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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Samohýl group, a. s. k datu
01. 07. 2017. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako podnik,
hodnota podniku, strategická a finanční analýza a metody oceňování. V analytické části
jsou uvedeny základní informace o společnosti, strategická analýza, finanční analýza
včetně jejího zhodnocení. V návrhové části je zpracovaná analýza a prognóza
generátorů hodnoty, sestaven finanční plán, a nakonec stanovena hodnota podniku
pomocí výnosových metod a účetní metody.

Abstract
This master’s thesis deals with determination of the value of Samohýl group, a. s.
company at 01. 07. 2017. The theoretical part defines the basic concepts of valuation,
such as business, value, strategic and financial analysis and valuation methods. In the
analytical part, the analyzed company are basic information presented, strategic
analysis, financial analysis including its assessment. The design part is processed by
analysis and prognosis of value generators and the compilation of the financial plan and
ultimately determination of the value of an enterprise using yield methods and
accounting method.
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ÚVOD
V současné době je ocenění jakéhokoli majetku velice využívanou službou. Důvody pro
ocenění majetků ať už podniku, bytových jednotek nebo rodinných domů jsou různé.
V případě rodinných domů, automobilů může být důvodem jejich prodej, darování,
dědictví, u podniku navíc také fúze, akvizice nebo jiné formy spojování. Stanovení
hodnoty podniku není jednoduchou záležitostí, neboť pro ni neexistují žádné právní
předpisy.
V České republice se používají podpůrné předpisy jako je zákon o oceňování
majetku č. 151/1997 Sb., německý standard IDW S1, mezinárodní a Evropské
oceňovací standardy. Pro možnosti ocenění je potřeba mít dostatečné množství
odborných znalostí a zkušeností, z tohoto důvodu většinou provádí ocenění zkušený
odborník v daném oboru. Před zahájením ocenění je potřeba si vyjasnit z jakého důvodu
je ocenění prováděno a co by mělo být jeho výsledkem. Je potřeba zvolit správný
postup a metodu ocenění, což v některých případech není jednoduché. Konečné
stanovení hodnoty podniku je závislé na zvolené metodě, dostatečného množství
kvalitních informací a zkušenostech odhadce.
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Samohýl group,
a. s., jejíž sídlo je v Lomnici nad Popelkou, ke dni 1. července 2017. Jejím hlavním
předmětem podnikání je velkoobchod chovatelských potřeb. Mezi další činnost patří
výroba farmaceutických výrobků a také vlastní několik maloobchodů rozmístěných
po celé České republice.
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ
Hlavním cílem diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti Samohýl group,
a. s. k datu 1. července 2017 pomocí vhodných metod, především pro vnitřní potřeby
společnosti. Před splněním hlavního cíle je nutné se nejdříve zaměřit na dílčí cíle,
kterými jsou zpracování teoretických poznatků, provedení strategických analýz,
zpracování finančních analýz a výběr vhodné metody ocenění.
Diplomová práce bude zpracována na základě dat a informací, která byla
poskytnuta společností a internetového portálu justice.cz. Zde budou převzaty zejména
účetní závěrky za období 2013 – 2017. Základním pramenem, ze kterého jsem
vycházela při zpracování diplomové práce, byla kniha „MAŘÍK, Miloš a kolektiv.
Metody oceňování podniku: základní metody a postupy“.
Diplomová práce je rozdělena do tří částí, teoretická východiska práce, hodnocení
analytické části a návrhové části. První část se zabývá teoretickými východisky práce,
zejména definice podniku, hodnota podniku, strategická a finanční analýza, postup
ocenění a základní metody ocenění.
Druhá část uvádí základní informace o posuzované společnosti, strategickou
analýzu především analýzu obecného prostřední (SLEPT analýzu), analýzu oborového
prostředí (Porterův model pěti sil) a závěrečné zhodnocení analýz pomocí SWOT
analýzy. Po strategické analýze je zpracovaná finanční analýza. Zde jsou zpracovány
analýzy absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a soustav
ukazatelů. Veškeré analýzy byly zhodnoceny v kapitole „Hodnocení finanční analýzy“.
Poslední částí je návrhová část, kde jsou rozděleny aktiva na provozně potřebná
a nepotřebná, a dále provedena analýza a prognóza generátorů hodnoty. Na základě této
analýzy a prognózy se stanoví rozpětí hodnoty, kterého by měla společnost dosahovat.
Díky nim se také stanoví plánovaný finanční plán, který zahrnuje plánovanou rozvahu,
plánovaný výkaz zisku a ztrát a plánovaný peněžní tok. Po zpracovaní finančního plánu
a na jeho základu se ocenění podnik pomocí výnosových metod pomocí metody
ekonomické přidané hodnoty a metody diskontovaného cash flow. Poslední metodou
ocenění je zvolena metoda účetní hodnoty na principu historických cen. Závěrem práce
jsou shrnuty všechny použité metody.
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2

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

Teoretická část diplomové práce je zaměřena především na oblasti:
•

podniku,

•

hodnoty podniku,

•

strategické analýzy,

•

finanční analýzy,

•

metody oceňování podniku.

U každé oblasti bude popsáno to základní a nejdůležitější pro následné použití v části
„Hodnocení analytické části“.

2.1

Podnik

NOZ 89/2014 Sb. Nově definuje pojem podnik jako obchodní závod. Přesná definice je:
„je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží
k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho
provozu (1).“
Do konce roku 2013 byl pojem podnik definovaný dle §5 obchodního zákona jako:
„soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží
věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování
podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.“
U obou zmíněných definic vyplývá, že podnik je komplex majetku, který slouží
pro účely činností k tomu pověřených a obsahuje vše, co k danému podniku náleží.
Výše uvedené definice jsou z pohledu právní teorie. Z ekonomické teorie se podnik
definuje jako zboží a jeho vlastnosti. Podnik se vyznačuje především vzácností, nízkou
mírou organizovanosti na trhu a jedinečností podniku (2, str. 5).

2.2

Hodnota podniku

Z ekonomického hlediska se rozděluje hodnota podniku na užitnou a směnnou.
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•

Užitná hodnota podniku – subjektivní, individuální shodná s užitnou hodnotou
jakéhokoliv zboží. Schopná přinášet určitý užitek v budoucnu.

•

Směnná hodnota podniku – měla by představovat tzv. objektivní hodnotu (místo,
kde se střetne kupující a prodávající), tato podmínka však většinou není splněna,
a proto musí často dojít k uplatnění různých modelů pro získání základu pro cenové
jednání.
Hodnota podniku představuje souhrn budoucích užitků (příjmů) měnících se v čase.

Hodnotu nelze srovnávat s cenou. Dle zákona o oceňování majetku se jedná o cenu,
která se vztahuje k nabízené, požadované a skutečně zaplacené částce za zboží či službu
(1). Hodnota je peněžitá částka vymezující zájem o objekt vyjadřuje kvantifikovaný
užitek získaný tímto zájmem ve prospěch určitého vymezeného subjektu nebo skupiny
subjektů (2, str. 8). Dle IVS (International Valuation Standarts – Mezinárodní oceňovací
standarty) není hodnota skutečností ale stanoviskem, který vyjadřuje cenu, která bude
pravděpodobně zaplacená za určitý směnný majetek (3, str. 7).

2.3

Kategorie hodnoty podniku

Hodnota podniku se rozděluje na čtyři kategorie: Tržní, Objektivizovaná, Subjektivní
hodnota a Kolínská škola. Nyní se zaměříme na jednotlivé kategorie.

2.3.1 Tržní hodnota
Tržní hodnota je vymezená dle Mezinárodních oceňovacích standardů (IVS) jako:
„Odhadovaná částka, za kterou by měl být k datu ocenění majetek směněn mezi
dobrovolně zainteresovaným kupujícím a prodávajícím, při transakcích prováděných
za obvyklých podmínek, po řádném provedení marketingu a tam, kde všechny strany
jednají informovaně, obezřetně a bez donucení“.
Pro stanovení tržní hodnoty je potřeba stanovit více typů hodnot (např. nákladová,
výnosová), které se následně shrnou do závěrečné analýzy (3, str. 13).

2.3.2 Subjektivní hodnota (Investiční hodnota)
Jedná se o hodnotu, která je stanovena z hlediska určitého vymezeného investičního
záměru investora. Znalci a odhadci v České republice více než investiční hodnotu
hledají tržní hodnotu, to však neznamená, že se opravdu o tržní hodnotu jedná (1).
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Charakteristické pro subjektivní hodnotu je, že budoucí peněžní toky jsou odhadovány
dle představ manažerů případně investorů a diskontní míra se stanovuje na základě
alternativních možností investovat. Tím, že se jedná o subjektivní hodnotu, kterou si je
schopen finančně zdatný investor spočítat sám, nedává příliš prostoru znalcům
a odhadcům k jejich práci (4, str. 26).

2.3.3 Objektivizovaná hodnota
Protikladná hodnota subjektivní hodnoty. Objektivizovaná hodnota je přezkoumatelná
výnosová hodnota, stanovena vlastníkem, neomezeně podléhající daním jen
za předpokladu, že podnik bude v podnikání pokračovat do doby využívání
realistických očekávání, rizik a dalších vlivů mající vliv na hodnotu podniku (4, str. 27).

2.3.4 Kolínská škola
Kolínská škola je založena na subjektivním postoji, který říká, že reálný trh je pouze
kapitálový a pouze z tohoto pohledu lze mluvit o tržní hodnotě u akciových společností.
Pro ocenění ostatních podniků se používá nejčastěji subjektivní hodnota. Zastává názor,
že by se ocenění upravovat na základě obecných funkcí, kterými jsou funkce daňová,
komunikační a poradenská (4, str. 30).

Předpisy pro oceňování podniku

2.4

V současné době neexistuje žádný právní předpis, který by byl závazný pro oceňování
podniku. Existuje však několik podpůrných nařízení, které se zčásti věnují této
problematice.
V České republice se oceňuje podle:
•

Zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. – jedná se o zákon, který
upravuje způsoby oceňování majetku a služeb pro účely stanovené zvláštními
právními předpisy. Závazný je především v případech vyvlastnění, daně
dědické, darovací, z převodu nemovitých věcí (1).

•

Mezinárodních

oceňovacích

standardů

(International

Valuation

Standards) – vydané světovou organizací znalců a odhadců (International
Valuation Standards Committee). Nejedná se o návod použití, ale definuje
hlavní typy hodnot.
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•

Evropských oceňovacích standardů (European Valuation Standards)
– vydané světovou organizací nazývanou TEGoVA (The European Group
of Valuers´Associations). Skládají se z 9. standardů vymezující tržní hodnotu,
podrobně analyzuje směrnici pro oceňování podniku, a je východiskem
pro přípravu českého standardu pro oceňování podniku (5, str. 166).

•

Německý standard (IDW S 1) – standard používány pro ocenění podniků
zohledňující zvláštní rysy malých a středních podniků. Umožňuje nezávislé
ocenění na individuálních charakteristikách společností (6).

•

Metodika „OCE“ – používaný k ocenění účastnických cenných papírů
pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných návrhů smlouvy a vytěsnění
(21).

2.5

Účel oceňování

Oceňování je kontextuální záležitost, neboť pro různý majetek jsou různé metody
oceňování vyžadující různé standardy hodnot a různé přístupy k oceňování. Jednotlivé
druhy majetku mají různé výpočtové vzorce pro oceňování, nelze vytvořit stejný
výpočtový vzorec pro všechny druhy majetku. Základ pro stanovení hodnoty podniku je
stanovení účelu. Správné stanovení účelu ocenění umožňuje získat správný výsledek.
Účel ocenění může být například prodej aktiva, u kterého se může prodávající
rozhodnout, zda nabízenou cenu přijme či nikoli. Další možným účelem oceňování je
ocenění pro účely vypořádání společného jmění manželů (7, str. 6).

2.6

Úskalí oceňování podniku

Oceňování podniku se potýká s řadou problémů, úskalími i záhadami. Mezi úskalí,
s kterými se lze setkat, patří například podjatost a předpojatost znalců, nejistota a rizika
budoucnosti, a především složitost oceňovacích metod.
Nejistota budoucnosti představuje především problém u výnosové metody, která je
založená na očekávaných budoucích peněžitých tocích. Jedná se pouze o odhad
budoucích příjmů, které v budoucnu nemusejí odpovídat současnému odhadu. S tímto
problémem se lze vypořádat pomocí zohlednění rizika v rámci diskontní míry. Dalšími
možnostmi vypořádání se s nejistotou je pomocí analýzy různých scénářů budoucího
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vývoje, metoda jistotních ekvivalentů nebo používání různých simulačních modelů
rizikové analýzy.
U komplexnosti metod a modelů (složitosti oceňovacích metod) je potřeba řada
odhadů, analýz, zpracovaných tabulek z důvodu složitosti jejich chápání. Úskalí může
souviset i přímo s oceňovaným podnikem. Jednooborové malé podniky se oceňují
snadněji než víceoborové konsolidované podniky (7, str. 83).

Metody používané pro oceňování podniku

2.7

Oceňování podniků vyžaduje zvláštní kvalifikaci, nemůže ji provádět kdokoli.
Odborníci na oceňování podniku si většinou přizvou ke své práci odhadce na nemovité
nebo movité věci. V zákoně o oceňování majetku je zpracován způsob oceňování
podniku a to v §24 – Oceňování obchodního závodu (1). Pro oceňování podniků
i jiných aktiv byla vyvinuta celá řada metod a oceňovacích postupů. Metody oceňování
se dělí na tři skupiny dle jejich přístupů k ocenění: metody výnosové založené
na budoucích výnosech podniku, metody tržní (tržně porovnávací), které jsou založeny
na porovnání obdobných aktiv nebo podobných transakcí a metody spočívající
na majetkovém ocenění. Existuje však i jiné rozčlenění, ale tato diplomová práce se
bude zabývat pouze těmito třemi základními metodami (7, str. 91).

2.7.1 Metoda výnosová
Výnosové metody odhadují hodnotu podniku na základě budoucích příjmů, které
podnik získá po datu ocenění. Nejčastěji budoucími příjmy jsou peněžní prostředky.
Pomocí diskontování nebo kapitalizace se k hodnotě k datu ocenění přičte hodnota
budoucích příjmů. Metody vyžadují odhady budoucího vývoje různých parametrů
(7, str. 97).
Mezi metody výnosové patří:
•

metody založené na kapitalizaci zisku,

•

metody výnosové založené na diskontovaném peněžním toku (DCF),

•

metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) (7, str. 97).
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2.7.1.1 Metoda výnosová založená na diskontovaném CF
Vychází z názoru, že peněžní toky jsou reálným příjmem a odrážejí teoretickou definici
podniku. Metoda DCF se rozděluje na tři základní techniky.
Metoda DCF entity
Výpočet se provádí ve dvou krocích, a to diskontování peněžních toků (k dispozici
vlastníkům i věřitelům) pro získání hodnoty podniku jako celku a následně se od ní
odečte hodnota cizího kapitálu ke dni ocenění pro získání hodnoty vlastního kapitálu.
Jedná se o nejvíce využívanou výnosovou metodu. Lze ji využít i pro ocenění
jednotlivých divizí. Pro metodu DCF entity je potřeba zjistit volný peněžní tok
a korigovaný výsledek hospodaření, jejíž výpočty zobrazují následující tabulky
(4, str. 170).
Tabulka 1: Výpočet volného peněžního toku (FCF)
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 170)

Tabulka 2: Výpočet korigovaného výsledku hospodaření
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 174)

Metoda DCF equity
Vychází z peněžních toků (k dispozici pouze vlastníkům) s kterými diskontuje a tím se
získá přímo hodnota vlastního kapitálu (4, str. 205).
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𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑢 =

𝐹𝐶𝐹𝐸
𝑅𝐸

kde:
FCFE

volné peněžní toky vztahující se k vlastnímu kapitálu,

RE

náklady vlastního kapitálu.

Metoda DCF APV
Výpočet se provádí ve dvou krocích, kde se nejprve stanoví hodnota podniku jako celek
součtem hodnoty podniku s nulovým zadlužením a současné hodnoty daňových úspor
z úroků. V druhém kroku se od této hodnoty odečte cizí kapitál. Výsledkem je čistá
hodnota podniku (netto hodnota). Tato metoda se v praxi moc nevyužívá (4, str. 206).
𝐷𝐼𝑉

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑢 = 𝑅

𝐸 −𝑔

,

kde:
DIV

výše dividendy v běžném období,

RE

náklady vlastního kapitálu,

g

očekávaná míra tempa růstu dividend do nekonečna.

2.7.1.2 Technika propočtu hodnoty podniku a volba časového horizontu
Touto technikou se rozumí všechny postupy, které přetváří vstupní údaje o volné
peněžní toky. Tím se získá výsledný odhad výnosové hodnoty podniku. Jak bylo řečeno
výše, metoda DCF entity probíhá ve dvou krocích:
1. Určení celkové hodnoty podniku neboli výnosové hodnoty investovaného kapitálu.
Tato hodnota se vypočte diskontováním peněžních toků hlavního provozu podniku.
2. Vypočet výnosové hodnoty vlastního kapitálu. Celková hodnota se sníží o hodnotu
úročených dluhů k datu ocenění. Neuvažují se nepřijaté nové dluhy při ocenění.
Nakonec se přičte k provozní hodnotě vlastního kapitálu hodnota neprovozních aktiv
k datu ocenění (4, str. 178).
Hodnota podniku jako celku se určí:
𝑛

𝐻𝑏 = ∑
𝑡=1

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡
,
(1 + 𝑖𝑘 )𝑡

19

kde:
FCFFt

volné cash flow do firmy v roce t,

ik

kalkulovaná úroková míra,

n

počet let předpokládané existence podniku,
Většinou se předpokládá, že podnik bude existovat nekonečně dlouho, a proto je

zcela nemožné plánovat peněžní toky pro jednotlivá léta. Z tohoto důvodu jsou zde dvě
řešení – standardní dvoufázová metoda a metody založené na odhadu průměrných temp
růstu. Z těchto dvou je nejvíce využívaná dvoufázová metoda (4, str. 178).
Dvoufázová metoda
Tato metoda vychází z toho, že budoucí období lze rozdělit na dvě fáze. V první fázi je
schopen oceňovatel vypracovat prognózu volného peněžního toku pro jednotlivá léta.
Ve druhé fázi se uvažuje období od konce první fáze do nekonečna. Hodnota podniku
za období druhé fáze se označuje jako pokračující hodnota (4, str. 178).
𝑇

𝐻𝑏 = ∑
𝑡=1

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡
𝑃𝐻
+
𝑡
(1 + 𝑖𝑘 )
(1 + 𝑖𝑘 )𝑇

kde:
T

délka první fáze v letech,

FCFF čistý peněžní tok,
PH

pokračující hodnota,

ik

kalkulovaná úroková míra na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu.

Pokračující hodnota s diskontovanými peněžními příjmy
A) Gordonův vzorec – sestavuje prognózu na jednotlivá léta pouze na omezený počet
let. První fáze se pohybuje v rozpětí 4 – 14 let. V druhé fázi se předpokládá stabilní
a trvalý růst volného peněžního toku (4, str. 183).
𝑇=

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡+1
,
𝑖𝑘 − 𝑔

kde:
FCFF čistý peněžní tok
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T

poslední rok prognózovaného období,

g

předpokládané tempo růstu volného peněžního toku,

ik

průměrné náklady kapitálu.

B) Vzorec založený na faktorech tvorby hodnoty (parametrický vzorec)
Parametrickým vzorcem je vzorec pracující se dvěma základními faktory hodnoty. Jsou
jimi tempo růstu KPVH snížených o upravené daně a očekávaná rentabilita nových
čistých investic (4, str. 186).
𝑝𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑢𝑗í𝑐í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 =

𝑔
𝐾𝑃𝑉𝐻𝑇+1 × (1 − 𝑟 )
𝐼

𝑖𝑘 − 𝑔

,

kde:
𝐾𝑃𝑉𝐻𝑇+1

korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravených daních
v 1. roce po uplynutí období prognózy,

g

předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během celé 2. fáze,

rI

očekávaná rentabilita nových investic,

ik

průměrné náklady kapitálu.

2.7.1.3 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů
Tato metoda, je metodou „netto“ neboli metodou kapitalizovaných čistých výnosů.
Rozděluje se na dvě varianty dle toho, jak jsou chápány čisté výnosy. Je nejčastěji
používána v německy mluvících zemích.
Varianta 1
Čistý výnos by měl být určován jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Metoda je obdobná
jako metoda DCF equity.
Varianta 2
Čistý výnos je odvozován z upravených výsledků hospodaření, tedy rozdílů výnosů
a nákladů. Je nutné si dávat pozor na zachování finanční rovnováhy (4, str. 257).
2.7.1.4 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA)
Využití nachází především jako nástroj pro finanční analýzu, jako ukazatel výnosnosti
překonávající nedostatky. Základem ekonomické přidané hodnoty je dosažení
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ekonomického zisku. Tohoto zisku lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou uhrazeny
běžné a kapitálové náklady. Ukazatel ekonomické přidané hodnoty vznikl z důvodu
potřeby ukazatele, který vykazuje nejužší vazbu na hodnotu akcií, umožňující
hodnocení výkonnosti a ocenění podniku.
Základním vzorcem EVA (Ekonomické přidané hodnoty) je (4, str. 284):
𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐶,
kde:
NOPAT

zisk z operační činnosti podniku po zdanění,

WACC

průměrné vážené náklady kapitálu,

C

kapitál vázaný v aktivech.
Pro výpočet ekonomické přidané hodnoty se obvykle volí dvoufázová metoda,

stejně jako u metody DCF entity. Druhá fáze se většinou počítá jako věčná renta
do nekonečna. Pro větší přehlednost se za stabilní hodnotu používá WACC (průměrné
náklady kapitálu) (4, str. 297).

𝐻𝑛 = 𝑁𝑂𝐴𝑜 + ∑𝑇𝑡=1(

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 −𝑊𝐴𝐶𝐶×𝑁𝑂𝐴𝑡=1
(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

)+

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡+1 −𝑊𝐴𝐶𝐶×𝑁𝑂𝐴𝑇
𝑊𝐴𝐶𝐶×(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇

− 𝐷𝑂 + 𝐴𝑂 ,

kde:
Hn

hodnota vlastního kapitálu podniku (hodnota netto),

NOAo

čistá operační aktiva k datu ocenění,

NOAt=1

čistá operační aktiva ke konci předchozího roku,

NOPATt

operační výsledek hospodaření po dani v roce t,

T

počet let explicitně plánovaných EVA,

WACC

průměrné vážené náklady kapitálu,

DO

hodnota úročených dluhů k datu ocenění,

AO

ostatní (neoperační aktiva k datu ocenění).

2.7.2 Metoda tržní a tržně srovnávací metody
U těchto metod se hodnota podniku nebo podobných aktiv odvozuje ze získaných
informací na trhu. Může jít o akciový trh (burza) nebo trh se srovnatelnými podniky.
Porovnává se zde v daný moment srovnatelné aktivum s oceňovaným aktivem. Používá
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se především tam, kde se oceňuje nabízená nemovitost, ojeté vozidlo, nákup
spotřebního zboží nebo i pro posouzení výše nájmu. Nejčastějšími problémy této
metody je nalezení obdobného aktiva pro srovnání.
Mezi tržní metody patří:
•

ocenění na základě tržní kapitalizace,

•

ocenění na základě srovnatelných podniků,

•

ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu,

•

ocenění na základě odvětvových multiplikátorů (7, str. 169).

2.7.2.1 Ocenění na základě srovnatelných podniků (Metoda srovnatelných
podniků)
Podnik se srovnává s podniky, u kterých je známa cena jejich obchodovatelných akcií.
Zpravidla se srovnávají podniky ve stejném odvětví s obdobnými charakteristiky.
Někdy se pro účely srovnání jedná o podniky konkurentů vedené ve výročních zprávách
oceňovaného podniku. Používají se především veřejně obchodovatelné podniky,
o kterých máme dostatečné informace. Porovnávající podniky by měly mít obdobné
náklady kapitálu, rizikový profil a stejné daňové zatížení, tedy země ze stejné země
(7, str. 170).
Postup metody srovnatelných podniků je založeno na:
•

Provedení analýzy stavu a vývoje hospodaření jako celku s důrazem například
na tempo růstu produktu, míru inflace, úrokovou míru aj.

•

Provedení analýzy stavu a vývoje příslušného odvětví, analýzy celkového stavu
a vývoje oceňovaného podniku (vývoj obratu, podíl na trhu, aj.).

•

Provedení

podrobné finanční

analýza oceňovaného podniku

a

výběr

srovnatelných podniků.
•

Srovnání oceňovaného podniku se srovnatelnými podniky.

•

Výběr vhodných multiplikátorů a volba hodnot multiplikátorů pro daný případ.

•

Vypočtení hodnocení akcie oceňovaného podniku různými metodami.

•

Odvození konečné hodnoty akcie (4, str. 305).
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Multiplikátory (násobitelé)
Představují poměr mezi kupní cenou srovnatelných podniků s jejich ročním ziskem či
tržbami nebo jiným kritériem. Pro metodu srovnatelných podniků se nejčastěji používají
násobitelé:
a) tržní cena na akcii/zisku na akcii (nejčastěji používaná),
b) tržní hodnota vlastního a cizího kapitálu na akcii/EBIT na akcii,
c) tržní hodnota vlastního a cizího kapitálu na akcii/EBITDA na akcii,
d) tržní hodnota vlastního a cizího kapitálu na akcii/tržby na akcii,
e) cena akcie/účetní hodnota vlastního kapitálu na akcii,
f) tržní hodnota vlastního a cizího kapitálu na akcii/účetní hodnota
investovaného kapitálu na akcii,
g) dividenda na akcii/cena akcie (7, str. 172).

2.7.3 Metoda majetkového přístupu
Jedná se o ocenění součtu jednotlivých majetkových částí podniku. Také lze nazvat tuto
metodu jako stanovení hodnoty nákladovým způsobem. Od brutto hodnoty se odečtou
závazky a dluhy podniku ke dni ocenění.
Mezi majetkové metody patří:
•

metoda účetní hodnoty,

•

metoda hodnoty substance – na principu reprodukčních cen, na principu úspory
nákladů,

•

metoda likvidační hodnoty,

•

metoda majetkového ocenění na principu tržních hodnot (7, str. 179).

2.7.3.1 Metoda účetní hodnoty
Jedná se o nejjednodušší metodu stanovení hodnoty podniku. Pro použití této metody
existuje mnoho výhrad z důvodu neobjektivního měřítka hodnoty oceňovaného podniku
v případech vypořádání společníků či podílového spoluvlastnictví nebo v případě
vytěsnění. Smysluplný nástroj nalézá pro analytiky, kteří věří ve vnitřní hodnotu. Účetní
hodnota vyjadřuje původní rozsah investovaného kapitálu. Pro investory je žádoucí, aby
aktuální tržní cena akcie byla větší než účetní hodnota vlastního jmění na jednu akcii.
V takovéto situaci roste bohatství akcionáře (2, str. 102).
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2.7.3.2 Metoda likvidační hodnoty
Likvidační hodnota se velmi podobá substituční hodnotě, neboť u obou jde o oddělené
oceňování jednotlivých aktiv a závazků. Jedná se o fiktivní hodnotu ocenění, neboť
ve skutečnosti k žádné likvidaci nedochází, naopak substituční hodnota vyjadřuje
hodnotu, která by byla potřeba pro znovu postavení oceňovaného podniku. Častěji
využívanou metodou je metoda likvidační používaná pro ocenění nepotřebného aktiva.
Bývá odhadována bez časové nebo jiné tísně za předpokladu rozprodání jednotlivých
položek majetku. Může se použít i v případě nuceného prodeje z důvodu časové nebo
jiné tísně, tento důvod musí být v ocenění uveden.
Existují dva způsoby stanovení likvidační hodnoty, a to:
•

Stanovení hodnoty vycházející z účetních hodnot jednotlivých aktiv podniku,
která slouží pro prodej.

•

Stanovení hodnoty na základu odhadnutí očekávaného peněžního toku z těchto
aktiv a následného diskontování na současnou hodnotu za použití diskontní míry
(7, str. 180).

2.8

Postup oceňování podniku

Než se začne oceňovat podnik, je nejdůležitější, jak bylo zmíněno výše, si stanovit účel,
pro který se ocenění zpracovává. U oceňování podniku je vhodné zvolit několik modelů
pro ověření správnosti. Pokud se provede aplikace více modelů, musí se po jejich
zjištění provést syntéza výsledků a řádně okomentovat závěr.
V případě, že po nějaké době bude potřeba provést ocenění znovu, v žádném
případě nelze převzít předchozí výslednou hodnotu. Je nutné znovu zhodnotit předešlou
situaci podniku a srovnat ji se současnou z důvodu možné změny skutečností
(v podniku, subsystému), které by způsobily aktualizaci vypočtených hodnot.
Výsledkem práce bude zpráva oceňovatele (2, str. 15).
Dle Kislingerové je obecný postup při oceňování podniku následující:
1.

Vymezení zadání práce (stanovení cíle práce),

2.

Vytvoření pracovního týmu (vedoucí týmu, odhadce, zástupce podniku, a další),

3.

Plán práce (stanovení termínu pro dokončení práce),
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Sběr vnějších a vnitřních informací (informace získané z vnějšku a vnitřku

4.

podniku),
5.

Analýza dat (strategická analýza a finanční analýza),

6.

Výběr vhodných metod ocenění (metoda výnosová, stanovení věcné hodnoty,
kombinovaná),

7.

Analýza ocenění (aplikace zvolené metody k stanovenému účelu),

8.

Syntéza výsledků (zhodnocení výsledků všech použitých metod),

9.

Závěr (zpracování oceňovací zpráv od oceňovatelů).

2.9

Vymezení zadání práce

První část postupu oceňování podniku představuje především důvod ocenění. Důvod
ocenění je založen na různých potřebách objednatele, pro kterého se ocenění provádí. Je
třeba rozlišit, zda ocenění souvisí se změnou vlastnictví podniku nebo nikoli (4, str. 53).
Mezi zadání práce, které souvisí se změnou vlastnictví podniku, patří (4, str. 54):
•

koupě a prodej podniku,

•

nepeněžitý vklad do obchodní společnosti,

•

veřejný návrh na koupi nebo směna cenných papírů účastníků,

•

výkup cenných papírů účastníků,

•

fúze společnosti,

•

rozdělení společnosti.

Mezi zadání práce, které nesouvisí se změnou vlastnictví podniku, patří (4, str. 54):
•

změna právní formy společnosti,

•

zastavení obchodního podílu,

•

poskytnutí úvěru,

•

sanace společnosti.

U každého ocenění musí být uvedeno, z jakého podnětu vzniká, o jakou kategorii
hodnoty se jedná a k jakému datu se hodnota podniku provádí (4, str. 54).
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2.10 Sběr vnějších a vnitřních informací
Vnější informace (okolní informace podniku) se rozdělují na makroprostředí
a mikroprostředí. Mezi makroprostředí patří tempo růstu HDP, fiskální politika státu
(daňové zatížení), vývoj peněžní nabídky, úrokových sazeb, devizových kurzů, inflace,
ekonomické a politické šoky. Mezi mikroprostředí patří změny hospodářského cyklu
(cyklické, neutrální, anticyklický odvětví), státní míra regulace (bariéry vstupu
do odvětví, regulace cen), struktura odvětví (2, str. 22).
Vnitřními informacemi (informace uvnitř podniku) jsou základní data o podniku
(název, právní forma, IČ, předmět podnikání aj.), ekonomická data (výroční zprávy,
podnikové plány aj.), odbyt a marketing (struktura výrobků, odběratelů, ceny, reklama,
výzkum a vývoj aj.), výroba a dodavatelé (struktura dodávek a dodavatelů, charakter
výroby aj.) a pracovníci (4, str. 54).

2.11 Strategická analýza
Společně s finanční analýzou patří mezi pátou činnost oceňování podniku. Informace,
které byly získány z předešlé části, se nyní využijí v této části. Strategická analýza
představuje důležitý předpoklad věrohodnosti výsledného ocenění. Výsledkem
strategické analýzy by měla být dlouhodobá perspektiva podniku, vývoj tržeb podniku
a rizika spojená s podnikem. Důvod výsledku dlouhodobé perspektivy podniku je
založen na získání jednoznačných závěrů z hlediska ocenění, zvolených vhodných
předpokladech, z kterých se vychází.
Mělo by se vycházet z věrohodných faktů a argumentů, které přesvědčí investora
(příjemce posudku). Vývoj tržeb podniku je velmi důležitou částí pro ocenění a rizika
spojená s podnikem. Nejčastěji tvoří argumenty pro volbu diskontní míry u výnosového
ocenění (4, str. 56).
Dle profesora Maříka je vhodným postupem strategické analýzy:
1.

Analýza vnějšího potenciálu – relevantní trh jeho analýza a prognóza.

2.

Analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku.

3.

Prognóza tržeb oceňovaného podniku.
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2.11.1 Analýza vnějšího potenciálu
Základem analýzy vnějšího potenciálu by mělo být vymezení relevantního trhu
z hlediska základních informací a atraktivity pro následné zpracování prognózy dalšího
vývoje. Mezi základní informace patří velikost trhu, vývoj cen a rozdělení segmentace
trhu.
U analýzy atraktivity trhu by měly být identifikované faktory z hlediska poptávky
a množství prodeje. Mezi tyto faktory patří růst, velikost trhu, přímá konkurence,
průměrná rentabilita, substituce, bariéry vstupu, citlivost trhu na konjunkturu a struktura
a charakter zákazníků. Hodnocení této analýzy by nemělo být pouze „ozdobou“,
ale mělo by hledat vazbu mezi perspektivou podniku a atraktivitou trhu.
Prognóza vývoje trhu by měla vycházet z názoru konkrétního investora
a oceňovatele o současném stavu a názorů odborné veřejnosti. Možným postupem
vlastní prognózy trhu je analýza časových řad a jejich extrapolace, použití jednoduché
a vícenásobné regresní analýzy a odhady budoucího vývoje porovnávané se zahraničím
(4, str. 74). Mezi analýzu vnějšího potenciálu se řadí i SLEPT analýza, která se zabývá
vnějším prostředím podniku.
2.11.1.1 SLEPT analýza
Tato analýza se zabývá vývojovými trendy minulosti, současnosti a předpokládá
budoucí vývoj v podobě příležitostí či hrozeb. SLEPT analýza je zaměřená
na společenské, právní, ekonomické, politické a technologické faktory. V prvním kroku
analýzy by se měly identifikovat a možno i monitorovat tyto trendy. V druhém kroku by
se měly identifikované trendy analyzovat na minulý a současný vývoj. Třetím krokem
by měla být předpověď budoucích trendů (8, str. 94).

2.11.2 Analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku
Cílem této analýzy je odhad budoucího vývoje tržních podílů oceňovaného podniku.
Vhodným postupem této analýzy je stanovení současných tržních podílů podniku,
identifikace konkurentů, analýza vnitřního potenciálu a prognóza budoucích tržních
podílů.
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Úkolem analýzy vnitřního potenciálu by mělo být posouzení, jakým způsobem
podnik využívá možnosti trhu, jestli je schopen čelit konkurenci a možným hrozbám
podniku a zda efektivně využívá vlastních volných prostředků. Na tento úkol navazuje
také zhodnocení konkurenční síly podniku s jeho hlavními konkurenty. Mezi analýzu
konkurence lze považovat také analýzu oborového okolí – Porterův model
konkurenčních sil a analýzu interních faktorů – Mc Kinsey 7S (4, str. 77).
2.11.2.1 Porterův model konkurenčních sil
Úkolem této analýzy je zmapovat konkurenční pozici firmy v odvětví (trhu) ve kterém
působí. Předpokladem je i stanovení situace a strategických finančních rozhodnutí.
Konkurenčními silami je vyjednávací síla zákazníků, vyjednávající síla dodavatelů,
hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů a rivalita firem působících
na daném trhu. I ona by měla být zaměřena na budoucí vývojové trendy, které v daném
odvětví probíhají. Postup této analýzy by měl vycházet ze dvou kroků. Prvním je
identifikace základních hrozeb, pokud zde žádná hrozba není, tato analýza není
relevantní. Druhým krokem je zjisti příležitosti společnosti, které by mohly hrozby
eliminovat (9, str. 37).

Obrázek č. 1: Porterův model konkurenčních sil
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9, str. 37)
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2.11.2.2 Analýza interních faktorů – Mc Kinsey 7S
Analýza se používá pro hodnocení kritických faktorů podniku. Skládá se ze sedmi mezi
sebou propojených částí:
•

skupina,

•

strategie (definování cílů a jejich dosažení),

•

sdílené hodnoty (vize, poslání),

•

schopnosti (znalosti, zkušenosti),

•

styl (způsob jednání, chování),

•

struktura (organizační struktura),

•

systémy (metody, postupy, informační systémy (9, str. 38).

Tyto činnosti jsou rozděleny do tzv. „měkkých a tvrdých“ oblastí podle složitosti
identifikace a řízení. „Tvrdé“ oblasti, které se skládají ze strategie, struktura a systémy
jsou mnohem lépe identifikovatelné a řízené než ostatní činnosti, které patří
do „měkkých“ oblastí. Metoda se využívá při změně organizační struktury, určení nové
strategie podniku, určení budoucího vývoje podniku i v případě, kdy je podnik ve fúzi
(1).

2.11.3 Prognóza tržeb oceňovaného podniku
Prognóza tržeb by měla vycházet z výsledků analýzy vnějšího potenciálu, analýzy
konkurence a vnitřního potenciálu podniku. Dále by měla vycházet z výsledků analýzy
vývoje tržeb v čase. Důležité je zhodnotit perspektivnost podniku, která je na jedné
straně dána atraktivitou trhu a na druhé straně konkurenčním porovnáním. Jednotlivé
podniky na trhu jsou rozděleny dle jejich velikosti pro dosažení přesnějších výsledků.
Dalším krokem je vlastní prognóza tržeb.
Odhad tržeb lze určit vynásobením tržního podílu získaného z analýzy vnitřního
potenciálu a konkurenční síly podniku. Tento postup je jednou z možných variant
pro ocenění podniku. Každý oceňovatel si může zvolit svůj vlastní postup, který bude
věrohodný pro investora. Každá prognóza by měla být zdůvodněna, což v mnoha
případech nelze. Pokud nelze zdůvodnit danou prognózu musí být tato skutečnost
uvedena v posudku. Poté je nutné zvážit, zda nevyužít jiné metody ocenění. Pokud by se
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pokračovalo v odhadu budoucího vývoje, tak by se mělo upozornit v posudku, že se
jedná o subjektivní odhad (4, str. 94).

2.11.4 SWOT analýza
V této části jsou výše provedené analýzy shrnuty. Shrnutí se provádí pomocí SWOT
analýzy, která je přehlednější a uspořádanější než popis výsledků v několika odstavcích.
Skládá ze slabých a silných stránek podniku, jeho možných příležitostech a hrozbách.
Nemusí být používaná pouze pro účely strategické, ale může být využita i v operačních
a taktických řízeních. SWOT analýza by se měla řídit podle určitých zásad.
Měla by obsahovat pouze podstatná fakta a jevy, které nelze snadno vyřešit. Závěry
by měly být zpracovány účelově. Měly by být objektivní, toho lze dosáhnout
předložením návrhu k posouzení i jiné osobě, jehož připomínky budou zohledněny.
Pokud se posudek zpracovává ve skupině, pak je daná SWOT analýza objektivní
a nepotřebuje další cizí posouzení.
Z analýz SLEPT, Porterův, konkurentů a dalších externích analýz by měli být
schopni získat jen hrozby a příležitosti podniku, a to z důvodu zaměření se na celý trh
(odvětví). Slabé a silné stránky by měly vycházet z analýz stakeholders a vnitřního
prostředí podniku. Ne každá situace v podniku představuje pouze silnou nebo slabou
stránku, mohou nám vyjadřovat i hrozby a příležitosti.
Pro zpracování této analýzy je také vhodné provést dílčí SWOT analýzy u každé
z hodnocených analýz pro získání nejdůležitějších informací, které se následně doplní
do souhrnné SWOT analýzy. Dané výsledky je dobré seřadit dle její důležitosti
(8, str. 130).

2.12 Finanční analýza
Finanční analýza též nazývaná jako metoda hodnocení finančního zdraví podniku,
umožňuje odhadovat působení ekonomických, neekonomických faktorů i budoucí
vývoj. Je zaměřená především na identifikaci problémů, silných a slabých stránek
podniku. Cílem finanční analýzy je posouzení vlivu vnitřního a vnějšího okolí podniku,
analýza současného vývoje podniku, analýza vztahů mezi ukazateli, získání informací
pro budoucí rozhodování, a další (10, str. 3).
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V rámci ocenění je postup finanční analýzy rozdělen do 4 kroků (4, str. 96):
1.

prověření správnosti a úplnosti vstupních údajů,

2.

sestavení analýzy základních účetních výkazů,

3.

vypočítání a vyhodnocení poměrových ukazatelů,

4.

zpracování zhodnocení dosažených výsledků (hodnot).

2.12.1 Prověření správnosti a úplnosti vstupních údajů
V podstatě lze říci, že údaje získané z účetních výkazů (účetních závěrek) jsou průkazné
a úplné údaje. Při oceňování se důvěřuje auditorovi, že účetní závěrky jsou věrohodné.
Další možností, jak získat správné a úplné údaje je prověřit si údaje sám dle účetnictví
dané firmy (4, str. 97).

2.12.2 Sestavení analýzy základních účetních výkazů
Tento typ analýzy lze také nazvat jako Analýza absolutních dat dělící se na analýzu
trendů (horizontální analýza) a procentní rozbor (vertikální analýza). Obě analýzy
vycházejí nejčastěji z účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztrát).
2.12.2.1 Horizontální analýza:
U horizontální analýzy se sledují změny absolutní hodnot v čase a také změny relativní
(10, str. 13).
Změna v % =

𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í−𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

× 100

2.12.2.2 Vertikální analýza:
V této analýze se posuzují jednotlivé položky majetku a kapitálu. Jedná se
o procentuální vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů v jednotlivých letech
(10, str. 17).

2.12.3 Vypočítání a vyhodnocení poměrových ukazatelů
Mezi analýzu poměrových ukazatelů patří ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti
a likvidity. Tyto ukazatele nejčastěji vycházejí z účetních výkazů. Jsou nejrozšířenější
metodou finanční analýzy, díky kterým je získán rychlý obraz o finančním stavu
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podniku. Nevýhodou je nízká schopnost vysvětlovat dané jevy. Nyní budou ve zkratce
popsány jednotlivé ukazatele analýzy (10, str. 55).
2.12.3.1 Ukazatele rentability
Ukazatele rentability měří míru zhodnocení vynaložených prostředků ve formě aktiv,
kapitálu nebo jiných hodnot vyjádřených v penězích (10, str. 56).
Rentabilita vloženého kapitálu (ROI)
Tento ukazatel hodnotí podnikatelskou činnost podniků. Vyjadřuje, kolik procent zisku
představuje vložený kapitál do podniku (10, str.57).
ROI =

𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑝ř𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑛ě𝑚𝑖+Ú𝑟𝑜𝑘𝑦
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

Rentabilita celkových aktiv (ROA)
Ukazatel poměřuje zisk s celkovými investovanými aktivy do podniku bez ohledu
na druh zdrojů (vlastní, cizí) (10, str. 58).
ROA =

𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í (𝐸𝐵𝐼𝑇)
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
Zjišťuje, zda kapitál vlastníků přináší dostatečný výnos, neboť se poměřuje čistý zisk
s vlastním kapitálem (10, str. 58).
ROE =

𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑝𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑖 (Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘)
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE)
Tento ukazatel slouží především pro srovnání více podniků především monopolních
společností (10, str. 59).
ROCE =

𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑝𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑖+Ú𝑟𝑜𝑘𝑦
𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦+𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

Rentabilita tržeb (ROS)
Představuje poměr zisku k tržbám v procentech. Tržní úspěšnost podniku závisí
na mnoha faktorech, mezi které patří i marketingová strategie, reklama, cenová politika
(10, str. 59).
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ROS =

𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í (𝐸𝐵𝐼𝑇)
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

Ukazatel ziskové marže (PMOS)
Tento ukazatel udává, kolik zisku je skryto v jedné koruně tržeb (10, str. 59).
PMOS =

𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑝𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑖 (Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘)
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

2.12.3.2 Ukazatele aktivity
Výsledkem tohoto ukazatele je zjištění, zda podnik efektivně hospodaří se svými aktivy.
Pokud podnik má přebytek aktiv, vznikají mu zbytečně náklady, a tím dosahuje nižšího
zisku. Naopak pokud jich má nedostatek, musí se podnik vzdát možných příležitostí,
které by mohl získat, kdyby jich měl dostatek. Ideálním stavem je nedosahovat ani
přebytku ani nedostatku aktiv (10, str. 60).
Obrat celkových aktiv
Vyjadřuje, kolikrát se aktiva obrátí za rok. Představuje měřítko využití celkového
majetku. Tento ukazatel by měl představovat co nejvyšší hodnotu (10, str. 61).
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

Obrat celkových aktiv = 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
Obrat zásob
Pro přesnější výpočet je lepší při výpočtu použít denní tržby místo celkových ročních
tržeb. Ukazatel udává, kolikrát v průběhu roku jsou zásoby prodána a znovu
naskladněna (10, str. 61).
Obrat zásob =

𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

Doba obratu zásob
Udává průměrný počet dnů, po kterých jsou zásoby pořízeny v podniku do doby jejich
spotřebování nebo prodání (10, str. 62).
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

Doba obratu zásob = 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
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Doba obratu pohledávek
Představuje počet dnů od nákupu zákazníků na fakturu po jejich zaplacení. Čím delší je
doba obratu tím je to pro podnik horší, neboť musí čekat na peníze od zákazníků, které
by mohl využít jinde (10, str. 62).
Doba obratu pohledávek =

𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

Doba obratu závazků
Udává počet dní od nákupu od dodavatelů po zaplacení podniku. Tedy zkráceně
představuje dobu, za kterou zaplatí podnik své závazky (10, str. 62).
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

Doba obratu závazků = 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝𝑢
2.12.3.3 Ukazatele zadluženosti
Představuje procentuální zadlužení podniku neboli kolik cizích zdrojů používá
k financování aktiv. Čím je hodnota menší, tím je podnik stabilnější. Základem tohoto
ukazatele je hledat optimum mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem. Čím větší je podíl
cizích zdrojů v celkových aktivech, tím je riziko věřitele větší. V případě akcionářů
při vyšším podílu cizích zdrojů v celkových aktivech jsou rizikovější jejich akcie
(9, str. 57).
Celkové zadlužení
Vyjadřuje podíl cizího kapitálu podniku a celkových aktiv. Čím vyšší je tato hodnota
v procentech, tím je větší riziko věřitelů (10, str. 63).
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

Celkové zadlužení = 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
Ukazatel úrokového krytí
Vyjadřuje, zda je dluh ještě únosný pro podnik. Vyjadřuje kolikrát je zisk větší než
úroky. Pokud firma není schopna platit úroky ziskem, může to znamenat blížící se
úpadek podniku (10, str. 64).
Ukazatel úrokového krytí =

𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑖
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
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Doba splácení dluhu
Tento ukazatel představuje teoreticky, za jakou dobu je podnik schopen zaplatit dluh
vyjádřený v letech (19; 10, str. 64).
Doba splácení dluhu =

𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙−𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

2.12.3.4 Ukazatele likvidity
Představuje schopnost podniku splácet své závazky. Ze získaných hodnot z účetních
výkazů nelze stanovit prognózu likvidity. Přesnější vývoj likvidity se získá z kratších
časových úseků. Podrobnější analýza krátkodobých zdrojů je vhodnější z důvodu, že
z údajů rozvahy nemusí být patrné využívání kontokorentů, účetních přetažků
(11, str. 66).
Běžná likvidita
Udává, kolikrát jsou uložená oběžná aktiva v krátkodobých závazkách. Oběžná aktiva
patří mezi aktiva, které nelze tak rychle přeměnit v peněžní prostředky (10, str. 168).
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

Běžná likvidita = 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
Pohotová likvidita
Poměřuje peněžité prostředky a pohledávky s krátkodobými závazky. Čím je hodnota
pohotové likvidity nižší, tím jsou zásoby v podniku větší (obsáhlejší) (11, str. 168).
Pohotová likvidita =

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

Okamžitá likvidita
Představuje, jak je podnik schopen splácet právě splatné dluhy. Optimální je hodnota
alespoň 0,2. Peněžité prostředky představují nejlikvidnější část oběžných aktiv
(11, str. 168).
𝑃𝑒𝑛ěž𝑖𝑡é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

Okamžitá likvida = 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
Pracovní kapitál
Pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobý cizí kapitál (11, str. 168).
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2.12.3.5 Analýza soustav ukazatelů
Mezi účelově vytvořené soustavy ukazatelů, které se sestavují pro posouzení finanční
situace podniku a její predikce patří zejména bonitní a bankrotní modely. Rozdílem
mezi nimi je ten, že bankrotní model se orientuje na investory a vlastníky, přičemž
bonitní model je určený pouze pro věřitele. Bankrotní model odráží míru kvality firmy
podle výkonnosti firmy a bonitní model klade důraz na schopnost podniku dostát svým
závazkům.
Mezi bankrotní modely patří: Altmanovo Z–skóre, Tafflerův model, „IN“ Indexy
důvěryhodnosti.
Mezi bonitní modely patří: Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy,
Tamariho model, Kralickův Quicktest a Modifikovaný Quickest.
V této práci bude popsán pro účely stanovení hodnoty podniku pouze Altmanovo
Z–skóre a „IN“ Index důvěryhodnosti (IN05). Tyto ukazatele patří mezi soustavy
účelově vybraných ukazatelů (10, str. 105).
Altmanova formule bankrotu (Z–skóre)
Tato metoda bývá nejčastěji používána v České republice, a to především z důvodu
jednoduchosti výpočtu. Vychází z diskriminační analýzy, která se uskutečnila
v 60. a v 80. letech u několika zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Z-skóre je
stanoveno jak pro společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze, tak i pro
ostatní firmy. Pomáhá zjistit finanční situaci firmy a doplnit finanční analýzu. Pro
zvolenou akciovou společnost využijeme vzorec:
𝑍 = 3,3 𝑥
1,2 𝑥

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

+ 1,0 𝑥 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 + 0,6 𝑥
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑉𝐾

+ 1,4 𝑥
úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢

𝑍𝑎𝑑𝑟ž𝑒𝑛é 𝑣ý𝑑ě𝑙𝑘𝑦
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

Pokud je hodnota větší jak 2,99 znamená to, že podnik má uspokojivou finanční
situaci. Při získané hodnotě od 1,81 do 2,99 se říká, že podnik je v tzv. šedé zóně, což
představuje nevyhraněnou finanční situaci podniku. Je-li hodnota nižší než 1,81 tak je
podnik ve velkých finančních problémech (10, str. 110).
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Model „IN“ Index důvěryhodnosti (IN05)
Model se používá pro vyhodnocení finančního zdraví českých firem. Vznikl díky
manželům Neumaierových. Stejně jako u Z-skóre se i tento model vyjadřuje rovnici,
která v sobě ukrývá poměrové ukazatele. Každému ukazateli je přiřazena váha, která je
získána váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v odvětví (9, str. 74).
𝐼𝑁01 = 0,13𝑥

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐸𝐵𝐼𝑇

+ 0,04 𝑥 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦 + 3,97 𝑥

𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 0,21 𝑥

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

0,09 𝑥 (𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦+𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦)
Pokud je hodnota větší jak 1,6 znamená to, že podnik tvoří hodnotu. Při získané
hodnotě od 0,9 do 1,6 se říká, že podnik netvoří hodnotu, ani nebankrotuje. Je–li
hodnota nižší než 1,6 tak podnik míří k bankrotu. Nyní se provede výpočet pro model
IN05, který je novější (9, str. 74).

2.13 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná
Má-li podnik pouze jedno základní podnikatelské zaměření, vychází se z tohoto
předpokladu. Pokud má podnik více podnikatelských zaměření, musí by být oceňován
jako souhrn podnikatelských jednotek, kde by každá jednotka byla oceňována zvlášť.
Podnik se základním podnikatelským zaměřením by měl disponovat aktivy (včetně
přiměřených kapacitních rezerv) v určité velikosti a struktuře. Aktiva provozně nutná
jsou ta, bez kterých nelze podnikat. Ostatní zbylá aktiva jsou provozně nenutná.
Oceňovaný podnik by se měl skoro u každé metody ocenění rozdělovat na provozně
nutná a nenutná aktiva. Následně by se měly vyřadit ty náklady a výnosy, které jsou
nějakým způsobem spjaty s provozně nenutnými aktivy.
Důvodem pro toto rozčlenění aktiv je:
•

nevyužívání části majetku a tím nezískání žádných příjmů,

•

vyčlenění aktiv nesouvisející s provozem z důvodu rozdílnosti rizik od rizik
hlavního provozu podniku,

•

pro každý z těchto dvou rozdělení se použije jiná metoda ocenění z důvodu
jiného zorného úhlu (4, str. 118).
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2.13.1.1 Provozně nenutná aktiva
Mezi nejčastější provozně nenutná aktiva patří krátkodobý finanční majetek,
dlouhodobý finanční majetek a ostatní provozně nepotřebná aktiva (bezúčelné
nemovitosti, pohledávky nesouvisející s hlavní činností podniku, provozně málo
využitelný majetek, nadbytečné množství majetku (4, str. 122).
2.13.1.2 Provozně nutný investovaný kapitál
Veličina použitá pro pojem provozně nutný investovaný kapitál se získá díky hodnotě
kapitálu investovaného do provozně nutných aktiv z minulých let. Tato veličina patří
mezi nedůležitější východiska pro propočty při oceňování podniku. Z účetní rozvahy
vychází propočet provozně nutného investovaného kapitálu, která je bilanční sumou
ve dvou směrech.
Jedním směrem jsou upravená aktiva, která vyřazují položky provozně nenutné.
Druhým směrem jsou oběžná aktiva, která jsou snížena o nevyčíslitelné závazky
(úroky). Provozně nutný investovaný kapitál je součtem provozně nutného
dlouhodobého majetku a provozně nutného pracovního kapitálu (4, str. 123).
2.13.1.3 Korigovaný provozní výsledek hospodaření
Z výsledku hospodaření je nutné vyloučit ty náklady a výnosy, které jsou spojeny
s aktivy, které nesouvisí s předmětem činnosti podniku. Nejvhodnější pro tuto úpravu je
použití provozního výsledku hospodaření. Lze použít i výsledek hospodaření za účetní
období, ten však obsahuje i položky mimořádných nákladů a výnosů.
Mezi vyloučené položky z provozního výsledku hospodaření jsou tržby
a zůstatková cena dlouhodobého majetku a materiálu a odpisy budov a zařízení, které
neslouží pro hlavní činnost podnikání.
Pokud se použije pouze provozní výsledek hospodaření je potřeba zde zahrnout
některé položky z finančního výsledku hospodaření. Mezi tyto položky patří například
výnosy z cenných papírů ponechané v provozně nutném majetku a finanční náklady
související s běžným provozem a provozně nutným majetkem. Takto upravený výsledek
hospodaření se nazývá korigovaný provozní výsledek hospodaření (4, str. 123).
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2.14 Analýza a prognóza generátorů hodnoty
Generátory hodnoty představují soubor několika základních podnikohospodářských
veličin. Souhrn těchto veličin určuje hodnotu podniku.
Mezi základní generátory podniku patří:
•

tržby a jejich růst,

•

marže provozního zisku,

•

investice do pracovního kapitálu,

•

investice do dlouhodobého provozně nutného majetku,

•

diskontní míra

•

způsob financování

•

doba generování pozitivního peněžního toku.

Důvodem použití generátorů podniku je ten, že se zabývají veličinami ovlivňující
hodnotu podniku. Získá se také lepší pohled do minulosti podniku, neboť získáme
jasnou odpověď na to, zda podnik hodnotu tvoří či ne. Další důvod je ten, že finanční
plán rozvede tyto generátory pro posouzení reálnosti (4, str. 126).
2.14.1.1 Tržby
Díky strategické analýze bychom měli mít k dispozici prognózy budoucích tržeb, které
nemusí být definitivní. Může být dále korigována kapacitními možnostmi podniku
(4, str. 126).
2.14.1.2 Provozní zisková marže
Ziskovou marži, která je významná pro výsledek ocenění, lze vyjádřit poměrem:
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =

𝐾𝑜𝑟𝑖𝑔𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑉𝐻 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

Takto získané provozní zisky se následně použijí jako východisko pro výpočet
volných peněžních toků, ekonomické přidané hodnoty a jiných výnosových veličin.
Jedná se o druhou klíčovou generující hodnotu, u které je potřeba dávat velký pozor
na její prognózu. Nejvhodnější je zpracování dvou nezávislých prognóz ziskových
marží, které lze mezi sebou sladit (4, str. 127).
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2.14.1.3 Pracovní kapitál
Tento provozní kapitál se liší od provozního kapitálu z finanční analýzy tím, že je
upraven pro potřeby plánování a oceňování. Mezi dvě úpravy provozního kapitálu
z finanční analýzy patří odečtení od oběžných aktiv neúročený cizí kapitál, jehož
kritériem je schopnost explicitně stanovit náklady na tento kapitál.
Výpočet upraveného pracovního kapitálu je:
Krátkodobý finanční majetek
+

Zásoby

+

Pohledávky

-

Neúročené závazky

+

Ostatní aktiva

-

Ostatní pasiva

=

Pracovní kapitál
Druhou úpravou je započtení všech uvedených veličin pouze v provozně nutném

rozsahu. Do krátkodobého finančního majetku se dají pouze takové prostředky, které
jsou potřebné pro snadný chod podniku. U provozně nutného krátkodobého finančního
majetku se pracuje s absolutními hodnotami, které jsou zjištěny odhadem nebo
dopočtem ze stanovených limitů likvidity. Povahu a složení je nutné zjistit pro položky
časového hodnocení. Při ocenění podniku se volí první nebo druhý způsob, neboť
položky časového hodnocení nejsou reálnými peněžními toky, a tudíž by neměly
hodnotu podniku ovlivnit (10, str. 35).
2.14.1.4 Investice do dlouhodobého majetku
I v této kapitole se jedná o investice, které jsou provozně nutné, v tomto případě
investice provozně nutné u dlouhodobého majetku. Tato část generátorů hodnoty je
nejobtížnější, neboť investice se nechovají plynulým způsobem a těžce se používá
extrapolace (postup pro stanovení nebo odhadnutí hodnoty) a jsou nezbytnou
podmínkou pro životnost podniku. Východiskem problémů je analýza minulosti
především u větších podniků s velkým počtem investičního majetku. Analýzu minulosti
je potřeba doplnit o míru využití kapacit, aby nevyšly zkreslené představy o investicích.
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Mezi přístupy k plánování investiční náročnosti patří:
•

globální přístup,

•

přístup podle hlavních položek,

•

přístup založený na odpisech.

Pro dlouhodobou životnost podniku je důležité schopnost vydělat na investice, které
jsou nutné pro její přežití (4, str. 136).

2.14.2 Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty
Pro první odhad hodnoty podniku, který je založen na peněžních tocích, lze využít právě
zmíněné generátory hodnoty. Podmínkou je, že musí být zdůvodněny finanční analýzou.
Vzorec pro vyjádření volných peněžních toků je dán vztahem (4, str. 147):
𝐹𝐶𝐹𝑡 = 𝑋𝑡−1 × (1 + 𝑔) × 𝑟𝑍𝑃𝑥 × (1 − 𝑑) − 𝑋𝑡−1 × 𝑔 × (𝑘𝑊𝐶 + 𝑘𝐷𝑀𝑛 ),
kde:
FCF

korigovaný provozní zisk po dani

X

velikost tržeb za zboží a vlastní výrobky,

g

tempo růstu tržeb,

rZPx

provozní zisková marže propočtená z korigovaného výsledku hospodaření,

d

sazba daně z korigovaného výsledku hospodaření,

k WC

koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu,

k DMn koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku,
t

rok.

Pro odhad výnosové hodnoty podniku jako celku je dán vzorec (4, str. 147):
𝐻𝑏 =

𝑋𝑡−1 × (1 + 𝑔) × 𝑟𝑍𝑃𝑥 × (1 − 𝑑) − 𝑋𝑡−1 × 𝑔 × (𝑘𝑊𝐶 + 𝑘𝐷𝑀𝑛 )
𝑖𝑘 − 𝑔

2.14.3 Sestavení finančního plánu
Pro případ oceňování podniku výnosovou metodou je zde potřebné sestavit finanční
plán, který se skládá z výkazu zisku a ztrát, rozvahy, výkazu peněžních toků. Součástí
podnikového plánu je finanční plán. Oceňovatel by měl vycházet z podkladů
oceňovaného podniku, ale měl by si dát pozor na přebírání plánů od managementu
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u provádění tržního nebo majetkového ocenění. Důvodem je, že práce by měla být
hodnocena samotným oceňovatelem nikoli na základě plánů.
V kapitole prognóza generátorů hodnoty byly určeny:
•

tržby z prodeje hlavní,

•

ziskovou marži a provozní zisk,

•

plánovanou výši zásob, pohledávek a závazků,

•

prognózu investic do dlouhodobého majetku.

Tyto položky tvoří kostru finančního plánu. Pro kompletní výkaz zisku a ztrát,
rozvahu a výkaz peněžních toků je třeba tyto údaje doplnit o plán financování,
plánované hodnoty méně významných položek, položky nesouvisející s hlavní činností
podniku a předpokládané dividendy nebo podíly na zisku vlastníků. Následně je potřeba
doplnit formální dopočty všech položek potřebné pro sestavení kompletní finanční
výkazy (4, str. 149).
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3

HODNOCENÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI

V této části budou postupně aplikovány teoretické znalosti získané z teoretické části
diplomové práce. Nejprve bude představena společnost Samohýl group, a. s. a poté
bude následovat strategická a finanční analýza společnosti.

3.1

Základní informace o společnosti

Firma Samohýl group, a. s. byla založena v roce 1991 jako společnosti s ručením
omezeným. V roce 1999 se SAMOHÝL, s.r.o. úspěšně transformovala na akciovou
společnost. V roce 2015 měla společnost SAMOHÝL, a. s. obrat 953 milionů Kč
a zaměstnávala téměř 500 osob – přesto je stále 100% českou firmou. Specializovanou
distribuci produktů pro veterinární lékaře postupně společnost SAMOHÝL rozšířila
také o krmiva a chovatelské potřeby. Kromě distribuce se firma věnuje i rozvoji
maloobchodní sítě prodejen Zvěrokruh, kterou vlastní. Tuto maloobchodní síť získala
v roce 2010. První prodejna Zvěrokruh vznikla již v roce 2001 ve Žďáře nad Sázavou.
Od té doby se rozrostla o další desítky prodejen rozmístěných po celé České republice.
Základním kapitálem společnosti byl 100 000 000 Kč, který byl ze 100 % splacen.
Společnost zaměstnává okolo 530 zaměstnanců. V roce 2017 došlo ke změně názvu
společnosti, a to Samohýl group, a. s. (1).

3.1.1 Organizační struktura společnosti
Tato společnosti má 1 majitele, a to Ing. Petra Samohýla, který je zakladatelem
společnosti a také statutárním orgánem. Majitel rozhoduje o všech věcech společnosti,
je osobou, která má konečné slovo při rozhodování. Pod ním je v organizační struktuře
generální ředitel, který má na starosti správný chod společnosti, jeho prosperitu,
marketing, akční složky zaměstnanců aj. Pod generálním ředitelem jsou jednotliví
ředitelé přidělených úseků. Například ředitel maloobchodní sítě Zvěrokruh má
na starosti náležitosti týkající se rozhodování marketingu, prodejního sortimentu včetně
výběru dodavatele, samozřejmě se souhlasem majitele a generálního ředitele. Dále má
na starosti centrální zásobování jak prodejen, tak i smluvních veterinářů a dále kontrolní
oddělení, která kontroluje všechny prodejny osobně i ze společnosti (12).
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Obrázek 2: Organizační struktura společnosti
(Zdroj: 13)

3.1.2 Hlavní činnosti společnosti dle klasifikace CZ – NACE
Hlavní činnosti společnosti s největším procentuálním zastoupením dle klasifikace
CZ-NACE jsou zobrazeny v následující tabulce.
Tabulka 3: Hlavní činnosti společnosti Samohýl group, a. s.
(Zdroj: 13)

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických
přípravků

10%

461

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

15%

46230 Velkoobchod s živými zvířaty

10%

46460 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky

20%

52100 Skladování

10%

Prvořadou činností společnosti je velkoobchod s farmaceutickými výrobky včetně jejich
výroby. Je též největším dodavatelem těchto výrobků. Mezi další činnosti patří též
skladování, kde společnost skladuje nejen zboží vlastní a zboží svých dodavatelů ale též
skladuje zboží pro veterináře (13).
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3.2

Strategická analýza

Strategická analýza je považována za jednu z nejdůležitějších fází oceňování podniku.
Nejprve bude zpracovaná Analýza obecného okolí (SLEPT), Analýza oborového okolí,
Analýza interních faktorů a SWOT analýza.

3.2.1 Analýza obecného okolí (SLEPT analýza)
Analýza SLEPT se věnuje zejména otázkám, jak se prostředí společnosti bude či může
do budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí lze předpokládat. Zakládá se na zkoumání
sociálních,

legislativních,

ekonomických,

ale

i

ekologických,

politických

a technologických faktorech. Nezbytností je monitorovat změny a včasně na ně
reagovat.
3.2.1.1 Sociální faktory
Počet obyvatel České republiky k 30. 6. 2017, kteří tvoří největší procento zákazníků
společnosti, byl 10 588 063 (14).
Společnost sídlí v Libereckém kraji. Jak bylo zmíněno výše, tak společnost
provozuje vlastní síť prodejen s chovatelskými potřebami. Tyto prodejny jsou
rozmístěné po celé České republice. V regionu Semilska, patří společnost k největším
zaměstnavatelům. Společnost zaměstnává různé věkové kategorie lidí. Zákazníci
společnosti jsou nakupující v prodejnách s chovatelskými potřebami (všech věkových
kategorií), ale také veterinární lékaři, veterinární kliniky a další distributoři.
Počet obyvatel Libereckého kraje k 30. 6. 2017 byl 440 940. Z toho ekonomicky
aktivních je okolo 212 610 obyvatel. V kraji je sice dostatečné množství odborných
učilišť a středních odborných škol, které by měly do budoucna zajistit kvalifikovanou
pracovní sílu, jak do skladu, tak například přímo na prodejnu. I zde se ale školy potýkají
s demografickými problémy a snižujícím se zájmem o výuční obory a technicky
zaměřené vzdělání.
Obecná míra nezaměstnanosti k 30. 6. 2017 dosáhla 4,06 %. Uchazečů
o zaměstnání je 1,67 %. Nyní společnost nabízí práci jak ve svých prodejnách, tak
i do skladu společnosti (15).
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3.2.1.2 Legislativní faktory
Legislativa České republiky nikdy nebyla pro činnost společnosti výrazným
problémem. Jedinou výraznou změnou bylo v poslední době zavedení nového
občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ), který je platný od 1. 1. 2014. V potaz
je nutno také brát nařízení a normy Evropské unie. Pro podnik to znamená větší
administrativní náklady vzhledem k monitoringu a dodržování těchto zákonů. Velmi
důležitým zákonem pro společnost Samohýl group, a. s. je zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce. Dalšími zákony ovlivňujícími společnost jsou: zákon o dani z příjmů,
zákon o DPH, zákon „OCE“.
3.2.1.3 Ekonomické faktory
Ekonomické faktory jsou ty možná nejdůležitější, které ovlivňují činnost, a především
budoucnost podniku. Jakákoli změna ekonomiky může negativně ovlivnit působení
společnosti. Mezi důležité ukazatele patří hrubý domácí produkt (HDP), vývoj inflace,
míra nezaměstnanosti, úrokové sazby.
Průměrná hrubá mzda v ČR za rok 2017 je 29 504 Kč. V tomto čtvrtletí průměrná
mzda vzrostla nejvýše a to na 7,6 %. Prognóza minimální mzdy představuje rostoucí
vývoj. Lze tedy předpokládat, že průměrná mzda se bude nadále zvyšovat (16).
Průměrná roční míra inflace v prosinci roku 2017 byla 2,4 %. O listopadu roku
2017 do prosince klesla o 0,1 % oproti měsíci říjen. Tento vývoj byl především
ovlivněn výrazným zpomalením cenového růstu v oblasti potravin a nealkoholických
nápojů. Prognóza na rok 2018 je dle ČNB pokles průměrné roční míry inflace na
hodnotu 2,2 %. Avšak interval spolehlivosti pro dosažení této hodnoty je pouze 30%.
Prognóza měnově–politické inflace za rok 2018 je taktéž pokles na hodnotu 2,1 %.
Inflace by měla klesat i v roce 2019 (17).
Míra nezaměstnanosti v ČR v roce 2017 je 3,5 %. Oproti roku 2016 klesla míra
nezaměstnanosti o 2 %. Počet volných míst však oproti roku 2016 vzrostl a to o 81 500
míst (15).
HDP pro rok 2017 byl 5049,9 mld. Kč, meziroční nárůst reálného HDP byl 4,5% ().
HDP tedy vzrostl oproti roku 2016 a to výrazně o 2,1 %. Prognóza HDP na rok 2019 dle
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ČNB je pokles o 1,1 % s 30% intervalem spolehlivosti. V dalších letech by měl hrubý
domácí produkt stále klesat (18).
Česká národní banka od roku 2015 úrokové sazby téměř neměnila. Změna nastala
až ve 4 čtvrtletí roku 2017, kdy dvoutýdenní repo sazbu zvýšila o 25 bazických bodů
na 0,50 % a lombardní sazbu o 50 bazických bodů na 1 %. Diskontní sazba se neměnila,
zůstala na úrovni 0,05 %. Prognóza dle České národní banky je taková, že by měly
úrokové sazby 3M PRIBOR v dalších letech růst a to výrazně (16).
Společnost má v současnosti 4 úvěry z niž je jeden dlouhodobý a ostatní
krátkodobé. Všechny tyto úvěry řádně splácí. K 30. 6. 2017 dosáhla tržeb z prodeje
zboží ve výši 1 033 milionů korun a v současném roce otevřela 1 novou prodejnu.
Nemá žádné organizační složky v zahraničí, tudíž neplatí žádná cla a daňová zatížení.
Firma má bankovní účet u Komerční banky. Společnost je plátcem DPH a prodává
výrobky se základní i sníženou 15% sazbou DPH (19).
3.2.1.4 Politické faktory
Politická situace v České republice ovlivňuje veškeré firmy. Mezi velice důležité
politické faktory patří stabilita vlády, země, zadluženost veřejného sektoru i podpora
obchodu. V současné době dochází k neustálým změnám názorů našich politických
stran a není sestavená vláda. Předčasné volby vždy zvyšují riziko náhlé změny zákonů.
Je tedy nezbytné toto okolí monitorovat a případně se včas připravit na nastávající
změny v zákonech. (doplnit novinky)
3.2.1.5 Technologické faktory
Technologický pokrok a moderní technologie se v současné době velmi rychle rozvíjejí
a každý rok chodí na trh stále modernější, kvalitnější stroje a zařízení. Každá
ze společností by měla jít s dnešní trochu hektickou dobou. Měla by sledovat současné
trendy, sledovat změny v odvětví a snažit se jím přizpůsobit. Podmínkou pro správné
fungování společnosti je mimo jiné také vývoj softwaru přímo na míru společnosti,
velmi dobrý marketing aj. V současné době je nemožné založit a vést firmu bez
výpočetní techniky. Finanční podporou pro firmy může být i možnost získat dotace
z EU (Evropské Unie) nebo ze státního rozpočtu. V současné době i společnost
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Samohýl group, a. s. přechází ze staršího typu softwaru Navision na novější typ
Microsoft Dynamics NAV.

3.2.2 Analýza oborového okolí – Porterův model konkurenčních sil
Nyní se zaměříme na Porterův pěti-faktorový model, který patří k základním
a nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího
strategického řízení. Postupně budou zpracovány jednotlivé složky tohoto modelu.
3.2.2.1 Hrozba nových vstupů
Když vstupují noví konkurenti do odvětví, přinášejí s sebou dodatečné kapacity a plány
na získání konkurenční tržní pozice, které jsou často podporovány finančními zdroji
a schopnostmi výkonných manažerů. Hrozba vstupu konkurentů na trh je tedy velká.
Společností, které se zaměřují na prodej chovatelských potřeb, je opravdu hodně.
Založení takové firmy nemá v ČR žádné bariéry vstupu.
3.2.2.2 Vyjednávací síla zákazníků
Odběratele (zákazníky) společnosti Samohýl group, a. s. jsou řazeny mezi nejdůležitější
osoby, jelikož bez nich by nemohla fungovat. Společnost je závislá na dobrých
preferencích od svých zákazníků, a proto se snaží maximálně uspokojovat jejich přání.
Často zasílá výhodné nabídky v podobě kupónu nebo navýšení slevy na zákaznické
kartě pro oddané zákazníky přímo na poštovní adresy nebo e-mail. Lze říci, že
společnost si svých zákazníků velice váží a snaží si je udržet příznivou cenou
za vysokou kvalitou.
3.2.2.3 Vyjednávací síla dodavatelů
Společnost má velké množství dodavatelů nejrůznějšího zboží, například krmiv, hraček
pro zvířata, pamlsky, ektoparazitika. Z důvodu takto velkého počtu dodavatelů je jejich
vyjednávající síla malá. Již několikrát společnost z důvodu velkého tlaku dodavatele na
zvýšení cen a tím nevýhodnost prodeje společnosti, doprodala dané zboží a rozvázala
s těmito dodavateli spolupráci. Nalezení nového dodavatele v této oblasti nebyl žádný
problém.
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3.2.2.4 Hrozba nových substitutů
Tato hrozba je určitě na místě. Jako substitut by se na trhu mohly objevit nové
výhodnější značky chovatelských potřeb. Především se to týká krmiva, jejíž druhů je
moc. Společnost pravidelně provádí průzkum trhu, aby měla co nejkvalitnější zboží,
které se na trhu objevuje, tím hrozbu snižuje. Výhodou je také, že nabízí některé
značky, které lze získat pouze v této společnosti. V současné době přešla na dodavatele
chovatelských potřeb značky DUVO, které jsou kvalitní a zároveň cenově dostupné
obyvatelstvu. Tento dodavatel nabízí především psí a kočičí hračky, hřebeny, psí
a kočičí pamlsky.
3.2.2.5 Stávající konkurent
Jedním ze základních předpokladů úspěšného podnikání je znát naši konkurenci.
Možným konkurentem ve velkoobchodu je pro tuto společnost ASKINO velkoobchod
s chovatelskými potřebami, která vznikla již v roce 1998 a také HOBBY ZOO,
Pet Center. Tyto společnosti nabízí zákazníkům rozdílné značky než společnost
Samohýl group, a. s.. Některé stejné chovatelské potřeby jsou u konkurenta
pro zákazníka cenově přijatelnější. Z tohoto důvodu se vytváří tlak na snižování cen,
alespoň na úroveň ceny konkurenta. Na rozdíl od těchto společností, Samohýl group,
a. s. vyrábí vlastní chovatelské výrobky, je výrobce základních veterinárních léčiv.

3.2.3 Analýza interních faktorů – Mc Kinsey 7S
McKinsey 7S je analytická technika používaná pro hodnocení kritických faktorů
libovolné organizace.
3.2.3.1 Strategie
Strategie společnosti je prostá – vytvářet originální výrobky nadstandardní kvality,
prodávat exklusivní značky a vyhovět jakémukoliv přání zákazníka. Od této strategie se
dále odvíjejí další cíle jako například získávání kvalitních a pozitivních referencí
od svých zákazníků. Díky získání kvalitních referencí může společnost naplňovat další
dílčí cíle, jakou jsou zvyšování tržeb, pravidelné inovace i vytváření kvalitního
pracovního prostředí pro své zaměstnance, velké množství nabízeného zboží, odběr
od kvalitních a spolehlivých dodavatelů.
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3.2.3.2 Styl řízení
Společnost má složitou organizační strukturu, kde nejvýše je majitel pod ním ředitel
dále zástupce ředitele a pod ním manažeři, kteří mají pod sebou každý okolo
15 prodejen. Styl řízení je následující: prodejny poslouchají svého manažera,
v důležitých věcech poslouchají zástupce ředitele nebo přímo ředitele. V případě vedení
zaměstnanců manažerem se jedná spíše o demokratický styl řízení. Zaměstnanci můžou
vyslovit svůj vlastní názor a společně s manažerem hledají vhodné řešení. V případě
zástupce ředitele nebo přímo ředitele nebo majitele se jedná o direktivní styl vedení.
Příkladem je nedodržení pravidel, či odvrácení se od zadaného úkolu typu umístění
sortimentu podle plánogramu. Vzhledem k omezeným pravomocem pracovníků je tak
odpovědnost vždy na majitelích nebo manažerů. Zaměstnanec odpovídá za majetkové
škody (manka na prodejně, poškození zboží)
3.2.3.3 Struktura
Jak již bylo řečeno, hlavní a rozhodující slovo má vždy majitel nebo ředitel společnosti.
Úkoly se dále delegují na příslušná oddělení, kde jsou přerozdělovány na jednotlivé
pracovníky nebo v případě úkolů pro prodejny na manažera. Pravomoci ani
odpovědnosti zde nejsou striktně vymezené, a tak většinu problémů, změn a nejasností
řeší buď manažeři nebo ředitel či zástupce ředitele.
3.2.3.4 Skupina
Dobré pracovní vztahy a atmosféra na pracovišti jsou jedním z nejdůležitějších faktorů,
které ovlivňují každodenní fungování a rozhodování. Ve společnosti je různorodá
skupina lidí, tedy nejedná se pouze o mužskou společnost nebo výlučně o ženskou
společnost. Komunikace mezi zaměstnanci je dle mého názoru přátelská, nekonfliktní.
Přijímání nových spolupracovníků má na starosti manažer dané lokality nebo přímo
personální oddělení. Nový spolupracovník musí projít osobním pohovorem, v případě
přijetí musí zvládnout certifikované školení – znalost veškerých chovatelských potřeb
na prodejně, VVLP (ektoparazitika), prodej zvířat. Dle místa působení vykonává svou
práci, tak jak je mu zadána.
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3.2.3.5 Schopnosti
Společnost vyniká a těží zejména ze svých dlouholetých zkušeností a také komplexnosti
nabídky. Bezproblémové dodání, přijatelná cena i atypické požadavky zákazníků jsou
hlavní schopností a know-how, kterou se společnost odlišuje od konkurence. Velkou
práci zde odvádí marketingové oddělení, které dokáže pomocí letáků, nabídek, e-shopu
nalákat zákazníky k nákupu.
3.2.3.6 Systémy
Z hlediska informačních systémů společnost používá v současné době nový software
typu Microsoft Dynamics NAV. Tento software je komplexní, jsou zde systémy
pro

účetní,

marketingové

a

controllingové

oddělení,

centrální

zásobování

a pro jednotlivé prodejny. V současné době, kdy se tento systém využívá již téměř rok,
stále není zkompletovaný a dochází k častým chybám a nedostatkům při užívání. Při
příchodu i odchodu se zaměstnanec zapisuje do elektronického systému. Výplatní pásky
získávají zaměstnanci pomocí interního e-mailu, kde probíhá také komunikace mezi
pracovníky. Společnost má v současné době novodobý a moderní vzhled vlastního
e-shopu, který je propojený i s jednotlivými prodejnami. To znamená, že si zákazník
může objednat zboží buď přímo domů nebo na prodejnu.
3.2.3.7 Sdílené hodnoty
Jak již bylo zmíněno výše, nejlepší vizitkou společnosti je kvalita a spolehlivost. Každý
zaměstnanec tedy dbá na to, aby jeho výsledek práce byl v co možná nejvyšší kvalitě.
A to jak obchodní zástupce při jednání s dodavateli, tak i jako prodávající pracovník při
prodeji. V současné době zaměstnanci jednotlivých prodejen nemají dostatečnou
motivaci, aby vykonávali svoji práci kvalitně a spolehlivě. Příkladem je zrušení
veškerých odměn při vyšším prodeji oproti minulého roku, sledování kamerami
zaměstnanců, sledování jejich soukromých účtů a v případě nějakých příspěvků na
veřejných sítí na jméno firmy jsou za to postihy. Odměny jsou vyplácené pouze pokud
splní obrat celý region prodejen, což je téměř nemožné. Za poslední roky odešlo z této
firmy okolo 20 zaměstnanců různých postavení.

52

3.2.4 Analýza relevantního trhu a tržního podílu
Analýza se zaměřuje na velikost a vývoj trhu, ve kterém společnost působí. Bude
provedena na období 5 let, tedy od roku 2012 do roku 2017. Činnost společnosti spadá
dle CZ–NACE do kategorie 46 – Velkoobchod, kromě motorových vozidel. Dále
do činnosti společnosti patří také skupina 21 – Výroba základních farmaceutických
výrobků a farmaceutických přípravků a skupina 52 – Skladování a vedlejší činnosti
v dopravě. Pro účely diplomové práce je vybraná největší procentuální podílem činnost
společnosti, a to je trh CZ–NACE 46. V následující tabulce jsou uvedeny tržby v tis. Kč
za období 2012 – 2017 trhu i společnosti.
Tabulka 4:Prognóza tržeb společnosti Samohýl group, a. s. za období 2018 – 2021
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20; 23 a 4, str. 95)

Prognóza

Skutečnost

Období

Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Trh CZ–NACE 46
v mil. Kč Tempo růstu
2 240 467
–
2 289 246
2,13 %
2 316 326
1,17 %
2 258 526
–2,56 %
2 314 616
2,42 %
2 297 115
–0,76 %
2 295 969
–0,05 %
2 290 087
–0,26 %
2 271 767
–0,80 %

Tržby společnosti
v mil. Kč Tempo růstu
1 027,06
987,55
–4,00 %
960,71
–2,79 %
982,87
2,25 %
1 035,63
5,09 %
1 046,71
1,07 %
1 074,97
2,70 %
1 081,74
0,63 %
1 082,60
0,08 %

Tržní podíl
společnosti
1,10 %
1,04 %
1,00 %
1,04 %
1,07 %
1,09 %
1,12 %
1,13 %
1,14 %

Pro stanovení prognózy vývoje tržeb bylo potřeba provést analýzu trendů, a to
funkci lineární, exponenciální, logaritmickou a parabolickou. V příloze jsou výsledky
jednotlivých funkcí.
Tato prognóza se provádělo pro celý trh CZ–NACE 46, kde nejlepší funkcí v rámci
jednoduché regrese – časové řady byla exponenciální funkce. Následně byla provedena
jednoduchá regrese – regresor HDP v běžných cenách. Zde jako nejlepší funkce vyšly
dvě, a to opět exponenciální a jako druhá parabolická. Jako nejvíce pravděpodobnou
funkcí se stala parabolická a na jejím základě došlo ke stanovení prognózy. Následně
došlo ke stanovení tržeb Libereckého kraje, ve které společnost působí, a to pomocí
vývoje počtu obyvatel. Vydělením tržeb trhu CZ–NACE počtem obyvatel Libereckého
kraje bylo dosaženo tržeb relevantního trhu regionálního. Díky tempu růstu relevantního
trhu regionálního bylo dosaženo tempu růstu společnosti Samohýl group, a. s. Následně
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se provedl součin tempo růstu s tržbami společnosti minulého roku a výsledkem bylo
získání tržeb následujících. Poté se stanovil ještě tržní podíl společnosti jako poměr
tržeb společnosti a tržeb relevantního trhu regionálního.
Na základě těchto výsledku zobrazených v tabulce č. 2 vychází, že společnost
dosahuje tržby okolo 1 miliardy korun. Prognóza v rámci předmětu činnosti
CZ–NACE 46 od roku 2018 – 2021 značí každoroční mírný pokles tržeb. Prognóza
tržeb společnosti Samohýl group, a. s. značí mírný růst. Tržní podíl společnosti je každý
rok mírně rostoucí, což značí, že společnost si zvyšuje svoji pozici na konkurenčním
trhu.

3.2.5 SWOT analýza
Přehledným výstupem analýz je použita tabulka SWOT analýzy, která stručně vystihuje
silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby, které mohou mít přímý dopad na
podnikatelskou činnost firmy.
SILNÉ STRÁNKY:

SLABÉ STRÁNKY:

-

Marketingové činnosti

-

Konkurence

-

Množství nabízeného zboží

-

Nepůsobnost na zahraničním

-

Zaškolení zaměstnanci

-

Kvalitní dodavatele

-

Nový informační systém

-

Novodobý e-shop

-

Spokojenost zaměstnanců

trhu

PŘÍLEŽITOSTI:

HROZBY:

-

Rozšíření prodejen do více měst

-

Vstup nových konkurentů na trh

-

Rozšíření sortimentu

-

Zvýšení cen dodavatelů

-

Nový demodeling všech

-

Zvýšení daní

prodejen

-

Odchod zaměstnanců

Poptávky na zahraničním trhu

-

Tlak na snižování cen

-

Obrázek 3: SWOT analýza
(Zdroj: Vlastní zpracování dle kapitoly 3.2)
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3.3

Finanční analýza

Finanční analýza patří mezi další důležitou část pro stanovení hodnoty podniku. Tato
část diplomové práce se zabývá zhodnocením absolutních, poměrových, rozdílových
a soustav ukazatelů pro zjištění finančního zdraví a perspektivy společnosti. Použité
vstupní údaje vycházejí z výročních zpráv a účetních uzávěrek společnosti
Samohýl group, a. s. za období 2013 – 2017. Účetní období společnosti je 1. 7. – 30. 6.,
tedy finanční analýza je provedena do konce června 2017.

3.3.1 Analýza absolutních dat rozvahy
Tato analýza zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. Horizontální analýza zahrnuje
absolutní a relativní změny rozvahových položek. Vertikální analýza představuje jejich
procentuální podíl.
3.3.1.1 Horizontální analýza aktiv
Tabulka 5: Horizontální analýza aktiv za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Položky
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v %
AKTIVA CELKEM
-26 987
-6,15 -3 048
-0,74 13 178
3,22
Dlouhodobý majetek
8 041
5,58 2 370
1,56 4 099
2,65
Dlouhodobý nehmotný majetek
7 213 212,08 -2 309 -21,75
698
8,40
Dlouhodobý hmotný majetek
828
0,59 4 679
3,30 3 401
2,33
Oběžná aktiva
-35 277 -12,17 -5 402
-2,12 7 848
3,15
Zásoby
-8 163
-4,53 -11 632
-6,76 2 567
1,60
Dlouhodobé pohledávky
-964 -65,85
-200 -40,00
-200 -66,67
Krátkodobé pohledávky
-24 678 -23,99
7 649
9,78 3 610
4,21
Krátkodobý finanční majetek
-1 472 -28,49 -1 219 -33,00
1 871
75,60
Časové rozlišení
249
5,02
-16
-0,31 1 231
23,70

2016/2017
v tis. Kč v %
9 610
2,28
16 114 10,16
3 682 40,90
12 432
8,31
-5 164
-2,01
-10 623
-6,51
-100 -100,00
6 137
6,86
-578 -13,30
-1 340 -20,85

Jak lze vidět z tabulky č. 3, tak celková aktiva klesala v roce 2014 a v roce 2015
oproti jejich předchozím rokům. Tento pokles aktiv byl způsoben poklesem oběžných
aktiv a v roce 2015 i kvůli nižším hodnotám dlouhodobého nehmotného majetku.
Změna celkových aktiv 2015 – 2016 a 2016 – 2017 představuje rostoucí vývoj. Tato
změna je způsobena navýšením oběžných aktiv. Největší nárůst za období 2013 – 2017
byl v roce 2014, a to u dlouhodobého nehmotného majetku o 212,08 %. V tomto roce
společnost investovala do tehdejšího softwaru pro jeho zdokonalení a zrychlení. Druhý
největší nárůst byl zaznamenán v roce 2017, a to taktéž u dlouhodobého nehmotného
majetku o 40,90 %.
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V roce 2017 společnost koupila nový software Navision, který má zlepšit
organizaci ve společnosti. V roce 2017 však byl zaznamenán i největší pokles oproti
předchozímu roku, a to u dlouhodobých pohledávek (–100 %). Položka dlouhodobé
pohledávky jsou každý rok ve velkých minusových hodnotách, což znamená, že
společnosti každým rokem dluží odběratelé. Odběrateli jsou ve společnosti většinou
samotné maloobchody společnosti, které mají uložené zboží na prodejně.
3.3.1.2 Horizontální analýza pasiv
Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Položky
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v %
PASIVA CELKEM
-26 987
-6,15 -3 048
-0,74 13 178
3,22 9 610
2,28
Vlastní kapitál
16 070 12,58 7 670
5,33 3 994
2,64 8 311
5,34
Základní kapitál
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Fondy ze zisku
143
8,24 -1 878 -100,00
0
0,00
0
0,00
Výsledek hospodaření z minulých let
2 714 11,70 16 949 65,44 7 669 17,90 3 994
7,91
Cizí zdroje
-43 127 -13,88 -10 438
-3,90 9 096
3,54 1 265
0,48
Rezervy
0
0,00
52
0,00
174 334,62
55 24,34
Dlouhodobé závazky
-3 522 -79,00
183 19,55
85
7,60
-7
-0,58
Krátkodobé závazky
-36 351 -23,45 -17 427 -14,68 9 349
9,23 2 408
2,18
Bankovní úvěry a výpomoci
-3 254
-2,15 6 754
4,56
-512
-0,33 -1 191
-0,77
Časové rozlišení
70 16,59
-280 -56,91
88 41,51
34 11,33

Jak lze vidět z tabulky č. 4, tak celková pasiva v roce 2014 a 2015 klesala. Tento
pokles pasiv byl v roce 2014 způsoben poklesem cizích zdrojů kromě rezerv, které
společnost netvořila. V roce 2015 byl pokles způsoben poklesem fondů ze zisku
a krátkodobých závazků a bankovních úvěrů. Od roku 2016 dochází u celkových pasiv
k růstu oproti předchozím rokům, a to díky navýšení cizích zdrojů a vytváření rezerv.
Největší nárůst za období 2013 – 2017 byl v roce 2016, a to díky tvorbě rezerv.
V tomto roce společnost tvořila rezervu dlouhodobého nehmotného majetku z důvodu
plánu nakoupit nový software v roce 2017.
Společnost každým rokem navyšuje svůj vlastní kapitál, především kladným
výsledkem hospodaření z minulých roků. Změna základního kapitálu je nulová, neboť
společnost si každý rok udržuje základní kapitál na hodnotě 100 000 000 Kč. Naopak
největší pokles vlastního kapitálu za období 2013 – 2017 byl v roce 2015 u položky
fondy ze zisku, kdy společnost rušila tyto fondy a v dalších letech je již nevytvořila.
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3.3.1.3 Vertikální analýza aktiv
Tabulka 7: Vertikální analýza aktiv za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)

Položky
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

Položky
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení

2013

2014

v%
v%
100,00 100,00
32,84 36,95
0,77
2,58
32,07 34,37
2013
v%
66,03
41,08
0,33
23,44
1,18
1,13

2014
v%
61,79
41,79
0,12
18,98
0,90
1,26

2015

2016

2017

v%
100,00
37,80
2,03
35,77

v%
100,00
37,59
2,13
35,46

v%
100,00
40,49
2,94
37,55

2015
v%
60,93
39,26
0,07
20,99
0,61
1,27

2016
v%
60,89
38,64
0,02
21,19
1,03
1,52

2017
v%
58,33
35,32
0,00
22,14
0,87
1,18

Je patrné, že největší zastoupení v aktivech mají oběžná aktiva, a to v celém
období. Oběžná aktiva dosahují hodnoty více jak 50 %, a to díky zásobám
a krátkodobým pohledávkám.

Společnost má spoustu zásob což ne vždy je

pro společnost dobré, avšak předmětem činnosti společnosti je také skladování, je tedy
jasné, že společnost zásoby musí mít. Jak lze také vidět, tak zásoby se každým rokem
snižují, což může být způsobeno každoročními výprodeji, většími objednávkami nebo
očistou skladů.
Společnost má i hodně krátkodobých pohledávek, jejíž počet se od roku 2014
zvyšuje. Příliš velký počet krátkodobých pohledávek může značit neschopnost
odběratelů splácet své závazky, což by pro společnost samozřejmě není přijatelné,
neboť tyto peněžní prostředky by mohla využít jinak, například investováním. Další
vysokou položkou je dlouhodobý hmotný majetek, který se každým rokem navyšuje.
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3.3.1.4 Vertikální analýza pasiv
Tabulka 8: Vertikální analýza pasiv za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)

Položky
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Fondy ze zisku
Výsledek hospodaření z minulých let
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení

2013
v%
100,00
29,11
22,78
0,40
5,28
70,79
0,00
1,02
35,32
34,46
0,10

2014
2015
2016 2017
v%
v%
v%
v%
100,00 100,00 100,00 100,00
34,92 37,06 36,85 37,95
24,28 24,46 23,69 23,17
0,46
0,00
0,00
0,00
6,29
10,48 11,97 12,63
64,96 62,89 63,08 61,97
0,00
0,01
0,05
0,07
0,23
0,27
0,29
0,28
28,81 24,76 26,21 26,18
35,92 37,84 36,54 35,45
0,12
0,05
0,07
0,08

V případě položek pasiv, je vidět, že největší položkou jsou zde především cizí
zdroje. Lze říci, že jejich výše se každým rokem snižuje, a naopak vlastní kapitál se
každým rokem zvyšuje. Společnost má několik bankovních úvěrů, které řádně splácí,
což dokládá i položka bankovní úvěry a výpomoci. Další vysokou položkou jsou
krátkodobé závazky, které jsou v porovnání se základním kapitálem téměř srovnatelné.
O roku 2014 do konce roku 2015 krátkodobé závazky klesaly a od roku 2016 se drží
na hodnotě okolo 26 %.

3.3.2 Analýza absolutních dat výkazu zisku a ztrát
Stejně jako u kapitoly 3.3.1 tak i tato analýza za zahrnuje horizontální a vertikální
analýzu. Horizontální analýza zahrnuje absolutní a relativní změny položek výkazu
zisku a ztrát. Vertikální analýza představuje jejich procentuální podíl.
3.3.2.1 Horizontální analýza nákladů
Tabulka 9: Horizontální analýza nákladů za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)
2013/2014
2014/2015
2015/2016
v tis. Kč v % v tis. Kč
v%
v tis. Kč v %
Náklady vynaložené na prodané zboží -26 941 -3,69 -6 479
-0,90
29 898
3,97
Výkonová spotřeba
-1 580 -1,49 -4 739
-4,68
2 308
2,23
Spotřeba materiálu a energie
-4 157 -14,28 -2 557
-9,63
-528
-2,03
Služby
-10 982 -7,22 -77 468 -103,80 2 836
3,66
Položky
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2016/2017
v tis. Kč v %
29 457
3,76
10 946
9,57
2 656
9,26
8 290
9,67

Položky
Osobní náklady
Mzdové náklady
Náklady na SP a ZP
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy DHM a DNM
ZC prodaného DM a mat
ZC cena prodaného DM
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a OP
Ostatní provozní náklady
Nákladové úroky
Ostatní finanční náklady
Mimořádné náklady
CELKOVÉ NÁKLADY

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
v tis. Kč
v%
v tis. Kč
v%
v tis. Kč v %
v tis. Kč v %
-33 065 -27,20 -5 973
-5,17
7 126
5,81
7 922
6,06
-32 415 -36,82
-4 758
-5,71
4 535
5,16
5 250
5,64
-795
-2,67
-1 447
-5,12
1 453
4,89
1 698
5,40
145
3,82
232
5,76
1 138
22,02
974
15,86
259
17,28
873
36,80
-1 412 -147,08
4
0,41
1 814
14,27
3 589
22,02 -1 974 -13,78 -1 216
-9,28
-72
-9,54
-134
-21,58
-68
-12,30
-329 -146,88
-240
-212,39
-49
-76,56
289
81,87
-353
x
168
26,17
-85
-15,26
-357
-178,50
24
10,71
348
47,93
-1 634 179,96 1 082 621,84
-118 -210,71
-548
-0,85
-6 557 -11,37
7 250
11,17 17 031 20,79
-429
-12,90
-215
-6,91
-189
-6,47
102
3,37
475
7,13
774
10,41
-992
-15,39
-210
-3,37
-172
-324,53
-52
x
0
0,00
-1
x
-108 187 -8,01 -106 679 -8,58
52 395
4,04
82 127
5,96

V horizontální analýze nákladů jsou vypsány veškeré náklady společnosti. Jak lze
vidět, tak každý rok se celkové náklady zvyšují. Což je způsobeno především rozšíření
prodejen po České republice. Následně budou zhodnoceny jednotlivé náklady
společnosti. Z horizontální analýzy nákladů je patrné, že největší nárůst nákladů v roce
2016 oproti roku 2015 byl v položce změna stavu rezerv a opravných položek, kde
náklady vzrostly o 621 % z důvodu vytváření rezerv pro budoucí vysoké náklady
spojené s nákupem nového softwaru. Tato položka nákladů se zvyšovala již od roku
2013, pouze v roce 2017 došlo k výraznému poklesu. Dalším velkým nárůstem nákladů
byla zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku o 81,87 %, a to prodejem
majetku. V tomto roce však došlo i k velkým poklesům nákladů, a to u položek prodaný
materiál (-178,50) což bylo způsobeno vyskladněním skladů pomocí výprodejů
a velkým prodejem vlastního zboží. Další pokles nákladů byl zaznamenán u položky
daně a poplatky. V roce 2015 došlo k výraznému poklesu nákladů u poskytování služeb.
V roce 2017 oproti roku 2016 stouply náklady nejvíce u ostatních provozních
nákladů, a to o 20,79 %, což je způsobené změnou odběru zvířat a jejich oceňování,
většími náklady na kontrolní činnosti a většího počtu reklamací. Dalšími vysokými
náklady jsou sociální náklady z důvodu zvyšování počtu stravenek na zaměstnance
a také větším počtem pracovní neschopnosti. V tomto roce došlo také ke zvýšení
výkonové spotřeby o 9,57 %. Toto zvýšení mělo za následek vyšší prodej vlastního
zboží a také změny vzhledu několika prodejen, změna loga, změna zákaznických karet,
vydávání lukrativnějších magazínů. Naopak k největší poklesy nákladů byly u položek
zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a změnu stavu rezerv a opravných
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položek, což bylo způsobené použitím rezervy na nákup nového softwaru
a opravných položek k zásobám, které jsou tvořené bez–obratovými zásoby.
3.3.2.2Horizontální analýza výnosů
Tabulka 10: Horizontální analýza výnosů za období 2013-2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)
Položky
Tržby pro prodej zboží
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Aktivace
Tržby z prodeje DM a materiálu
Tržby z prodeje DM
Tržby z prodeje materiálu
Ostatní provozní výnosy
Výnosové úroky
Ostatní finanční výnosy
CELKOVÉ VÝNOSY

2013/2014
v tis. Kč
v%
-47 082
-4,85
7 579
43,95
8 571
55,56
-992
-54,51
556
40,38
509
58,91
47
9,16
-3 873
-5,05
-11
-9,91
-340
-18,09
-35 036
-3,23

2014/2015
v tis. Kč
v%
-19 056
-2,00
-7 787
-82,32
-7 736
-100,60
-51
-2,88
-662
-92,59
-573
-196,91
-89
-20,99
-2 306
-3,10
-26
-30,59
-174
-10,20
-38 460
-3,67

2015/2016
v tis. Kč
v%
23 112
2,37
-954
-11,22
-861
-12,61
-93
-5,55
38
5,05
288
49,74
-250
-143,68
14 199
16,02
-55
-183,33
2 647
60,81
38 071
3,51

2016/2017
v tis. Kč
v%
48 687
4,76
4 071
32,37
4 058
37,27
13
0,77
14
1,83
-61
-11,78
75
30,12
17 272
16,31
-17
-130,77
236
5,14
74 348
6,41

Největší výkyvy výnosů byly zaznamenány především u položky výnosové úroky,
kde každým rokem dochází k vyššímu poklesu, kromě roku 2017, kde došlo k mírnému
nárůstu. Společnost od roku 2013 dosahuje čím dál vyšších tržeb za prodané zboží.
V roce 2015 měly tržby z prodeje dlouhodobého majetku největší výkyvy,
a to –196,91 % v penězích –573 tisíc korun českých, což bylo způsobeno prodejem
majetku společnosti a ukončení několika maloobchodních prodejen. I v položce tržby za
prodej vlastních výrobků a služeb došlo k výkyvu. V roce 2015 společnost dosáhla
oproti roku 2014 nižších tržeb o –100,60 %. Důvodem bylo neprodejnost společností
vyrobeného zboží. Problémem byla vysoká cena těchto výrobků. V dalších letech se
tento propad již tolik neprohluboval, a dokonce v roce 2017 firma dosáhla zvýšení tržeb
oproti roku 2016 o 32,27 %.
3.3.2.3Vertikální analýza nákladů
Tabulka 11: Vertikální analýza nákladů za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)

Položky
Náklady vynaložené na prodané zboží
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Náklady na SP a ZP

2013
v%
51,86
7,37
2,28
11,18
10,60
8,26
2,09
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2014
v%
54,02
7,84
2,16
11,26
9,00
6,52
2,20

2015
v%
58,13
8,13
2,13
6,00
9,29
6,70
2,27

2016
v%
58,09
7,98
2,01
5,98
9,47
6,78
2,29

2017
v%
56,76
8,30
2,08
6,22
9,48
6,75
2,28

Položky
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy DHM a DNM
ZC prodaného DM a mat
ZC cena prodaného DM
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a OP
Ostatní provozní náklady
Nákladové úroky
Ostatní finanční náklady
Mimořádné náklady
CELKOVÉ NÁKLADY

2013 2014
2015
2016
2017
v%
v%
v%
v%
v%
0,25
0,28
0,32
0,40
0,45
0,09
0,11
0,19
0,07
0,07
0,75
0,94
1,31
1,11
0,95
0,06
0,06
0,05
0,04
0,02
0,02
0,01
0,01
0,03
0,00
0,03
0,05
0,04
0,02
0,02
0,03
0,05
-0,07
0,01
0,00
4,44
4,75
4,63
5,01
5,94
0,26
0,25
0,25
0,23
0,22
0,42
0,49
0,60
0,50
0,45
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Dle vertikální analýzy je patrné, že největší podíl celkových nákladů ve všech
letech představují náklady vynaložené na prodané zboží, což je odpovídající, protože
společnost se zabývá velkoobchodem. Patří sem především náklady spojené s nákupem
zboží, dopravou, skladováním. Další větší položkou jsou osobní náklady, tedy náklady
na zaměstnance, která představuje okolo 9,5 % z celkových nákladů. Každý rok se tento
podíl zvyšuje z důvodů otevírání dalších prodejen, a tím přijetí dalších zaměstnanců.
Navíc v roce 2017 došlo k velkým změnám personálu manažerů i vedoucích prodejen,
což znamená i vyšší náklady spojené s výběrovým řízením. Dále zde došlo také
ke zvýšení minimální mzdy. Třetí největší položkou nákladů je výkonová spotřeba,
která se oproti roku 2016 zvýšila jak u spotřeby materiálu, tak i u položky služby.
Společnost nabízí větší počet služeb pro veterinární ordinace, proto se také zvyšují
náklady na služby, a také prodává více zboží se svým logem, což zvyšuje náklady
na spotřebu materiálu.
3.3.2.4Vertikální analýza výnosů
Tabulka 12: Horizontální analýza nákladů za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)

Položky
Tržby pro prodej zboží
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Aktivace
Tržby z prodeje DM a materiálu

2013
v%
90,73
0,86
0,61
0,25
0,07
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2014
v%
89,32
1,59
1,42
0,17
0,13

2015
v%
90,79
0,90
0,73
0,17
0,07

2016
v%
89,73
0,78
0,63
0,15
0,07

2017
v%
88,18
1,08
0,94
0,15
0,07

2013
2014
2015
2016
2017
v%
v%
v%
v%
v%
0,03
0,08
0,03
0,05
0,04
0,04
0,05
0,04
0,02
0,02
7,19
7,06
7,10
8,16
9,13
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,20
0,17
0,16
0,40
0,40
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Položky
Tržby z prodeje DM
Tržby z prodeje materiálu
Ostatní provozní výnosy
Výnosové úroky
Ostatní finanční výnosy
CELKOVÉ VÝNOSY

Největší položkou pro celé období jsou tržby za prodej zboží, která dosahuje
každým rokem okolo 90 %. Od roku 2015 dochází u této položky k poklesu, avšak
nejedná se o výrazný pokles. Od roku 2015 dochází k nárůstu položky výkonů díky
tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Společnost od roku 2015 vymýšlí nové
motivy svých výrobků, které dá na trh. Největší nárůst byl v roce 2017, kdy společnost
vydala spoustu nových zimních oblečků a pelíšků. Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku a materiálu se drží na své hodnotě na rozdíl od roku 2014, kdy hodnota vzrostla
na 0,13 %. V tomto roce společnost zvýšila jak tržby z prodeje dlouhodobého majetku,
tak i tržby z prodeje materiálu. Jak lze vidět zvyšují se každým rokem i ostatní provozní
výnosy z důvodu vyúčtování přebytků zboží nebo manko předepsané prodejnám
prováděné minimálně jednou do roka.
Tabulka 13:Přehled nákladů a výnosů za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)

Položky
Provozní výnosy
Provozní náklady
Finanční výnosy
Finanční náklady
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Celkové výnosy
Celkové náklady

2013
v tis. Kč
1 108 471
1 096 712
2 342
9 943
0
225
1 110 813
1 106 880

2014
v tis. Kč
1 065 651
1 036 927
1 991
9 989
0
53
1 067 642
1 046 969

2015
v tis. Kč
1 035 840
1 015 873
1 791
10 548
0
1
1 037 631
1 026 422

2016
v tis. Kč
1 072 235
1 060 083
4 454
9 367
0
1
1 076 689
1 069 451

2017
v tis. Kč
1 140 590
1 123 780
4 602
9 259
0
0
1 145 192
1 133 039

Z této tabulky je patrné, že podnik v každém roce dosahuje zisku, neboť výnosy
převyšují náklady. Největšího zisku společnost získala v roce 2014, kde dosáhla zisku
20 673 000 korun českých. Druhý největší zisk dosáhla společnost v roce 2017, kde se
více zaměřila na prodej pro ně výnosnějšího zboží a přešla na levnějšího ale stejně
kvalitního dodavatele. Tento nový dodavatel nabízí širokou škálu zboží od hraček
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pro všechny typy zvířat po hřebeny, pamlsky. Provozní výsledek hospodaření je kladný.
Největší byl v roce 2014, kde dosahoval hodnoty 28 724 tisíc Kč. V případě finančního
výsledku hospodaření je společnost v záporných hodnotách z důvodu zůstatků úvěrů
a závazků, které společnost nemá ještě splacené. Ale lze říci, že společnost každý rok
snižuje finanční náklady, neboť svoji ztrátu snižuje.

3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů
Jak bylo řečeno v teoretické části, poměrový ukazatele slouží získání obrazu
o finančním stavu podniku. Právě z tohoto důvodu patří mezi nejoblíbenější
a nejpoužívanější analýzu.
3.3.3.1 Ukazatele rentability
V této kapitole budou vypočteny hodnoty rentability vloženého kapitálu, celkových
aktiv, vlastního kapitálu, dlouhodobých zdrojů, tržeb a ukazatel ziskové marže.
V následující tabulce budou vypočteny tyto hodnoty za období 2013 – 2017.
Tabulka 14: Ukazatele rentability společnosti za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)

Ukazatele rentability
ROA – celkových aktiv
ROE – vlastního kapitálu
ROCE – dlouhodobých zdrojů
ROS – tržeb
PMOS – zisková marže

2013
v%
1,76
2,24
5,00
0,75
0,28

2014
v%
5,83
11,17
13,40
2,43
1,63

2015
v%
3,50
5,72
7,72
1,49
0,90

2016
v%
2,33
3,21
5,05
1,00
0,51

2017
v%
3,66
5,68
7,47
1,53
0,90

U ukazatele ROA neboli rentability celkových aktiv společnost dosahuje hodnot
od 2,33 – 5,83 %. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2014, kdy společnost
dosahovala největšího výsledku hospodaření a poměrně malých celkových aktiv.
Pro tento ukazatel je žádoucí dosahovat hodnot kolem 10 %, což lze vidět nedosahuje.
V současné době se ukazatel pohybuje okolo 4 %. Vývoj této hodnoty lze označit za
kolísavý, neboť jeden rok hodnota roste, ale další rok zase klesá.
Podobný vývoj má i ukazatel ROE, rentabilita vlastního kapitálu. Tento ukazatel
však dosahuje téměř dvojnásobných hodnot než ukazatel ROA. Nejnižší hodnota
za sledované období je 2,24 %, která byla dosažena v roce 2014 a to z důvodu
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nejnižšího výsledku hospodaření po dani a nejnižší hodnoty vlastního kapitálu za celé
sledované období. Naopak nejvyšší hodnoty za sledované období bylo dosaženo v roce
2014, a to 11,17 %. V tomto roce společnost dosahovala nejvyššího výsledku
hospodaření a druhého nejnižšího vlastního kapitálu za období. Doporučovanou
hodnotou je okolo 12 %, této hodnoty dosáhla pouze ve zmiňovaném roce 2014.
V současné době dosahuje hodnoty okolo 6 %.
Ukazatel rentabilita dlouhodobých zdrojů dosahuje za období 2013 – 2017
hodnot od 5 % do 13,4 %. Největší hodnoty jako u každé z hodnot rentabilit, bylo
dosaženo v roce 2014. Naopak nejnižší hodnoty dosahuje rok 2013 jako u každé
rentability. Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost dlouhodobého investovaného kapitálu.
Ukazatel je velice důležitý pro investory a akcionáře. Vývoj je stejný jako v předešlých
ukazatelích.
Rentabilita tržeb společnosti dosahuje hodnot od 0,75 % do 2,43 %. Hodnoty
tohoto ukazatele by se měly pohybovat mezi 0,9–3,64 %. Společnost dosahuje
požadovaných hodnot v letech 2014 – 2017. Vývoj ukazatele je od roku 2014 do roku
2016 kolísavý, což je způsobeno snižujícími se tržbami. V roce 2017 došlo k růstu
z hodnoty 1,00 na 1,53, a to díky zvyšujícím se tržbám a výsledku hospodaření.
3.3.3.2 Ukazatele aktivity
Tato kapitola bude zaměřena na obrat celkových aktiv, zásob, dobu obratu zásob,
pohledávek a závazků. Výsledné hodnoty těchto ukazatelů jsou vypočteny v následující
tabulce.
Tabulka 15: Ukazatele aktivity společnosti za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)

Ukazatele aktivity
Obrat celkových aktiv (krát)
Obrat zásob (krát)
Doba obratu zásob (dny)
Doba obratu pohledávek (dny)
Doba obratu závazků (dny)

2013

2014

2015

2016

2017

2,34
5,70
63,20
31,68
46,32

2,40
5,74
62,76
24,99
32,66

2,35
5,98
60,15
29,06
30,63

2,33
6,03
59,74
28,60
32,05

2,40
6,79
53,00
29,40
25,81

Obrat celkových aktiv se za období 2013 – 2017 pohybuje v rozmezí
2,33–2,40. Jak je vidět, tak se ve všech letech pohybuje poměrné ve stejných hodnotách.
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Hodnota tohoto ukazatele by měla být co největší. Minimální hodnoty by měla
dosahovat 1, což společnost v každém roce splnila.
Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát je každá položka zásob prodána a opět
naskladněna za rok. Z tabulky je patrné, že dochází každoročně k růstu tohoto
ukazatele. To značí správné hospodaření se zásobami společnosti, neboť zásoby se
pohybují a neleží ve skladu.
Doba obratu zásob ve sledovaném období dosahuje rozmezí hodnot 53–63 dní.
Tento ukazatel by se měl v jednotlivých letech snižovat. Z tabulky je jasné, že
společnost efektivně přeměňuje vstupy za výstupy, neboť hodnota tohoto ukazatele se
každým rokem snižuje. V roce 2017 hodnota klesla výrazně oproti předešlým rokům,
a to na hodnotu 53 dnů.
Ukazatel doby obratu pohledávek udává, kolik dní musí podnik čekat
na zaplacení svých pohledávek. Z grafu vychází, že společnost musí čekat na zaplacení
svých pohledávek měsíc, což je dobrý výsledek. Hodnota se v každém roce drží okolo
30 dnů, kromě roku 2014, kdy byla dosažena nejnižší hodnota a to 25 dnů.
Doba obratu závazků představuje počet dní od nákupu společnosti po zaplacení.
Hodnota tohoto ukazatele udává větší hodnoty než u doby obratu pohledávek, což značí
dobrou finanční rovnováhu společnosti. Pouze v roce 2017 společnost hradila dříve, než
dostala zaplaceno od odběratelů. Vývoj ukazatele je od roku 2013 kolísavý, kromě roku
2016, kdy došlo k mírnému nárůstu.
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Graf. 1: Ukazatele aktivity společnosti za období 2013-2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)
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3.3.3.3 Ukazatele zadluženosti
Tato část se zabývá zadlužeností společnosti. Pomocí ukazatelů celkového zadlužení,
úrokového krytí a doby splácení dluhu se zjistí, jak na tom společnost je po finanční
stránce.
Tabulka 16: Ukazatele zadluženosti společnosti za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)

Ukazatele zadluženosti
Celková zadluženost (%)
Úrokové krytí
Doba splácení dluhu (roky)

2013

2014

2015

2016

2017

70,79
1,76
x

64,96
5,83
7,67

62,89
3,79
3,91

63,08
2,71
6,15

61,97
4,08
7,96

Společnost Samohýl group, a. s. dosahuje hodnot 61,97–70,79 % celkového
zadlužení. Doporučená hodnota je 30–60 %, takovéhoto rozmezí společnost nedosahuje.
Lze konstatovat, že společnost je ve vysokém zadlužení. Vývoj celkového zadlužení
od roku 2013 do roku 2015 mělo klesající tendenci. V roce 2016 vzrostla zadluženost
na 63 % z důvodu navýšení krátkodobých závazků, avšak v roce 2017 celková
zadluženost zase klesla na nejnižší hodnotu sledovaného období, a to 61,97 % díky
snížení všech položek cizích zdrojů.
Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát zisk společnosti převýší nákladové
úroky. Doporučenou hodnotou je zde 3 a více, takového hodnoty dosahuje společnost
v letech 2014, 2015 a 2017 v těchto letech společnost je považována za dobře fungující.
V letech 2013 a 2016 dosahovala společnost nízkého výsledku hospodaření, proto
hodnoty dosáhly nižších hodnot jak 3. V současné době společnost dosahuje hodnoty
4, což značí, že společnost podniká správně.
Posledním sledovaným ukazatelem je doba splácení dluhu. Ukazatel nám udává,
kolik let bude společnost splácet své úvěry a půjčky. Doporučenou hodnotou je méně
jak 3 roky. Společnost takovéto hodnoty nedosáhla v žádném roce. V roce 2013 není
stanovena hodnota, neboť společnost měla záporný provozní peněžní tok. Nejnižší
hodnoty dosáhl v roce 2015, a to 3,91 roků. Od tohoto roku však hodnota ukazatele má
rostoucí tendenci, což znamená, že společnost navyšuje své úvěry a půjčky a doba do
jejich splácení se prodlužuje.
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3.3.3.4 Ukazatele likvidity
Tato kapitola je zaměřena na likviditu, tedy zda je společnost schopna splácet své
závazky. Současně se posoudí běžná, pohotová a okamžitá likvidita, které jsou
zobrazeny za období 2013 – 2017 v následující tabulce.
Tabulka 17: Ukazatele likvidity společnosti za období 2013-2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)

Ukazatele likvidity
Běžná likvidita
Pohotová likvidita
Okamžitá likvidita
Společnost

dosahuje

2013

2014

2015

2016

2017

1,87
0,71
0,03

2,14
0,69
0,03

2,46
0,88
0,02

2,32
0,85
0,04

2,23
0,88
0,03

hodnoty

běžné

likvidity

v rozmezí

1,87–2,46.

Doporučovanými hodnotami jsou od 1,6 do 2,5, dle tabulky společnost dosahuje těchto
hodnot v každém roce. Od roku 2013 do 2015 docházelo u tohoto ukazatele k růstu až
na hodnotu 2,46. V roce 2015 došlo ke zlomu, neboť od tohoto roku dochází k poklesu
až na současnou hodnotu 2,23.
V případě hodnot pohotové likvidity společnost dosahuje rozmezí 0,69–0,88.
I v tomto ukazateli společnost dosahuje doporučených hodnot (0,7–1), kromě roku
2014, kde hodnota byla 0,69. V tomto roce došlo k výraznému poklesu krátkodobých
závazků.
Posledním sledovaným ukazatelem likvidity je okamžitá likvidita, která udává, jak
je podnik schopen splácet své právě splatné dluhy. Hodnoty by měli dosahovat hodnoty
0,2–0,5. Dle vypočtené tabulky je patrné, že společnost není schopná splácet své právě
splatné dluhy, neboť dosahuje hodnoty o dost nižší (okolo 0,02–0,04).

3.3.4 Analýza soustav ukazatelů
Tato analýza se používá pro zjištění finanční situace společnosti. Pro zjištění, jak je
na tom společnost Samohýl group, a.s. bude použit Altmanova formule bankrotu
a model „IN“ Index důvěryhodnosti.
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3.3.4.1 Altmanova formule bankrotu (Z–skóre)
Tabulka 18: Altmanova formule bankrotu společnosti za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)

Soustava ukazatelů
3,3 * X1
1,0 * X2
0,6 * X3
1,4 * X4
1,2 * X5
Z-skóre

2013

2014

2015

2016

2017

0,06
2,34
0,25
0,07
0,37
3,09

0,19
2,40
0,33
0,09
0,40
3,40

0,12
2,35
0,36
0,15
0,43
3,41

0,08
2,33
0,36
0,17
0,42
3,35

0,12
2,40
0,38
0,18
0,39
3,46

Pro účely této práce byla využita Altmanova formule bankrotu pro podniky
s veřejně obchodovatelnými akciemi. Podniku hrozí bankrot tehdy, když hodnota je
nižší než 1,2. Dle tabulky je patrné, že společnost dosahuje násobné hodnoty minima
ani nedosahuje šedé zóny, tedy ji bankrot nehrozí a lze předvídat společnosti dobrou
finanční situaci. Hodnoty mají od roku 2013 rostoucí tendenci, kromě roku 2016 kdy
hodnota mírně klesla, a to především z důvodu poklesu výsledku hospodaření (EBIT).
V současné hodnotě dosahuje nejvyšší hodnoty z celého sledovaného období,
a to hodnoty 3,46.
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Graf. 2: Altmanova formule bankrotu společnosti za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)
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3.3.4.2 „IN“ Index důvěryhodnosti (IN05)
Tabulka 19: Index důvěryhodnosti společnosti za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)

Ukazatele soustav
0,13 * A
0,04 * B
3,97 * C
0,21 * D
0,09 * E
IN01

2013
0,18
0,08
0,07
0,53
0,10
0,96

2014
0,20
0,29
0,23
0,54
0,10
1,36

2015
0,21
0,18
0,14
0,53
0,11
1,17

2016
0,21
0,13
0,09
0,54
0,10
1,07

2017
0,21
0,21
0,14
0,56
0,10
1,22

Tento ukazatel vyhodnocuje zdraví firem, a zda je schopen vytvářet ekonomickou
přidanou hodnotu. Ze získaných hodnot lze říci, že společnost po celé období dosahuje
hodnot šedé zóny. Šedá zóna představuje stav, kdy společnost netvoří ekonomickou
přidanou hodnotu, ale také není bankrotující. Největší hodnoty 1,36 bylo dosaženo
v roce 2014, a to díky vysokému výsledku hospodaření. Naopak nejnižší hodnoty 0,96
bylo dosaženo v roce 2013.
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Graf. 3: Index důvěryhodnosti společnosti za období 2013-2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20)

3.3.5 Hodnocení finanční analýzy
Na základě finanční analýzy prováděné za období 2013 – 2017 bylo zjištěno, že
společnost Samohýl group, a. s. dosahuje v každém roce zisk. V současné době
společnost dosahuje vyššího zisku než v minulém roce.
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Co se týče nákladů společnosti, největší složkou jsou provozní náklady, které
v každém roce dosahují více jak 1 miliardy korun českých. Největšími provozními
náklady jsou náklady vynaložené na prodané zboží, kterými jsou náklady na obaly zboží
včetně jeho polepení čárovým kódem a českým návodem, skladování a především
dopravy. Tyto náklady dosahují v každém roce více jako 50 % celkových nákladů
společnosti. Jelikož hlavní předmětem podnikání společnosti je velkoobchod a vlastní
síť prodejen, tak největší částí tržeb představující provozní výnosy jsou tržby za prodej
zboží. Tyto tržby dosahují částky více jak 1 miliardy korun českých. Vývoj provozního
výsledku hospodaření je od roku 2016 rostoucí.
Finanční výsledek hospodaření společnosti dosahuje ztráty, tedy finanční náklady
jsou větší než výnosy. Největší složkou finančních nákladů jsou ostatní finanční
náklady z důvodu vysokých poplatků, a poté nákladové úroky. Vývoj finančního
výsledku hospodaření je klesající, neboť společnost každým rokem snižuje ostatní
finanční náklady.
Celková aktiva měla do roku 2015 klesající tendenci, zlomovým rokem byl rok
2016, neboť od tohoto roku aktiva rostou. Po celé sledované období aktiva neklesla
pod hranici 400 milionů Kč. Největší složkou aktiv jsou oběžná aktiva, která mají každý
rok klesající tendenci. Zásoby představují největší část oběžných aktiv, ale stejně jako u
celkových oběžných aktivech mají klesající tendenci. Společnost se v posledních dvou
letech snaží snižovat zásoby, a tím snižovat riziko zkaženosti zboží, napadenosti škůdci
či projití doby expirace. Snižování zásob se nyní považuje za prioritní, neboť je potřeba
pročistit po letech sklady, získat místo pro nové kvalitnější zboží. Společnost se zbavuje
zboží posíláním většího počtu zboží do prodejen, kde starší již pro zákazníky
okoukanější zboží je prodáváno s výraznou slevou.
U krátkodobých pohledávek dochází od roku 2014 k nárůstu této položky.
Společnost ví, že základem udržení se na stávající pozici je potřeba také investovat
přebytečné peněžní prostředky. Každým rokem tedy zvyšuje svůj dlouhodobý majetek.
V současné době dosahuje 162 milionu Kč, což představuje 40 % celkových aktiv.
Největší složkou dlouhodobého hmotného majetku jsou stavby, které společnost vlastní.
Dalším dlouhodobým majetkem jsou hmotné movité věci a jejich soubory, oceňovací
rozdíl k nabytému majetku a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Mezi
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dlouhodobý nehmotný majetek patří především software, který společnost pořídila
v roce 2017.
Celková pasiva dosahují stejné výše jako celková aktiva. Největší složkou pasiv
jsou cizí zdroje, které mají od roku 2013 klesající tendenci a dosahují více jako 61 %
celkových pasiv. Společnost do roku 2014 nevytvářela žádné rezervy, až v roce 2015
vytvořila společnost rezervu na opravu hmotného majetku. Od té doby má položka
rezerv rostoucí tendenci. Největšími položky cizích zdrojů jsou bankovní úvěry
a výpomoci, které od roku 2015 mají klesající vývoj. Společnost Samohýl group, a. s.
má čtyři bankovní úvěry, jejichž splatnost bude v roce 2020 a 2022. Tedy společnost je
zadlužená těmito úvěry maximálně 4 roky.
Další velkou složkou jsou krátkodobé závazky, které každým rokem klesají
a v současné době dosahují výše 113 milionů Kč.
Společnost si udržuje každý rok svůj základní kapitál ve výši 100 milionů korun
českých. Tedy vývoj této složky je konstantní a dosahuje hodnoty více jak 20 %
vlastního kapitálu. Od roku 2015 nevytváří společnost žádné fondy ze zisku a výsledek
hospodaření z minulých let dosahuje každým rokem vyšší částky.
Rentabilita celkových aktiv společnosti je nízká, měla by dosahovat dvojnásobné
výše. Podnik by měl lépe využívat svá vlastní aktiva, aby dosahoval alespoň výše 10 %.
Rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší než ROA. Ve sledovaném období je
tohoto pravidla dosaženo v každém roce, což značí efektivní využívání cizích zdrojů.
I přesto, že jsou efektivně využívány cizí zdroje, výše těchto rentabilit je nízká. Vývoj
obou těchto rentabilit je nerovnoměrný, neboť jeden rok hodnoty klesají a další rok
rostou. Rentabilita tržeb nám dosahuje požadovaných hodnot, kromě roku 2013, kdy
dosahovala hodnoty 0,75 %. Vývoj tohoto ukazatele je od roku 2014 kolísavý, což je
způsobené vysokými změnami výsledku hospodaření za běžné účetní období. Stejného
průběhu dosahuje i zisková marže, která se liší od rentability tržeb použitím místo EBIT
čistého zisku.
Obrat celkových aktiv dosahuje po celé období doporučených hodnot a tím využívá
svá aktiva efektivně. Vývoj ukazatele obratu zásob je rostoucí, což značí správné
nakládání se zásobami společnosti. Zásoby jsou několikrát vyskladněny, prodány
a následně nakladněny, tedy neustále se obrací. Díky tomuto výsledku a také výpočtu
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lze říci, že doba obratu zásob každý rok klesá, a tím společnost efektivně přeměňuje
vstupy za výstupy. I ukazatel doby obratu pohledávek je v pořádku, neboť společnost
čeká na zaplacení méně jako 30 dnů, což je pozitivní. V případě doby obratu závazků
vývoj tohoto ukazatele je klesající, dokonce vyšší než doba obratu pohledávek.
Společnost je tedy důvěryhodná z pohledu zaplacení svých závazků.
Z pohledu

ukazatele

zadluženosti

dosahuje

společnost

poměrně

vysoké

zadluženosti. Ideální hodnota je 30–60 %, což v současné době společnost nedosahuje,
avšak lze předpokládat dosažení této hodnoty v blízké době.
Ukazatel doby splácení dluhu ukazuje schopnost hradit své závazky. Doporučenou
hodnotou je 3, této hodnoty nebylo dosaženo v žádném roce. Hodnoty úrokového krytí
vypovídají, že po celé období je společnost schopná ziskem pokrýt své nákladové
úroky.
V každém roce společnost dosahuje doporučených hodnot u běžné a pohotové
likvidity. Pouze u ukazatele okamžité likvidity není dosaženo požadovaných hodnot. Je
dosaženo nižších hodnot, což značí neschopnost splácet své právě splatné dluhy. Dle
altmanovy formule bankrotu lze předvídat dobrou finanční situaci společnosti, neboť
dosahuje vyšších hodnot, než je tzv. „šedá zóna“. V případě indexu důvěryhodnosti bylo
zjištěno, že společnost nebankrotuje, ale také není schopna vytvářet ekonomickou
přidanou hodnotu, neboť se nachází v tzv. „šedé zóně“.
Závěrem souhrnného zhodnocení finanční analýzy lze říci, že společnost je na tom
finančně dobře, z důvodu vytváření každoročního zisku a nepatřící do oblasti
bankrotujících společností. V současné době dosahuje sice vysokého zadlužení, ale je
dost pravděpodobné její snížení z důvodu klesajících cizích zdrojů. Společnost využívá
správně svá aktiva, což značí obrat aktiv, navíc splácí své závazky v co možná nejkratší
době, lze považovat společnost za důvěryhodnou.
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4

NÁVRHOVÁ ČÁST

Pro stanovení hodnoty podniku je potřeba zvolit provozně potřebná a nepotřebná aktiva,
díky niž lze stanovit korigovaný výsledek hospodaření. V této části diplomové práce
bude odhadován na období 2018 – 2021 finanční plán, generátory hodnot a následně
ocenění společnosti metodou diskontovaných peněžních toků, ekonomické přidané
hodnoty a majetkovou účetní metodou.

4.1

Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná

Než dojde k ocenění samotné společnosti je potřeba rozdělit majetek na provozně
potřebná a nepotřebná aktiva. Provozně potřebná (nutná) aktiva jsou ty aktiva, bez
kterých by společnost nebyla schopná existovat. Naopak provozně nepotřebná (nenutná)
aktiva jsou zbylá aktiva společnosti. Proto, aby se následně správně ocenila společnost
dle stanovených metod je potřeba tyto aktiva správně rozdělit.
Za provozně nepotřebná aktiva je považován dlouhodobý finanční majetek,
krátkodobý finanční majetek především krátkodobé cenné papíry a podíly, které se
od krátkodobého finančního majetku odečtou. Z takto upraveného krátkodobého
finančního majetku lze zjistit okamžitou likviditu, která by dle Maříka (1811) neměla
přesahovat hodnotu 15 %. Vše, co je nad touto hodnotou se odečte. Mezi ostatní
provozní nepotřebná aktiva patří dále majetek, který ve společnosti nemá současně
využití (pozemky, budovy, najímaný majetek). Hodnota takto nepotřebných aktiv se
odečte z jednotlivých položek majetku.
Společnost Samohýl group, a. s. nemá žádný dlouhodobý finanční majetek ani
krátkodobý finanční majetek v podobě krátkodobých cenných papírů a podílů.
Okamžitá likvidita dosahuje za roky 2013 – 2017 hodnot okolo 2–4 %, což znamená, že
společnost nemá přebytečné peněžní prostředky, které by se měli odečíst
z krátkodobého finančního majetku. Společnost nevlastní ani žádná ostatní provozně
nepotřebná aktiva, která by se dala odečíst.
Pro získání provozně nutného investovaného kapitálu je k získanému provoznímu
potřebnému dlouhodobému majetku potřeba přičíst provozně nutný pracovní kapitál.
Následující tabulka představuje provozně nutný investovaný kapitál za sledované
období.
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Tabulka 20: Provozně nutný investovaný kapitál za období 2013 – 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20 a 4, str. 122)

Položky

2013
2014
2015
2016
2017
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek (+)
Dlouhodobý hmotný majetek (+)
Dlouhodobý majetek provozně
nutný
Zásoby (+)
Pohledávky (+)
Provozně nutné peníze (+)
Ostatní aktiva (+)
Krátkodobé závazky (–)
Ostatní pasiva (–)
Provozně nutný pracovní kapitál
Provozně nutný investovaný
kapitál

3 401 10 614
8 305
9 003 12 685
140 755 141 583 146 262 149 663 162 095
144 156 152 197 154 567 158 666 174 780
180 317 172 154 160 522 163 089 152 466
90 388 68 552 77 542 78 075 84 565
5 166
3 694
2 475
4 346
3 768
4 962
5 211
5 195
6 426
5 086
155 034 118 683 101 256 110 605 113 013
422
492
212
300
334
125 377 130 436 144 266 141 031 132 538
269 533 282 633 298 833 299 697 307 318

Z tabulky č. 20 je patrné, že jak dlouhodobý majetek provozně nutný, tak
i provozně nutný investovaný kapitál má rostoucí vývoj. Provozně nutný pracovní
kapitál do roku 2015 roste, ale od tohoto roku má klesající vývoj.
Korigovaný výsledek hospodaření
Pro získání korigovaného výsledku hospodaření je potřeba vyloučit z výsledku
hospodaření ty náklady a výnosy, které souvisí s vyloučenými aktivy. Jelikož
u společnosti Samohýl group, a. s. nedošlo k žádnému vyloučení aktiv ani peněžních
prostředků, zůstane výsledek hospodaření nezměněný.

4.2

Analýza a prognóza generátorů hodnoty

Tato kapitola se bude věnovat analýze a prognóze generátorů hodnoty, díky které lze
provést předběžné ocenění podniku a sestavit plánovaný finanční plán. Mezi generátory
hodnoty patří tržby, provozní zisková marže, investice do pracovního kapitálu
a do dlouhodobého provozně nutného majetku a další.

4.2.1 Prognóza tržeb
Tato kapitola se věnuje prvnímu generátoru – prognózy tržeb za období 2018 – 2021.
Podrobná prognóza byla provedena již ve strategické analýze. Ze strategické analýzy
byly převzaty tržby společnosti a jejich tempo růstu.
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Tabulka 21: Prognóza tržeb společnosti Samohýl group, a. s.
(Zdroj: Vlastní zpracování dle kapitoly 3.2.4)

Prognóza

Skutečnost

Trh relevantní
regionální
Období Rok
Tempo
v mil. Kč
růstu

Tržní podíl
společnosti

Tržby společnosti
v mil. Kč

Tempo
růstu

2013

93 500

–

1,10 %

1 027,06

–

2014

95 407

2,04 %

1,04 %

987,55

–4,00 %

2015

96 526

1,17 %

1,00 %

960,71

–2,79 %

2016

94 241

–2,37 %

1,04 %

982,87

2,25 %

2017

96 538

2,44 %

1,07 %

1 035,63

5,09 %

2018
2019
2020
2021

95 790
95 742
95 497
94 733

–0,78 %
–0,05 %
–0,26 %
–0,80 %

1,09 %
1,12 %
1,13 %
1,14 %

1 046,71
1 074,97
1 081,74
1 082,60

1,07 %
2,70 %
0,63 %
0,08 %

Průměrné
tempo růstu
tržeb

0,14 %

1,91 %

4.2.2 Prognóza ziskové marže
Druhým generátorem hodnoty je prognóza ziskové marže, která je dána jako poměr
mezi korigovaným výsledkem hospodaření před odpisy a tržby. Prognóza se stanovuje
dvěma způsoby, a to zdola nebo shora. V této části bude zobrazena pouze prognóza
ziskové marže shora, která je považována za základ. Prognóza ziskové marže zdola je
vložena v příloze č. 2 diplomové práce. Pro získání relevantních výsledků je potřeba
sladit obě prognózy.
Tabulka 22:Prognóza ziskové marže společnosti Samohýl group, a. s.
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 139)

Prognóza

Skutečnost

Období

Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

KPVH před
odpisy
v tis. Kč
22 656
41 435
36 267
26 142
30 544
33 804
40 311
41 821
43 521

Zisková
marže
v%
2,21
4,20
3,78
2,66
2,95
3,23
3,75
3,87
4,02

75

Průměrná zisková
marže
v%

3,16

3,72

Dle tabulky č. 22 lze říci, že prognóza ziskové marže se v každém roce pohybuje
v kladných hodnotách. Oproti období 2013 – 2017, kde průměrná zisková marže
dosahovala 3,16 % má dojít k jejímu růstu na 3,72 % za odhadované období
2018 – 2021. Od roku 2018 by měla zisková marže rostoucí vývoj. Nejvyšší hodnoty
4,20 % dosáhla v roce 2014 díky nejvyšší hodnotě korigovaného výsledku hospodaření.
Hodnota korigovaného výsledku hospodaření před odpisy by měla dosahovat v období
2019 – 2021 hodnot od 33 do 43 milionů korun českých.
Zisková marže zdola se stanovuje na základě prognózy hlavních nákladových
položek. Mezi tyto položky patří náklady na prodané zboží, výkonová spotřeba, osobní
náklady a ostatní provozní náklady. Hodnoty nákladových položek jsou stanoveny
na základě minulého vývoje pomocí průměrného podílu na tržbách a upravené podle
odhadu vývoje. Dále se stanovila i prognóza ostatních provozních výnosů z důvodu
vysoké každoroční hodnoty. Ostatní provozní položky, které ve společnosti tvoří změna
nákladových rezerv a daně a poplatky měly v minulosti velmi malý vliv. U Daní
a poplatků zůstala hodnota na stejné úrovni jako v minulém roce. Změny nákladových
rezerv nejsou pro účely ocenění plánovány. Korigovaný výsledek hospodaření se
vypočte jako rozdíl mezi součtem tržeb a ostatních provozních výnosů a součtu všech
nákladových položek.

4.2.3 Upravený pracovní kapitál
Třetím důležitým generátorem hodnoty je pracovní kapitál. Pro získání upraveného
pracovního kapitálu je potřeba nejprve získat hodnoty doby obratu zásob, obchodních
pohledávek a celkových krátkodobých závazků. Ve výpočtu se uvažuje, že rok má
365 dní.
Tabulka 23: Doba obratu z tržeb společnosti Samohýl group, a. s.
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 142 a 19)

Skutečnost

Prognóza

Doba obratu z tržeb

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

Zásoby celkem
z toho: Materiál
Zboží
Pohledávky celkem
Pohledávky obchodní

63,20
0,57
62,63
36,06
31,68

51,50
0,70
50,80
33,29
28,74

62,76
0,56
62,20
31,29
24,99

60,15
0,63
59,52
33,52
29,06
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59,74
0,72
59,02
32,35
28,60

53,00
0,73
52,27
33,23
29,40

53,00
0,73
52,27
33,29
28,74

51,00
0,72
50,28
33,29
28,74

51,00
0,71
50,29
33,29
28,74

Skutečnost
Doba obratu z tržeb

Prognóza

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Krátkodobé závazky
54,34 41,60 35,49
celkem
z toho:
Obchodní
46,32 32,66 30,63
Zaměstnanci
2,17 2,22 2,32
Soc. zabezpečení 2,35 1,18 1,21
Stát
1,24 2,88 1,03

2021

44,22 40,81 43,29 43,29 43,29 43,29
32,05
2,48
1,30
1,37

25,81
2,58
1,34
1,60

33,49
2,35
1,47
1,63

33,49
2,35
1,47
1,63

33,49 33,49
2,35 2,35
1,47 1,47
1,63 1,63

Doba obratu zásob má po celé období klesající vývoj, což znamená, že společnost
si je vědoma velkého počtu zásob na skladě. Tato situace je z důvodu velkého množství
nežádaných zásob na skladě, které je málo prodejné. Dle predikce by doba obratu měla
mít dále klesající tendenci. Společnost se každým rokem snaží snižovat svoje zásoby,
proto tomu bude i v prognózovaném období. Nejnižší hodnoty 51 dní by mělo být
dosaženo v roce 2019 a 2020. Doba obratu pohledávek má skokový vývoj, a to jak
u celkových pohledávek, tak i u obchodních. Nejnižší hodnoty ukazatele bylo dosaženo
v roce 2014, jednalo se o 31,29 dní. Dle predikce by se hodnota doby obratu pohledávek
měla ustálit na úrovni 33 dní. Hodnota je stanovena jako průměrná hodnota období
2013 – 2017.
Doba obratu krátkodobých závazků měla od roku 2013 do roku 2015 kolísavý
vývoj. Zlom nastal v roce 2016, kdy jeho hodnota narostla na úroveň 44,22 dnů. V roce
2017 však hodnota ukazatele opět poklesla na druhou nejnižší hodnotu za sledované
období, a to na hodnotu 40,81 dnů, což představuje nejnižší hodnotu za sledované
období. Dle predikce by měla doba obratu závazků mít konstantní vývoj a ustálit se
na hodnotě 43 dnů, které se stanovily jako vážený průměr získaných hodnot za období
2013 – 2017. Nejvyšších hodnot z doby obratu celkových krátkodobých závazků
dosahují obchodní závazky.
Dále se musela stanovit predikce provozně nutných prostředků. Z kapitoly
provozně potřebných aktiv a pasiv bylo zjištěno, že hodnoty jsou dosti pod úrovní 15 %
a dosahují hodnot 2–4 %. Díky těmto vypočteným hodnotám je dopočítán pracovní
kapitál. Hodnot zásob, pohledávek a závazků je získán součinem jejich dob obratu
a prognózovaných tržeb pro jednotlivé roky. Výše provozně nutných peněz je získána
součinem prognózované hodnoty 15 % a krátkodobých závazků pro jednotlivé roky.
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Tabulka 24: Upravený pracovní kapitál společnosti Samohýl group, a. s.
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 142 a 19)
Skutečnost
Tis. Kč
Zásoby
Pohledávky
Peněžní prostředky nutné
Časově rozlišení aktivní
Krátkodobé závazky
Časově rozlišení pasivní
Upravený prac. kapitál
k wc

2013

2014

2015

Prognóza
2016

2017

2018

2019

2020

2021

180 317 172 154 160 522 164 211 152 466 151 987 150 201 151 147 152 751
102 867
85 838
89 449
88 326
95 585
95 465
98 043
98 661
98 740
5 166
3 694
2 475
4 346
3 768
18 621
19 124
19 245
19 260
4 962
5 211
5 195
6 426
5 086
5 376
5 376
5 376
5 376
155 034 118 683 101 256 126 158 116 420 124 142 127 494 128 297 128 400
422
492
212
300
334
352
352
352
352
137 856 147 722 156 173 136 851 140 151 146 956 144 898 145 779 147 375
33,35%
14,84%

Upravený pracovní kapitál se vypočte jako rozdíl součtu hodnot zásob, pohledávek,
peněžně nutných prostředku, časového rozlišení aktivního a součtu krátkodobých
závazků, časového rozlišení pasivního pro jednotlivé roky. Z tabulky č. 24 je patrné, že
hodnota upraveného pracovního kapitálu v prognózovaném období bude mít rostoucí
vývoj. Důvodem je vysoká hodnota zásob a pohledávek oproti krátkodobým závazkům.
Průměrný koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu je stanoven jako
podíl přírůstku upraveného pracovního kapitálu a přírůstku tržeb za období
2014 – 2017. Stejným způsobem se vypočte i hodnota koeficientu pro prognózované
období. Přírůstky se vypočítají za období od roku 2017 – 2021. V minulém období
upravený pracovní kapitál rostl více než tržby, proto je hodnota koeficientu náročnosti
33,35 %. Hodnota koeficientu náročnosti za prognózované období by měla být
na úrovni 14,84 %. Tato hodnota je nižší než v minulých období z důvodu nižších
prognózovaných rozdílů v upraveném pracovním kapitálu.

4.2.4 Dlouhodobý majetek a investice
Čtvrtým důležitým generátorem hodnoty jsou investice do dlouhodobého majetku.
Z důvodu větší přesnosti bude dlouhodobý majetek rozdělen na dlouhodobý nehmotný
majetek, stavby a samostatné movité věci. Investice do pozemků se v této společnosti
nepředpokládá. Její zůstatková hodnota se za období 2013 – 2017 drží na své hodnotě
nebo mírně klesá. Investiční náročnost se bude počítat z investice netto. Pro stanovení
hodnoty odpisů jednotlivých položek je celková částka odpisů úměrně rozdělená podle
výše jednotlivých položek majetku.
Nejprve je vypočtena investiční náročnost jednotlivých položek dlouhodobého
majetku. Investiční náročnost růstu tržeb za období 2013 – 2017 je vypočtena jako podíl
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součtu investic netto a přírůstku tržeb. Podmínkou ukazatele je dosahovat kladných
hodnot. Tato podmínka je ve všech složkách splněna.
Tabulka 25: Investiční náročnost do nehmotného majetku
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20 a 4, str. 143)

Položky

2013
2014
2015
2016
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Nehmotný majetek
Stav majetku k 30. 06. 2017
3 401
Odpisy
261
Investice netto
Investice Brutto
Investiční náročnost růstu tržeb 2013 – 2017

10 614
899
7 213
8 112

8 305
888
-2 309
-1 421

9 003
824
698
1 522

2017
v tis. Kč
12 685
965
3 682
4 647
134,92 %

Tabulka 26: Investiční náročnost do stavby
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20 a 4, str. 143)

Položky

2013
2014
2015
2016
2017
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Stavby
Stav majetku k 30. 06. 2017
67 316
Odpisy
5 163
Investice netto
Investice Brutto
Investiční náročnost růstu tržeb 2013 – 2017

64 904
5 496
-2 412
3 084

73 168
7 822
8 264
16 086

73 230
6 699
62
6 761

71 307
5 427
-1 923
3 504
58,00 %

Tabulka 27: Investiční náročnost do samostatných movitých věcí
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20 a 4, str. 143)

Položky

2013
2014
2015
2016
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Samostatné movité věci
Stav majetku k 30. 06. 2017
71 352
Odpisy
5 473
Investice netto
Investice Brutto
Investiční náročnost růstu tržeb 2013 – 2017

74 592
6 316
3 240
9 556

71 007
7 591
-3 585
4 006

74 361
6 803
3 354
10 157

2017
v tis. Kč
88 273
6 718
13 912
20 630
245,91 %

V tabulkách č. 25–27 lze vidět, že investiční náročnost do nehmotného majetku je
134,92 %. Mezi tento majetek patří především software, nehmotné výsledky výzkumu
a vývoje a ocenitelná práva. Investiční náročnost do staveb dosahuje hodnoty 58,00 %
a investiční náročnost do samostatných movitých věcí dosahuje hodnoty 245,91 %. Pro
předpověď budoucího vývoje by se mělo vycházet z těchto hodnot. Nicméně po
konzultaci s vedením a jeho plánech do budoucna je zřejmé, že hodnoty takto
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spočítaných investic nejsou reálné a musí být upraveny. Vedení předpokládá investice
do nehmotného majetku ve 1/60 výši vypočteného investičního nárůstu nehmotného
majetku. Investice do staveb v 1/20 výši a do samostatných movitých věcí v 1/120
z vypočteného investičního nárůstu jednotlivých investic.
Nyní je třeba dopočítat předpokládanou výši investic do jednotlivých složek
pomocí upravených hodnot. Tento předpoklad je dán součinem přírůstku tržeb
za období 2017 – 2021 a upraveným koeficientem náročnosti.
Tabulka 28: Výpočet budoucí výše investic do provozně nutného majetku
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 144)

Položky
Nehmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci

Minulý koeficient Odhad investic netto pro růst tržeb
náročnosti
za období 2018-2021 (v tis. Kč)
2,25 %
1 057
2,90 %
1 362
2,05 %
963

Získaný odhad investic netto pro růst tržeb za období 2018 – 2021 bude
rovnoměrně rozdělen do jednotlivých roků. Výsledkem je plán dlouhodobého majetku,
odpisů a investic. Výše původních odpisů bude stanovena ve výši odpisu v roce 2017.
Tabulka 29: Výpočet budoucí výše investic pro nehmotný majetek
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 145)

Položky
Nehmotný majetek
Původní – odpisy
– zůstatková hodnota
Nový – investice netto
– investice brutto
k 30. 06 – pořizovací hodnota
k 01. 07 – odpisy (1/4 z poř. hodn.)
Celkem – odpisy
– zůstatková hodnota

2017
2018
2019
2020
2021
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
965
12 685

965
12 685
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965
11 720
528
1 493
1 493
0
965
13 213

965
10 755
88
1 426
2 919
373
1 263
13 301

965
9 790
88
1 783
4 702
730
1 598
13 389

965
8 825
88
2 229
6 931
1 176
2 016
13 477

Tabulka 30: Výpočet budoucí výše investic pro stavby
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 146)

Položky
Stavby
Původní – odpisy
– zůstatková hodnota
Nový – investice netto
– investice brutto
k 30. 06 – pořizovací hodnota
k 01. 07 – odpisy (1/4 z poř. hodn.)
Celkem – odpisy
– zůstatková hodnota

2017
2018
2019
2020
2021
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
5 427
71 307

5 427
71 307

5 427
65 880
340
5 767
5 767
0
5 427
71 647

5 427
60 453
340
5 767
11 726
192
5 619
71 987

5 427
55 026
340
6 158
17 884
391
5 818
72 327

5 427
49 599
340
6 363
24 247
569
6 023
72 667

Tabulka 31: Výpočet budoucí výše investic pro samostatné movité věci
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 146)

Položky
Samostatné movité věci
Původní – odpisy
– investice netto
– investice brutto
k 30. 06 – pořizovací hodnota
k 01. 07 – odpisy (1/4 z poř. hodn.)
Celkem – odpisy
– zůstatková hodnota

2017
2018
2019
2020
2021
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

6 718
88 273

Nový

6 718
88 273

6 718
81 555
240
6 958
6 898
0
6 718
88 513

6 718
74 837
240
8 118
15 076
1 160
7 878
88 753

6 718
68 119
240
9 471
24 546
2 513
9 231
88 993

6 718
61 401
240
11 049
35 595
4 091
10 809
89 233

Pro zobrazení součtu celkových hodnot investic do dlouhodobého majetku za
období 2017 – 2021 je potřeba započíst i zůstatkovou hodnotu pozemků. Jak bylo
řečeno výše, tak se žádné investice do pozemku nepředpokládají a zůstatková hodnota
by měla být po prognózované období stejné.
Tabulka 32: Celková hodnota investic do dlouhodobého majetku a zůstatková cena pozemků
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 146)

2017
2018
2019
2020
2021
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Pozemky – zůstatková cena
2515
2515
2515
2515
2515
CELKOVÉ HODNOTY DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Odpisy
13 110 13 110 14 835 16 743 18 793
Zůstatková cena
174 780 175 888 176 556 177 224 177 892
Celkové investice netto do DM
15 621
1 108
668
668
668
Celkové investice brutto do DM
28 781 14 218 15 530 17 411 19 641
Položky
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4.2.5 Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty
Pomocí výše stanovených generátorů hodnoty lze provést předběžné ocenění
společnosti. Vzorec pro odhad výnosové hodnoty podniku jako celku je uveden
v kapitole 3.13.1. Pro výpočet je potřeba stanovit průměrnou ziskovou marži
po odpisech a dani. Výpočet je zobrazen v následující tabulce. Jako sazba daně je
uvažovaná pro prognózované období dosud platná sazba daně 19 %.
Tabulka 33: Výpočet ziskové marže po dani v %
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 148)

Položky
Zisková marže před odpisy
Podíl odpisů na tržbách
Zisková marže po odpisech
Zisková marže po dani
Průměrná zisková marže po dani

2018
3,23 %
1,25 %
1,98 %
1,60 %

2019

2021

3,75 %
3,87 %
1,38 %
1,55 %
2,37 %
2,32 %
1,92 %
1,88 %
1,81 %

2021
4,02 %
1,75 %
2,27 %
1,84 %

V následující tabulce č. 34 jsou uvedeny všechny potřebné hodnoty pro stanovení
předběžné hrubé hodnoty společnosti a vypočítaná očekávaná hodnota podniku. Pro toto
předběžné ocenění bude použita kalkulovaná úroková míra, neboť v této fázi práce ještě
není zjištěná diskontní míra.
Tabulka 34: Předběžné ocenění podniku
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 148)

Generátor hodnoty
Tempo růstu tržeb
Zisková marže po odpisech a po dani
Náročnost růstu tržeb na:
- růst pracovního kapitálu
- růst dlouhodobého majetku
- investice netto celkem
Kalkulovaná úroková míra
Hodnota podniku brutto (tis. Kč)

Označení
g
rZPx
kwc
kDMx
ik
Hb

Prognóza
pesimistická Střední optimistická
1,41 %
1,31 %

1,91 %
1,81 %

2,41 %
2,31 %

16,84 %
7,39 %
24,23 %
12,00 %
96 347

14,84 %
6,39 %
21,23 %
10,00 %
186 192

13,84 %
5,39 %
19,23 %
8,00 %
365 802

Z tabulky č. 34 vyplývá, že z optimistického hodnocení je očekávaná hodnota
společnosti stanovena ve výši 365,802 milionů Kč. V rámci střední varianty je hodnota
společnosti stanovena 186,192 milionů Kč a v případě pesimistického hodnocení by
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společnost měla mít hodnotu 96,347 milionů Kč. Společnost by se měla dosahovat
hodnoty mezi těmito generátory.

4.3

Finanční plán

V této kapitole bude sestavena plánovaná výsledovka (výkaz zisku a ztrát), plánovaný
peněžní tok a plánovaná rozvaha. Finanční plán bude sestaven pro období 2018 – 2021.
Výchozím zdrojem jsou generátory hodnoty, ze kterých budou převzaty některé položky
pro sestavení plánu.

4.3.1 Plánovaný výkaz zisku a ztrát
Tabulka 35: Plán výkazu zisku a ztrát
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 157)

Plánovaný výkaz zisku a ztrát
2017
2018
2019
2020
2021
(v tis. Kč)
a) Hlavní činnost – výnosy a náklady spojené s provozním majetkem
Tržby za prodej zboží
1 023 049 1 035 703 1 063 667 1 070 368 1 071 225
Náklady vynaložené na prodané zboží 782 403 783 041 801 388 806 436 804 700
Obchodní marže
240 646 252 662 262 279 263 932 266 525
Výkony
10 887
11 003
11 300
11 371
11 380
Výkonová spotřeba
112 748 115 661 118 031 118 775 116 813
Přidaná hodnota
138 785 148 004 155 548 156 528 161 092
Osobní náklady
130 656 132 094 133 618 133 162 136 083
Daně a poplatky
964
1 487
1 505
1 557
1 516
Odpisy
13 110
13 110
14 835
16 743
18 973
Ostatní provozní položky
-23 379 -19 381 -19 887 -20 012 -20 028
Korigovaný provozní výsledek
17 434
20 694
25 476
25 077
24 548
hospodaření
b) Náklady na cizí kapitál
Nákladové úroky
3 024
3 267
3 267
3 267
3 267
c) Vedlejší činnost – náklady a výnosy spojené s neprovozním majetkem
Výnosy z finanční činnosti
-1 646
-1 646
-1 646
-1 646
-1 646
Výnosové úroky
13
19
105
187
246
Výsledek hospodaření
-1 633
-1 627
-1 541
-1 459
-1 400
z neprovozního majetku
d) Celkový výsledek hospodaření
Celkový výsledek hospodaření
12 777
15 800
20 668
20 351
19 881
před daní
Daň
3 466
4 266
5 580
5 495
5 368
Výsledek hospodaření za účetní
9 311
11 534
15 088
14 856
14 513
období
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Položky z hlavní činnosti jsou převzaté z generátorů hodnoty. Celkové tržby se
rozpočítaly na tržby z prodeje zboží a tržby vlastních výrobků podle předpokládaného
procentuálního růstu získané z kapitoly „Analýza relevantního trhu a tržní podíl“.
Odpisy byly převzaty z kapitoly „Prognóza dlouhodobého majetku a investic“. Dle
korigovaného provozního výsledku hospodaření po odpisech lze říci, že do roku 2019
by měla jeho hodnota růst a poté klesat. Tento předpokládaný vývoj je způsoben
poklesem položky přidané hodnoty z důvodu předpokládaného poklesu tržeb a růstu
výkonové spotřeby. V části b) nákladů na cizí kapitál jsou nákladové úroky stanovené
dle růstu předchozích let. Výnosové úroky společnosti se každým rokem zvyšují. Jsou
stanoveny jako 0,5 % z kapitálového majetku na začátku následujícího období. Daň je
prognózovaná na hodnotu 27 % podle zjištěné sazby z minulých let. Dle tabulky č. 35 je
odhadnuto, že výsledek hospodaření za účetní období by měl od roku 2019 klesat.

4.3.2 Plán peněžních toků
Tabulka 36: Plán peněžních toků
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 158)

Plánovaný výkaz peněžních toků (v tis. Kč)

2017

2018

Stav peněžních prostředků na počátku
4 346 3 768
období
a) Peněžní tok z provozního majetku
1) peněžní tok z provozu
Korigovaný provozní výsledek hospodaření 17 434 20 694
Daň připadající na korigovaný VH
4 658
5 529
Korigovaný provozní VH po dani
12 776 15 165
Úpravy o nepeněžní operace
13 110 13 110
Odpisy dlouhodobého majetku
13 110 13 110
Změna zůstatků rezerv
0
0
Úpravy oběžných aktiv (provozně nutných) -6 558
8 048
Změna stavu pohledávek
-8 599
-170
Změna stavu krátkodobých závazků
-9 704
7 740
Změna stavu zásob
11 745
479
Peněžní tok z provozní činnosti celkem
19 328 36 323
2) investiční činnost
Nabití DM (provozně nutného)
-28 781 -14 218
Peněžní tok z investiční činnosti celkem
-28 781 -14 218
Peněžní tok z provozního majetku celkem
-9 453 22 105
b) Náklady na cizí kapitál
Platba nákladových úroků
-3 024 -3 267
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2019

2020

2021

21 004

37 385

49 217

25 476
6 807
18 669
14 835
14 835
0
2 561
-2 578
3 352
1 787
36 065

25 077
6 700
18 377
16 743
16 743
0
-761
-618
803
-946
34 360

24 548
6 559
17 989
18 973
18 973
0
-1 580
-79
103
-1 604
35 382

-15 503 -17 411 -19 641
-15 503 -17 411 -19 641
20 562 16 949 15 741
-3 267

-3 267

-3 267

Plánovaný výkaz peněžních toků (v tis. Kč)

2017

2018

2019

2020

2021

Stav peněžních prostředků na počátku
4 346 3 768 21 004 37 385 49 217
období
c) Peněžní tok z neprovozního majetku
Příjmy z neprovozního majetku
1 944
-364
-315
-254
-209
a mimořádné příjmy
Výnosy z finanční činnosti
739 -1 646 -1 646 -1 646 -1 646
Výnosové úroky
13
19
105
187
246
Diference v platbě daně oproti dani z KPVH
1 192
1 263
1 226
1 205
1 191
Peněžní tok z neprovoz. majetku celkem
1 944
-364
-315
-254
-209
d) Finanční činnost
Změna stavu dlouhodobých závazků
10 955
0
0
0
0
Změna stavu dlouhodobých bankovních úvěrů
2 040
0
0
0
0
Změna stavu krátkodobých bankovních úvěrů
8 915
0
0
0
0
Zvýšení a snížení VK z vybraných operací
-1 000 -1 239
-599 -1 596 -1 559
Výplata dividend a podílu ze zisku
-1 000 -1 239
-599 -1 596 -1 559
Peněžní tok z finanční činnosti celkem
9 955 -1 239
-599 -1 596 -1 559
e) Peněžní tok celkem
PENĚŽNÍ TOK CELKEM
-578 17 236 16 381 11 832 10 706
Stav peněžních prostředků na konci období
3 768 21 004 37 385 49 217 59 924

Výše korigovaného výsledku hospodaření byla převzata z finančního plánu výkazu
zisku a ztrát. Daň připadající na korigovaný výsledek hospodaření byla stanovena
na hodnotu 27 % používanou v minulých letech. Položky patřící do kapitoly úpravy
oběžných aktiv jsou převzaty z kapitoly „Pracovní kapitál“. Nabití dlouhodobého
majetku byla převzata z kapitoly generátory hodnoty – „Dlouhodobý majetek
a investice“. Z tabulky č. 36 lze vidět, že peněžitý tok z provozního majetku je
odhadován klesajícím vývojem od roku 2018 – 2021 získaný součtem peněžního toku
z provozní činnosti a peněžního toku z investiční činnosti. Peněžní tok z neprovozního
majetku společnosti Samohýl group, a. s. se skládá z příjmů z neprovozního majetku,
které představují součet výnosových úroků, výnosů z finanční činnosti a diference
v platbě daně oproti dani z KPVH. Diference se získá jako rozdíl mezi daní připadající
na korigovaný výsledek hospodaření a daní získanou v plánovaném výkazu zisku a
ztrát. Prognózovaný peněžní tok z neprovozovaného majetku by měl mít rostoucí vývoj
od roku 2018.
Další částí plánu peněžního toku je finanční činnost, ve které jsou skryty změny
stavu dlouhodobých závazků, respektive změna stavu bankovních úvěrů (krátkodobé,
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dlouhodobé) a zvýšení a snížení vlastního kapitálu z vybraných operací (výplata
dividend a podílu ze zisku). Společnost vyplácí každý rok 10,74 % z výsledku
hospodaření za účetní období na výplatu dividend a podíly ze zisku. Vývoj změny stavu
dlouhodobých závazků nelze s pravděpodobností určit, proto jsou určeny pouze pro rok
2017. Součet činností a–d představuje celkový peněžní tok. Celkový peněžní tok by měl
klesat až do roku 2020. Stav peněžních prostředků na konci období je dán součtem
stavem peněžních prostředku na začátku období a celkovým peněžním tokem.

4.3.3 Plán rozvahy
Nyní bude sestavena plánovaná rozvaha – plánovaná aktiva a plánovaná pasiva. Údaje
jsou převzaty z generátorů hodnot, plánovaného peněžního toku a plánovaného výkazu
zisku a ztrát. Plánovaná aktiva a plánovaná pasiva by se měli rovnat, pokud bylo
prognózování prováděno správně. Dle tabulek č. 37–38 lze vidět, že podmínka rovnosti
je splněna.
4.3.3.1 Plánovaná aktiva
Tabulka 37: Plánovaná aktiva
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 160)

Položky

2017

2018

2019

2020

2021

AKTIVA CELKEM (v tis. Kč)

431 685 449 721 467 561 481 625 494 682

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci

174 780 175 888 176 556 177 224 177 892
12 685 13 213 13 301 13 389 13 477
162 095 162 675 163 255 163 835 164 415
2 515
2 515
2 515
2 515
2 515
71 307 71 647 71 987 72 327 72 667
88 273 88 513 88 753 88 993 89 233

Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Krátkodobý finanční majetek
Provozně potřebné
Provozně nepotřebné

251 819 268 457 285 629 299 025 311 414
152 466 151 987 150 201 151 147 152 751
95 585 95 465 98 043 98 661 98 740
84 565 83 575 85 818 86 359 86 428
3 768 21 004 37 385 49 217 59 924
3 768 18 621 19 124 19 245 19 260
0
2 383 18 261 29 973 40 664

Časové rozlišení

5 086

5 376

5 376

5 376

5 376

Dlouhodobý majetek je převzatý z kapitoly generátory hodnoty „Dlouhodobý
majetek a investice“. Společnost nemá žádný dlouhodobý finanční majetek, tedy se
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s ním nepočítá ani pro prognózované období. Oběžná aktiva a časového rozlišení jsou
převzaté z kapitoly „Upravený pracovní kapitál“. Dlouhodobé pohledávky zde nejsou
uvedeny, neboť k 30. 06. 2017 byla tato položka nulová. Počítá se tedy, že ani
v odhadovaném období nebudou tvořeny.
4.3.3.2 Plánované pasiva
Tabulka 38: Plánovaná pasiva
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 161)

Položky

2017

2018

2019

2020

2021

PASIVA CELKEM (v tis. Kč)

431 685

449 721

467 561

481 625

494 682

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Výsledek hospodaření z minulých let
Výsledek hospodaření běžného
účetního období

163 825
100 000
54 514

174 120
100 000
62 587

188 609
100 000
73 521

201 870
100 000
87 013

214 824
100 000
100 311

9 311

11 534

15 088

14 856

14 513

Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k zaměstnancům
Závazky za sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění
Stát – daňové závazky a dotace
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry krátkodobé

267 526
281
1 197
116 420
74 260
7 430

275 248
281
1 197
124 142
97 385
7 560

278 600
281
1 197
127 494
100 032
7 764

279 403
281
1 197
128 297
100 662
7 813

279 506
281
1 197
128 400
100 742
7 819

3 856

4 071

4 180

4 207

4 210

4 603
149 628
36 615
113 013

4 943
149 628
36 615
113 013

5 076
149 628
36 615
113 013

5 108
149 628
36 615
113 013

5 112
149 628
36 615
113 013

334

352

352

352

352

Časové rozlišení

Plánovaná pasiva znázorněné v tabulce č. 38 předpokládají růst. Největší
položkou působící na růst jsou cizí zdroje, a to především bankovní úvěry a krátkodobé
závazky. U položky základní kapitál se předpokládá stejná hodnota jako v minulých
letech, stejně tak u položek rezervy, dlouhodobé závazky. Dlouhodobé závazky se
v minulých letech pohybovali okolo této částky, proto se předpokládá obdobná hodnota.
Výsledek hospodaření běžného účetního období jsou hodnoty převzaté z plánovaného
výkazu zisku a ztrát. Výsledek hospodaření z minulých let je stanoven součtem
výsledku hospodaření z minulých let předchozího roku a výsledku hospodaření běžného
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účetního období za předchozí rok. Položka krátkodobé závazky a časové rozlišení
představují hodnoty převzaté z kapitoly „Upravený provozní kapitál“.

4.4

Ocenění metodou DCF entity

V této kapitole bude stanovena hodnosta společnosti Samohýl group, a. s. pomocí
výnosové metody diskontovaných peněžních toků k datu 01. 07. 2017. Nejprve budou
stanoveny průměrné vážené náklady kapitálu, které jsou třeba ke zjištění volných
diskontovaných peněžních toků pro prognózované období. Poté bude stanovena
současná hodnota 1. fáze, pokračující hodnota 2. fáze, díky kterým získáme výslednou
hodnotu společnosti.

4.4.1 Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC)
Pro výpočet WACC je zapotřebí stanovit náklady na vlastní kapitál a náklady na cizí
kapitál.
4.4.1.1 Náklady na cizí kapitál
Náklady na cizí kapitál získáme váženým průměrem efektivních úrokových sazeb
placených z různých forem cizího kapitálu. Společnost má bankovní úvěry dlouhodobé
ve výši 36 milionů korun českých, jejíž hodnota nákladu se bude rovnat úrovni
nominálního úroku, tj. 5,5 %. Dále společnost má krátkodobé bankovní úvěry ve výši
149 milionů korun českých. I v tomto případě bude náklad odhadnut na úrovni
nominálního úroku, tj. 4 %. Výše bankovních úvěrů byla převzata z auditované účetní
závěrky z roku 2017. Průměrné náklady na cizí kapitál je následně stanoveny, jako podíl
součinu a tržní hodnoty. Součin se získá jako součet výše jednotlivých bankovních
úvěru násobených jejich hodnotami nákladů. Průměrné náklady na cizí kapitál před daní
jsou dle tohoto výpočtu 4,37 %.
4.4.1.2 Náklady na vlastní kapitál
Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál bude využit model CAPM (Capital asset pricing
model). Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál je zapotřebí stanovit bezrizikovou
úrokovou míru, rizikovou prémii kapitálového trhu, beta koeficient, rizikovou přirážku
země a přirážku za velikost podniku. Jednotlivé hodnoty položek jsou zobrazeny
v následující tabulce. Vlastním kapitálem společnosti je 99 kusů kmenových akcií
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s nominální hodnotou 1 milion Kč/ks a 10 kusů kmenových akcií s nominální hodnotou
100 tisíc Kč/kus (12). Tržní hodnota akcie byla odhadnuta u typu 99 kusů akcií
na 1,705 milion Kč/ks a u typu 10 kusů je odhadnuta na 164 320 Kč/ks. Celková tržní
hodnota vlastního kapitálu je odhadnuta na více jako 170 milionů korun českých.
Tabulka 39: Náklady na vlastní kapitál
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16, 24, 25 a 4, str. 235)

Náklady na vlastní kapitál
Aktuální výnosnost do doby splatnosti dlouhodobých vládních dluhopisů
USA(rf)
Riziková prémie kapitálového trhu USA (RPT)
Nezadlužené ẞ jako průměrné beta pro obchodní a spotřebitelské služby
(Evropa)
Ratting České republiky
Rizikovou prémii země jsme v podkapitole k rizikové prémii trhu odhadli
(0,81 % *1,5) – 0,3 % => (riziková prémie země *odhad rizika selhání
země) – rozdíl inflace USA a ČR
Riziková přirážka za sníženou likvidnost akcií – odhad
Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňované společnosti
Daňová sazba
Beta zadlužené
Náklady vlastního kapitálu

Hodnota
2,31 %
4,60 %
0,93
A1
0,92 %

1,50 %
0,88
19,00 %
0,93
9,01 %

Výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC)
Nyní známe veškeré potřebné informace pro výpočet vážených průměrných nákladů
kapitálů.
𝐸

𝐷

𝐶

𝐶

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑥 𝑟𝑒 +

𝑥 𝑟𝑑 ∗ (1 − 𝑡) =>

170.6
320,2

𝑥 0.0901 +

149,6
320,2

𝑥 0.0437𝑥 (1 − 0.19)

=> 6,45 %
Průměrné vážené náklady kapitálu jsou ve výši 6,45 %.

4.4.2

Současná hodnota první fáze

Pro ocenění společnosti touto metodou bude korigovaný provozní výsledek
hospodaření, provozně nutný dlouhodobý majetek a provozně nutný investovaný kapitál
převzat z kapitoly „Finanční plán“. Dále budou vypočítané investice do provozně
nutného dlouhodobého majetku jako změna hodnot provozně nutného dlouhodobého
majetku za daný rok plus odpisy. Investice do provozně nutného pracovního kapitálu
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budou získány změnou provozně nutného pracovního kapitálu v daném roce. Součtem
stanovených hodnot budou stanoveny volné peněžní toky (FCFF), které se následně
diskontují

pomocí

průměrných

vážených

nákladů

na

diskontovaný

FCFF

k 01. 07. 2017. Výpočet je stanoven v tabulce č. 40.
Tabulka 40: Současná hodnota první fáze
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 176)

Položka (v tis. Kč)

2018

Korigovaný provozní výsledek hospodaření
Upravená daň
Korigovaný provozní výsledek hospodaření po dani
Odpisy
Úpravy o nepeněžní operace (změna rezerv)
Investice do provozně nutného dlouhodobého majetku
Investice do provozně nutného pracovního kapitálu
FCFF (Free cash flow to firm)
Odúročitel pro diskontní míru 6,45 %
Diskontované FCFF k 1.7.2017
Současná hodnota první fáze

2019

2020

2021

20 694 25 476 25 077 24 548
5 529
6 807
6 700
6 559
15 165 18 669 18 377 17 989
13 110 14 835 16 743 18 973
0
0
0
0
-14 218 -15 503 -17 411 -19 641
-6 805
2 058
-881 -1 596
7 252 20 060 16 828 15 726
0,9394 0,8825 0,8290 0,7788
6 813 17 702 13 951 12 247
50 712

Dle tabulky č. 40 je současná hodnota společnosti první fáze více jako
50 milionů korun českých. Korigovaný výsledek hospodaření, upravená daň, odpisy,
investice do provozně nutného dlouhodobého majetku byly převzaté z kapitoly
„Finanční plán“. Investice do provozně nutného pracovního kapitálu představují rozdíl
mezi hodnotou upraveného pracovního kapitálu pro daný rok a upraveného pracovního
kapitálu předchozího roku. Stejně jako u hodnot investice do provozně nutného
dlouhodobého majetku dostávají hodnoty opačné znaménko, z důvodu snižování
volného peněžního toku. Volné peněžní toky (FCFF) představují součet odhadovaných
odpisů, investic do provozně nutného dlouhodobého majetku, pracovního kapitálu
a korigovaného provozního výsledku hospodaření po dani pro sledovaný rok.

4.4.3 Pokračující hodnota druhé fáze
Pro stanovení hodnoty podniku druhé fáze je zapotřebí stanovit pokračující hodnotu.
Mezi metody pokračující hodnoty patří Gordonův vzorec a Parametrický vzorec. Obě
metody by se měli ve svém výsledku rovnat.
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Gordonův vzorec se vypočítá jako podíl součinu volného peněžního toku
v posledním odhadovaném roce první fáze a odhadovaného tempa růstu hrubého
domácího produktu ku rozdílu diskontní míry a odhadovaného tempa růstu hrubého
domácího produktu. Tempo růstu HDP je stanoveno ve výši 2,46 % jako aritmetický
průměr dosažených hodnot za období 2013 – 2017. Diskontní míra představuje hodnotu
vážených průměrných nákladů podniku.
Parametrický vzorec vychází z korigovaného provozního zisku po upravených
daních roku 2022. Vzorec pracuje se dvěma faktory, těmi jsou tempo růstu a očekávaná
rentabilita nových investic. Rentabilita nových investice je dána poměrem přírůstku
provozního zisku po upravených daních a přírůstku investovaného kapitálu
v předchozím roce.
Tabulka 41: Pokračující hodnota druhé fáze
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 202)

Položka

Hodnota

Předpokládané tempo růstu HDP (g)
Diskontní míra na úrovni WACC
Rentabilita čistých investic
FCFF v roce 2022 (v tis. Kč)
KPVH v roce 2022 (v tis. Kč)
Gordonův vzorec (v tis. Kč)
Parametrickým vzorcem (v tis. Kč)

2,46 %
6,45 %
5,67 %
10 430
18 432
261 411
261 411

Nyní jsou k dispozici všechny potřebné údaje pro stanovení pokračující hodnoty
metody DCF entity a zároveň stanovení výsledné hodnoty této výnosové metody.
Současná hodnota druhé fáze se stanoví diskontováním pokračující hodnoty, což je
203,582 milionů korun českých. Výnosovou metodu diskontovaného peněžního toku
získáme součtem první fáze a pokračující fáze hodnoty. Tato hodnota představuje brutto
hodnotu. Pro získání netto hodnoty je potřeba ještě odečíst úročený cizí kapitál k datu
ocenění. Poté se ještě musí přičíst neprovozní majetek k datu ocenění, aby vyšla
konečná hodnota. Společnost žádný neprovozní majetek nemá.
Tabulka 42: Výsledná hodnota podniku dle metody DCF entity
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 205)

Hodnota
(v tis. Kč)
50 712
203 582

Položka
Současná hodnota 1. fáze
Pokračující hodnota 2. fáze
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Hodnota
(v tis. Kč)
254 294
149 628
104 666
0
104 666

Položka
Provozní hodnota brutto
Úročený cizí kapitál k datu ocenění
Provozní hodnota netto
Neprovozní majetek k datu ocenění
Výnosová hodnota podniku dle DCF entity

Výsledná hodnota výnosové metody ke dni 01. 07. 2018 je 104,666 milionů Kč.

4.5

Ocenění metodou ekonomické přidané hodnoty (EVA)

U stanovení hodnoty podniku pomocí metody ekonomické přidané hodnoty existují
stejně jako u metody diskontovaného peněžního toku typy entity, ekvity a APV. Pro
ocenění bude využita nejčastěji v praxi využívaná metoda, a to stejně jako u metody
DCF varianta entity. Také schéma výpočtu této metody je obdobná. Pro tuto metodu se
obvykle volí dvoufázová metoda stejně jako u metody DCF. Nejprve se vypočítá první
fáze, pokračující fáze a poté od součtu hodnot se odečte úročený cizí kapitál.
Výsledkem je ocenění podniku pouze pro vlastníky. Tržní hodnota operačních aktiv se
získá součtem NOA (čistá operační aktiva) a tržní přidané hodnoty (MVA).

4.5.1 První fáze metody EVA
Pro výpočet první fáze metody ekonomické přidané hodnoty je potřeba stanovit hodnotu
NOA, NOPAT a již získanou hodnotu průměrných nákladů kapitálu (WACC). Hodnota
NOA se rovná hodnotě provozně nutnému investovanému kapitálu, vypočítaná
v kapitole 4.4.2. Hodnota NOPAT odpovídá korigovanému výsledku hospodaření po
dani. Tato hodnota bude opět převzata z kapitoly 4.4.2, stejně jako hodnota průměrných
nákladů kapitálu z kapitoly 4.4.1. Následující tabulka č. 43 zobrazuje výpočet první fáze
metody EVA.
Tabulka 43: První fáze metody EVA
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 301)

Položka (v tis. Kč)

2017

2018

2019

2020

2021

12 776 15 165 18 669 18 377 17 989
NOPAT
314 931 322 844 321 454 323 003 325 267
NOA k 01. 07.
20 313 20 823 20 734 20 834
WACC * NOAt-1
–5 148 –2 154 –2 357 –2 844
EVA (=NOPAT – WACC * NOAt-1)
0,9394 0,8825 0,8290 0,7788
Odúročitel pro diskontní míru 6,45 %
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Položka (v tis. Kč)

2017

Diskontovaná EVA
Současná hodnota první fáze

2018

2019

2020

–4 836

–1 901 –1954
–10 906

2021
–2 215

Z tabulky č. 43 je patrné, že společnost Samohýl group, a. s. v odhadovaném
období nebude tvořit novou hodnotu, stejně jako bylo stanoveno ve finanční analýze
pomocí ukazatele indexu důvěryhodnosti (IN05) za období 2013 – 2017. Aby
společnost tvořila novou hodnotu bylo by potřeba zvýšit provozní korigovaný výsledek
hospodaření, především zvýšením tržeb nebo snížením nákladů.

4.5.2 Pokračující hodnota metody EVA
Pro výpočet pokračující hodnoty je potřeba rentabilita investic netto, míra investic netto
do DM a PK a tempo růstu. Tyto hodnoty budou převzaty z kapitoly 4.4.3. Nejdříve je
potřeba vypočítat hodnotu EVA za rok 2022 a poté lze stanovit pokračující hodnotu.
EVA2022 = NOPAT2022 – NOA2021 * WACC = 17 989 *1,0246 – 325 267 * 0,0645 =
= –2 547,86 tis. Kč
𝑃𝐻 =

𝐸𝑉𝐴2022
−2547,86
=
= −𝟔𝟑 𝟖𝟓𝟔, 𝟐 𝒕𝒊𝒔. 𝑲č
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
(0,0645 − 0,0246)

Nyní se hodnota PH musí odúročit na dobu 4 let stejně jako v pokračující hodnotě
metody DCF entity. Pokračující hodnota metody EVA dosáhla částky –49 730,2 tisíc
Kč. Současně jsou k dispozici všechny potřebné údaje pro stanovení výsledné hodnoty
vlastního kapitálu metody EVA. V následující tabulce je výsledná hodnota vypočtena.
Tabulka 44: Výsledná hodnota vlastního kapitálu dle EVA
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 302)

Položka
Současná hodnota 1. fáze
Pokračující hodnota 2. fáze
MVA (Market Value Added)
NOA k datu ocenění (k 01. 07. 2017)
Provozní hodnota brutto
Úročený cizí kapitál k datu ocenění
Provozní hodnota netto
Neprovozní (neoperační) majetek k datu ocenění
Výsledná hodnota vlastního kapitálu dle EVA
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Hodnota
(v tis. Kč)
–10 906
–49 731
–60 637
314 931
254 294
149 628
104 666
0
104 666

Dle metody ekonomické přidané hodnoty dosahuje společnost stejné hodnoty
104,666 milionů korun českých jako u metody DCF entity.

4.6

Majetkové ocenění účetní hodnotou

Další metodou pro stanovení hodnoty podniku je účetní hodnota na principu
historických cen. Tato metoda vyjadřuje v rámci dlouhodobého majetku odchylku
od ekonomické reality. Slouží především jako doplňková úloha informací pro
oceňovatele, součást některých násobitelů pro metodu tržního porovnání a také jako
základna pro posuzování výsledného ocenění. V následujících tabulkách jsou uvedeny
vybrané položky aktiv a pasiv k 30. 06. 2017.
Tabulka 45: Rozvaha – Aktiva k 30. 06. 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování)

Hodnota
(v tis. Kč)

Položky
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý majetek
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
B.III. Dlouhodobý finanční majetek
C. Oběžná aktiva
C.I. Zásoby
C.II. Dlouhodobé pohledávky
C.III. Krátkodobé pohledávky
C.IV. Krátkodobý finanční majetek
D. Časové rozlišení
CELKEM

0
174 780
12 685
162 095
0
251 819
152 466
0
95 585
3 768
5 086
431 685

Tabulka 46: Rozvaha – Pasiva k 30. 06. 2017
(Zdroj: Vlastní zpracování)

Hodnota
(v tis. Kč)
163 825
267 526
281
1 197
116 420
149 628
334
431 685

Položky
A. Vlastní kapitál
B. Cizí zdroje
B.I. Rezervy
B.II. Dlouhodobé závazky
B.III. Krátkodobé závazky
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci
C. Časové rozlišení
CELKEM
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Účetní hodnotu lze zjistit odečtením celkových závazků včetně časového rozlišení
od celkových aktiv.
ÚH (Účetní hodnota) = 431 685 000 – 267 526 000 – 334 000 = 163 825 000 Kč
Výsledná hodnota společnosti Samohýl group, a. s. stanovena účetní majetkovou
metodou k 01. 07. 2017 je 163,825 milionů korun českých.

4.7

Shrnutí všech použitých metod

V této kapitole si shrneme všechny stanovené hodnoty společnosti. Nejprve byla
stanovena pomocí generátorů hodnoty, následně pomocí metody diskontovaného
peněžního toku entity, metody ekonomické přidané hodnoty a jako poslední metodou
majetkovou účetní hodnoty. Všechny zjištěné hodnoty jsou zobrazeny v následující
tabulce:
Tabulka 47: Použité metody ocenění společnosti
(Zdroj: Vlastní zpracování)

Použité metody ocenění

Hodnota (v tis. Kč)

Generátor hodnoty (pesimistická)
Generátor hodnoty (střední)
Generátor hodnoty (optimistická)
Metoda DCF entity
Metoda EVA
Metoda účetní

96 347
186 192
365 802
104 666
104 666
163 825

Z tabulky č. 47 je jasné, že výsledky jsou rozdílné především v případě výnosových
metod a účetní metody. Účetní metoda vyjadřuje největší hodnotu ze všech,
a to 163,825 milionů Kč. Jak bylo řečeno již výše, je tato metoda založena na účetním
přístupu a je pouze doplňkovou úlohou. Navíc tato metoda nezahrnuje budoucí vývoj,
ale zabývá se pouze současností. Dle generátorů hodnot by se hodnota společnosti měla
pohybovat od 96,347 do 365,802 milionů Kč, jedná se však o hrubý odhad. Generátory
hodnoty většinou navazují na konkrétní výnosovou metodu ocenění jako je například
metoda diskontovaných peněžních toků. Nejvhodnější metodami ze strategického řízení
jsou metoda diskontovaných peněžních toků a ekonomická přidaná hodnota. Tyto
metody vyjadřují stejné hodnoty. V současné době dosahuje podle výnosového ocenění
společnost hodnoty 104,666 milionů Kč, což představuje v případě generátorů hodnoty
rozpětí mezi pesimistickou a střední hodnotou. Důvodem této částky je především
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předpokládaný nízký korigovaný provozní výsledek hospodaření a vysoký provozně
nutný investiční kapitál a úročený cizí kapitál. Výsledné ocenění je pouze orientační,
neboť hodnoty pro výpočty jsou odhadované.
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ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce bylo stanovení hodnoty společnosti Samohýl group, a. s. se
sídlem v České republice k 01. 07. 2017. Ocenění bylo uskutečněno za použití
generátorů hodnot, výnosových metod – metody diskontovaných peněžních toků (DCF)
a metody ekonomické přidané hodnoty (EVA) a majetkovou metodou účetní hodnoty.
V úvodní části diplomové práce byla definována teoretická východiska práce, kde
byl představen postup ocenění, strategická analýza, finanční analýza, metody ocenění
a další. Pro provedení ocenění bylo zapotřebí nejprve vypracovat strategickou analýzu
pro zjištění situace společnosti v rámci vnitřního a vnějšího okolí. Výsledkem
strategické analýzy byla zpracovaná SWOT analýza, která poukazuje na příležitosti,
hrozby, slabé a silné stránky společnosti. V současné době by se měla zaměřit na své
zaměstnance, kteří jsou nespokojeni s finančním ohodnocením, nefunkčností nového
softwaru a vedoucím přístupem. Pomocí strategických metod byl prognózován vývoj
tržeb trhu s velkoobchodem a za pomocí regionálního relevantního trhu také vývoj tržeb
oceňované společnosti.
Dále bylo zapotřebí vypracovat finanční analýzu pro zjištění současné situace
společnosti. Z provedené finanční analýzy bylo zjištěno, že podnik se nachází
ve vysokém zadlužení, což následně ovlivnilo i stanovenou výslednou hodnotu. Cizí
zdroje zaujímají více jako 60 % celkových pasiv, každý rok se však snižují. V rámci
ukazatelů aktivity lze konstatovat, že společnost správně hospodaří se svými zásobami,
splácí včas své závazky, a je profesionální, neboť i odběratele platí pohledávky
do 30 dnů. Kromě rentability tržeb nedosahují ostatní ukazatele rentability
požadovaných hodnot (dosahují nižší než požadované). Například rentabilita celkového
kapitálu je nižší, než je průměrná úroková míra placená bankám z úvěru, což znamená,
že aktiva nevyprodukují tolik, kolik vyžadují splátky z úvěru. Společnost má dobrou
strukturu oběžných aktiv, dosahuje doporučených hodnot, představující běžná likvidita.
Problémem je však pohotová a okamžitá likvidita, které dosahují trvale nízké hodnoty,
což značí nadměrné zazásobení společnosti a malou likvidnost.
V návrhové části diplomové práce bylo provedeno rozdělení aktiv na provozně
nutná a nenutná, analyzování a prognózování generátorů hodnoty a sestavení finančního
plánu pro období 2018 – 2021. Generátory hodnoty byly tvořeny odhadovanými
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tržbami, ziskovou marží, upraveným pracovním kapitálem, dlouhodobého majetku
a investicemi. Sestaveny byly na základě údajů ze strategické analýzy, finanční analýzy
a prognóz vycházející z těchto analýz. Na základě těchto generátorů bylo stanoveno
předběžné ocenění společnosti, jehož výsledkem bylo pravděpodobné rozpětí výnosové
hodnoty podniku. Odhadované hodnoty, které byly získány z této části, byly následně
použity při sestavení finančního plánu pro prognózované období. Finanční plán se
skládal z plánovaného výkazu zisku a ztrát, plánované rozvahy a plánovaného přehledu
o peněžních tocích.
Pro ocenění výnosovými metodami bylo nutné stanovit diskontní míru, a to na
úrovni průměrných vážených nákladů na kapitálu (WACC). Pro jejich výpočet bylo
potřeba stanovit náklady na vlastní kapitál a náklady na cizí kapitál. Náklady na vlastní
kapitál byly vypočteny na základě modifikovaného modelu CAPM. Mezi vybrané
výnosové metody pro ocenění byly zvoleny metoda diskontovaných peněžních toků
(DCF entity) a metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA). Metody jsou dvoufázové,
tzn. skládají se ze současné hodnoty první fáze a pokračující hodnoty druhé fáze.
U obou metod byl po sečtení těchto hodnot odečten úročený cizí kapitál k datu ocenění.
Hodnota obou metod vyšla stejně. Poslední zvolenou metodou pro ocenění společnosti
byla majetková hodnota – účetní hodnota na principu historických cen. Hodnota této
metody se lišila z důvodu, že bere v úvahu pouze současnou situaci, naopak
u výnosových metod se bere v potaz i budoucí vývoj.
Ocenění společnosti Samohýl group, a. s. bylo uskutečněné ke dni k 01. 07. 2017
a její výsledná hodnota je odhadnuta na 104,666 milionů korun českých. Je třeba mít na
paměti, že toto ocenění je pouze orientační založené na získaných dostupných
informací. Během stanovení hodnoty byly namodelované změny jednotlivých
parametrů. Závěrem lze konstatovat, že ocenění je citlivé na změny a došlo tak
k naplnění cíle této diplomové práce.
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Příloha č. 1 – Modely pro určení relevantního trhu

1) Jednoduchá regrese – regresor času
Regresní rovnice
Realitní trh
v mil. Kč
Tempo růstu
2 240 466,56
–
2 289 246,34 0,021308228
2 316 325,72 0,011690663
2 258 526,43 –0,025591596
2 314 615,66 0,024232633

Rok
2013
2014
2015
2016
2017

ln y

ln x

X*X

14,62219
14,64373
14,65549
14,63022
14,65475

7,607381
7,607878
7,608374
7,608871
7,609367

4052169
4056196
4060225
4064256
4068289

Regresní koeficienty a hodnoty indexu determinace (plná časová řada)
Funkce
Lineární

Rovnice

a

ID

–21408190,38 11757,8295

Y=a+b*X

(𝑎+𝑏 ∗𝑋)
Exponenciální Y = 𝑒

Logaritmická

Plná regresní funkce
b
c

4,242071899

Y = a + b * ln(X)

30 %

0,0051609

30 %

–178000650,6 23695533,5

39 %

Parabolistická Y = a + b * (X*X) + c * X -20397864323 -5018,5559 20236538 38 %

Předpověď regresní funkce
Rok
2013
2014
2015
2016
2017

Skutečnost
2 240 466,56
2 289 246,34
2 316 325,72
2 258 526,43
2 314 615,66

Lineární
Exponenciální Logaritmická Parabolistická
2 260 320,48 2 260 186,31
2 260 311,16
2 250 283,37
2 272 078,31 2 271 881,05
2 272 079,49
2 277 096,87
2 283 836,14 2 283 636,30
2 283 841,98
2 293 873,25
2 295 593,97 2 295 452,38
2 295 598,63
2 300 612,53
2 307 351,80 2 307 329,59
2 307 349,45
2 297 314,69

Srovnání teoretické hodnoty od skutečných dat pomocí relativní odchylky
Funkce/Položka

2013

2014

2015

Skutečnost

0,00 %

0,00 %

0,00 % 0,00 %

2016

Výsledek

2017

Suma

Max

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Lineární

0,89 % –0,75 % –1,40 % 1,64 % –0,31 %

0,06 %

Exponenciální

0,88 % –0,76 % –1,41 % 1,63 % –0,31 % 0,03 %

1,63 % Nejvhod.

Logaritmická

0,89 % –0,75 % –1,41 % 1,63 % –0,31 %

0,04 %

1,63 %

Parabolistická

0,44 % –0,53 % –0,97 % 1,86 % –0,75 %

0,05 %

1,86 %

1,64 %

Zvolená funkce časového trendu: Sledovaný trhu = 𝑒 (4,242071899 + 0,0051609 ∗ Rok)

I

2) Jednoduchá regrese – regresor HDP v běžných cenách
Rok
2013
2014
2015
2016
2017

Realitní trh
Y (trh)
X (HDP)
2 240 466,56
4 077 300
2 289 246,34
4 261 100
2 316 325,72
4 477 000
2 258 526,43
4 712 900
2 314 615,66
5 049 900

ln y

ln x

X*X

14,62219
14,64373
14,65549
14,63022
14,65475

15,22095
15,26504
15,31446
15,36581
15,43488

16624375290000
18156973210000
20043529000000
22211426410000
25501490010000

Zvolená funkce časového trendu:
Sledovaný trhu = 𝑒 (15,528 + 2,494716026560 ∗ HDP)
Sledovaný trhu = –866506,59 + (–0,000000142930 * (HDP*HDP)) + (1,345646 * HDP)

II

Příloha č. 2 – Prognóza ziskové marže zdola
Podíly z tržeb
Obchodní marže
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Daně a poplatky
Ostatní provozní položky

Položky (v tis. Kč)
Tržby
Náklady na zboží
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Ostatní náklady
KPVH před odp.
Zisková marže

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

26,35 %
15,88 %
15,06 %
11,73 %
0,12 %
–1,50 %

26,13 %
15,40 %
12,31 %
8,92 %
0,15 %
–1,26 %

24,74 %
14,21 %
12,03 %
8,67 %
0,25 %
–1,85 %

23,39 %
12,86 %
12,49 %
8,94 %
0,10 %
–2,39 %

24,45 %
13,40 %
12,62 %
8,99 %
0,09 %
–2,26 %

25,19 %
14,14 %
12,62 %
9,03 %
0,14 %
–1,85 %

25,45 %
14,47 %
12,43 %
9,09 %
0,14 %
–1,85 %

25,45 %
14,47 %
12,31 %
9,19 %
0,14 %
–1,85 %

25,67 %
14,88 %
12,57 %
9,22 %
0,14 %
–1,85 %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

987 552
729 527
105 922
121 581
–10 913
41 435
4,20 %

960 709
723 048
101 183
115 608
–15 397
36 267
3,78 %

981 191 1 033 936 1 046 706 1 074 967 1 081 739 1 082 605
752 946 782 403 783 041 801 388
806 436 804 700
101 815 112 748 115 661 118 031
118 775 116 813
122 734 130 656 132 094 133 618
133 162 136 083
–22 445 –22 415 –17 894 –18 382
–18 455 –18 513
26 141
30 544
33 804
40 311
41 821
43 521
2,66 %
2,95 %
3,23 %
3,75 %
3,87 %
4,02 %

1 027 055
756 468
107 502
154 646
–14 217
22 656
2,21 %

III

Podíly z tržeb (v tis. Kč)

2013

náklady na prodané zboží
podíl z tržeb
roční tempo růstu
průměrné tempo

756 468
73,65 %
–

Podíly z tržeb (v tis. Kč)

2013

Výkonová spotřeba
podíl z tržeb
roční tempo růstu
průměrné tempo

Podíly z tržeb (v tis. Kč)
Osobní náklady
podíl z tržeb
roční tempo růstu
průměrné tempo

107 502
10,47 %
–

2013

2014

2015

729 527
73,87 %
–3,56 %

2017

2018

2019

723 048 752 946
75,26 % 76,61 %
–0,89 %
4,13 %
0,90 %

782 403
75,55 %
3,91 %

783 041
74,81 %
0,08 %

801 388 806 436
74,55 % 74,55 %
2,34 %
0,63 %
0,71 %

804 700
74,33 %
–0,22 %

2014

2015

2017

2018

2019

2021

105 922
10,73 %
–1,47 %

101 183 103 491
10,53 % 10,53 %
–4,47 %
2,28 %
6,86 %

114 437
11,05 %
10,58 %

115 661
11,05 %
1,07 %

118 031 118 775
10,98 % 10,98 %
2,05 %
0,63 %
0,52 %

116 813
10,79 %
–1,65 %

2014

2015

2017

2018

2019

2021

130 656
12,62 %
6,45 %

132 094
12,62 %
1,10 %

133 618 133 162 136 083
12,43 % 12,31 % 12,57 %
1,15 % –0,34 % 2,19 %
1,03 %

154 646 121 581
15,06 % 12,31 %
–
–21,38 %

2016

2016

2016

115 608 122 734
12,03 % 12,49 %
–4,91 %
6,16 %
–3,42 %

IV

2020

2020

2020

2021

