. 

 

Jak jsem již zmínila v kapitole 1.7., Znalecký posudek oceňující podnik pro účely 

změny právní formy se zakládá do sbírky listin. § 69d odst. 8 obchodního zákoníku 

rovněž stanoví, že znalecký posudek pro tento účel musí obsahovat alespoň:28  

• popis jmění společnosti, nebo družstva ke dni zpracování změny právní formy; 

• použité způsoby ocenění; 

• výrok, zda hodnota čistého obchodního majetku zjištěná použitými metodami 

ocenění odpovídá alespoň navrhovanému základnímu kapitálu společnosti s 

ručením omezeným nebo akciové společnosti, na kterou hodlá daná společnost, 

nebo družstvo změnit právní formu; 

• částku, na kterou se čistý obchodní majetek společnosti ocenil  

 

Je tedy evidentní že vhodnou metodou ocenění bude substanční metoda. Dále je pak 

vhodné ocenit společnost další metodou, která co nejlépe vystihne skutečnou  hodnotu 

podniku. Obchodní zákoník nestanoví žádný povinný počet použitých metod, jako je 

tomu v jiných případech. Jestliže je výše vlastního kapitálu v účetní závěrce sestavené 

ke dni zpracování změny právní formy nižší než předepsaný základní kapitál, který má 

mít společnost nebo družstvo podle návrhu rozhodnutí o změně právní formy, nelze 

změnu právní formy provést. Jako podklady pro ocenění jsou použity auditované účetní 

výkazy (pokud je audit vyžadován ze zákona). Údaje, z nichž byla účetní závěrka, 

                                                 
27 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. § 254 
28 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 69d 
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použitá jako podklad pro ocenění, sestavena, nesmí být v den přijetí rozhodnutí o změně 

právní formy starší než tři měsíce. 

 

1.7.3. Výhody a přínosy změny právní formy na akciovou společnost 

Přesto, že změna právní formy je jednou  možných přeměn společností, nedochází k ní 

v praxi zdaleka tak často, jako například k  fůzím či rozdělení podniků. Přesto však patří 

k jednomu ze způsobů vývoje obchodní společnosti. Motivů pro změnu právní formy 

může být hned několik. Výhody a přínosy stejně jako nevýhody a rizika lze najít při 

přeměně na jakoukoliv právní formu podnikání. Změnit právní formu lze jak na větší 

typ společnosti, např. z s.r.o. na a.s. tak i naopak. Přínosy změny právní formy na 

akciovou společnost jsou následující: 

• změnou právní formy se zvyšuje bonita společnosti, při přeměně na akciovou 

společnost tak získá podnik obvykle lepší podmínky pro žádost o úvěr od banky; 

• možnost růstu; 

• lepší bonita a důvěryhodnost  při vstupu do obchodně závazkových vztahů, 

právní forma s.r.o. je nejméně jistá co by obchodní partner; 

• akciová společnost je výraz velké společnosti, v porovnání např. s v.o.s. najde 

větší možnost uplatnění na zahraničních trzích; 

• neomezený počet akcionářů; 

• možnost vstupu na burzu; 

 

1.7.4. Nevýhody a rizika změny právní formy na akciovou společnost 

Změna právní formy na akciovou společnost s sebou přináší i určité nevýhody: 

• potřeba vyššího základního kapitálu; 

• přísnější legislativní úprava z hlediska nároků na zveřejňování informací v 

obchodním rejstříku a sbírce listin; 

• náklady v souvislosti s přípravou změny právní formy (znalecký posudek v 

několika kopiích, správní poplatky, notář, audit, atd.); 

• náklady na emisi cenných papírů 
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1.7.5. Harmonogram změny právní formy 

Změna právní formy vyžaduje naplánování sledu kroků vedoucí k úspěšnému zápisu 

změny do obchodního rejstříku, čímž vejde změna v účinnost. Harmonogram změny 

právní formy může vypadat např. takto:29 

 

1. Stanovení dne zpracování změny právní formy - den, ke kterému bude společnost 

oceněna a ke kterému bude vyhotovena účetní závěrka. 

2. Návrh rozhodnutí o změně právní formy  - statutární orgán společnosti vyhotoví 

návrh rozhodnutí o změně právní formy. To musí obsahovat následující informace, 

které stanoví obchodní zákoník30: 

• firmu, sídlo a identifikační číslo společnosti před změnou právní formy; 

• právní formu, jíž má společnost nabýt; 

• firmu po změně právní formy; 

• den, k němuž je zpracován návrh rozhodnutí o změně právní formy; 

• návrh společenské smlouvy (v.o.s., k.s., s.r.o.), návrh zakladatelské listiny 

(s.r.o.), nebo návrh stanov (a.s., družstva) po změně právní formy; 

• jméno, bydliště a rodné číslo osob, které budou zapisovány jako statutární či jiný 

orgán společnosti; 

• pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy 

nesouhlasil; 

• mění-li se právní forma na akciovou společnost je rovněž nutné stanovit počet, 

podobu, druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií určených pro každého 

společníka po změně právní formy; 

• výši náhrady pro vlastníka dluhopisů a opčních listů; 

3. Zpráva o změně právní formy  - statutární orgán společnosti vyhotoví k návrhu 

rozhodnutí o změně právní formy rovněž písemnou zprávu, která musí obsahovat 

ekonomické a právní odůvodnění návrhu. Rovněž pak charakterizuje právní 

postavení společníků po změně právní formy. Zhotovení zprávy se nevyžaduje, 

pokud má společnost pouze jediného společníka nebo pokud jsou všichni společníci 

statutárním orgánem společnosti, popř. pokud souhlasí s tím, že zpráva o změně 
                                                 
29 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v současném znění 
30 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v současném znění, §69d odst.5 
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právní formy nebude zpracována. Návrh rozhodnutí o změně právní formy, a zpráva 

o změně právní formy musí být k dispozici společníkům nejméně jeden měsíc přede 

dnem, v němž se bude o změně právní formy rozhodovat. 

4. Přezkoumání návrhu dozorčí radou - má-li společnost dozorčí radu, přezkoumá 

návrh rozhodnutí o změně právní formy a podá o tom zprávu valné hromadě, která 

bude tento návrh schvalovat. 

5. Vyhotovení účetní závěrky  - tu je společnost povinna vyhotovit ke dni zpracování 

změny právní formy, není-li den zpracování změny právní formy zároveň 

rozvahovým dnem podle zákona o účetnictví. Pokud rozhodnutí o změně právní 

formy činí všichni společníci, musí schválit i tuto účetní závěrku. 

6. Ověření mezitímní účetní závěrky auditorem  - účetní závěrka sestavená ke dni 

zpracování změny právní formy musí být ověřena auditorem, pokud to vyžaduje 

zákon o účetnictví. Od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka, do data přijetí 

rozhodnutí o změně právní formy nesmí uběhnout více než tři měsíce. 

7. Schválení mezitímní účetní závěrky valnou hromadou  - popř. všemi společníky 

8. Podání návrhu na jmenování znalce - Znalce jmenuje soud na návrh pověřených 

osob přeměňované společnosti, pakliže shledá, že znalec není podjatý. 

9. Vydání usnesení o jmenování znalce soudem - vyřízení trvá přibližně 15 dnů. 

10. Vyhotovení a předání znaleckého posudku - posudek je zpracován na základě 

auditované účetní závěrky. Znalec musí ve svém posudku uvést, zda výše čistého 

obchodního majetku odpovídá alespoň výši základního kapitálu společnosti po 

změně právní formy. Výše základního kapitálu společnosti po změně právní formy 

nemůže být v tomto případě vyšší, než je částka čistého obchodního majetku 

vyplývající z posudku znalce Ocenění se provádí k datu ke kterému se vyhotovuje 

účetní závěrka přeměňované společnosti, tedy ke dni zpracování změny právní 

formy.  

11. Zveřejnění záměru realizovat změnu právní formy  - záměr se zveřejní v 

Obchodním věstníku alespoň 15 dnů před přijetím rozhodnutí o změně právní 

formy. V době zveřejnění již musí být jasný výsledek znaleckého posudku, tedy 

výrok že změnu právní formy je možné realizovat. 
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12. Přijetí rozhodnutí o změně právní formy na valné hromadě - ke změně právní 

formy obchodní společnosti se vyžaduje dohoda společníků, která musí být 

provedena formou notářského zápisu. 

13. Podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku   

14. Příprava emise akcií   

15. Zápis změny do Obchodního rejstříku - účinnost změny právní formy nastává 

dnem zápisu do obchodního rejstříku. Zápis změny právní formy do obchodního 

rejstříku vyžaduje přiložení dohody společníků nebo rozhodnutí příslušného orgánu 

společnosti o změně právní formy, doklady o poskytnutí jistoty věřitelům, pokud ji 

věřitelé požadovali, a mezitímní účetní závěrka včetně zprávy auditora. Do sbírky 

listin se zakládá rovněž znalecký posudek, kterým byla společnost pro tento účel 

oceněna. 

16. Počátek lhůty během níž mohou věřitelé přihlašovat své pohledávky - dle §69 

mohou věřitelé  přihlašovat své pohledávky a vyžadovat poskytnutí dostatečné 

jistoty v případě, že usoudí, že v důsledku změny právní formy se podstatným 

způsobem zhorší dobytnost pohledávek. Lhůta trvá 6 měsíců od data účinnosti 

zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.  

17. Sestavení konečné účetní závěrky  - společnost, která mění právní formu, sestavuje 

konečnou účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou ke dni předcházejícímu dni 

zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku a rovněž sestavuje zahajovací 

rozvahu ke dni  zápisu změny do OR.. Konečná závěrka musí být ověřena 

auditorem. Povinnost sestavit tuto konečnou účetní závěrku má však pouze veřejná 

obchodní společnost a dále společnosti či družstva, které při změně právní formy 

podávají daňové přiznání. V ostatních případech se sestavuje pouze mezitímní 

účetní závěrka ke dni předcházejícímu den zápisu změny právní formy do 

obchodního rejstříku.  

18. Vyhotovení emise cenných papírů a jejich předání akcionáři. 
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2. Popis oceňované společnosti 

 

V analytické části diplomové práce se věnuji přípravě informační základny a analýzám 

potřebným pro ocenění podniku. Pro zpracování ocenění podniku jsem si zvolila českou 

realitní společnost. Realitní činnost je v posledních letech velmi atraktivní 

podnikatelskou aktivitou. Trh s nemovitostmi roste a s postupnou deregulací nájemného 

v budoucnu ještě poroste zájem o nemovitosti v osobním vlastnictví. Společnost 

vybraná pro ocenění působí na českém trhu již více než 10 let, přičemž je jedná o 

perspektivní stále se rozrůstající společnost. Domnívám se proto, že již dospěla do 

bodu, kdy vzhledem k velikosti pro ni může být výhodná změna právní formy. 

Důvodem k ocenění této společnosti bude tedy ocenění pro účely změny právní formy 

ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. 

 

Vzhledem k tomu, že se ocenění podniku týká řady citlivých ekonomických informací, 

a nejsem oprávněna uveřejnit obchodní firmu, uvádím podnik pod fiktivním označením 

Moravská realitní společnost, s.r.o. Jedná se o konkrétní existující podnik, působící na 

území Moravy, kde prostřednictvím svých provozoven (bez právní subjektivity) 

vykonává činnost v několika větších městech. Moravská realitní společnost, s.r.o. je 

charakterizována následujícími údaji: 

 

Obchodní firma: Moravská realitní společnost, s.r.o. 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

Činnost dle OR: Činnost realitní kanceláře 

Provádění veřejných dražeb 

Správa a údržba nemovitostí 

Činnost dle OKEČ: 703100:Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 

703200:Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy 

748700:Ostatní podnikatelské činnosti  

 

Činnost společnosti se soustředí na zprostředkování koupě a prodeje bytů, rodinných 

domů a pozemků a to především na území Jihomoravského a Zlínského kraje. Již 

několik let se také zabývá komplexním zajištěním služeb souvisejících s uskutečněním 
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veřejné dražby podle zákona č.26/200 Sb. o veřejných dražbách. Společnost rovněž 

vykupuje nemovitosti a zajišťuje financování koupě nemovitostí prostřednictvím 

hypoték. Součástí nabízených služeb jsou i odhady cen nemovitostí, právní poradenství 

a vyhotovení smluv a daňových přiznání. Dalo by tedy konstatovat, že společnost nabízí 

zcela kompletní služby v oblasti realitní a dražební činnosti. 

 

Pro ocenění podniku je důležité získat informace nejen o stavu podniku jako takovém, 

ale i o prostředí ve kterém se nachází. Z toho důvodu věnuji následující kapitoly 

makroekonomické analýze podnikatelského prostředí České republiky a rovněž  

mikroekonomické analýze, tedy analýze sektoru ve kterém podnik působí. Jedině tak je 

možné zhodnotit fungování podniku jako celku. Následně je provedena interní analýza 

podniku a v kapitole 2.3. 

 

 

2.1. Makroekonomická analýza ČR  

 

Před oceněním podniku je třeba nejprve komplexně posoudit okolí v němž se podnik 

nachází a které jej ovlivňuje. Makroekonomicku analýzu lze provést pomocí analýzy 

PEST, kterou se analyzuje politické prostředí, ekonomické prostředí, sociální prostředí a 

technologické prostředí, které podnik obklopuje. Důležitý je vývoj inflace, daňové 

politiky, úrokové míry a dalších ukazatelů. Protože Moravská realitní společnost, s.r.o. 

působí na území České republiky, provedla jsem stručnou makroekonomickou analýzu 

na základě oficiálních informací a makroekonomických predikcí zveřejněných 

Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu v lednu 

roku 2008. 

 

2.1.1. Fiskální a monetární politika 

Sektor vládních institucí vykazuje poměrně dost velký deficit i na vrcholu 

ekonomického cyklu. To svědčí o neudržitelnosti současného nastavení fiskální politiky 

a o nutnosti změn. Veřejné finance nicméně dosahují již po čtyři roky lepších 

ekonomických výsledků, než činily stanovené fiskální cíle. Vlivem velmi příznivého 

ekonomického vývoje dochází tedy k postupnému snižování podílu nominálního 
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deficitu vládního sektoru na HDP. Vzhledem k tomu, že v  hospodaření státního 

rozpočtu roku 2007 bylo dosaženo lepších výsledků, než se očekávalo, můžeme 

očekávat tento příznivý trend i v nejbližší budoucnosti, kdy by mohl vládní deficit 

dosáhnout oproti rozpočtované výši zhruba poloviční hodnoty, tedy okolo 2 % HDP. 

Mělo by být reálné dosažení nižších deficitů, než činí fiskální cíle pro saldo vládního 

sektoru ve výši -2,9 % HDP v roce 2008, -2,6 % v roce 2009 a -2,3 % v roce 2010. Na 

snižování deficitu je i zaměřena současná vládní politika. Vývoj deficitů a fiskálních 

cílů je znázorněn v níže uvedeném grafu.31 
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Graf 1: Vládní deficit podle metodiky národních účtů (ESA 95) v % DPH, zdroj: Makroekonomická 
predikce leden MFCR 2008 
 

Sazba daně z příjmů právnických osob se v období let 1993 - 2008 postupně snižovala 

jak je uvedeno v následující tabulce. V následujících letech dojde ke snižování daňové 

sazby a to v roce 2008 na 21%,v roce  2009 na 20% a pro rok 2010 na 19%. Tato změna 

již byla schválena.31 

 

Vývoj dan ě z příjmu právnických osob v % 
1993 45 2002 31 
1994 42 2003 31 
1995 41 2004 28 
1996 39 2005 26 
1997 39 2006 24 
1998 35 2007 24 

                                                 
31 Makroekonomická predikce MFCR leden 2008  
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1999 35 2008 21 
2000 31 2009 20 
2001 31 2010 19 

Tabulka 2: Vývoj sazby DPPO, zdroj: Český statistický úřad 
 

Co se týče monetární politiky, v roce 2010 vstoupí v platnost nový inflační cíl, který 

bude definován jako meziroční přírůstek spotřebitelských cen ve výši 2 %, 

s tolerančním pásmem ± 1 p.b. Předpokládá se mírný růst mezibankovních úrokových 

sazeb s následným pozvolným poklesem. Koncem roku 2007 rovněž došlo k prudkému 

zhodnocení směnného kurzu k euru. V následujícím období se již počítá s obnovením 

dlouhodobé tendence, kdy docházelo k pouze mírnému nominálnímu i reálnému 

zhodnocování.32  
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Graf 2: Směnný kurz CZK/EUR, zdroj: Makroekonomická predikce leden MFCR 2008 
 
 

2.1.2. Ekonomická výkonnost  

Ekonomickou výkonnost měříme pomocí ukazatele hrubého domácího produktu. 

Meziroční přírůstek reálného HDP dosáhl ve 3. čtvrtletí 2007 hodnoty 6,0 %. Pro celý 

rok 2007 činil přírůstek HDP přibližně 6,1 %, což je více než se původně 

předpokládalo. Česká ekonomika se v současné době nachází v blízkosti vrcholu 

hospodářského cyklu. Začíná narážet na limity vyplývající z nedostatku kvalifikované 

pracovní síly. Po mnohaleté cenové stabilitě se zrychluje růst inflace. Pro následující 

                                                 
32 Makroekonomická predikce MFCR leden 2008 
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období se rovněž očekává návrat k potenciálnímu produktu spojený s mírným 

zpomalením růstu HDP.33  

 

V roce 2008 je třeba očekávat zpomalení růstu spotřeby domácností na 3,6 %  vlivem 

zrychlení inflace a jako důsledek změn ve fiskální oblasti působících na zpomalení růstu 

disponibilního důchodu domácností. V roce 2009 by se spotřeba domácností měla 

zvýšit o 4,6 %. Česká republika však zůstane dynamicky se rozvíjející ekonomikou 

atraktivní pro zahraniční investory. Postupně se začnou projevovat i pozitivní efekty 

fiskální reformy stejně jako příliv prostředků z evropských zdrojů. V roce 2008 by měl 

růst HDP dosáhnout 4,7 % a v roce 2009 potom 5,1 %. Očekává se rovněž příznivý 

vývoj zisků zejména u podniků pod zahraniční kontrolou a trvající příliv zahraničních 

investic. To by se mělo v roce 2008 odrazit v dynamice investičních aktivit, které by 

měly být převážně proexportně orientovány. Dynamiku by měly podpořit i zvyšující se 

příspěvky z fondů EU, které jsou určeny převážně na zlepšení infrastruktury. Dalším 

významným faktorem je potřeba investic do technologií ke zvýšení produktivity práce 

při nedostatku pracovních sil.33  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2007 2008
Odhad

Hrubý domácí produkt růst v % , s.c. 4,5 6,4 6,4 6,1 4,7 5,1 5,9 5,0
Spotřeba domácností růst v % , s.c. 2,9 2,3 5,5 5,7 3,6 4,6 6,5 4,2
Spotřeba vlády růst v % , s.c. -3,5 2,2 0,0 0,1 -0,4 -0,3 -0,6 -0,4
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v % , s.c. 3,9 2,3 5,5 5,7 8,0 7,8 6,0 9,0
Příspěvek ZO k růs tu HDP p.b., s.c. 1,3 4,8 0,9 0,8 0,5 1,0 -0,1 -0,1
Deflátor HDP růst v % 4,5 -0,2 1,7 3,4 3,5 2,3 3,5 3,1
Průměrná míra inflace % 2,8 1,9 2,5 2,8 5,5 2,3 2,3 3,8
Zaměs tnanost (VŠPS) růst v % -0,6 1,2 1,3 1,9 1,6 0,8 1,5 1,1
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 4,1 5,5 4,8
Objem mezd a platů (dom.koncept) růst v % , b.c. 6,3 6,8 7,8 9,3 9,0 7,5 9,1 7,4
Podíl BÚ na HDP % -5,2 -1,6 -3,1 -3,5 -3,5 -2,1 -2,8 -2,5

Předpok lady:
Směnný kurz CZK/EUR 31,9 29,8 28,3 27,8 26,5 26,1 28,0 27,4
Dlouhodobé úrokové sazby %  p.a. 4,8 3,5 3,8 4,3 4,6 4,6 4,4 5,1
Ropa Brent USD/barel 38,3 54,4 65,4 72,7 88,5 88,5 67,8 72,5
HDP eurozóny (EA-12) růst v % , s.c. 2,0 1,5 2,8 2,6 2,2 2,2 2,6 2,4

Minulá predikceAktuální predikce

 

Tabulka 3: Predikce vývoje makroekonomických indikátorů, zdroj: Makroekonomická predikce leden 
MFCR 2008 
 

 

                                                 
33 Makroekonomická predikce MFCR leden 2008 



 - 37 - 
 
 

2.1.3. Inflace 

Výsledná inflace na konci roku 2007 překvapila nejednoho ekonoma. Zatímco v 

průběhu roku 2007 se vyvíjela v souladu s předpoklady a prognózami, ještě v srpnu 

činila 2,4%, dramatický meziroční nárůst  v prosinci 2007 činil 5,4%, oproti 

předpokládaným 2,9%. Průměrná míra inflace ze spotřebitelských cen v roce 2007 

dosáhla 2,8 % . Růst inflace koncem roku 2007 byl např. u potravin rovněž způsoben 

plánovaným zvýšením sazby DPH z 5% na 9%. Změna snížené sazby DPH z 5 % na 

9 % se přitom dotýká cca 28 % objemu položek spotřebního koše.34  

 

Další vlivy působící na inflaci je růst spotřebních daní, zavedení poplatků u lékaře, 

zvýšení regulovaného nájemného, zvýšení cen energií a zavedení ekologických daní. 

Předpokládá se proto, že dojde oproti předchozímu roku k jednorázovému zvýšení míry 

inflace na 5,5 %. V roce 2009 by se průměrná míra inflace měla vrátit na 

akceptovatelnou úroveň cca 2,3 %. Z toho důvodu v průběhu roku 2008 a v první 

polovině roku 2009 nebude Česká republika plnit Maastrichtské kritérium pro inflaci 

Dlouhodobá predikce inflace i nadále setrvává na úrovni 3%.34  

 

Vývoj inflace v % 
1994 10 2001 4,7 
1995 9,1 2002 1,8 
1996 8,8 2003 0,1 
1997 8,5 2004 2,8 
1998 10,7 2005 1,9 
1999 2,1 2006 2,5 
2000 3,9 2007 2,8 

Tabulka 4: Vývoj inflace, zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 
 

2.1.4. Trh práce 

V uplynulém roce kontinuálně klesala míra nezaměstnanosti. Tento vývoj se 

předpokládá i nadále. Nepodstatnější změny vyplývají z oblasti daňové politiky státu. 

Došlo k zavedení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15% spolu s 

rozšířením daňového základu. Daň se tak nově počítá ze superhrubé mzdy. Růst 

daňového základu je současně kompenzován zvýšením slev na dani. Změna nastala i v 

systému sociálních dávek. Nový systém má prohloubit rozdíl v příjmech ze sociálních 
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dávek mezi těmi, kteří aktivně práci hledají, a těmi, kteří odmítají pracovat. V oblasti 

sociálních dávek je navrženo několik změn, které kromě pozitivních dopadů na stabilitu 

veřejných rozpočtů mají i zvýšit adresnost dávkového systému a zabránit jeho 

zneužívání. Změny nastaly rovněž  systému nemocenského pojištění, kde došlo k 

zrušení výplaty dávek za první tři kalendářní dny nemoci s jasným cílem snížit míru 

nemocnosti v České republice, která se dlouhodobě pohybuje nad evropským 

průměrem. Trh se však i v současné době potýká s diskriminací starších pracovníků, 

nedostatečnou sladěnost systému vzdělávání s měnícími se požadavky trhu práce a 

nízkou regionální a profesní mobilitu. Důsledkem je nedostatek pracovníků, který se 

může stát limitujícím faktorem ekonomického růstu.35  

 

2.1.5. Podnikatelské prostředí České republiky 

Podnikatelské prostředí České republiky je i nadále hodnoceno kladně. Aktuální 

ratingové hodnocení České republiky je dle nezávislé ratigové společnosti Moody' s A1, 

což se odrazí v kalkulaci diskontního faktoru a to přirážkou za riziko země ve výši 

1,05%.36 

 

Podnikatelské prostředí podpoří i změny daňového systému konkrétně snižovádní szby 

daně z príjmu právnických osob. Rok 2008 ovlivní změna snížené sazby daně z přidané 

hodnoty z 5% na 9%. Změny v oblasti daně z příjmu fyzických osob by měly podpořit i 

zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků. Předpokládá se i zvýšení 

konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru v důsledku přesunu daňového břemene 

z daní přímých na daně nepřímé.35  

 

Z dalších pozitivních faktů můžu zmínit připojení České republiky k celoevropské 

iniciativě snižování administrativní zátěže podnikatelů. Administrativní zátěž v 

souvislosti s informační povinností podnikatelů by se měla snížit do roku 2010 o 20%. 

Roli věřitelů posílí od 1.1.2007 nová úprava insolvenčního práva. Měla by se zkrátit 

délka procesu bankrotu, omezit zájem na prodlužování bankrotů a umožnit pokračovat 

v činnosti životaschopným částem firem. K zlepšení kvality podnikatelského prostředí 

                                                 
35 Makroekonomická predikce MFCR leden 2008 

36 Vstupní data pro WACC  
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pomůže i komplexní novela živnostenského zákona, která by měla vstoupit v účinnost 

v roce 2008. Jejím smyslem je dále snížit administrativu podnikatelů, zjednodušit a 

urychlit proces vzniku živnostenských oprávnění a usnadnit vstup do podnikání. Z 

hlediska doby potřebné k založení podniku a složitosti byla Česká republika prozatím 

hodnocena negativně.37 

 

2.1.6. Úrokové sazby 

Úrokové sazby jsou jedním z nástrojů monetární politiky prováděné Českou národní 

bankou. V důsledku neočekávaně rychlého růstu inflace byly koncem listopadu 2007 

zvýšeny referenční úrokové sazby a to o 0,25 p.b. Na konci roku tak dosáhly následující 

úrovně:37 

� 2T repo sazba na 3,50 %,  

� diskontní sazba na 2,50 %  

� lombardní sazba na 4,50 %.  

 

Další příčinou růstu úrokových sazeb byla rovněž obava ze sekundárních dopadů 

nákladových šoků, které vyplývají ze změny nepřímých daní, růstu regulovaných cen a 

cen potravin. Negativní dopady těchto faktorů jsou do jisté míry zmírňovány silným 

nominálním kurzem koruny a perspektivou pomalejšího hospodářského růstu v EMU. 

Na vývoj úrokových sazeb pak rovněž působí ekonomický vývoj USA a problémy 

související s tamní hypoteční krizí. 

 

Výnosy do doby splatnosti dlouhodobých státních dluhopisů pokračovaly v posledním 

čtvrtletí v rostoucím trendu a dosáhly průměrné hodnoty 4,56 %. Celkový roční průměr 

činil 4,28 %. Pro rok 2008 se pak předpokládá průměrný výnos desetiletých státních 

dluhopisů na 4,6 %, v roce 2009 mírně klesne na 4,2 %. Průměrné sazby z vkladů 

domácností dosáhly ve 3. čtvrtletí 2007 hodnoty 1,26 %. Sazby z úvěrů nefinančních 

podniků jsou pak  4,84 %. Pro rok 2008 se odhaduje, že se sazby z vkladů domácnostem 

budou pohybovat okolo úrovně 1,4 % a v roce 2009 okolo 1,3 %.37 

                                                 
37 Makroekonomická predikce MFCR leden 2008 
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2.2. Strategická analýza odvětví  

 

Realitní činnost je v posledních letech rozrůstající se oblíbenou podnikatelskou 

aktivitou. Zahrnuje prodej, výkup, zprostředkování koupě a prodeje bytů v osobním 

vlastnictví, nebo družstevních, dále pak rodinných domů, pozemků,  komerčních prostor 

jako jsou kanceláře a prodejny. Rovněž prodej výrobních areálů, historických objektů, 

hotelů, penzionů, garáží, chat a chalup atd. Značnou část tržeb, především v hlavním 

městě Praze a ve velkých městech jednotlivých krajů tvoří především prodej bytů a 

komerčních prostor, a to jak nově stavěných, ještě před ukončeným výstavby, tak i 

starších, již v minulosti využívaných. V menších městech a obcích pak převažuje prodej 

rodinných domů a pozemků. Toto souvisí se strukturou výstavby v dané lokalitě.  

 

V České republice se na počátku roku 2008 evidovalo přes 3600 realitních kanceláří, z 

nichž většina nabízí kromě výše zmíněných služeb ještě doplňkové služby, jako ocenění 

nemovitostí - služby odhadce nemovitostí, finanční poradenství, hypoteční servis a 

návrh financování, výkup nemovitostí, právní servis, právní zajištění zprostředkování, 

zajištění prohlídek na objektech s klienty, zajištění náležitostí na katastru nemovitostí 

atd. Běžným standardem je rovněž internetová nabídka nemovitostí. Častou kombinací 

činností zapsaných v obchodním rejstříku jako předmět podnikání je pak: 

• Zprostředkování výkonů a služeb 

• Činnost realitní kanceláře 

• Správa a údržba nemovitostí 

• Provádění veřejných dražeb 

 

Realitní společnosti mají možnost stát se členy profesních sdružení. Jedním z 

nejvýznamnějších sdružení je např. Asociace realitních kanceláří České republiky. 

Jedná se o největší profesní sdružení odborníků, obchodníků a dalších profesionálů 

působících na trhu s nemovitostmi v České republice. Asociace byla založena v roce 

1991 a v roce 2008 eviduje již přibližně 200 členů, realitních kanceláří z celé republiky. 

Účelem profesních sdružení je sdružit podnikatele zabývající se stejnou profesí 

prosazovat a ochraňovat zájmy realitních kanceláří především v legislativním kontextu 

a zajišťovat průběžné vzdělávání v oborech souvisejících s oblastí nemovitostí. 
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Výhodou je rovněž napojení na obdobné organizace v zahraničí. Existence asociací má 

rovněž pozitivní vliv na etický kodex realitních společností. Členství v některém z 

profesních sdružení však nepodmiňuje výkon činnosti realitní společnosti ani se 

nevylučuje členství v několika organizacích působících v rámci realitní profese 

současně. Z dalších profesních sdružení mohu uvést Evropský klub realitních kanceláří 

(EKRK), kde se jedná o síť spolupracujících a vzájemně se podporujících realitních 

kanceláří v mezinárodním měřítku. Dále pak mezinárodní realitní federaci FIABCI, 

Association of Foreign Investors in Real Estate (AFIRE), asociaci REALTOR, Central 

Europe Real Estate Associations Network (CEREAN) a International Consortium of 

Real Estate Associations (ICREA). Výhodou členství v asociacích je především  větší 

prestiž členské společnosti u klientů v rámci České republiky i v zahraničí, různá 

cenová zvýhodnění u poskytovatelů služeb realitním kancelářím (inzerce, výstavy 

apod.), nebo pojištění odpovědnosti realitní kanceláře a dražebníků za zvýhodněnou 

cenu, profesní vzdělávání atd. 

 

Trendem posledních let je rovněž zakládat a provozovat realitní společnosti formou 

franchisingu. S trendem sdružování pod silné značky se setkáme např. v síti Real 

Spektrum, Remax, nebo Realitní společnost České spořitelny, což jsou tím pádem jedny 

z největších realitních společností. Výhoda franchisingu je lokální umístění společností. 

V realitní činnosti je  třeba znát specifika místního trhu, poptávku, ceny, kontakty. 

Současně je však podmínkou úspěchu značka, která oslovuje celý trh a dodává punc 

kvality a stability. Výhodou je též globální reklama a know-how. 

 

2.2.1. Vývoj realitního trhu v roce 2007  a prognóza pro rok 2008  

Rok 2007 byl hodnocen pozitivně nejen z pohledu realitních agentů, ale i z pohledu 

developerských společností a investorů. V roce 2007 rostly prakticky všechny segmenty 

realitního trhu. Dle prognóz se očekává podobný vývoj i v roce 2008. Nadále budou 

přetrvávat negativní vlivy v podobě administrativních překážek při schvalování nových 

projektů. Tyto překážky mají dopad na rozvoj bytových i nebytových prostor. Tempo 

růstu výstavby zůstane přibližně na úrovni roku 2007, což je dáno stupněm 

rozpracovanosti projektů. V některých regionech se již v roce 2007 projevila značná 

saturace trhu, jež se v budoucích letech bude nadále prohlubovat. Rovněž se začíná  
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výrazněji projevovat problém nedostatku pozemků. Dalším vypozorovaným jevem je 

návrat řady majitelů budov k určování nájemného v Kč v důsledku silného kurzu 

koruny.38 

 

Retailový trh  zaznamenal v roce 2007 nový trend, a to  přesun nákupních center a 

komerčních ploch blíže do centra měst. V minulosti byly nákupní centra situovány 

především na okrajích měst. Příkladem tohoto nového trendu je např. nově otevřené 

obchodní centrum Palladium v Praze, které výrazně obohatilo nabídku komerčních 

ploch v centru Prahy. V oblasti administrativních komplexů a obchodních center se v 

roce 2007 mimořádně dařilo. Koncem roku 2007 připadalo na jednoho obyvatele více 

než jeden m2 moderní prodejní plochy. 39 

 

Nabídka administrativních prostor  v roce 2008 dále poroste. Očekává se nárůst 

objemu nabízených kancelářských ploch přibližně o 210 000m2, vzhledem k množství, 

které bude v roce 2008 uvedeno do provozu.39 

 

Hotelový trh  sledoval v roce 2007 stejný vývoj jako v minulosti. Nejvíce nových 

hotelů se otevřelo v Praze, kde jsou stále třeba ubytovací kapacity. Naopak v ostatních 

regionech má hotelový trh omezený růst. Hotely se mimo hlavní město a rekreační 

centra specializují především na firemní klientelu nikoliv na turisty.39 

 

V oblasti průmyslových  areálů se v roce 2007 nejvíce dařilo logistickým centrům, pro 

jejichž umístění byla jako nejatraktivnější vyhodnocena Praha, Brno a Plzeň. V Praze v 

průmyslových areálech dominují skladové areály. Tím je toto město specifické oproti 

zbylému území České republiky. Tam se poměr skladových a výrobních prostor 

pohybuje přibliž ně 1:1. V Jihomoravském regionu na konci roku 2007 nebyly téměř 

žádné volné prostory k pronájmu. Neobsazeno bylo pouze kolem1%. Poptávka tedy v 

roce 2008 poroste. Je evidentní, že v oblasti průmyslových staveb vzrůstá vliv poptávky 

po logistických centrech, k čemuž přispívá i dobrá poloha České republiky v Evropě.   

                                                 
38 JOHÁNEK, T. Developeři měli loni dobrou sezónu. Development news. 
39 JOHÁNEK, T. Co nového přinese rok 2008. Development news. 
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V roce 2007 bylo pronajato přes 700 00m2 průmyslový ploch odpovídajících 

evropskému standardu. 40 

 

Rezidenční trhu  v roce 2008 dle prognóz žádné mimořádné výkyvy nehrozí.  Bytová 

výstavba se mírně zpomalila. V Praze přesto v roce 2008 vyroste přibližně 1000 nových 

bytů. Jak již napovídá trend z minulých let, bude pokračovat růst nabídky nemovitostí 

do osobního vlastnictví. V nájemní domy se téměř nestaví, proto se snižuje podíl 

nájemního bydlení který činí přibližně 25%. Nadále bude pokračovat postupná 

deregulace nájemného. Ve spojení s komerčními  nemovitostmi lze říci, že budoucím 

trendem jsou multifunkční objekty, tedy spojení rezidenčního bydlení a 

administrativních ploch. Rychlejší tempo bytové výstavby se bude nadále projevovat 

jen v Brně a Praze. Zvýšení cen v některých regionech jako např. v Severních Čechách 

bude vyplývat z podhodnocení cen nemovitostí dorovnáním na běžnou cenovou úroveň. 

V roce 2008 bude pokračovat privatizace obecních bytů. Realitní kanceláře očekávají v 

roce 2008 poptávku především po menších bytech v cihlové zástavbě a po menších 

rodinných domech v dobrém stavu a s dobrou dostupností do měst. Rovněž pak po 

staveních pozemcích v dobrých lokalitách. Zájem naopak poklesne po panelových 

bytech. Za nedostatečné jsou považovány z hlediska rezidenčního trhu modernizace. 

Ročně projde modernizací přibliž 0,5% bytového fondu ročně. Nahrazování 

nevyhovujících a morálně zastaralých objektů novými ztěžuje především legislativa.41 

 

2.2.2. Vývoj cen nemovitostí  

Aktuální vývoj cen na trhu nemovitostí je možné měřit např. ve formě P-INDEXU. Ten 

sleduje vývoj cen a ukazuje rovnovážnou hodnotu nemovitostí, kolem které ceny 

dlouhodobě oscilují. P-INDEX zobrazuje ceny na trhu nemovitostí za veškeré 

(dokončené a stávající) byty a rodinné domy v ČR. Vývoj P-INDEXU je udáván v 

procentních bodech, kde 100 bodů dosáhl index 31.12.2004.42 

 

                                                 
40 JOHÁNEK, T. Co nového přinese rok 2008. Development news 
41 JOHÁNEK, T. Rezidenčnímu trhu žádné turbulence nehrozí 
42 P-INDEX http://www.stavebni-forum.cz/detail.php?id=8706&t=1206315651 
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Nákup nebo prodej nemovitosti je právně, organizačně a finančně velmi náročná 

operace, narozdíl od např. akciového trhu. Proto lze říci, že trh nemovitostí má mnohem 

větší setrvačnost než trh akcií. V minulosti vykazoval Český trh nemovitostí vždy 

růstovou tendenci, jak je znázorněno v níže uvedeném grafu. Prognóza pro rok 2008 

předpokládá spíše pomalejší růst než tomu bylo v minulosti. Z dlouhodobého horizontu 

kopíruje nárůst cen inflaci. Cenová úroveň nově stavěných bytů vzrostla v letech 2002 - 

2006 přibližně o 25%. Tento vývoj však již není v níže zmíněném grafu zachycen.        

P-INDEX je periodicky zveřejňován po delších časových úsecích. Nejaktuálnější 

dostupná informace zveřejněná na webu Stavebního fóra pochází ze dne 9.4.2007.  

 
Graf 3: P-index, zdroj: http://www.stavebni-forum.cz/detail.php?id=8706&t=1211365263 

 

Na realitním trhu panuje v různých krajích České republiky odlišná situace. Projevuje se 

nejen v odlišné struktuře bytové výstavby ale i v cenách nemovitostí. Cenové srovnání 

bytů a rodinných domů v letech 2004 - 2006 v závislosti na velikosti obce a vstupním 

opotřebení je provedeno v přílohách diplomové práce.  

 

Dle prognóz budou ceny nemovitostí v České republice v roce 2008 dál stoupat, 

porostou však již pomaleji než v předchozích letech. V řadě regionů jsou nemovitosti 

stále podhodnoceny, proto zde existuje prostor pro cenový růst. V průměru za celou 

Českou republiku se očekává nárůst cen nemovitostí v roce 2008 o 6% p.a. Stagnovat 

naopak budou ceny panelových bytů a nemovitostí v regionech s omezenými 

pracovními příležitostmi. Nad celorepublikovým průměrem se bude dle prognóz 
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pohybovat růst cen nemovitostí v Praze. Hlavní město je z realitního pohledu stále 

nejatraktivnější lokalitou v zemi. 43 

 

Vysokých hodnot dosahoval v minulosti i  Středočeský kraj. Mezi atraktivní 

středočeské lokality bude dle prognóz v roce 2008 patřit především  Kladno Beroun, 

Benešov, Příbram Kutná Hora, Kolín a obce v blízkosti Prahy. Na republikovém 

průměru se udrží i růst cen v Jižních Čechách. Poptávka by měla růst např. po bytech v 

centru Českých Budějovic. V Královehradeckém kraji poroste poptávka především po 

malých bytech stejně jako na Karlovarsku.43 

 

 Na vysočině se očekává vysoký růst cen zemědělských pozemků - až o 20% a cen 

nemovitostí okolo 10%. Je to způsobeno tím, že ceny nemovitostí v minulosti rostli 

pomaleji než na zbylém území České republiky. Na Liberecku se očekává zvýšení 

poptávky především po rekreačních objektech jako jsou chaty v Krkonoších a 

Jizerských horách. Ceny zde vzrostou přibližně o 8%. Jihomoravský region je další 

atraktivní oblastí. Zde se očekává největší poptávka po malých bytech, malých 

rodinných domech a stavebních pozemcích. V Olomouckém kraji si udrží vysokou 

atraktivitu město Prostějov. Pokles poptávky po nemovitostech se naopak očekává na 

Šumpersku. Velký zájem roste o Severní Moravu především po bytech, domech a 

pozemcích v centru Ostravy, Opavy a Frýdku-Místku. V Moravskoslezském kraji by tak 

mohly ceny růst průměrně o 15%. Poptávka po bytech  v Severomoravském regionu a 

tím i cena stoupá rovněž s tím jak se blíží spuštění nově budované automobilky firmy 

Hunday v Novošicích do provozu. Na Zlínsku se očekává cenový nárůst o 10% 

především u lokalit s dobrou dopravní dostupností za prací.43 

 

2.2.3. Vývoj stavebnictví na území České republiky 

Protože se vývoj stavebnictví úzce dotýká realitního trhu, považuji za důležité shrnout 

nejvýznamnější body v této oblasti. Stavebnictví zaznamenalo již osmým rokem 

dynamický rozvoj. V roce 2007 dosáhla stavební produkce jako celek meziročního růstu 

6,7 % Kč. Pokračující realizace developerských stavebních projektů zahraničních 

investorů zaměřených především na výstavbu výrobních hal, administrativních a 

                                                 
43 JOHÁNEK, T. Hitem letošního roku budou malé byty. Development news 
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multifunkčních center a bytovou výstavbu se projevily vysokým růstem pozemního 

stavitelství. K příznivému vývoji přispělo i mimořádně příznivé počasí. Z níže 

uvedeného grafu vyplývá, že počet vydaných stavebních povolení se meziročně snížil o 

13,3 % na 117 384, orientační hodnota povolených staveb poklesla o 0,9 % na 357,7 

mld. Kč. Průměrná hodnota na 1 stavební povolení však vzrostla o 14,3 % , na 3 047 tis. 

Kč, což znamená, rovněž růst stavební náročnosti průměrné stavby.44 

 

 

Graf 4: Stavební povolení a orientační hodnota staveb, zdroj: Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v 
působnosti MPO za rok 2007 
 

Z hlediska struktury stavebních povolení jich bylo 47 298 uděleno na výstavbu 

bytových budov s meziročním poklesem o 5,0 %. Orientační hodnota těchto povolených 

staveb vzrostla o 6,1 %. Bytovou výstavbu v roce 2007 charakterizovala stagnace 

zahajovaných bytů doprovázená nadprůměrným přírůstkem dokončených bytů. 44 

 

Růstová dynamika bytové výstavby byla ovlivněna dlouhodobými faktory, jako 

přetrvávající příznivá situace na trhu hypoték. V roce 2007 bylo uzavřeno téměř 78 tis. 

hypotečních úvěrů na bydlení v hodnotě 147,6 mld. Kč. Rovněž vzrostl počet a objemu 

úvěrů poskytovaných na bydlení.  

 

                                                 
44 Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2007  
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Do popředí se však na konci roku 2007 dostaly obavy, zda se může hypoteční krize, 

podobně jako v USA, objevit i na českém trhu. Krize se objevila i v některých  

evropských státech, byť s mírnějšími dopady než v USA, kdy se dostalo do problémů 

několik velkých evropských bank z důvodu podcení rizika. Může proto v roce 2008 

dojít ke zdražování hypoték a zpřísňování podmínek jejich poskytování jako reakce 

bank na nutnost zvýšené opatrnosti. Toto zbrzdění může mít vliv na podstatnou část 

aktivit realitních kanceláří a přispět ke stagnaci realitního trhu. Jedním z nejčastějších 

způsobů financování koupě nemovitostí fyzickými osobami je právě prostřednictvím 

hypoték a úvěrů na bydlení. Dodávám, že na části území české republiky je v aktuální 

době cena hypoték a tržního nájemného téměř srovnatelná. V některých lokalitách, jako 

Ústí nad Labem jsou splátky hypoték dokonce nižší. Naopak ve velkých městech a 

hlavním městě Praze je nájemné výrazně nižší než tržní cena nemovitostí, proto se 

hypotéka vyplatí již méně. Největší rozdíl mezi splátkou hypotéky a nájemným je v 

Praze na Vinohradech, kde se splátka hypotéky za standardní byt pohybuje kolem 25 tis. 

Kč, zatímco tržní nájemné dosahuje jen 10 tis. Kč měsíčně.45 Splátka hypotéky včetně 

fondu oprav, služeb a energií by, dle doporučení odborníků, neměla přesáhnout 

polovinu čistého příjmu. Poptávka po nemovitostech je v České republice ovlivněna 

strukturou nabídky, kdy regulace nájemného nutí vlastníky bytových domů nemovitost 

spíše prodávat. V budoucnu se však očekává postupný útlum způsobený saturací trhu.  

Tabulka 5: Úrokové sazby hypoték, zdroj: http://ihned.cz/109-24363210-on-hypot%E9ky-000000_d-b7 
 

                                                 
45 HRSTKOVÁ, J.a PLHOŇ, T. Do pronájmu či do vlastního. EKONOM. 2008. č12 
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V roce 2007 byla zahájena výstavba 43 796 bytů. Počet dokončených bytů se meziročně 

zvýšil o 38,0 % na 41 650, což byl nejlepší výsledek od roku 1991. Vývoj bytové 

výstavby v letech 2000 až 2007 je podrobně uveden v následující tabulce. Procenta 

vyjadřují meziroční změnu.46 

 

Počet byt ů: Měrná 
jedn. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

počet 32 377  28 983  33 606  36 496  39 037  40 381  43 747  43 796 
   zahájených  

% -1,6  -10,5  16,0  8,6  7,0  3,4  8,3  0,1  

počet 25 207  24 759  27 292  27 127  32 268  32 863  30 190  41 650 
   dokončených 

% 6,2  -1,8  10,2  -0,6  19,0  1,8  -8,1  38 

počet 118 785  121 705  129 609  139 132  146 
801  

155 
202  

168 
825  170 971    

rozestavěných 
na konci období % 5,6  2,5  6,5  7,3  5,5  5,7  8,8  1,3 

Tabulka 6: Bytová výstavba, zdroj: Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO 2007 
 

 

2.3. Interní analýza Moravské realitní společnosti, s.r.o. 

 

Pro vytvoření kompletního obrazu o situaci společnosti a jejím finančním zdraví jsem 

zvolila hodnocení pomocí finanční analýzy a SWOT analýzy. Současnou pozici 

společnosti hodnotím SWOT analýzou. Jedná se o metodu, pomocí které je možno 

identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) 

a hrozby (Threats), spojené s daným podnikem a jeho podnikatelskou činností. S 

pomocí SWOT analýzy je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy a nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu.  Pro zhodnocení finančního zdraví Moravské 

realitní společnosti, s.r.o. byla následně provedena finanční analýza. V analýze sleduji 

data za poslední tři roky podnikatelské činnosti.  

 

2.3.1. SWOT analýza 

Silné stránky 

• dlouholetá historie a dobré jméno v dané lokalitě; 

                                                 
46 Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2007 l 
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• menší počet zaměstnanců než u konkurenčních společností srovnatelné velikosti, 

tím pádem i nízké náklady; 

• strategicky umístěné pobočky a aktivity zaměřené na pět krajů (Jihomoravský, 

Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský a kraj Vysočina); 

• dobře zpracované propagační materiály s nabídkou nemovitostí; 

• člen profesních sdružení; 

• vedlejší aktivity  v podobě pořádání aukcí; 

• zajištění komplexních služeb; 

• zajištění financování rovněž z vedlejší činnosti - provádění dražeb; 

 

Slabé stránky 

• středně velká realitní společnost, nepatří k nejsilnějším realitním společnostem 

na českém trhu; 

• horší bonita z důvodu právní formy s.r.o.; 

• zaměření na slabší trh mimo hlavní město; 

 

Příležitosti 

• možnosti expanze do dalších měst; 

• možnost rozšíření pracovního týmu; 

• spolupráce s developerskými společnostmi při prodeji nových bytů a 

komerčních prostor; 

Hrozby 

• sílící konkurence v odvětví; 

• vstup nových konkurentů na trh; 

• postupné nasycování trhu s nemovitostmi; 

• dopad zvýšení sazby DPH;  

• nižší prodej začátkem roku, kdy vlivem očekávání zvýšení DPH lidé uskutečnili 

koupi nemovitostí ještě před koncem roku 2007se starým DPH; 

• vliv očekávání, že se hypoteční krize projeví i na českém trhu; 

• odliv klientů vlivem zvýšení úrokových sazeb hypoték; 
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2.3.2. Finanční analýza Moravské realitní společnosti, s.r.o. 

 

Finanční analýza byla zpracována za účelem zjištění finančního stavu společnosti a její 

schopnosti splácet závazky. Provedená analýza vypovídá o finančním zdraví podniku, 

dává obraz o historickém vývoji a nejbližší budoucnosti. Rovněž vypovídá o 

potenciálním růstu podniku, hodnotí míru zranitelnosti podniku, míru flexibility a 

adaptability podniku a přispívá k identifikaci rizik. Potřebná data byla převzata z 

účetních výkazů k 31.6.2005, 30.6.2006 a 30.6.2007. Moravská realitní společnost 

využívá hospodářský rok. 

 

Horizontální a vertikální analýza aktiv udává, jak se vyvíjela aktiva za sledované 

období. Z tabulky, uvedené v příloze č. 8 je možné vyčíst, že celková bilanční suma k 

30.6.2007 činila v netto hodnotách 19 028 tis Kč. Celková aktiva za sledované období 

nejprve klesala, poté zase rostla. Tento fakt byl způsoben jednak poklesem stálých aktiv 

a dále pak růstem oběžných aktiv v posledním sledovaném roce. Stálá aktiva v netto 

hodnotě klesla jednak z důvodu odprodeje a pak rovněž z důvodu odpisů. Naopak 

rozšířením činnosti postupně vznikla i větší potřeba oběžných aktiv. S růstem tržeb pak 

souvisí i dramatický nárůst krátkodobých pohledávek přibližně na dvojnásobek. Jednalo 

se přitom především o pohledávky z obchodního styku. 

 

Vzhledem k tomu, že převážná většina kapitálu je ve stálých aktivech (v roce 2007 

činily 59,2%), jedná se o kapitálově těžkou společnost. Společnost vlastní především 

pozemky a stavby ve kterých se nachází sídlo společnosti. Společnost investovala do 

technického zhodnocení, což se projevilo mírným nárůstem položky stavby v rozvaze. 

Naopak samostatné movité věci poklesly vlivem odpisů a společnost by se měla 

připravit na investici do pořízení nového investičního majetku. Z oběžných aktiv byl 

nejvíce zastoupen krátkodobý finanční majetek. To je vzhledem k charakteru činnosti 

společnosti normální jev. Činnost realitních agentur je spojena s vyšší potřebou 

hotovosti na bankovních účtech. V podobné míře byly zastoupeny i krátkodobé 

pohledávky, které mají rovněž rostoucí podíl na celkových aktivech společnosti. 
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Analýza celkových zdrojů společnosti, uvedená v příloze č. 8 ukazuje, že ve 

sledovaném období (2005 - 2007) došlo k  navýšení vlastních zdrojů a snížení cizích 

zdrojů. Vlastní kapitál společnosti narostl v roce 2007 vzhledem k předchozímu roku o 

necelých 34 %, naopak cizí zdroje poklesly téměř o 14%, což naznačuje, že společnost 

začala ve větší míře používat samofinancování své činnosti, než v předcházejících 

letech. Základní kapitál společnosti byl po celou dobu sledovaného období v nezměněné 

výši 100 000 Kč. Pak-li že by společnost nezměnila právní formu na akciovou 

společnost, čekalo by ji do budoucna navýšení základního kapitálu. Razantní nárůst 

zaznamenal podnik především v podobě výsledku hospodaření za účetní období. Zde se 

jednalo o nárůst o 222,1 % což značí, že společnost rozšiřuje své působení a daří se jí 

poskytovat větší objemy služeb a poptávka ještě nebyla zcela nasycena. Co se týče 

cizích zdrojů, došlo k pokračující tvorbě rezerv a ke snížení krátkodobých závazků a 

bankovních úvěrů. Spolu s rozšiřující se činností podniku je snížení závazků z 

obchodních vztahů jednoznačně pozitivní jev. Pozitivní nárůst podílu na celkových 

pasivech zaznamenala společnost u výsledku hospodaření minulých let a běžného 

účetního období. 

 

Razantního nárůst hospodářského výsledku běžného účetního období dosaženého v roce 

2007 poukazuje na příznivou podnikatelskou situaci, ve které se společnost nachází. 

Lehký růst osobních nákladů, řádově o 7%, naznačuje, že v roce 2007 mohlo dojít k 

určitým personálním změnám v podniku. Protože se jedná o společnost s malým počtem 

pracovníků (max. 10) došlo pravděpodobně k přijetí dodatečné pracovní síly, nebo 

vyplacení mimořádných odměn či zvýšení platu stávajících zaměstnanců. Realizované 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu značí že společnost může odprodávat 

nepotřebný majetek. Velice pozitivní jev je rostoucí provozní výsledek hospodaření, 

naopak finanční výsledek hospodaření je záporný a společnost ho tak pokrývá z 

provozní činnosti. Společnost za sledované období nerealizovala žádný mimořádný 

hospodářský výsledek. Celkový výsledek hospodaření je kladný s růstovou tendencí. 

Společnost po celé sledované období tvořila zisk. 

 

Z vypočtených poměrových ukazatelů, jež jsou uvedeny v přílohách diplomové práce 

vyplývají následující závěry. Z hlediska likvidity můžeme hovořit o bezproblémové 
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situaci. Moravská realitní společnost, s.r.o. by k datu ocenění neměla mít problém hradit 

své závazky ve lhůtě splatnosti. Ukazatel likvidity prvního stupně se pohyboval nad 

úrovní doporučených hodnot. Pohotová likvidita byla vzhledem k absenci zásob na 

úrovni běžné likvidity. Společnost kumuluje likvidní finanční prostředky. Domnívám 

se, že tento fakt souvisí předmětem podnikání společnosti, kdy podnik přijímá na svůj 

účet zálohy od klientů za rezervaci nemovitostí. Disponuje proto vzhledem k velikosti 

společnosti větším množstvím likvidních prostředků. Realitní činnost je tedy oblast 

podnikání, která je obecně spojena s vyšší potřebou likvidního kapitálu. Přesto, že mají 

ukazatele likvidity pozitivní vývojový trend, je vidět určitý propad ukazatelů likvidity v 

roce 2006. Ten by zapříčiněn rychlejším poklesem krátkodobého finančního majetku a 

pomalým poklesem krátkodobých závazků. V roce 2006 rovněž společnost dosáhla i 

nižšího hospodářského výsledku. Nicméně celkově vývoj ukazatelů likvidity hodnotím 

pozitivně. Společnost je dostatečně likvidní. 

 

Podnik k datu ocenění používá pro financování dlouhodobý investiční úvěr ve výši       

1 860 tis. Kč. Úroková sazba činí dle výroční zprávy přibližně 6% p.a. Z ukazatelů 

zadluženosti vyplývá, že společnost v roce 2007 využívala financování prostřednictvím 

cizího kapitálu v přiměřené míře. Koeficient celkové zadluženosti činil k datu ocenění 

55%. Dluhové financování je rovněž postupně snižováno ve prospěch vlastních zdrojů. 

V roce 2006, došlo ke snížení hospodářského výsledku, což zapříčinilo snížení hodnot 

ukazatele úrokové krytí. V roce 2007 převyšoval zisk společnosti zaplacené úroky 

přibližně dvaadvacetkrát zatímco v roce 2006 pouze sedmkrát. Vzhledem k 

dosavadnímu vývoji společnosti lze usuzovat, že v budoucnu celková zadluženost 

klesne vlivem splacení dlouhodobého (investičního)úvěru, který je splatný v roce 2011. 

Pozitivně rovněž hodnotím vývoj koeficientu úrokového krytí. 

 

Vypočtené ukazatele aktivity odhalily určité nedostatky v hospodaření s aktivy 

společnosti. Obrat celkových i stálých aktiv se pohyboval pod hranicí doporučených 

hodnot. V tomto ukazateli však nevidím problém, vzhledem k charakteru podnikatelské 

činnosti společnosti. V porovnání s konkurencí se jedná o normální hodnoty. 

Nepříznivý vývoj zaznamenal ukazatel doby obratu pohledávek. Tento ukazatel udává 

počet dnů, který uběhne od poskytnutí služeb do doby úhrady zákazníkem. Společnost 
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by měla usilovat o to, aby jí zákazníci platili co nejdříve. Doba pohledávek se během 

sledovaného období zvýšila o 85 dní a dosahuje k datu ocenění necelých čtyř měsíců. 

Růst tohoto ukazatele je negativní jev a může poukazovat na zhoršení platební morálky 

klientů nebo sílící konkurenční boj, který zapříčinil nutnost dlouhodobějšího 

poskytování dodavatelských úvěrů. Naopak ukazatel doby obratu závazků postupně 

klesá a přibližuje se době obratu pohledávek. Společnost se tak nemusí obávat ztráty 

důvěryhodnosti u svých dodavatelů. Z ukazatele vyplývá, že v roce 2007 společnost 

hradila své závazky o 68 dnů později, než inkasovala pohledávky, zatímco v roce 2005 

hradila téměř o 11 měsíců později. Dle mého názoru by si společnost měla důsledně 

hlídat své pohledávky a eliminovat tak vznik pohledávek po lhůtě splatnosti.  

 

Pozitivně hodnotím rentabilitu společnosti. Vývoj ukazatelů rentability vykazuje 

rostoucí tendenci a rentabilita vlastního kapitálu je vyšší než rentabilita celkových aktiv, 

což je zkladní předpoklad pro pozitivní hodnocení. Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

dosáhla v roce 2007 výše 25,18%. Tato hodnota značí, že kapitál přináší vlastníkům 

společnosti  dostatečný výnos odpovídající investičnímu riziku. Ukazatel ROA by se 

měl hodnotit porovnáním s konkurencí, nebo porovnáním s odvětvovým průměrem. Dle 

Benchmarkingového diagnostický systému finančních indikátorů INFA, vytvořeného 

Ministerstvem průmyslu a obchodu, se ukazatel ROA Moravské realitní společnosti, 

s.r.o. se v roce 2007 nacházel přibližněna úrovni odvětvového průměru v oblasti realitní 

činnosti. INFA vyjadřuje hodnoty odvětvového průměru dle zvoleného OKEČ. V 

prvním pololetí roku 2007 byl odvětvový průměr na úrovni 11, 24%. Pro rok 2006 byla 

hodnota na 12,62%.47 Z toho vyplývá, že v roce 2007 ROA společnosti odvětvový 

průměr převyšovala. Ukazatel rentability celkových aktiv ROA dosáhl v roce 2007 

15,43%. 

 

Z hodnocení pomocí Altmanova indexu finančního zdraví, nebo-li Z score vyplývá, že 

se společnost k datu ocenění pohybuje v tzv. pásmu šedé zóny. Pozitivním jevem je 

rostoucí hodnota ukazatele. Index IN 01 pak značí přibližně stejný výsledek. Podle 

tohoto ukazatele společnost tvořila největší hodnotu v roce 2005. Hodnoty všech 

komentovaných ukazatelů jsou uvedeny v přílohách diplomové práce. 

                                                 
47 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA 
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3. Návrh ocenění podniku  

 

Po provedení finanční analýzy podniku Moravská realitní společnost, s.r.o. a analýzy 

makroekonomického prostředí, konkrétně analýzy podnikatelského prostředí v České 

republice a analýzy realitní činnosti, stavebnictví a finanční analýzy podniku jsem 

získala představu o budoucích perspektivách a možném vývoji společnosti. Z 

finančního hlediska se jedná o zdravou prosperující společnost s rostoucím kladným 

hospodářským výsledkem. Analýza podnikatelského oboru pak ukazuje na nebezpečí 

rostoucí konkurence v oblasti realitní činnosti, kde dochází k postupnému zániku 

malých lokálních realitních společností a vzestupu franchizingového podnikání velkých 

realitních řetězců. Moravská realitní společnost patří velikostí mezi malé až středně 

velké realitní společnosti, s několika pobočkami, širokým spektrem poskytovaných 

služeb, včetně dražební činnosti. Specializace společnosti se rovněž odvíjí směrem od 

lokalit s největší konkurencí jako je Praha, Brno a ostatní velká města. Specializuje se 

tedy na středně velká města na území Moravy. Z těchto důvodů lze usuzovat že si zde 

během dlouholetého působení již vybudovala zázemí a dobré jméno a není proto 

hlavním konkurenčním tlakem tak ohrožena jako srovnatelně velké realitní společnosti 

se zaměřením na Prahu a okolí. Jisté riziko rovněž vyplývá z budoucího nejasného 

vývoje cen nemovitostí vlivem postupného nasycování trhu a hypoteční krize v 

zahraničí.  

 

V praktické části diplomové práce se věnuji ocenění výše zmíněné společnosti za 

účelem změny právní formy. Změna právní formy může společnosti prospět v 

konkurenčním boji. Dodá jí důvěryhodnost v závazkových vztazích, a zlepší se její 

vyjednávací pozice při případném získávání úvěrů od bank. Důvodem této navrhované 

změny je rovněž zvýšení bonity a prestiže společnosti. Cílem ocenění je ověření, zda 

společnost může změnit právní formu na základě pravidel stanovených Obchodním 

zákoníkem, tedy zda její čisté obchodní jmění dosahuje výše předepsaného minimálního 

základního kapitálu akciové společnosti. V následující kapitole je proveden výběr 

vhodných metod ocenění.  
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Jako podkladové materiály byly použity účetní závěrky společnosti k 30.6. 2004, 

30.6.2005, 30.6.2006 a 30.6.2007. Vzhledem k tomu, že Moravská realitní společnost, 

s.r.o. používá hospodářský rok, jedná se o řádnou účetní závěrku. Ocenění je provedeno 

k datu posledních dostupných účetních výkazů tedy k 30.6.2007.  

 

 

3.1. Výběr metod ocenění pro účely změny právní formy  

 

Oceněním, kterým se zabývám v této diplomové práci se provádí za účelem stanovení 

hodnoty jmění obchodní společnosti Moravská realitní společnosti, s.r.o. z důvodu 

změny právní formy na akciovou společnost. Současně je účelem posouzení výše 

navrhovaného základního kapitálu společnosti na základě § 69d odst. 8. Obchodního 

zákoníku.  

 

Při volbě metod jsem vzala v úvahu tento účel ocenění a hospodářskou a finanční pozici 

oceňované společnosti. Z provedené finanční analýzy je zřejmé, že společnost 

vykazovala v minulosti kladné hodnoty provozního výsledku hospodaření. 

 

Vzhledem k tomu, že v tomto případě je preferovanou výslednou hodnotou hodnota 

objektivizovaná, tedy nesporná prokazatelná hodnota zvolila jsem pro ocenění dvě 

metody. Jako základní metoda byla vybrána výnosová metoda kapitalizovaných 

čistých výnosů, jež vychází z řady minulých hospodářských výsledků společnosti. 

Výhodou této metody je rovněž fakt, že výsledek vede přímo ke zjištění hodnoty 

vlastního kapitálu společnosti. Jako doplňující byla potom zvolena majetková metoda 

účetní hodnoty vlastního kapitálu na principu historických cen, která přispěje k 

vypovídací hodnotě výnosové metody.  
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3.2. Ocenění výnosovou metodou  

 

Jako vstupní data pro výpočet hodnoty vlastního kapitálu společnosti byla použita řada 

minulých hospodářských výsledků společnosti, vyplývajících z neauditované účetní 

závěrky. Audit účetních dat nebyl proveden, protože oceňovaná společnost nepodléhá 

auditu.  

 

VH před zdan ěním v tis. K č 30.6.2004 30.6.2005 30.6.2006 30.6.2007 

Výsledek hospodaření před zdaněním 5 290 2 400 967 2 804 

Tabulka 7: Dosažené hospodářské výsledky v letech 2004 - 2007 

 
Tuto řadu hospodářských výsledků před zdanění bylo následně třeba upravit, abychom 

dostali trvale odnímatelný čistý výnos. Pro odhad odnímatelného čistého výnosu byla 

použita paušální metoda, která spočívá v úpravě řady minulých hospodářských výsledků 

na srovnatelnou úroveň.  

  

Nejprve byl však hospodářský výsledek upraven a to následujícím způsobem: 

• Vyloučíme náklady a výnosy spojené s majetkem, který není provozně potřebný. 

Tento majetek bude na závěr připočten k ocenění. 

• Vyloučíme jednorázové vlivy, jako prodej nepotřebného majetku, mimořádné 

výnosy a náklady 

• Nepravidelné, ale opakující se výnosové a nákladové položky je vhodné 

zprůměrovat 

• Vyloučíme rovněž tvorbu a rozpouštění tichých rezerv 

• Vyloučíme odpisy vykázané v minulých výkazech, abychom získali výsledek 

před odpisy 

• Rovněž je třeba vyloučit vliv metodických změn 

 

Položky 30.06.04 30.06.05 30.06.06 30.06.07 

HV před zdan ěním 5 290 2 400 967 2 804 
Odpisy 402 643 625 606 
Prodeje nepotřebného majetku  7 622 2 681 5 917 4 557 
ZC nepotřebného majetku  6 369 1 870 5 286 3 288 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 
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Mimořádné náklady 0 0 0 0 
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0 10 162 0 0 
Prodané cenné papíry a vklady 0 5 486 0 0 
Změna stavu rezerv a OP provozní činnost -18 2 155 1 365 281 
Změna stavu rezerv a OP finanční činnost 0 0 0 0 
Ostatní finanční výnosy 1 0 6 3 
Ostatní finanční náklady 292 33 29 26 
Výnosové úroky 9 2 3 2 
Úpravy celkem -587 -2 658 1 379 -361 
Upravený HV 4 703 -258 2 346 2 443 

Tabulka 8: Úpravy hospodářského výsledku 
 
Ve výše uvedené tabulce je vypočten výsledek hospodaření po úpravách. Nákladové 

úroky byly ponechány odečtené, jedná se totiž o efekt pro věřitele. Následuje úprava na 

srovnatelnou cenovou hladinu, tedy na současnou cenovou úroveň. Vývoj inflace ve 

sledovaném období je následující: 

 

Období 2004 2005 2006 2007 

Průměrná inflace v % 2,8 1,9 2,5 2,8 

Tabulka 9: Inflace  
 
Trvale odnímatelný čistý výnos je tedy vypočten jako vážený průměr historických 

hodnot upraveného hospodářského výsledku. Nejvyšší váhový koeficient jsem přidělila 

roku 2007. 

 

Období HV před 
zdaněním Úpravy  Upravený 

VH 
Inflace 

(%) 
Cenový 

index (CI) CI * UVH Váhy Součin 

2004 5 290 -587 4 703 2,80% 0,931341 4 380,098 1 4 380 

2005 2 400 -2 658 -258 1,90% 0,949037 -244,851 2 -490 

2006 967 1 379 2 346 2,50% 0,972763 2 282,101 3 6 846 

2007 2 804 -361 2 443 2,80% 1,000000 2443 4 9 772 

Celkem 20 509 
Průměr vážený (tis. K č) 2 051 

Tabulka 10: Vážený průměr 
 
Trvale odnímatelný čistý výnos je velikost prostředků, které mohou vlastníci 

společnosti odčerpat, aniž by byla dotčena podstata podniku. Pro jeho určení je třeba 

dále odečíst průměrnou výši odpisů, z důvodu předpokládaných udržovacích investic na 

úrovni odpisů stanovenou váženým průměrem za sledované období a  daň. 
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Průměrný upravený VH     2 051 tis. Kč. 

Průměrná výše odpisů     - 599 tis. Kč. 

Základ daně      1 452 tis. Kč 

Daň z příjmu (24%)      - 349 tis. Kč 

Trvale odnímatelný čistý výnos   1 104 tis. Kč. 

 

Pro získání hodnoty podniku na úrovni vlastního kapitálu je třeba takto zjištěný trvale 

odnímatelný čistý výnos podělit stanovenou kapitalizační úrokovou mírou.  

 

3.2.1. Výpočet kapitalizační úrokové míry 

Pro výpočet kapitalizační míry jsem použila metodu CAPM, podle které se minimální 

požadovaná míra návratnosti (vlastní náklady kapitálu) stanoví následovně: 

 

Minimální požadovaná míra návratnosti = bezriziková sazba + koeficient zadlužená 

beta * (riziková prémie + přirážka za riziko země) + přirážka za tržní kapitalizaci 

 

Pro kalkulaci minimální požadované míry návratnosti je tedy zapotřebí určit: 

• Bezrizikovou sazbu 

• Koeficient Beta 

• Rizikovou prémii 

• Přirážku za riziko země 

• Přirážku za velikost a tržní kapitalizaci 

 

Bezriziková sazba 

Bezriziková sazba vychází z dlouhodobých dluhopisů České republiky se splatností 

roku 2036. Ta činila v srpnu 2007 pro prodej 4,67% p.a. Tuto hodnotu jsem použila 

jako bezrizikovou sazbu pro kalkulaci diskontu. 

 

Cena Výnos do doby splatnosti Mod. 
Název Nákup Prodej Nákup Prodej Durace AUV(Kč) 

ST.DLUHOP. 2,90/08 99,5 99,7 3,74 3,39 0,56 123,25 

ST.DLUHOP. 2,30/08 98,35 98,65 3,86 3,57 1,04 207 

ST.DLUHOP. 3,80/09 99,85 100,15 3,89 3,69 1,5 156,22 

ST.DLUHOP. 3,25/09 98,5 98,8 3,95 3,81 2,1 237,43 

ST.DLUHOP. 6,40/10 106,1 106,4 3,92 3,8 1,53 224 
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ST.DLUHOP. 2,55/10 95,8 96,1 3,99 3,88 2,9 213,92 

ST.DLUHOP. 6,55/11 109,7 110 3,95 3,88 3,45 573,13 

ST.DLUHOP. 3,55/12 97 97,3 4,21 4,14 4,48 297,81 

ST.DLUHOP. 3,70/13 97,5 97,8 4,19 4,13 5,09 65,78 

ST.DLUHOP. 3,80/15 96,8 97,1 4,3 4,25 6,4 136,17 

ST.DLUHOP. 6,95/16 118,45 118,75 4,29 4,25 6,34 393,83 

ST.DLUHOP. 4,00/17 96,8 97,1 4,41 4,37 7,71 143,33 

ST.DLUHOP. 4,60/18 100,8 101,1 4,51 4,47 8,5 2,56 

ST.DLUHOP. 3,75/20 91,7 92 4,61 4,58 9,61 -22,92 

ST.DLUHOP. 4,20/36 92 92,6 4,71 4,67 15,64 298,67 

Tabulka 11: Bezriziková sazba, zdroj www.patria.cz/treasury/online/dluhopisy.html 
 

Koeficient Beta 

Koeficient Beta měří citlivost výnosnosti společnosti na výnosnost trhu. Vyjadřuje tedy 

systematické riziko. Koeficient Beta vyšší než 1 znamená, že se změny výnosnosti 

akciového trhu promítnou výrazněji do výnosnosti sledované společnosti a naopak Beta 

nižší než 1 znamená, že výnosnost podniku na změny na akciovém trhu nereaguje tak 

intenzivně. Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu jsem použila koeficient Beta 

kalkulovaný na základě metody analogie, kdy se pro vybraný podnik převezme 

koeficient Beta podobné společnosti. Koeficient jsem tedy zvolila na základě předmětu 

podnikání společnosti, kterým je činnost realitní kanceláře a provádění veřejných 

dražeb. Tržní poměr cizích a celkových zdrojů, kalkulovaný pro odvětví  činí 32,56%. 

 

Odvětví D/E Ratio Nezadlužená Beta 
Real Estate Mgmnt/Servic 95,65% 0,43 
Auction House 0,92% 0,53 

Průměr 48,28% 0,480 

 Tabulka 12: KoeficientBeta, zdroj: Vstupní data pro WACC  
 

Zadlužená β = nezadlužená β * [1+( 1- efektivní daňová sazba)*( tržní poměr cizích a 

vlastních zdrojů)] 

Zadlužená β = 0,480 ∗ [1+(1-0,24)* 0,4828] = 0,656 

 

Riziková prémie 

Riziková prémii vychází z průměrných historických hodnot rizikové prémie na trhu, 

přičemž ji lze počítat aritmetickým, nebo geometrickým průměrem.  
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OBDOBÍ Stocks T.Bills T.Bonds 
Prémie za riziko trhu   

(Stocks - T.Bonds) 

1928-2007 11,69% 3,91% 5,26% 6,42% 

1967-2007 11,98% 6,05% 7,66% 4,33% 

1997-2007 9,39% 4,13% 6,71% 2,68% 

Tabulka 13: Výpočet rizikové prémie aritmetickým průměrem zdroj: Vstupní data pro WACC  
 

Tabulka 14: Výpočet rizikové prémie geometrickým průměrem, zdroj: Vstupní data pro WACC  
 

Odborná literatura nedává jednoznačnou odpověď na to, kterou hodnotu použít. 

Vzhledem k účelu ocenění použiji z důvodu opatrnosti vyšší sazbu kalkulovanou 

aritmetickým průměrem 6,42%. 

 

Přirážka za riziko země 

Přirážka za riziko země vychází z ratingu a z volatility výnosnosti akciového a 

dluhopisového trhu. Aktuálně činí riziková přirážka pro Českou republiku 1,05%.48 

 

Přirážka za velikost a tržní kapitalizaci 

Tuto přirážku pravidelně počítá např. společnost Ibbotson Associates v publikaci 2007 

Valuation Yearbook. Její hodnota závisí na tržní kapitalizaci společnosti. Velikostí se 

Moravská realitní společnosti řadí mezi společnosti s mikrokapitalizací a platí tedy 

přirážka ve výši 3,88% p.a.48 

 

Kalkulace minimální požadované míry návratnosti metodou CAPM 

Minimální požadovaná míra návratnosti = 4,67%+ 0,656 * (6,42% + 1,05%) + 3,88% 

= 13,45% 

 

Náklady na vlastní zdroje snížíme o dlouhodobou predikci inflace49 

                                                 
48 Vstupní data pro WACC  
49 Makroekonomická predikce leden MFCR 2008 

OBDOBÍ Stocks T.Bills T.Bonds 
Prémie za riziko trhu   

(Stocks - T.Bonds) 

1928-2007 9,81% 3,87% 5,01% 4,79% 

1967-2007 10,77% 6,01% 7,26% 3,50% 

1997-2007 8,81% 4,12% 6,47% 2,34% 
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Minimální požadovaná míra návratnosti  13,45% 

Dlouhodobá inflace     - 3% 

Kapitalizační úroková míra   10,45%  

 

3.2.2. Výpočet hodnoty vlastního kapitálu společnosti 

Hodnota společnosti = (Trvale odnímatelný čistý výnos/ kapitalizační úroková míra) + 
neprovozní majetek  - neprovozní závazky 
 
Společnost k datu ocenění vlastnila dlouhodobé cenné papíry ve výši 5 tis. Kč a dále 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 231 tis.  Kč. Neprovozní závazky k 

datu ocenění nevykazovala. 

 
Hodnota vlastního kapitálu = (1 104 tis. Kč / 10,45%) + 1 236 tis. Kč. = 11 797 tis Kč.  
 

     

Hodnota vlastního kapitálu společnosti byla výnosovou metodou kapitalizovaných 

čistých výnosů stanovena na částku ve výši 11 797 tis. Kč.  
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3.3. Ocenění substanční metodou 

 

Pro stanovení hodnoty společnosti Moravská realitní společnost, s.r.o. metodou účetní 

hodnoty vlastního kapitálu na principu historických cen byly výchozí údaje převzaty z 

rozvahy společnosti k datu ocenění tedy k 30.6.2007. Údaje jsou uvedeny v tisících 

korun a účetní výkazy nebyly auditovány, protože oceňovaná společnost nepodléhá 

auditu. 

 

Společnost účtovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 

500/ 2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Rovněž pak 

v souladu s Českými účetními standardy. Účetní definice společnosti je následující: 

 

Majetek spole čnosti 2005 - 2007 (tis K č) 30.6.2005 30.6.2006 30.6.2007 

  AKTIVA CELKEM 21962 18698 19028 
B. Dlouhodobý majetek 13218 12169 11264 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13213 12164 11259 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 5 5 5 
C. Oběžná aktiva 8520 6262 7553 

C.I. Zásoby 0 38 11 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 43 19 39 

C.III. Krátkodobé pohledávky 680 1395 3069 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 7797 4810 4434 
D.I. Časové rozlišení 224 267 211 

  PASIVA CELKEM 21962 18698 19028 
A. Vlastní kapitál 6102 6277 8390 

A.I. Základní kapitál 100 100 100 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 

A.III. Rezervní fondy a ost. fondy ze zisku 10 10 10 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 4237 5511 6167 

A.V. Výsledek hospodaření běžného období 1755 656 2113 

B. Cizí zdroje 15799 12217 10534 

B.I. Rezervy 2115 3212 3383 

B.II. Dlouhodobé závazky 3339 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 7422 6614 5291 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2923 2391 1860 

C.I. Časové rozlišení 61 204 104 

Tabulka 15: Rozvaha společnosti za období let 2005 - 2007 
 
Společnost k datu ocenění evidovala položky dlouhodobého hmotného majetku, 

uvedené v tabulce. Jednalo se především o vlastní pozemky a stavby, kde sídlí jedna z 
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provozoven společnosti. Tyto položky tvoří drtivou většinu dlouhodobého majetku 

společnosti. Ostatní kanceláře jsou pak pronajímány. Součástí dlouhodobého majetku 

jsou dále samostatné movité věci a soubory movitých věcí, které tvoří převážně 

kancelářské vybavení, kancelářská technika a motorová vozidla. Společnost nemá v 

současné době majetek pořízený na leasing. Drobnější položku dále tvoří jiný 

dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, kde se účtuje 

pořizovaný majetek, který dosud nebyl zařazen do užívání. 

 

Pořizovací cenu dlouhodobého majetku společnost rovnoměrně odpisuje podle doby 

předpokládané životnosti majetku. Hodnota oprávek do nákladů činila k datu ocenění 

606 tis Kč. za poslední účetní období a kumulovaně v rozvaze pak 1 994 tis. Kč. 

Společnost k 30.6.2007 neevidovala žádný dlouhodobý nehmotný majetek, což 

znamená, že nevlastnila licence ani patenty a rovněž nevyužívala žádný speciální drahý 

software. 

 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Brutto Korekce Netto 

B.II.1. Pozemky  4728   4728 

B.II.2. Stavby 5288  -307 4981 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 1988  -1 687 301 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů       

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata       

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 18   18 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný m. 1231   1231 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na DHM       

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku       

Tabulka 16: Specifikace dlouhodobého hmotného majetku 
 
Společnost k datu ocenění vlastnila majetkovou účast v podobě dlouhodobých cenných 

papírů v jiné společnosti. Konkrétní informace o těchto cenných papírech nejsou 

bohužel dostupné. Vzhledem k celkovému objemu je však tato částka zanedbatelná. Pro 

úplnost dodávám, že Moravská realitní společnost nemá žádnou dceřinou společnost a 

společníky jsou výhradně fyzické osoby. Nepatří proto do žádného konsolidačního 

celku. 

 

Dále společnost k datu ocenění evidovala zásoby ve výši 11 tis. Kč v podobě 

nedokončených projektů. Zásoby jsou oceňovány  v přímých nákladech. Dlouhodobé 
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poskytnuté zálohy z běžné provozní činnosti činily k datu ocenění 39 tis. Kč. Jiné 

dlouhodobé pohledávky již společnost neměla. 

 

B.III. Dlouhodobý finan ční majetek Brutto Korekce Netto 

B.III.1. Podíly v ovládaných a říz. osobách       

B.III.2. Podíly v jednotkách pod pods. vlivem       

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a pod. 5   5 

B.III.4. Půjčky a úvěry ovládaným a říz. osobám       

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek       

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý FM       

B.III.7. Poskytnuté zálohy na DFM       

C.I. Zásoby Brutto Korekce Netto 

C.I.1. Materiál       

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 11   11 

C.I.3. Výrobky       

C.I.4. Zvířata       

C.I.5. Zboží       

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby       

C.II. Dlouhodobé pohledávky Brutto Korekce Netto 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů       

C.II.2. Pohl. za ovládanými a řízenými osobami       

C.II.3. Pohl. za jedn. pod podstatným vlivem       

C.II.4. Pohledávky za společníky       

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 39   39 

C.II.6. Dohadné účty aktivní       

C.II.7. Jiné pohledávky       

C.II.8. Odložená daňová pohledávka       

Tabulka 17: Specifikace dlouhodobého finančního majetku, zásob a dlouhodobých pohledávek 
 
Krátkodobé pohledávky tvoří značnou část oběžného majetku společnosti. K datu 

ocenění byly evidovány především pohledávky z obchodních vztahů v netto výši 2 946 

tis. Kč. K pochybným pohledávkám, tedy pohledávkám po lhůtě splatnosti byly tvořeny 

opravné položky, které jsou k rozvahovému dni ve výši 110 tis. Kč. Kumulovaně v 

rozvaze pak 429 tis. Kč. Takto byla z důvodu opatrnosti korigována hodnota 

pohledávek po lhůtě splatnosti a odráží se tak reálná hodnota pohledávek. Ostatní 

pohledávky byly oceněny jmenovitou hodnotou. Na dohadných účtech aktivních je 

evidována zejména přefakturace nákladů v souvislosti s nájmem.  
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C.III. Krátkodobé pohledávky Brutto Korekce Netto 

C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů 3375 -429 2946 

C.III.2. Pohl. za ovládanými a řízenými osobami       

C.III.3. Pohl. za jedn. pod podstatným vlivem       

C.III.4. Pohledávky za společníky 89   89 

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní poj.       

C.III.6. Stát - daňové pohledávky       

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy       

C.III.8. Dohadné účty aktivní 26   26 

C.III.9. Jiné pohledávky 8   8 

Tabulka 18: Specifikace krátkodobých pohledávek 
 
Společnost k datu ocenění eviduje finanční prostředky v hotovosti na pokladně v 

celkové výši 1 389 tis. Kč a peníze na bankovních účtech v celkové výši 3 045 tis.Kč. 

Zvýšená potřeba likvidních peněžních prostředků vyplývá z předmětu podnikání, tedy 

působení v oblasti realitní činnosti. Krátkodobé finanční prostředky jsou oceňovány 

jmenovitou hodnotou. Společnost rovněž eviduje k datu ocenění časové rozlišení aktiv v 

celkové výši 211 tis Kč. Jedná se o náklady příštích období, kde jsou evidovány náklady 

na pojištění, reklamu a inzerci, které věcně souvisí s dalším rozvahovým obdobím. 

Příjmy příštích období jsou tvořeny náklady na zakázky v novém účetním období. 

 

C.IV. Krátkodobý finan ční majetek Brutto Korekce Netto 

C.IV.1. Peníze 1389   1389 

C.IV.2. Účty v bankách 3045   3045 

C.IV.3. Krátkodobé CP a podíly       

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý FM       

D.I. Časové rozlišení aktiv Brutto Korekce Netto 

D.I.1. Náklady příštích období 201   201 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období       

D.I.3. Příjmy příštích období 10   10 

Tabulka 19: Specifikace krátkodobého finančního majetku a časového rozlišení 
 
Společnost má již od zahájení podnikatelské činnosti základní kapitál ve výši 100 000 

Kč. Zákonný rezervní fond je v současnosti již naplněn. Společnost je rovněž 

dlouhodobě zisková. Kumulovaný hospodářský výsledek minulých let činí 6 167 tis Kč 

a výsledek hospodaření běžného účetního období činí 2 113 tis. Kč. 
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A. Vlastní kapitál k 30.6.2007 

A.I. Základní kapitál 100 

A.I.1. Základní kapitál 100 

A.I.2. Vlastní akcie a obchodní podíly   

A.I.3. Změny základního kapitálu   

A.II. Kapitálové fondy 0 

A.II.1. Emisní ážio   

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy   

A.II.3. Oc. rozdíly z přecenění majetku a záv.   

A.II.4. Oc. rozdíly z přecenění při přeměnách   

A.III. Rezervní fondy a ost. fondy ze zisku 10 

A.III.1. Zákonný rezervní/nedělitelný fond 10 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy   

A.IV. Výsledek hospoda ření minulých let 6 167 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 6 167 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let   
A.V. Výsledek hospoda ření běžného období 2 113 

Tabulka 20: Vlastní kapitál společnosti 
 
Moravská realitní společnost tvoří rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku 

podle zákona č. 593/1992 Sb. Závazky společnosti jsou oceňovány jejich jmenovitou 

hodnotou a k datu ocenění jejich výše činí 4 597 tis. Kč. Závazky k zaměstnancům tvoří 

doplatek mezd za červen 2007. Společnost na závazcích rovněž eviduje DPH a zálohu 

na daň silniční. Na dohadných účtech pasivních se evidují především nevyfakturované 

dodávky energie, služby, provize a daň silniční.  

 

K datu ocenění je evidován rovněž dlouhodobý investiční úvěr ve výši 1 860 tis. Kč. 

Úroková sazba činí dle výroční zprávy přibližně 6% p.a. Na výdajích příštích období je 

účtováno vodné a stočné, telefonní poplatky, znalecké posudky a podíly v provizích. Na 

výnosech příštích období pak společnost eviduje  předem hrazené nájemné. 

 

B.I. Rezervy k 30.6.2007 

B.I.1. Rezervy podle zvlášt. právních předpisů 3 383 

B.I.2. Rezervy na důchody a podobné záv   

B.I.3. Rezervy na daň z příjmů   

B.I.4. Ostatní rezervy   

B.III. Krátkodobé závazky k 30.6.2007 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 4 597 

B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným os.   

B.III.3. Závazky k úč. jed. pod podst. vlivem   
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B.III.4. Závazky ke společníkům   

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 88 

B.III.6. Závazky ze soc. zab. a zdrav. pojištění 49 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 428 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy   

B.III.9. Vydané dluhopisy   

B.III.10. Dohadné účty pasivní 129 

B.III.11. Jiné závazky   

B.IV. Bankovní úv ěry a výpomoci k 30.6.2007 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 1 860 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry   

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci   

C.I. Časové rozlišení pasiv k 30.6.2007 

C.I.1. Výdaje příštích období 74 

C.I.2. Výnosy příštích období 30 

Tabulka 21: Specifikace rezerv, krátkodobých závazků, bankovních úvěrů a časového rozlišení pasiv 
 

Níže uvádím rekapitulaci ocenění metodou účetní hodnoty vlastního kapitálu na 

principu historických cen. 

 

Majetek spole čnosti 2007 (tis K č) 30.6.2007 

  AKTIVA CELKEM 19028 

B. Dlouhodobý majetek 11264 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 11259 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 5 

C. Oběžná aktiva 7553 

C.I. Zásoby 11 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 

C.III. Krátkodobé pohledávky 3069 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 4434 

D.I. Časové rozlišení 211 

Závazky spole čnosti 2007 (tis K č) 30.6.2007 

B. Cizí zdroje 10534 

B.I. Rezervy 3383 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 

B.III. Krátkodobé závazky 5291 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1860 

C.I. Časové rozlišení 104 

Tabulka 22: Rekapitulace oceňovaných položek rozvahy 
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Účetní hodnota vlastního kapitálu (tis K č) 30.6.2007 

Majetek 19028 

Závazky 10638 

Účetní hodnota vlastního kapitálu ( ČOM) 8390 

Tabulka 23:Účetní hodnota vlastního kapitálu 
 
Čistý obchodní majetek společnosti byl metodou účetní hodnoty vlastního kapitálu na 

principu historických cen oceněn na částku ve výši 8 390 tis. Kč. Tuto hodnotu je 

možné považovat za dolní hranici hodnoty podniku. 
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 Závěr 

Cílem této diplomové práce je zpracování strategické analýzy realitní společnosti a 

návrh ocenění společnosti pro účely změny právní formy ze společnosti s ručením 

omezeným na akciovou společnost  k datu 30.6.2007. Po zhodnocení finančního vývoje 

a zdraví podniku, na základě finanční analýzy a rovněž zhodnocení podnikatelského 

prostředí České republiky a strategické analýzy odvětví, ve kterém společnost působí 

mohu konstatovat, že se jedná o finančně zdravou společnost s dobrými předpoklady 

pro budoucí rozvoj.   

 

Metody ocenění byly zvoleny s ohledem na účel ocenění a dostupné informace. Cílem 

bylo zjištění objektivizované hodnoty, která podá nespornou informaci o hodnotě 

společnosti resp. jejím vlastním kapitálu.  Pro daný účel byla zvolena výnosová metoda, 

metoda kapitalizovaných čistých výnosů jako metoda hlavní, která nejlépe vystihuje 

daný účel ocenění. Jako doplňující metoda byla zvolena metoda účetní hodnoty 

vlastního kapitálu na principu historických cen. Výsledek ocenění těmito metodami je 

shrnut v následující tabulce. 

 

Metoda Ocenění (tis. K č) 

Metoda účetní hodnoty vlastního kapitálu 8 390 
Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 11 797 

Tabulka 24: Rekapitulace výsledků ocenění 
 
Vzhledem k tomu, že účetní oceňování se může odchylovat od ocenění výnosovými 

metodami, považuji hodnotu zjištěnou na základě metody účetní hodnoty vlastního 

kapitálu pouze jako minimální hranici hodnoty podniku. Hodnota podniku evidentně 

vyplývá z jeho činnosti, nikoliv z jeho aktiv. Z toho důvodu považuji za relevantní 

hodnotu stanovenou výnosovou metodou.  

 

Hodnotu vlastního kapitálu společnosti lze provedeným oceněním stanovit ke dni 

30.6.2007 na částku ve výši 11 797 tis Kč. 

 

Nedílnou součástí závěrečného shrnutí je tedy i výrok, že změna právní formy ze 

společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost je možná. Oceňovaná 
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společnost splňuje podmínky stanovené v obchodním zákoníkem. V provedeném 

ocenění bylo dokázáno že výše vlastního kapitálu společnosti je vyšší než požadovaný 

minimální základní kapitál akciové společnosti, který činí 2 000 tis. Kč.  V diplomové 

práci jsem rovněž ohodnotila rizika změny právní formy pro tuto společnost, kterými je 

zejména potřeba vyššího základního kapitálu, nutnost zveřejňování informací v 

obchodním rejstříku a sbírce listin,  náklady v souvislosti s přípravou změny právní 

formy (znalecký posudek v několika výtiscích, správní poplatky, notář, audit, atd.) a 

náklady na emisi cenných papírů. Rovněž jsem se věnovala i přínosům navrhované 

změny, které vidím především ve zlepšení ratingu a bonity přeměňované  společnosti, 

lepších podmínkách pro získání úvěru od banky a v možnosti budoucího rozšiřování 

podniku. Změna právní formy by se pak mohla odvíjet od obecného harmonogramu 

navrženého v kapitole 1.7.9. 
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1. Aktiva společnosti k 30.6. 2004 - 2007 

Rozvaha spole čnosti 2004 - 2007 (tis K č) 30.6.2004 30.6.2005 30.6.2006 30.6.2007 

  AKTIVA CELKEM 22 993 21 962 18 698 19 028 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál         
B. Dlouhodobý majetek 16 187  13 218 12 169 11 264 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0 0 0 
B.I.1. Zřizovací výdaje         
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         
B.I.3. Software         
B.I.4. Ocenitelná práva         
B.I.5. Goodwill         
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         
B.I.7. Ned. dlouhodobý nehmotný majetek         
B.I.8. Poskytnuté zálohy na DNM         
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 696  13 213 12 164 11 259 
B.II.1. Pozemky  6 880 5 935 5 335 4 728 
B.II.2. Stavby 2 914 6 346 5 025 4 981 
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory 803 502 726 301 
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů         
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata         
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 18 18 18 18 
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný m. 81 412 1 060 1 231 
B.II.8. Poskytnuté zálohy na DHM         
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku         
B.III. Dlouhodobý finan ční majetek 5 491  5 5 5 
B.III.1. Podíly v ovládaných a říz. osobách         
B.III.2. Podíly v jednotkách pod pods. vlivem         
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a pod. 5 491 5 5 5 
B.III.4. Půjčky a úvěry ovládaným a říz. osobám         
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek         
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý FM         
B.III.7. Poskytnuté zálohy na DFM         
C. Oběžná aktiva 6 667 8 520 6 262 7 553 
C.I. Zásoby 0 0 38 11 
C.I.1. Materiál         
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary     38 11 
C.I.3. Výrobky         
C.I.4. Zvířata         
C.I.5. Zboží         
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby         
C.II. Dlouhodobé pohledávky 0  43 19 39 
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů         
C.II.2. Pohl. za ovládanými a řízenými osobami         
C.II.3. Pohl. za jedn. pod podstatným vlivem         
C.II.4. Pohledávky za společníky         
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy   43 19 39 
C.II.6. Dohadné účty aktivní         
C.II.7. Jiné pohledávky         
C.II.8. Odložená daňová pohledávka         



  
 

C.III. Krátkodobé pohledávky 2 284  680 1 395 3 069 
C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 245 563 1 104 2 946 
C.III.2. Pohl. za ovládanými a řízenými osobami         
C.III.3. Pohl. za jedn. pod podstatným vlivem         
C.III.4. Pohledávky za společníky 36 41   89 
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní poj.         
C.III.6. Stát - daňové pohledávky     83   
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy   69 71   
C.III.8. Dohadné účty aktivní     17 26 
C.III.9. Jiné pohledávky 3 7 120 8 
C.IV. Krátkodobý finan ční majetek 4 383  7 797 4 810 4 434 
C.IV.1. Peníze 1 633 4 091 2 357 1 389 
C.IV.2. Účty v bankách 2 750 3 706 2 453 3 045 
C.IV.3. Krátkodobé CP a podíly         
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý FM         
D.I. Časové rozlišení 139 224 267 211 
D.I.1. Náklady příštích období 110 212 260 201 
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 24 12     
D.I.3. Příjmy příštích období 5   7 10 



  
 

2. Pasiva společnosti k 30.6. 2004 - 2007 

Rozvaha spole čnosti 2004 - 2007 (tis K č) 30.6.2004 30.6.2005 30.6.2006 30.6.2007 

  PASIVA CELKEM 22 993 21 962 18 698 19 028 
A. Vlastní kapitál 4 347 6 102 6 277 8 390 
A.I. Základní kapitál 100  100 100 100 
A.I.1. Základní kapitál 100 100 100 100 
A.I.2. Vlastní akcie a obchodní podíly         
A.I.3. Změny základního kapitálu         
A.II. Kapitálové fondy 0  0 0 0 
A.II.1. Emisní ážio         
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy         
A.II.3. Oc. rozdíly z přecenění majetku a záv.         
A.II.4. Oc. rozdíly z přecenění při přeměnách         
A.III. Rezervní fondy a ost. fondy ze zisku 10  10 10 10 
A.III.1. Zákonný rezervní/nedělitelný fond 10 10 10 10 
A.III.2. Statutární a ostatní fondy         
A.IV. Výsledek hospoda ření minulých let 377  4 237 5 511 6 167 
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 377 4 237 5 511 6 167 
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let         
A.V. Výsledek hospoda ření běžného období  3 860 1 755 656 2 113 
B. Cizí zdroje 18 629 15 799 12 217 10 534 
B.I. Rezervy 0 2 115 3 212 3 383 
B.I.1. Rezervy podle zvlášt. právních předpisů   2 115 3 212 3 383 
B.I.2. Rezervy na důchody a podobné záv         
B.I.3. Rezervy na daň z příjmů         
B.I.4. Ostatní rezervy         
B.II. Dlouhodobé závazky 12 482  3 339 0 0 
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů         
B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným os.         
B.II.3. Závazky k úč. jed. pod podst. vlivem         
B.II.4. Závazky ke společníkům         
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy         
B.II.6. Vydané dluhopisy         
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě         
B.II.8. Dohadné účty pasivní         
B.II.9. Jiné závazky 12 482 3 339     
B.II.10. Odložený daňový závazek         
B.III. Krátkodobé závazky 6 147  7 422 6 614 5 291 
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 3 381 5 628 6 401 4 597 
B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným os.         
B.III.3. Závazky k úč. jed. pod podst. vlivem         
B.III.4. Závazky ke společníkům 1 183 1 183     
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 93 70 86 88 
B.III.6. Závazky ze soc. zab. a zdrav. pojištění 60 45 55 49 
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 1 424 478   428 
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 6   11   
B.III.9. Vydané dluhopisy         
B.III.10. Dohadné účty pasivní   18 50 129 
B.III.11. Jiné závazky     11   



  
 

B.IV. Bankovní úv ěry a výpomoci 0  2 923 2 391 1 860 
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé   2 923 2 391 1 860 
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry         
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci         
C.I. Časové rozlišení 17 61 204 104 
C.I.1. Výdaje příštích období 17 61 178 74 
C.I.2. Výnosy příštích období     26 30 
 



  
 

3. Výkaz zisku a ztrát společnosti k 30.6. 2004 - 2007 

Výkaz zisku a ztrát spole čnosti 2004 - 2007 (tis 
Kč) 30.6.2004 30.6.2005 30.6.2006 30.6.2007 

I. Tržby za prodej zboží         
A. Náklady vynaložené na prodané zboží         
+ Obchodní marže 0 0 0 0 
II. Výkony 6790 5535 6529 8652 
II.1. Tržby za prodej vlastních výr. a služeb 6790 5535 6491 8679 
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti     38 -27 
II.3. Aktivace         
B. Výkonová spotřeba 3969 3160 3283 3064 
B.1. Spotřeba materiálu a energie 1027 716 747 772 
B.2. Služby 2942 2444 2536 2292 
+ Přidaná hodnota 2821 2375 3246 5588 
C. Osobní náklady 2752 1646 1728 1852 
C.1. Mzdové náklady 1957 1176 1247 1342 
C.2. Odměny členům orgánů společnosti         
C.3. Náklady na soc. zab. a zdrav. pojištění 676 411 433 458 
C.4. Sociální náklady 119 59 48 52 
D. Daně a poplatky 379 121 122 250 
E. Odpisy DH a DN majetku 402 643 625 606 
III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 7622 2681 5917 4557 
III.1. Tržby z prodeje dl. majetku 7622 2681 5917 4557 
III.2. Tržby z prodeje materiálu         
F. Zůstatková cena prodaného DM a mat. 6369 1870 5286 3288 
F.1. Zůstatková cena prodaného DM 6369 1870 5286 3288 
F.2. Zůstatková cena materiálu         
G. Změna stavu rezerv a opr. pol.  -18 2155 1365 281 
IV. Ostatní provozní výnosy 9013 174 3773 967 
H. Ostatní provozní náklady 4000 982 2672 1878 
V. Převod provozních výnosů         
I. Převod provozních nákladů         
* Provozní výsledek hospoda ření 5572 -2187 1138 2957 
VI. Tržby z prodeje CP a podílů   10162     
J. Prodané CP a podíly   5486     
VII. Výnosy z DFM   0 0 0 
VII.1. Výnosy z podílů v ovl. a řízených osob.         
VII.2. Výnosy z ostatních dlouh. CP         
VII.3. Výnosy z ostatního DFM         
VIII. Výnosy z KFM         
K. Náklady z finančního majetku         
IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů         
L. Náklady z přecenění CP a derivátů         
M. Změna stavu rezerv a opr. pol. v FO         
X. Výnosové úroky 9 2 3 2 
N. Nákladové úroky   58 151 132 
XI. Ostatní finanční výnosy 1   6 3 
O. Ostatní finanční náklady 292 33 29 26 
XII. Převod finančních výnosů         
P. Převod finančních nákladů         



  
 

* Finan ční výsledek hospoda ření -282 4587 -171 -153 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1430 645 311 691 
Q.1. splatná 1430 645 311 691 
Q.2. odložená         
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   1755 656 2113 
XIII. Mimořádné výnosy          
R. Mimořádné náklady         
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti         
S.1. splatná         
S.2. odložená         
* Mimo řádný výsledek hospoda ření         
T. Převod podílu na VH společníkům         
*** Výsledek hospoda ření za ÚO 3860 1755 656 2113 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 5290 2400 967 2804 
 



  
 

4. Aktiva společnosti k 30.6. 2007 

Běžné účetní období 
Rozvaha spole čnosti k 30.6.2007 (tis K č) 

Brutto Korekce Netto 
Minulé 
období 

  AKTIVA CELKEM 21 451 -429 19 028 18 698 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál         
B. Dlouhodobý majetek 13 258  0 11 264 12 169 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0 0 0 
B.I.1. Zřizovací výdaje         
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         
B.I.3. Software         
B.I.4. Ocenitelná práva         
B.I.5. Goodwill         
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         
B.I.7. Ned. dlouhodobý nehmotný majetek         
B.I.8. Poskytnuté zálohy na DNM         
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 253  0 11 259 12 164 
B.II.1. Pozemky  4 728   4 728 5 335 
B.II.2. Stavby 5 288   4 981 5 025 
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory 1 988   301 726 
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů         
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata         
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 18   18 18 
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný m. 1 231   1 231 1 060 
B.II.8. Poskytnuté zálohy na DHM         
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku         
B.III. Dlouhodobý finan ční majetek 5  0 5 5 
B.III.1. Podíly v ovládaných a říz. osobách         
B.III.2. Podíly v jednotkách pod pods. vlivem         
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a pod. 5   5 5 
B.III.4. Půjčky a úvěry ovládaným a říz. osobám         
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek         
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý FM         
B.III.7. Poskytnuté zálohy na DFM         
C. Oběžná aktiva 7 982 -429 7 553 6 262 
C.I. Zásoby 11 0 11 38 
C.I.1. Materiál         
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 11   11 38 
C.I.3. Výrobky         
C.I.4. Zvířata         
C.I.5. Zboží         
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby         
C.II. Dlouhodobé pohledávky 39  0 39 19 
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů         
C.II.2. Pohl. za ovládanými a řízenými osobami         
C.II.3. Pohl. za jedn. pod podstatným vlivem         
C.II.4. Pohledávky za společníky         
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 39   39 19 
C.II.6. Dohadné účty aktivní         
C.II.7. Jiné pohledávky         
C.II.8. Odložená daňová pohledávka         



  
 

C.III. Krátkodobé pohledávky 3 498  -429 3 069 1 395 
C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů 3 375 -429 2 946 1 104 
C.III.2. Pohl. za ovládanými a řízenými osobami         
C.III.3. Pohl. za jedn. pod podstatným vlivem         
C.III.4. Pohledávky za společníky 89   89   
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní poj.         
C.III.6. Stát - daňové pohledávky       83 
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy       71 
C.III.8. Dohadné účty aktivní 26   26 17 
C.III.9. Jiné pohledávky 8   8 120 
C.IV. Krátkodobý finan ční majetek 4 434  0 4 434 4 810 
C.IV.1. Peníze 1 389   1 389 2 357 
C.IV.2. Účty v bankách 3 045   3 045 2 453 
C.IV.3. Krátkodobé CP a podíly         
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý FM         
D.I. Časové rozlišení 211 0 211 267 
D.I.1. Náklady příštích období 201   201 260 
D.I.2. Komplexní náklady příštích období         
D.I.3. Příjmy příštích období 10   10 7 
 



  
 

5. Průměrné ceny rodinných domů a bytů v ČR v letech 2004 - 2006 

 
Tabulka: Průměrné ceny bytů v ČR v letech 2004 - 2006 v závislosti na velikosti obce a vstupní 

opotřebení (v Kč/m2), zdroj: Průměrné ceny bytů a domů 

 
Tabulka: Průměrné ceny rodinných domů v ČR v letech 2004 - 2006 v závislosti na velikosti obce a 

vstupní opotřebení (v Kč/m2), zdroj: Průměrné ceny bytů a domů 

 



  
 

6. Soustavy poměrových ukazatelů 

 

Altman ův index finan čního zdraví 

         ČPK       Nerozd. HV EBIT Základní kapitál Tržby Rok 
Ukazatel Aktiva celkem Aktiva celkem Aktiva celkem Dluhy Aktiva celkem 

Výše ukazatele 0,05 0,19 0,11 0,006 0,25 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Vážená hodnota 0,036 0,163 0,348 0,003 0,252 
2005 

Součet váž. hodnot 0,801 

Výše ukazatele -0,02 0,29 0,06 0,008 0,35 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Vážená hodnota -0,013 0,250 0,186 0,003 0,346 
2006 

Součet váž. hodnot 0,772 

Výše ukazatele 0,12 0,32 0,15 0,009 0,46 

Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 

Vážená hodnota 0,085 0,275 0,479 0,004 0,455 
2007 

Součet váž. hodnot 1,298 

 

 

IN 01 
Aktiva 
celkem EBIT EBIT Výnosy Oběžná aktiva Rok 

Ukazatel Cizí zdroje Nákladové úroky Aktiva celkem Aktiva celkem 
Kr. závazky + 

KBÚ 

Výše ukazatele 1,390 42,379 0,112 0,000 0,824 

Váha ukazatele 0,130 0,040 3,920 0,210 0,090 

Vážená hodnota 0,181 1,695 0,439 0,000 0,074 
2005 

Součet váž. hodnot 2,389 

Výše ukazatele 1,530 7,404 0,060 0,000 0,695 

Váha ukazatele 0,130 0,040 3,920 0,210 0,090 

Vážená hodnota 0,199 0,296 0,234 0,000 0,063 
2006 

Součet váž. hodnot 0,792 

Výše ukazatele 1,806 22,242 0,154 0,000 1,056 

Váha ukazatele 0,130 0,040 3,920 0,210 0,090 

Vážená hodnota 0,235 0,890 0,605 0,000 0,095 
2007 

Součet váž. hodnot 1,824 

 

 
 
 



  
 

7. Poměrové ukazatele 

 

Údaje v tis. Kč 
Okamžitá 
likvidita Pohotová likvidita Běžná likvidita 

2005 1,051 1,148 1,148 

2006 0,727 0,941 0,947 

2007 0,838 1,425 1,428 

Tabulka: Ukazatele likvidity 
 

Údaje v % Úrokové krytí 
Koeficient 

samofinancování Celková zadluženost 

2005 42,38% 27,78% 71,94% 

2006 7,40% 33,57% 65,34% 

2007 22,24% 44,09% 55,36% 

Tabulka: Ukazatele zadluženosti 
 

Údaje  
Obrat celkových 

aktiv Obrat stálých aktiv Úrokové krytí 

2005 0,25 0,42 42,38 

2006 0,35 0,53 7,40 

2007 0,46 0,77 22,24 

Údaje  
Obrat 

pohledávek 
Doba obratu 
pohledávek Doba obratu závazků 

2005 9,83 36,62 dnů 366,05 dnů 

2006 5,88 61,23 dnů 355,01 dnů 

2007 2,95 122,20 dnů 190,68 dnů 

Tabulka: Ukazatele aktivity 
 

Údaje v % ROE ROA 

2005 28,76% 11,19% 
2006 10,45% 5,98% 

2007 25,18% 15,43% 

Tabulka: Ukazatele rentability 
 

Údaje v % Finanční páka Zisková marže z výnosů 

2005 3,60 0,13 
2006 2,98 0,07 

2007 2,27 0,21 

Tabulka: Ostatní ukazatele rentability 



  
 

8. Horizontální a vertikální analýza 

V tis. K č 2005 2006 2007 
2006-
2005 % 

2007-
2006 % 

Aktiva celkem 21 962 18 698 19 028 -3 264 -14,86% 330 1,76% 
Stálá aktiva 13 218 12 169 11 264 -1 049 -7,94% -905 -7,44% 

DNM 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 

DHM 13 213 12 164 11 259 -1 049 -7,94% -905 -7,44% 

DFM 5 5 5 0 0,00% 0 0,00% 
Oběžná aktiva 8 520 6 262 7 553 -2 258 -26,50% 1 291 20,62% 

Zásoby 0 38 11 38 100,00% -27 -71,05% 

Dlouhodobé pohledávky 43 19 39 -24 -55,81% 20 105,26% 

Krátkodobé pohledávky 680 1 395 3 069 715 105,15% 1 674 120,00% 

Krátkodobý finanční majetek 7 797 4 810 4 434 -2 987 -38,31% -376 -7,82% 

Ostatní aktiva 224 267 211 43 19,20% -56 -20,97% 

Tabulka: Horizontální analýza aktiv 
 

V tis. K č 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Aktiva celkem 21 962 18 698 19 028 100,00% 100,00% 100,00% 
Stálá aktiva 13 218 12 169 11 264 60,19% 65,08% 59,20% 

DNM 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

DHM 13 213 12 164 11 259 60,16% 65,06% 59,17% 

DFM 5 5 5 0,02% 0,03% 0,03% 
Oběžná aktiva 8 520 6 262 7 553 38,79% 33,49% 39,69% 

Zásoby 0 38 11 0,00% 0,20% 0,06% 

Dlouhodobé pohledávky 43 19 39 0,20% 0,10% 0,20% 

Krátkodobé pohledávky 680 1 395 3 069 3,10% 7,46% 16,13% 

Finanční majetek 7 797 4 810 4 434 35,50% 25,72% 23,30% 

Ostatní aktiva 224 267 211 1,02% 1,43% 1,11% 

Tabulka: Vertikální analýza aktiv 
 

V tis. K č 2005 2006 2007 
2006-
2005 % 

2007-
2006 % 

Pasiva celkem 21 962 18 698 19 028 -3 264 -14,86% 330 1,76% 
Vlastní kapitál 6 102 6 277 8 390 175 2,87% 2 113 33,66% 

Základní kapitál 100 100 100 0 0,00% 0 0,00% 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 

Rezevní fondy 10 10 10 0 0,00% 0 0,00% 

VH minulých let 4 237 5 511 6 167 1 274 30,07% 656 11,90% 

VH běžného účetního období 1 755 656 2 113 -1 099 -62,62% 1 457 222,10% 

Cizí zdroje 15 799 12 217 10 534 -3 582 -22,67% -1 683 -13,78% 

Rezervy 2 115 3 212 3 383 1 097 51,87% 171 5,32% 

Dlouhodobé závazky 3 339 0 0 -3 339 -100% 0 0,00% 

Krátkodobé závazky 7 422 6 614 5 291 -808 -10,89% -1 323 -20,00% 

Bankovní úvěry a výpomoci 2 923 2 391 1 860 -532 -18,20% -531 -22,21% 

Ostatní pasiva 61 204 104 143 234,43% -100 -49,02% 

Tabulka: Horizontální analýza pasiv 

 
 



  
 

V tis. K č 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Pasiva celkem 21 962 18 698 19 028 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní kapitál 6 102 6 277 8 390 27,78% 33,57% 44,09% 

Základní kapitál 100 100 100 0,46% 0,53% 0,53% 

Kapitálové fondy 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezevní fondy 10 10 10 0,05% 0,05% 0,05% 

VH minulých let 4 237 5 511 6 167 19,29% 29,47% 32,41% 

VH běžného úč. období 1 755 656 2 113 7,99% 3,51% 11,10% 

Cizí zdroje 15 799 12 217 10 534 71,94% 65,34% 55,36% 

Rezervy 2 115 3 212 3 383 9,63% 17,18% 17,78% 

Dlouhodobé závazky 3 339 0 0 15,20% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 7 422 6 614 5 291 33,79% 35,37% 27,81% 

Bankovní úvěry a výpomoci 2 923 2 391 1 860 13,31% 12,79% 9,78% 

Ostatní pasiva 61 204 104 0,28% 1,09% 0,55% 

Tabulka: Vertikální analýza pasiv 
 

V tis. K č, resp. % 2005 2006 2007 
2006-
2005 % 

2007-
2006 % 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 

Obchodní marže 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 

Výkony 5 535 6 529 8 652 994 17,96% 2 123 32,52% 
Tržby za prodané vl. výrobky 
a služby 5 535 6 491 8 679 956 17,27% 2 188 33,71% 

Výkonová spotřeba 3 160 3 283 3 064 123 3,89% -219 -6,67% 

Přidaná hodnota 2 375 3 246 5 588 871 36,67% 2 342 72,15% 

Osobní náklady 1 646 1 728 1 852 82 4,98% 124 7,18% 
Tržby z prodeje dl. majetku a 
materiálu 2 681 5 917 4 557 3 236 120,70% -1 360 -22,98% 
Provozní hospodá řský 
výsledek -2 187 1 138 2 957 3 325 -152,03% 1 819 159,84% 

HV z finan čních operací 4 587 -171 -153 -4 758 -103,73% 18 -10,53% 
Daň z příjmů za běžnou 
činnost 645 311 691 -334 -51,78% 380 122,19% 

HV za běžnou činnost 1 755  656 2 113 -1 099 -62,62% 1 457 222,10% 

VH mimo řádný 0  0 0 0 0,00% 0 0,00% 

HV za účetní období (+/-) 1 755 656 2 113 -1 099 -62,62% 1 457 222,10% 

Tabulka: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 


