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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty vybrané společnosti pomocí 

výnosových metod, konkrétně metodou ekonomické přidané hodnoty a diskontovaného 

cash flow. Práce se v teoretické části zabývá popisem postupu oceňování podniku. 

Praktická část obsahuje strategickou a finanční analýzu, finanční plán a v závěru návrh 

ocenění společnosti k 31. 12. 2016.   

  
Abstract  

This master thesis deals with specify a value of a chosen company by the income-based 

methods, especially by the Economic Value Added and Discounted Cash Flow. The thesis 

deals with describe of the methodology of bussiness valuation in the theoretical part. The 

practical part contains strategic and financial analysis, financial plan and the closure 

contains a proposal of valuation of company to date 31. 12. 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova  

Hodnota společnosti, strategická analýza, finanční analýza, finanční plán, průměrné 

vážené náklady kapitálu, výnosové metody ocenění  

  

Keywords  

Value of company, strategic analysis, financial analysis, financial plan, weighted average 

cost of capital, income-based methods of valuation   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografická citace práce  

OVSÍK, V. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. 102 s. Vedoucí diplomové práce  

Ing. Michal Karas, Ph.D.. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čestné prohlášení  

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

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská 

práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s 

právem autorským).  

 

V Brně dne 20. května 2018  

................................................... 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování  

Velké díky patří vedoucímu mé diplomové práce Ing. Michalovi Karasovi, Ph.D. za cenné 

rady a připomínky, trpělivost a čas, který mi při zpracování této práce věnoval. Dále bych 

rád poděkoval vedení společnosti EFETI spol. s.r.o. a mým kolegům za spolupráci a 

poskytnutí informací potřebných ke zpracování práce.  

Závěrem bych rád poděkoval své rodině a přátelům za jejich podporu, kterou mi 

poskytovali po celou dobu studia.   



 

ÚVOD .................................................................................................................................................. 10 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA OCENĚNÍ PODNIKU ...................................................... 12 

1.1 PODNIK JAKO PŘEDMĚT OCENĚNÍ ........................................................................................ 12 

1.1.1 Definice podniku ........................................................................................................... 12 

1.1.2 Hodnota podniku ........................................................................................................... 13 

1.1.3 Kategorie hodnoty ......................................................................................................... 13 

1.2 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU ....................................................................................... 18 

1.2.1 Sběr vstupních dat ......................................................................................................... 19 

1.2.2 Strategická analýza ....................................................................................................... 21 

1.2.3 Finanční analýza ........................................................................................................... 27 

1.2.4 Rozdělení aktiv .............................................................................................................. 38 

1.2.5 Analýza a prognóza generátorů hodnoty ...................................................................... 38 

1.2.6 Tržby.............................................................................................................................. 40 

1.2.7 Provozní zisková marže ................................................................................................. 40 

1.2.8 Finanční plán ................................................................................................................ 40 

1.2.9 Výnosové metody oceňování .......................................................................................... 41 

1.3 METODA DISKONTOVANÉHO PENĚŽNÍHO TOKU (DCF) ....................................................... 42 

1.3.1 Investovaný kapitál ........................................................................................................ 43 

1.3.2 Peněžní toky metodou DCF entity ................................................................................. 44 

1.3.3 Propočet hodnoty podniku a volba časového horizontu ................................................ 45 

1.3.4 Dvoufázová metoda ....................................................................................................... 46 

1.3.5 Techniky pro výpočet pokračující hodnoty .................................................................... 46 

1.3.6 Diskontní míra pro metodu DCF ................................................................................... 48 

1.4 METODA EKONOMICKÉ PŘIDANÉ HODNOTY ........................................................................ 52 

2 OCEŇOVANÝ PODNIK EFETI, SPOL. S.R.O. .................................................................... 54 

3 STRATEGICKÁ ANALÝZA ................................................................................................... 55 

3.1 SLEPT ANALÝZA................................................................................................................ 55 

3.1.1 Politické a legislativní faktory ....................................................................................... 55 

3.1.2 Ekonomické faktory ....................................................................................................... 55 

3.1.3 Sociální a demografické faktory .................................................................................... 59 

3.1.4 Technologické faktory ................................................................................................... 59 

3.2 ANALÝZA KONKURENČNÍ SÍLY PODNIKU ............................................................................ 59 

3.2.1 Výhled do budoucna ...................................................................................................... 62 

3.2.2 Tržní podíl podniku ....................................................................................................... 63 

3.2.3 Identifikace konkurentů ................................................................................................. 63 

3.3 ANALÝZA VNITŘNÍHO POTENCIÁLU FIRMY ......................................................................... 64 

3.4 VÝVOJ TRŽNÍHO PODÍLU PODNIKU A TRHU .......................................................................... 65 



 

3.4.1 Prognóza tržeb trhu ....................................................................................................... 66 

3.4.2 Prognóza tržeb podniku ................................................................................................ 67 

3.4.3 Prognóza tržního podílu podniku .................................................................................. 67 

4 FINANČNÍ ANALÝZA ............................................................................................................ 68 

4.1 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ............................................................................ 68 

4.2 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ ................................................................................ 71 

4.2.1 Ukazatele likvidity ......................................................................................................... 72 

4.2.2 Ukazatele rentability ..................................................................................................... 73 

4.2.3 Ukazatele aktivity .......................................................................................................... 74 

4.2.4 Ukazatele zadluženosti .................................................................................................. 75 

5 PROGNÓZA GENERÁTORŮ HODNOTY ........................................................................... 75 

5.1 ZISKOVÁ MARŽE ................................................................................................................. 76 

5.2 PRACOVNÍ KAPITÁL ............................................................................................................ 78 

5.3 DLOUHODOBÝ MAJETEK A INVESTICE ................................................................................. 79 

6 FINANČNÍ PLÁN ..................................................................................................................... 81 

6.1 FINANČNÍ ANALÝZA PLÁNU ................................................................................................ 83 

7 NÁKLADY KAPITÁLU ........................................................................................................... 84 

7.1 NÁKLADY NA CIZÍ KAPITÁL ................................................................................................ 84 

8 VÝSLEDNÉ OCENĚNÍ PODNIKU EFETI ........................................................................... 87 

8.1 METODA DCF..................................................................................................................... 87 

8.2 METODA EVA .................................................................................................................... 89 

ZÁVĚR ................................................................................................................................................ 91 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .................................................................................................. 93 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................................... 96 

SEZNAM GRAFŮ ............................................................................................................................. 97 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................ 98 

SEZNAM PŘÍLOH .......................................................................................................................... 100 

 



10 

 

Úvod 

 
Téma oceňování podniku se stává stále získává více pozornosti. Poskytuje velké množství 

důležitých informací ať už pro majitele, věřitele či budoucího kupce. V dnešním 

globálním světe, kde je běžné slučování podniků do větších celků, má oceňování své 

místo. Je to komplexní problematika, která určuje, jakou perspektivu má daný oceňovaný 

subjekt, zda tvoří výnosy, zhodnocuje kapitál a celkově jak hospodaří. Ocenění podniku 

sebou přináší i další pohledy na podnik, a to jak si vede se srovnání s trhem. 

Je velice důležité mít relevantní a pravdivá data pro ocenění, aby bylo dosaženo 

žádoucího výsledku. Správnou strategií je v tomto ohledu získávání informace z několika 

různých zdrojů. Spoléhat na jen na informace od žadatele ocenění by se mohlo ukázat 

jako chybné zvlášť když se jedná o současného majitele společnosti. 

 

Existuje několik metod využívaných pro oceňování podniku a je už na konkrétní 

oceňovateli, aby zvolil tu, která je v daném případě nejvhodnější. 

V následující diplomové práci bude zjištěna hodnota společnosti EFETI, spol s.r.o. a 

budou k tomu využity výnosové metody ocenění.  
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Cíle práce a metody zpracování  
Cílem práce je určit hodnotu podniku EFETI, spol. s.r.o. k 31. 12. 2016. 

Dílčími cíli jsou: (1, s. 45) 

 Strategická analýza:  

- analýza vnějšího okolí podniku  

- analýza oborového okolí podniku  

- analýza vnitřního okolí podniku  

 Finanční analýza:  

- horizontální a vertikální analýza  

- analýza poměrových ukazatelů   

- porovnání vybraných poměrových ukazatelů s oborovými průměry  

 Finanční plán:  

- plánová rozvaha  

- plánový výkaz zisku a ztráty  

- stanoven na základě metody procentního podílu na tržbách  

 Určení průměrných vážených nákladů kapitálu 

- model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) 

 použití výnosových metod ocenění:  

- metoda diskontovaného cash flow (DCF)  

- metoda čisté současné hodnoty (EVA)  

  

V práci jsou použity tyto metody: (2, s. 27) 

 historická metoda – zkoumá historický vývoj předmětu a zhodnocuje vývojový 

proces. Tato metoda pomáhá vysvětlovat vývojové tendence a vyvozuje 

ponaučení.   

 analyticko-syntetická metoda – zjišťuje funkce prvků jako jednotlivých objektů 

a zkoumá vzájemné vztahy mezi nimi.  
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1 Teoretická východiska ocenění podniku 

1.1 Podnik jako předmět ocenění 

Prvním krokem při oceňování podniku, je důležité si vymezit termín podnik. V 

literatuře se můžeme setkat s několika definicemi, některé si v následující části 

představíme. 

1.1.1 Definice podniku 

Ve starém znění zákona č. 513/1991 Sb., se v § 5 odst. 1 dočteme, že: „Podnikem se 

pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli 

a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ 

(3, §5, odst. 1) 

Mařík v literatuře zdůrazňuje, že podnik je věc hromadná (§ 5 odst. 2) a je nutné na 

něj pohlížet jako na funkční celek. (1, s. 14) 

V minulosti však došlo ke změně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který 

nahradil staré znění zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, popsané v předchozím 

odstavci. 

Dle nového znění zákona č. 89/2012 Sb., lze definici podniku vymezit dle § 502 takto: 

„Obchodní závod, dále jen „závod“, je organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří 

vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“ Definice souboru jmění je doplněna v § 501 

téhož zákoníku, jako: „Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za 

jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří 

hromadnou věc.“ (4, §502) 
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1.1.2 Hodnota podniku 

Hodnota brutto - zde se jedná o hodnotu podniku jako celku, jako podnikatelské 

jednotky. Zahrnuje hodnotu jak pro vlastníky, tak pro věřitele. 

Hodnota netto - tato hodnota vzniká oceněním na úrovni vlastníků podniku, tedy 

oceněním vlastního kapitálu. Pojetí vlastního kapitálu zde však nemusí vždy souhlasit s 

jeho účetním pojetím. (1, s. 16) 

V ekonomickém smyslu je pojem hodnota chápán jako vztah mezi určitým subjektem 

a objektem za předpokladu racionálního chování a vyplývá ze dvou základních 

skutečností hospodářského života: 

 lidské potřeby nemají hranice 

 zdroje k uspokojení lidských potřeb jsou omezeny 

Ekonomicky vnímaná hodnota podniku má dvě vlastnosti. První vlastností je 

schopnost statku uspokojovat lidské potřeby tvoří jeho užitnou hodnotu, která závisí na 

možnostech využití, preferencích a záměrech konkrétního vlastníka předmětu. Je 

podstatné si uvědomit, že pro různé vlastníky existuje různá užitná hodnota. Druhou 

stránkou je zjištění, že pokud má statek užitnou hodnotu a zároveň je k dispozici jen 

omezené množství tohoto statku, může být předmětem směny a má tedy směnnou 

hodnotu, která je vyjádřena v penězích. Tato směnná hodnota vede k tržní ceně. 

Hodnota podniku je tedy určena očekávanými budoucími příjmy, buď na úrovni 

vlastníků či investorů převedenými na jejich současnou hodnotu. (1, s. 17) 

1.1.3 Kategorie hodnoty 

Rozlišujeme několik základních kategorií hodnoty podniku. Tyto kategorie plynnou z 

následujících praktických otázek. 

 Kolik je ochoten za podnik zaplatit běžný zájemce, kolik bychom mohli 

dostat na trhu? Jaké je tedy tržní ocenění? 

 Jakou má podnik hodnotu pro konkrétního kupujícího? 

 Jakou hodnotu lze považovat za nespornou? 
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Tyto hlediska daly vzniknout čtyřem základním přístupům k oceňování podniku: 

 tržní hodnota 

 subjektivní hodnota 

 objektivizovaná hodnota 

 komplexní přístup (na základě Kolínské školy). (1, s.18) 

 

Tržní hodnota 

Tržní hodnota je založena na předpokladu, že existuje trh s podniky, případně trh s 

podíly na vlastním kapitálu podniků. Na tomto trhu se pohybuje více kupujících a 

prodávajících. Jsou tak splněny podmínky pro vznik tržní ceny. Tržní hodnota je spíše 

výrazem pro jeho použitelnost uznávanou trhem než jeho čistě fyzický stav. Použitelnost 

aktiva pro daný podnik se přitom může lišit od použitelnosti, kterou uznává trh nebo jiný 

konkrétní podnik. Z toho plyne rozdíl mezi individuální a tržní hodnotou. 

Definice tržní hodnoty je následující: 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu 

ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi 

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

jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“ (5, s. 92) 

 

Dále si třeba vysvětlit některé termíny obsažené v předchozí definici. 

„…odhadnutá částka…“ je to cena vyjádřená v penězích, která by byla zaplacena za 

aktivum v transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery. Je to 

nejpravděpodobnější cena dostupná na trhu k datu ocenění. 

„…by měl být podnik směněn…“ cena, za kterou trh očekává, že by byla provedena 

transakce kde dni ocenění po splnění všech ostatních částí definice tržní hodnoty. 

„…k datu ocenění…“ stanovená tržní hodnota je časově omezena. Tržní podmínky 

se mohou změnit a odhadnutá hodnota může být v jiné době nesprávná. 

„…mezi dobrovolným kupujícím…“ kupující kupuje podle současné situace na trhu 

a neměl by zaplatit vyšší cenu než požaduje trh.  

„…dobrovolným prodávajícím…“ prodávající je motivován k prodeji majetku na 

trhu za nejlepší dosažitelnou cenu na trhu po náležitém marketingu. 
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„…při transakci samostatných a nezávislých partnerů…“ transakce mezi stranami, 

které nemají mezi sebou blízké nebo zvláštní vztahy. Transakce za tržní hodnotu se 

předpokládá mezi nesouvisejícími stranami, které jednají nezávisle. 

„…po náležitém marketingu…“ majetek by měl být na trhu vystaven tím 

nejvhodnějším způsobem tak, aby bylo docíleno nejlepší ceny, při splnění všech aspektu 

definice tržní hodnoty. 

„..ve které by obě strany jednaly informovaně a rozumně…“ kupující i prodávající 

jsou přiměřeně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho skutečném i 

potenciálním využití a o stavu trhu ke dni ocenění. 

„…a bez nátlaku…“ každá strana je motivována k uskutečnění obchodu, ale zároveň 

není nucena k jeho realizaci. (1, s. 19) 

 

Subjektivní hodnota 

Někdy také označována jako investiční hodnota, je dána subjektivními názory a 

představami účastníků transakce, tedy očekávanými užitky z majetku pro konkrétního 

kupujícího, prodávajícího či stávajícího vlastníka. 

 

Definice subjektivní hodnoty: 

„Investiční hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu investorů 

pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se 

specifickým investorem nebo skupinou investorů, kteří mají určité investiční cíle a/nebo 

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

hodnota tohoto majetkového aktiva. Termín investiční hodnota by neměl být zaměňován 

s tržní hodnotou investičního majetku.“ (5, s. 37) 
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Subjektivní hodnota má následující základní charakteristiky: 

 Budoucí peněžní toky na základě názorů hlavním představitelů 

oceňovaného podniku, obvykle jsou upraveny lehce směrem dolů. To nic 

nemění na faktu, že odrážejí v podstatné míře představy manažerů 

podniku, případně investora. 

 Diskontní míra je stanovena na základě alternativních možností 

investování, který má subjekt, z jehož hlediska k oceňování dochází. 

 

Pokud tedy oceňující subjekt bere v úvahu informace a o budoucích peněžních tocích 

výhradně od samotného podniku, aniž by testoval jejich přiměřenost, pak nemůže 

výsledné ocenění brát jako tržní hodnotu. (1, s. 21) 

 

Objektivizovaná hodnota 

Termín objektivizovaná hodnota byl zaveden z toho důvodu, že žádná objektivní 

hodnota podniku neexistuje, hodnota není objektivní vlastností podniku. Subjektivní 

hodnotu si je, oproti objektivizované, často finančně vzdělanější vlastník schopen 

vypočítat sám. Objektivizovanou hodnotu je zpravidla schopen určit jen profesionál.  

(1, s. 22) 

Definice objektivizované hodnoty: 

„Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty 

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

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

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

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

na hodnotu podniku.“ (1, s. 22) 

Tato hodnota by měla být v co největší míře postavena na všeobecně uznávaných 

datech a při jejím výpočtu musí být dodrženy určité zásady a požadavky. Cílem je získat 

co největší reprodukovatelnost ocenění. Zásady, které je třeba dodržet jsou následně 

popsány: 
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 Z podniku by mělo být vybíráno jen takové množství peněžních prostředků, aby 

nedošlo k ohrožení jeho majetkové podstaty 

 K oceňování dochází na základe volného zisku, tedy takového zisku, který je 

možné z podniku odebrat, aniž by byla ohrožena majetková podstata. 

 Je důležité rozdělit majetek na provozně potřebný a nepotřebný, protože následné 

výnosové ocenění se bude týkat zejména majetku nezbytného pro vlastní provoz. 

Ostatní majetek se oceňuje samostatně. 

 Při ocenění vycházíme ze současného stavu podniku. Předpokladem je 

pokračování podnikání oceňovaného subjektu podle stávajícího konceptu. Změny 

jsou uvažovány pouze v rozsahu již započatých nebo dohodnutých investic. Je 

však obtížné určit jaké investice a z nich plynoucí růst výnosů lze započítat do 

objektivizované hodnoty. Obecně se jedná o ty výnosy, které budou dosaženy z 

dnešního hlediska s vysokou pravděpodobností. 

 Je třeba zvolit jednoznačnou metodu ocenění. To platí v případě, že jiný 

oceňovatel bez obtíží zopakuje celé ocenění se stejnými či podobnými výsledky. 

Přednost se dává výnosový a kombinovaným majetkovým metodám. 

 V rámci objektivizované hodnoty se předpokládá, že dosavadní management v 

podniku setrvá. Tento standardní předpoklad je součástí vytváření typizovaných 

situací v rámci objektivizované hodnoty. 

 Doporučuje se zohlednit i daně na úrovni vlastníka. (1, s. 23) 

 

Kolínská škola 

Komplexní přístup na základě tzv. Kolínské školy, který vychází z myšlenky, že 

kategorie hodnoty vychází z funkcí, která má ocenění pro uživatele. Kolínská škola 

definuje několik základních funkcí oceňování: 

 poradenskou, 

 rozhodčí, 

 argumentační, 

 komunikační, 

 daňovou. 
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Těmto funkcím odpovídají odlišné kategorie hodnoty. Za nejdůležitější funkci je 

zpravidla považována funkce poradenská, která má za úkol stanovit hraniční hodnoty, tj. 

maximální cenu, kterou ještě může zaplatit kupující, aniž by na transakci prodělal, a 

minimální cenu, kterou je ještě prodávající ochoten akceptovat, aby na prodeji neprodělal. 

(1, s. 24) 

1.2 Postup při oceňování podniku 

Jedním z klíčových problému na začátku práce se stává vymezení účelu, pro který se 

ocenění zpracovává. Cíl práce se poté stává vodítkem pro výběr modelů, se kterými se 

pak následně pracuje. (6, s. 25) 

Postup při oceňování podniku by měl vycházet ze strategické a finanční analýzy bez 

ohledu na to, kterou metodu ocenění zvolíme. Jak již bylo zmíněno, obě tyto analýzy nám 

poskytnou informace o stavu podniku, konkurenceschopnosti, přežití v dlouhodobém 

měřítku atd. 

Postup: 

 1. Sběr vstupních dat 

 2. Analýza dat 

  a. Strategická analýza 

  b. Finanční analýza 

  c. Rozdělení aktiv podniku  

  d. Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

  e. Orientační ocenění na základě generátorů hodnoty 

 3. Sestavení finančního plánu 

 4. Ocenění 

  a. Volba metody 

  b. Ocenění podle zvolené metody 
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  c. Souhrnné ocenění (1, s. 45) 

1.2.1 Sběr vstupních dat 

Podmínkou ke správnému ocenění podniku jsou relevantní vstupní data. Z praktického 

hlediska je vhodné si tato data nejdříve charakterizovat a roztřídit do skupin. Rozdělení 

může vypadat následovně: 

 1) Základní data o podniku: 

  a) informace identifikující podnik, 

  b) název podniku, jeho právní forma a IČ, 

  c) předmět podnikání, 

  d) rozdělení majetkových podílů, 

  e) struktura řízení podniku, 

  f) historie podniku. 

 2) Ekonomická data: 

  a) účetní výkazy za dobu 3 až 5 posledních let, 

  b) výroční zprávy, 

  c) zprávy auditorů, 

  d) podnikové plány. 

 3) Relevantní trh: 

  a) vymezení trhu, jeho velikost a vývoj, 

  b) segmentace trhu, 

  c) atraktivita relevantního trhu, 

  d) faktory vývoje trhu. 

 4) Konkurenční struktura relevantního trhu: 

  a) hlavní konkurenti a informace o nich, 
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  b) substituty výrobků, (1 s. 46) 

  c) bariéry vstupu do odvětví, 

  d) poměr sil podniku k dodavatelům a odběratelům. 

 5) Odbyt a marketing: 

  a) data o odbytu v časových řadách, 

  b) hlavní produkty a jejich srovnání s konkurencí, 

  c) ceny a cenová politika, 

  d) hlavní odbytové cesty, 

  e) reklama, struktura výdajů, srovnání výdajů na reklamu s konkurencí, 

  f) výzkum a vývoj, výdaje na výzkum a vývoj a srovnání s konkurencí. 

 6) Výroba a dodavatelé: 

  a) řízení kvality, certifikáty, 

  b) charakter výroby a úroveň technologií, 

  c) výrobní kapacity a jejich využití, 

  d) stav dlouhodobého majetku, investice (jak minulé, tak plánované), 

  e) dodavatelé a informace o nich. 

 7) Pracovníci: 

  a) struktura pracovníků, 

  b) situace na trhu práce, 

  c) nálada na pracovišti, 

  d) fluktuace pracovníků, 

  e) produktivita práce a srovnání s konkurencí, 

  f) personální náklady. (1 s. 47) 
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1.2.2 Strategická analýza 

Strategická analýza bezesporu patří mezi klíčové fáze v rámci procesu ocenění, avšak 

ne všichni autoři odborné literatury si nemyslí totéž, proto neplatí, že se v každé publikaci 

věnující se tomuto tématu, setkáme s vymezení strategické analýzy. 

Hlavním přínosem strategické analýzy v rámci oceňování je vymezení celkového 

výnosového potenciálu oceňovaného podniku, který můžeme dále rozčlenit na potenciál 

vnitřní a vnější. Vnější potenciál vnímáme jako šance a rizika, která skýtá podnikatelské 

prostředí, kde podnik působí, což je relevantní trh či odvětví. Z analýzy vnitřního 

potenciálu naopak vyplývá, jakým způsobem je podnik schopný reagovat na šance 

vnějšího prostředí a jak je úspěšný v boji s jeho riziky. Výsledek lze vyjádřit souborem 

silných a slabých stránek a zjištění, zda podnik disponuje určitou konkurenční výhodou, 

tedy analýza konkurence daného podniku. (1, s. 49) 

Výstupem strategické analýzy by měla bát schopnost zodpovědět na následující tri 

otázky: 

 Jaké jsou perspektivy podniku z dlouhodobého hlediska 

 Jaký vývoj trhu, konkurence a zejména vývoj podnikových tržeb lze v 

souvislosti s předchozím bodem očekávat 

 Jaká rizika jsou s podnikem spojena 

Jako každá analýza by měla i strategická analýza dodržovat určitou posloupnost. 

Dlouhodobá perspektiva podniku se hodnotí nejdříve na základě strategické analýzy, poté 

se k ní doplní finanční analýza a následně se připojí hodnocení na základě finančního 

plánu. Důvodů je několik. Pokud se již v prvním kroku ukáže, že potenciál podniku je 

malý, jeho konkurenceschopnost je nízká, způsobená nejasnou vývojovou a výrobní 

základnou, tak nelze očekávat, že finanční analýza či finanční plán přinesou odlišné 

poznatky měnící výhled podniku do budoucna. Výsledky by měli být jasné, 

zdůvodnitelné a přinášet jasnou informaci o stavu podniku pro příjemce posudku ocenění 

například investora. (1, s. 50) 
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Odpověď na první otázku se dá vyjádřit v několika bodech: 

 Zdravý podnik s předpokladem trvalého pokračování podniku 

 Slabší podnik se schopností přežít, avšak s mnoha riziky 

 Nemocný podnik, jehož rizika jsou velmi vysoká a životnost bude 

omezená 

 Akutně ohrožený podnik, který bude nejlépe ocenit likvidační hodnotou. 

 

Vývoj tržeb 

S podniky patřící do prvních třech bodů, tedy podniky s určitou budoucností, je třeba 

dále pracovat a nalézt odpověď i na druhou otázku. Právě dlouhodobá prognóza tržeb 

oceňovaného podniku je jedním ze stěžejních prvků ocenění a měla by jí patřit zvýšená 

pozornost. Odpovědí na tuto otázku se budeme zabývat v následujících kapitolách. 

 

Podnik a rizika 

Při vypracovávání strategické analýzy budeme postupně odhalovat rizika působící na 

podnik ve větší či menší míře. Je to dáno intenzitou konkurence v daném odvětví, čí 

stabilitou odbytu a podobně. Nejčastěji budou tato rizika tvořit argumenty při volbě 

diskontní míry v rámci výnosového ocenění, ovlivnit by však měla i ocenění na základě 

tržního porovnání. Dále se již však budeme věnovat samotnému postupu strategické 

analýzy. 

Postup při vypracování strategické analýzy se tedy dělí do následujících bodů: 

 Relevantní trh a jeho prognóza (analýza vnějšího potenciálu) 

 Analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku 

 Prognóza tržeb oceňovaného podniku 

 

Analýza vnějšího potenciálu 

Výchozím krokem strategické analýzy by mělo být vymezení relevantního trhu, kde 

se podnik pohybuje. Je důležité jej zvolit tak, aby bylo možné zjistit základní data o trhu, 

posoudit jeho atraktivitu a zároveň vypracovat předpoklad jeho budoucího vývoje.  

(1, s. 51) 
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Mezi základní data o trhu řadíme: 

 odhad velikosti relevantního trhu (v hmotných a hodnotových jednotkách) 

 vývoj trhu v čase (alespoň posledních 5 let) 

 segmentace trhu 

 

Velikost trhu jako takového, bychom měli odhadovat především na základě velikosti 

poptávky. Jedná se tedy o celkový objem prodeje a spotřeby. V prvotním kroku určení 

trhu bychom měli trh vymezit z hlediska věcného, územního, zákazníků a konkurentů  

(1, s. 59) 

Další možností, jak získat informace o prostředí, kde podnik působí je pomocí SLEPT 

analýzy, která se zabývá vlivem sociálních, legislativních, ekonomických, politických a 

technologických faktorů 

SLEPT analýza 

Slept analýza má za úkol zodpovědět následující otázky: 

 Které z vnějších faktorů ovlivňují podnik nebo jeho část 

 Jaké jsou možné dopady těchto faktorů 

 Které se ukazují v krátkém horizontu jako nejdůležitější (7, s. 62) 

Legislativní a politické faktory 

Politické faktory působí na společnosti především z ekonomického hlediska, 

rozhodnutí politiků týkající se daňové politiky a zákonů ovlivňujících trh práce a tím 

potažmo všechny ekonomické subjekty České republiky. 

Politická omezení se dotýkají každého podniku prostřednictvím:  

 daňových zákonů, 

 protimonopolních zákonů, 

 regulace exportu a importu, 

 cenové politiky, 

 ochrany životního prostředí, 
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 a činností zaměřených na ochranu lidí ať již v roli zaměstnanců či spotřebitelů. 

Politická situace v České republice podléhá častým změnám díky střídání pravicových 

a levicových vlád, které mají rozdílné zájmy na řízení státu. Pravicové vlády podporující 

volný trh, a naopak působící levicové vlády upřednostňující sociální politiku státu. 

Vzhledem k situaci posledních let, kdy jedny volby vyhraje levice a v rámci svého 

zaměření staví politiku po dobu čtyř let a v dalších volbách připadne volba pravici, je 

politická situace České republiky nestabilní. Tím vzniká nejistota budoucího vývoje ve 

výhledu podnikatelských subjektů, možné změny a úpravy zákonů. 

Technologické faktory 

Technické a technologické faktory bývají vlivným činitelem v konkurenčním boji 

podniků. Inovace pomáhají získat podnikům výhodu, ale nevhodné nebo nevhodně 

umístěné investice mohou také způsobit recesi a úpadek společnosti. 

Schopnost investovat je odlišná, a ne každý podnik je schopen dostatečně často a ve 

velké míře investovat do svého rozvoje i když k tomu má příležitost. Existují ale podniky, 

vyrábějící obtížné technologické komponenty, které závisí na pravidelné modernizace, 

generálních opravách strojů atd. aby nezaostali za konkurencí. 

Sociální faktory 

Mezi důležité sociální faktory působící na chod organizace patří bezesporu informace 

o nezaměstnanosti v dané oblasti. Míra nezaměstnanosti je napříč Českou republikou 

různá. Pro podniky je velice podstatná dostupnost kvalifikovaných pracovníků,ať už se 

jedná dělnické profese či pracovníky s vysokoškolským vzděláním. Atraktivita některých 

učebních oborů velice poklesla a na současném trhu práce je takto vyučených pracovníků 

nedostatek. (7, s. 69) 

Sociální faktory můžeme shrnout do několika bodů: 

 sociálně-kulturní faktory (životní úroveň, populační politika, 

rovnoprávnost pohlaví) 

 demografické faktory (velikost populace, věková struktura, geografické 

rozložení či etnické rozdělení) 
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 charakteristiky trhu práce (výše příjmů, nezaměstnanost, dostupnost 

pracovní síly) 

 pracovní zvyklosti (diverzita pracovní síly, existence vzdělávacích 

institucí) (7, s. 71) 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory vyplívají ze základních směrů ekonomického rozvoje a odráží 

současný stav ekonomiky. Vývoj makroekonomických ukazatelů patří k důležitým 

aspektům v procesu řízení podniku. 

Základními charakteristikami makroekonomického okolí jsou: 

 míra inflace 

 úroková míra 

 míra ekonomického růstu 

 měnový kurz 

Míra ekonomického růstu má přímý dopad na fungování podniku. Její růst se odráží 

zvýšením spotřeby a snazším bojem s konkurencí naopak pokles míra ekonomického 

růstu přináší snížení spotřeby spojenou s větším konkurenčním tlakem a riziko nižší 

ziskovosti. Změny v ekonomice obtížně predikované, proto je důležité, aby představitelé 

podniku sledovali, jakou má ekonomika země perspektivu do budoucna. 

 

Měnový kurz v případě České Republiky vyjadřuje poměr koruny k jednotce měny 

jiné země. Vývoj devizového kurzu má přímý dopad na konkurenceschopnost podniku v 

rámci světového trhu. V případě, že je hodnota koruny v porovnání s ostatními měnami 

nízká, tak tuzemské produkty jsou levnější než ty zahraniční. Nízká hladina koruny 

snižuje hrozbu ze strany zahraničních konkurentů a skýtá příležitost pro vývoz do 

zahraničí. 

 

Míra inflace ovlivňuje úrokovou míru, devizový kurz i ekonomický růst. Představuje 

nejistotu budoucího vývoje. Tato nejistota se poté projevuje v neochotě investovat. 

Vysoká míra inflace znamená pro podnik hrozbu, nízká hladina inflace snižuje 

ekonomickou aktivitu. (7, s. 73) 
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Dalším krokem by měla být segmentace trhu, protože ne všechny složky trhu 

zaznamenávají stejný vývoj. Jestliže máme relevantní trh charakterizován, můžeme přejít 

k hodnocení z hlediska atraktivity, které přinese informace o šancích a rizicích, která 

sebou daný trh přináší. Tyto poznatky se poté promítnou v prognóze vývoje trhu a dále 

zejména v prognóze vývoje tržního podílu oceňovaného podniku. V této fázi analýzy je 

vhodné pracovat s daty, která zpracovává některá z oficiálních institucí jako je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu či Český statistický úřad. 

 

Analýza konkurenční síly podniku 

Tato analýza si klade za cíl odhadnout vývoj tržních podílů oceňovaného podniku 

do budoucnosti. Postup je doporučeno rozdělit do následujících kroků: 

 stanovení dosavadních tržních podílů, 

 identifikace konkurentů, 

 analýza vnitřního potenciálu podniku a hlavních faktorů jeho konkurenční 

síly, 

 prognóza tržních podílů (1, s. 74) 

Stanovení tržního podílu 

Pokud to situace umožňuje, stanovíme tržní podíl současně na úrovni fyzických 

jednotek a korunového vyjádření. V praxi je mnohdy velmi obtížné určit velikost trhu, v 

těchto případech se doporučuje použít kvalifikovaný odhad. (1, s. 62) 

Identifikace konkurentů 

Následujícím bodem je identifikace hlavních konkurentů. Po jejich určení musím 

následovat shromáždění relevantních dat týkajících se zejména jejich hospodaření. Tyto 

údaje mají zásadní vliv při hodnocení konkurenční síly. (1, s. 63) 

Analýza vnitřního potenciálu oceňovaného podniku 

Zkoumání vnitřního potenciálu podniku se zaměřuje na vývojové možnosti podniku, 

zkoumá, zda je schopen využít příležitostí a šancí, které mu trh nabízí a dále jeho 
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schopnost boje s konkurencí a dalším hrozbám plynoucích z okolí podniku. Je žádoucí 

vyhodnotit konkurenční strategii podniku a případné konkurenční výhody. Všechny tyto 

údaje nám pomohou odhalit perspektivu podniku v budoucnu. S tím souvisí fáze 

životního cyklu, ve které se podnik v současnosti nachází. (1, s. 64) 

Prognóza tržeb 

Prognóza tržeb vychází z předchozích výsledků prvního a druhého kroku a dále pak z 

analýzy časových řad tržeb podniku z minulosti a jejich extrapolace. 

1.2.3 Finanční analýza 

Momentálně existuje celá řada způsobů, jak vymezit pojem „finanční analýza“. Za 

jednu z nejvhodnějších můžeme pokládat následující: „Finanční analýza představuje 

systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. 

Zahrnuje v sobě hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích 

finančních podmínek“ Finanční analýza v sobě shrnuje hodnocení minulosti, přítomnosti 

a predikci budoucí finanční situace podniku. 

Finanční analýza je tedy prostředkem ke komplexnímu posouzení finanční situace 

podniku. Umožňuje zjistit, zda je podnik ziskový, zda využívá optimální kapitálovou 

strukturu, zda vhodně alokuje své zdroje a v neposlední řadě, jestli je schopen včas a v 

plné výši dostát svým splatným závazkům. Určení finanční pozice je velmi důležité, 

protože je odrazovým můstkem pro předvídání budoucího vývoje. 

Finanční analýzu lze rozčlenit z hlediska dostupnosti dat na externí a interní. Externí 

finanční analýza je zpracována na základě dat, která jsou veřejně dostupná z účetních 

výkazů a výročních zpráv. Interní finanční analýza se zabývá v podstatě rozborem 

hospodaření podniku, při jejím zpracování má pověřená analýzou přístup k datům z 

informačního systému podniku. (6, s. 38) 

Cíl finanční analýzy 

Cílem finanční analýzy je obecně zhodnocení finančního zdraví podniku, identifikovat 

faktory, které by mohly v budoucnu způsobit potíže, a naopak určit faktory, které je třeba 
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rozvíjet a v budoucnu se na ně soustředit. K naplnění tohoto cíle se dá dospět následujícím 

způsobem: (6, s. 63) 

1. Stanovit dosavadní trend finanční situace a finančního hospodaření podniku. 

2. Určení pozitivních a negativních rysů předchozího vývoje. 

3. Výběr nejvhodnější strategie finančního hospodaření podniku. 

Uživatelé finanční analýzy  

Informace o finanční situaci podniku nevyužívají jen manažeři a vrcholové vedení. 

Mají vypovídací hodnotu pro mnoho subjektů, které přichází s podnikem do kontaktu a 

každý z nich sleduje ve vztahu k podniku jiné zájmy. Uživatele finanční analýzy se mohou 

rozdělit na interní a externí.  

Interní uživatelé: 

 Manažeři využívají informace z finanční analýzy pro operativní a 

strategické finanční řízení podniku. Ve většině případů jsou to právě oni kdo tuto 

analýzu zpracovává z důvodu dostupnosti informací, které chybí externím 

uživatelům (banky, investoři, stát). 

 Zaměstnanci mají zájem na prospívaní podniku a stabilitě podniku. tato 

skupina uživatelů cílí zejména na jistotu zaměstnání a pravidelné mzdy. (6, s. 39) 

Externí uživatelé 

 Stát a jeho orgány se zajímají zejména o kontrolu vykazovaných daní, dále 

využívá analytická data o podnicích pro různé statistické průzkumy, ke kontrole 

podniků se státní účastí nebo těch kteří ve veřejné soutěži získali státní zakázky, 

při rozdělování dotací a dalších finančních výpomocí. 

 Investoři nebo se mohou označit jako poskytovatelé kapitálu, využívají 

zprávy o finančním zdraví podniku, aby se dostatečně informovali před 

rozhodnutím o potenciálních investicích. Mezi nejsledovanější hodnoty patří míra 

rizika a výnosnost vloženého kapitálu. Dále jim informace slouží ke kontrole, jak 

je nakládáno s kapitálem, který do podniku vložili. Toto hledisko je důležité 

zejména u akciových společností, kde je hospodaření manažerů sledováno a 

kontrolováno vlastníky. 
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 Banky a jiní věřitelé využívají informace o finanční výkonnosti, aby získali 

přehled o budoucím či existujícím dlužníkovi. Informace z finanční analýzy 

ovlivňují, jestli věřitel úvěr poskytne, za jakých podmínek a v jaké výši. Právě 

předávání pravidelných reportů o situaci dlužníka bývá často ukotveno v 

úvěrových smlouvách. 

 Obchodní partneři se nejvíce soustředí na to, jestli je podnik schopen 

dostát svým závazkům z obchodních vztahů včas a v plné výši. Proto sledují 

zejména ukazatele likvidity solventnosti a zadluženosti podniku. Tyto ukazatele 

jsou projevem krátkodobého zájmu zákazníků a dodavatelů. Velmi důležitý je i 

dlouhodobý aspekt, protože na něm závisí dlouhodobá stabilita obchodních 

vztahů. (6, s. 39) 

Vstupy finanční analýzy  

Hlavním zdrojem pro zpracování finanční analýzy je účetní závěrka, která má tři 

základní typy: řádná, mimořádná, mezitímní. O řádné účetní závěrce se mluví nejčastěji, 

protože je podniky zpracovávána k poslednímu dni běžného účetního období. K tomuto 

dni dochází k uzavírání účetních knih a jejich výstup jsou použity pro výpočet daně z 

příjmů. Mimořádná účetní závěrka se stanovuje při mimořádných skutečnostech jako je 

například vstup podniku do insolvenčního řízení. 

Mezitímní účetní závěrka se stanovuje během běžného účetního období, s tím rozdílem 

oproti řádné účetní závěrce, že se neuzavírají účetní knihy a inventarizace majetku je 

prováděna je za účelem jeho ocenění. Další možností, proč sestavit mezitímní účetní 

závěrku je například při přeměně společnosti. (8, s. 76) 

Výroční zpráva je dalším možným zdrojem pro vypracování finanční analýzy. 

Zpracovat ji má za úkol účetní jednotka, která podle zákona o účetnictví podléhá auditu. 

Účetní závěrka se skládá z následujících účetních výkazů: 

 rozvaha 

 výkaz zisků a ztrát 

 výkaz cash flow 

 příloha k účetní závěrce 
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Absolutní ukazatele 

K hodnocení finančního zdraví podniků se při této analýze vychází přímo z údajů 

obsažených v účetních výkazech. Sleduje se změna absolutní hodnoty ukazatelů v čase a 

také se zjišťují jejich procentní změny. Jestliže se změny jednotlivých položek sledují po 

řádcích jedná se o horizontální analýzu absolutních dat. Horizontální analýza se obvykle 

využívá k zachycení trendů vývoje majetku a kapitálu podniku. Označení vertikální 

analýza vzniklo z toho důvodu, že se sledují hodnoty jednotlivých položek a jejich 

procentní vyjádření v čase odshora dolů ve sloupcích. Jako základ pro vyjádření v 

procentech se ve výkazu zisku a ztrát bere zpravidla velikost tržeb (100%) a hodnota 

celkových aktiv z rozvahy podniku. Posuzuje se zde struktura aktiv a pasiv, ze které 

vyplívá, jaké položky aktiv se na obchodních či výrobních aktivitách podniku. Z položek 

pasiv jde zase vidět z jakých zdrojů byly financovány. (8, s. 82) 

Rozdílové ukazatele 

Analýza rozdílových ukazatelů slouží podniku k finančnímu řízení s orientací na 

likviditu.  

Čistý pracovní kapitál 

Mezi nejvýznamnější rozdílové ukazatele patří čistý pracovní kapitál (ČPK), který je 

definován rozdílem mezi oběžnými aktivy a krátkodobých cizích zdrojů a významně 

ovlivňuje platební schopnost podniku. Podnik je likvidní v momentě, kdy má potřebnou 

výši relativně volného kapitálu, tzn. krátkodobá likvidní aktiva převyšují krátkodobé 

zdroje. Čistý pracovní kapitál představuje část majetku, která je financována z 

dlouhodobých zdrojů. 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) stanovují okamžitou likviditu právě splatných 

krátkodobých závazků a jsou charakterizovány rozdílem mezi pohotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. Když si pod peněžními představíme pouze 

zůstatek na bankovním účtu a hotovost, potom se jedná o nejvyšší stupeň likvidity. 
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Můžeme zde však zařadit ještě krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované 

vklady, protože jsou rychle přeměnitelné na peníze za podmínky fungujícího trhu. 

Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele se dají označit jako základní nástroj finanční analýzy. Použití 

těchto ukazatelů při analýze účetních výkazů patří mezi velmi oblíbené, protože 

umožňuje analytikovi získat rychlý přehled o finanční situaci podniku. Základem 

poměrových ukazatelů je vyjádření poměru různých položek rozvahy, výkazu zisku a 

ztrát, popřípadě výkazu cash flow. Tímto způsobem můžeme vytvořit velké množství 

ukazatelů. V praxi se osvědčilo používání několika základních tvarů ukazatelů 

rozdělených do jednotlivých skupin podle oblastí finanční situace podniku. Jedná se o 

skupiny ukazatelů likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, případně některé další 

ukazatele. (9, s. 50) 

V následující části jsou uvedeny nejvíce využívané poměrové ukazatele, které lze 

použít pro vypracování finanční analýzy. Doporučené hodnoty, které zde budou uvedeny, 

jsou orientační a vycházejí z běžné praxe. S výslednými hodnotami ukazatelů je potřeba 

nakládat opatrně, protože každý podnik je něčím odlišný od ostatních a funguje alespoň 

v nepatrně jiných podmínkách. (8, s. 88) 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Rentabilita vloženého kapitálu je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů, jimiž se 

hodnotí podnikatelská činnost podniků. Vystihuje účinnost celkového kapitálu vloženého 

do podniku bez ohledu na zdroj financování. (9, s. 52) 

Vzorec pro výpočet: 

 

EBIT (Earning before interest and taxes) - Hospodářský výsledek před úhradou 

nákladových úroků a daně z příjmů. 
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Hodnota tohoto ukazatele vyšší než 0,15 se v zahraničí považuje za velmi dobrou, od 

0,12 do 0,15 za dobrou. 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Rentabilita celkových aktiv znázorňuje celkovou efektivitu podniku, tj. výnosnost bez 

ohledu na to, jakým způsobem byly jednotlivé podnikatelské činnosti financovány. 

Podoba tohoto ukazatele stanovuje přibližnou rentabilitu z vnějšího pohledu a sděluje 

nám jaká by byla rentabilita podniku, kdyby zisk nepodléhal dani. (9, s. 53) 

Vzorec pro výpočet: 

 

EAT (Earnings after taxes ) - Čistý zisk 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel ROE je zásadním kritériem hodnocení úspěšnosti podniku z pohledu 

vlastníků, protože vytvořený zisk je posuzován jako výdělek z kapitálu, který do podniku 

vložili. Právě míra ziskovosti vlastního kapitálu ukazuje vlastníkům podniku, zda se 

jejich kapitál zhodnocuje a v jaké míře. Jestli hodnota ROE dlouhodobě klesne pod 

úroveň výnosnosti cenných papírů garantovaných státem, investoři budou vyhledávat jiný 

výhodnější způsob investování a činnost podniku bude spět ke svému konci. (9, s. 54) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel ROS charakterizuje zisk ve vztahu k tržbám. V praxi se používají dvě 

varianty výpočtu. V čitateli lze dosadit buď čistý zisk nebo EBIT. Ve jmenovateli lze 

použít tržby anebo výnosy. Tržby zobrazují ohodnocení výkonů podniku za určitou dobu. 
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Velikost tohoto ukazatele ovlivňuje mnoho skutečností. Nejedná se jen o kvalitu produktu 

nebo služby ale o např. reklamu, cenovou politiku nebo marketing apod. (9, s. 56) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Vyjadřuje kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním dosáhl podnik u 

jedné koruny investované věřiteli a akcionáři. Obecně informuje o výnosnosti 

dlouhodobých zdrojů podniku. (8, s. 97) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity poskytují informace o tom, jak podnik využívá a nakládá s 

jednotlivými částmi majetku, které jsou poměřovány k tržbám, výnosům a jiným dalším 

položkám. Existují dvě formy tohoto ukazatele, a to s počtem obratů nebo s dobou obratu. 

Počet obratů znamená, kolik jich proběhne během jednoho roku a doba obratu udává 

počet dní. 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel je měřítkem celkového využití aktiv, tj. kolikrát se celková aktiva obrátí 

za rok. Obrat celkových aktiv by měl dosahovat co nejvyšších hodnot. Alespoň by měl 

dosahovat hodnoty 1. Nižší hodnota vyjadřuje nevhodnou majetkovou vybavenost 

společně s jejím neefektivním využíváním. Při zjištění, že intenzita využití podnikových 

aktiv je nižší, než počet obrátek celkových aktiv zjištěný oborovým průměrem, je 

doporučováno zvýšit tržby nebo odprodat některá z aktiv. (9, s. 63) 
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Vzorec pro výpočet 

 

Obrat stálých aktiv 

Ukazatel obratu stálých aktiv nám poskytuje informace o tom, zda pořídit další 

produkční dlouhodobý majetek. Jestliže je oborový průměr tohoto ukazatele vyšší než 

hodnota zjištěná v analyzovaném podniku, je třeba zvýšit využití výrobní kapacity a 

zároveň doporučuje finančním manažerům omezit investice podniku. (9, s. 63) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Obrat zásob 

Pomocí ukazatele obrat zásob získáme přehled, kolikrát byla každá položka zásob 

prodána a znovu naskladněna v průběhu běžného období. Pokud podnik dosahuje hodnot 

vyšších, než jsou průměrné hodnoty, nedisponuje zbytečnými nelikvidními zásobami. V 

opačném případě má podnik v majetku přebytečné zásoby, které nejsou produktivní a 

váží na sebe kapitál, který podniku nepřináší žádný výnos. (9, s. 64) 

Vzorec pro výpočet: 

 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob je ukazatel vyjadřující počet dnů, během kterých jsou zásoby 

vázány v podniku do momentu, než dojde k jejich spotřebě či prodeji. Jestli jsou zásoby 

ve formě výrobku či zboží, je dobra obratu zároveň ukazatelem jejich likvidity. Vyjadřuje 
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počet dnů do doby přeměny zásoby v hotovost či pohledávku. Všeobecně se usiluje o to, 

aby byl obrat zásob, resp. počet obrátek za sledovaný čas co nejvyšší a v opačném případě 

doba obratu zásob co nejkratší. Zajištění optimálních hodnot obou ukazatelů je jedním z 

klíčových úkolů krátkodobého finančního řízení. (9, s. 67) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doba obratu pohledávek uvádí počet dnů, které uplynou od okamžiku 

vystavení faktury za prodej zboží či hotových výrobků a připsáním peněžních prostředků 

na účet. Čím je tato doba delší, tím delší je bezplatný obchodní úvěr, který podnik 

poskytuje svým obchodním partnerům. (9, s. 68) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Dobra obratu závazků 

Ukazatel udává počet dnů, jak dlouho podnik odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům. 

Vzorec pro výpočet: 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti charakterizují vztah mezi vlastní kapitálem a cizím kapitálem 

podniku. Udává tedy rozsah, v jaké podnik používá k financování své činnosti dluhy. 
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Zadluženost nelze označit pouze za negativní jev. Její růst může příznivě ovlivnit 

celkovou rentabilitu a s tím i tržní cenu podniku, přináší sebou však také vyšší riziko 

finanční stability. (9, s. 74) 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je základní ukazatelem zadluženosti. Obecně platí, že s rostoucí 

hodnotou tohoto ukazatele roste i věřitelské riziko. Věřitelé vyhledávají nižší hodnoty 

zadluženosti podniku a v opačném případě vlastníci hledají větší finanční páku, aby 

znásobili svoje výnosy. V odborné literatuře nalezneme doporučovanou hodnotu  

mezi 30-60 %. Je nutné však posuzovat odvětví, ve kterém se podnik pohybuje a v 

neposlední řadě schopnost splácet úroky plynoucí z dluhů. (9, s. 75) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování doplňuje předchozí ukazatel celkové zadluženosti. Součet 

obou by měl dát 1. Oba ukazatele poskytují informace o kapitálové struktuře firmy. 

 (9, s. 76) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí je podnikem používán proto, aby se zjistilo, zda je dluhové 

zatížení ještě snesitelné a udává, kolikrát je zisk vyšší než platby úroků. Doporučení 

hodnota tohoto ukazatele je 3 a více. Při hodnotě 1 je celý zisk potřeba k uhrazení úroků. 

Pokud je hodnota ukazatele menší než 1, tak zisk společnosti nestačí ani na pokrytí úroků. 

(9, s. 77) 
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Vzorec pro výpočet: 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazkům. Likvidita 

vymezuje všechny potenciálně likvidní prostředky, kterých může podnik využít k úhradě 

svých splatných závazků. Charakterizuje schopnost získat přeměnou jednotlivých složek 

majetku na hotovost prostředky na úhradu svých závazků. 

Nedostatečná likvidita je příčinou toho, že podnik není schopen využít tržních 

příležitostí, které se mu naskytnou. V horším případě není schopen hradit své závazky, 

ocitá se v platební neschopnosti a celá situace může vyústit bankrotem podniku. Přílišná 

míra likvidity také není pozitivním jevem, neboť nedochází ke zhodnocování finančních 

prostředků, protože jsou vázána v aktivech. 

Obvykle se uvádějí tři stupně likvidity a jsou rozlišeny podle likvidnosti položek aktiv 

dosazených do vzorců pro výpočet. (9, s. 81) 

Běžná likvidita 

Ukazuje kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Hodnotí 

budoucí platební schopnost podniku. Doporučené hodnoty běžné likvidity se pohybují v 

rozmezí 1,5 až 2,5. (9, s. 82) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita na rozdíl od likvidity běžné odstraňuje z oběžných aktiv zásoby a 

pracuje jen s peněžními prostředky a krátkodobými pohledávkami. V odborné literatuře 
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se uvádí, že by hodnota ukazatele neměla klesnout pod 1, aby byla zachována likvidita 

podniku. Nižší hodnoty poukazují na přílišnou váhu zásob v rozvaze. (9, s. 83) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Okamžitá likvidita 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Doporučená hodnota se pohybuje 

v rozmezí 0,2 - 0,5. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele značí neefektivní využívání 

finančních prostředků. (9, s. 84) 

Vzorec pro výpočet: 

 

 

1.2.4 Rozdělení aktiv 

Budeme vycházet z předpokladu, že podnik byl založen jen s jedním základním 

podnikatelským zaměřením. Z toho důvodu podnik potřebuje mít aktiva v určité velikosti 

a struktuře. Aktiva nezbytná pro základní podnikatelské zaměření označujeme jako 

provozně nutná, všechna ostatní aktiva pak jako provozně nenutná či neprovozní. Většina 

metod pro oceňování podniku pracuje se zásadou, že provozně nutná a nenutná aktiva u 

oceňovaného podniku by měla být od sebe oddělena. S tím dále souvisí i náklady a výnosy 

pojící se s těmito aktivy. (1, s. 103) 

1.2.5 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Generátory hodnoty rozumíme soubor několika základních podnikohospodářských 

veličin, které společně určují hodnotu podniku. Obvykle se určují podle konkrétní metody 

ocenění podniku. (1, s. 109)  
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Obrázek 1 Generátory hodnoty (Zdroj:1, s. 109) 

Z obrázku vyplývá, kterými generátory hodnoty se budeme zabývat. 

 1. tržby a jejich růst, 

 2. marže provozního zisku, 

 3. investice do pracovního kapitálu, 

 4. investice do dlouhodobého provozně nutného majetku, 

 5. diskontní míra, 

 6. způsob financování (tj. velikost cizího kapitálu), 

 7. doba existence podniku (1, s. 109). 

Ačkoli výše uvedené položky najdeme ve finančních plánech, je důležité objasnit z 

jakého důvodu byl pojem generátorů hodnoty zaveden. Dopadem analýzy generátorů 

hodnoty je identifikace veličin, které hodnotu podniku rozhodujícím způsobem ovlivňují 

a těm věnovat zvýšenou pozornost. Dále získáme detailnější pohled do minulosti 

oceňovaného podniku. Prognóza generátorů hodnoty by zároveň měla tvořit kostru 
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finančního plánu, zejména plánu volných peněžních toků, protože hodnota podniku je 

závislá právě na schopnosti je v budoucnu vytvářet. (1, s. 110) 

1.2.6 Tržby 

Projekce budoucích tržeb by měla být výsledkem strategické analýzy. Tyto výsledky 

však nemusí být konečné. Tato prognóza může být ovlivněna kapacitními možnostmi 

podniku, a to zejména v nejbližším období. (1, s. 110) 

1.2.7 Provozní zisková marže 

Provozní zisková marže je druhým klíčovým generátorem hodnoty a je třeba k ní 

přistupovat s odpovídající pozorností. Definujeme ji jako poměr: 

Provozní zisková marže=KPVH před zdaněním / Tržby 

KPVH = korigovaný výsledek hospodaření před zdaněním 

Základní přístup k projekci provozní ziskové marže musí vycházet z jejího vývoje v 

minulosti. Postup je poté následující: 

 Za minulé roky vypočteme korigovaný provozní výsledek hospodaření 

před daní a z něj následně odvozenou ziskovou marži vyjádřenou v 

procentech. 

 Minulou ziskovou marži a faktory na ni působící podrobíme analýze, a to 

zejména v souladu s konkurenční pozicí podniku. 

 Na základě této analýzy odhadneme budoucí hodnoty ziskové marže 

vyjádřené v procentech. 

 S odhady ziskové marže pro budoucí roky budeme dále pracovat při 

sestavení plánu. (1, s. 112) 

1.2.8 Finanční plán 

Plán se skládá z následujících finančních výkazů: 

 výsledovka 

 rozvaha, 

 výkaz peněžních toků. 
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Podnikový plán by měl vycházet z vize podniku a jasné strategie.  

Finanční plán je soustavou vyvážených dílčích plánu: 

 plán prodeje-odhad budoucích výnosů, 

 plán produkce-odhad budoucích nákladů 

 plán kapacit (investice, ČPK, údržba a obnova, odpisy) 

 plán pracovních sil-odhad osobních nákladů 

 plán provozního výsledku hospodaření 

 plán cash flow 

 plánovaná rozvaha 

 Je vhodné z hlediska oceňovatele konzultovat sestavené plány s vedením 

oceňovaného podniku, nikoli však jejich plány přebírat, zvlášť když má za cíl oceňování 

zvolenou tržní nebo objektivizovanou hodnotu. Informace je třeba získávat ze zdrojů 

vnitřní i vnějších. Finanční plán by měl zohledňovat strategii a vizi podniku. (1, s. 130) 

1.2.9 Výnosové metody oceňování 

Základním faktorem rozhodování u výnosových metod je budoucí prospěch neboli 

užitek. Předpokládá se racionální chování investora, jehož předmětem zájmu je současná 

hodnota budoucích výnosů. Platí zde základní trojúhelník investičního rozhodování, který 

je tvořen výnosy, rizikem a likviditou. (6, s. 145) 

Výnosové metody oceňování jsou následující: 

 Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF), 

 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA), 

 Metody kombinující výnosové a majetkové ocenění. 
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1.3 Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF) 

Metoda DCF pracuje s peněžními toky, které jsou reálným příjmem, a tedy reálným 

vyjádřením užitku z drženého statku. Tato metoda se může vyskytovat ve více variantách. 

Rozlišujeme základní tři techniky metody výpočtu DCF: 

 metoda „entity“ (entity = jednotka, zde označuje podnik jako celek), 

 metoda „equity“ (equity = vlastní kapitál), 

 metoda „APV“ (adjusted present value = upravená současná hodnota).  

Výpočet metodou DCF entity se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku použijeme 

peněžní toky, které byly k dispozici vlastníků a věřitelů. Jejich diskontováním zjistíme 

hodnotu podniku jako celku. Poté v druhém kroku od této hodnoty odečteme hodnotu 

cizího kapitálu ke dni ocenění, abychom získali hodnotu vlastního kapitálu. 

Použitím metody DCF equity počítáme pouze s peněžními toky, které mají k dispozici 

vlastníci podniku a jejich diskontování vypočítáme hodnotu vlastního kapitálu. 

Při použití metody DCF APV rozdělíme výpočet do dvou kroků, kde v prvním kroku 

zjišťujeme hodnotu podniku součtem dvou položek. Jedná se o hodnotu podniku při 

nulovém zadlužení a současnou hodnotu daňových úspor z úroků. Následně se od 

hodnoty podniku odečte cizí kapitál a výsledkem je hodnota netto. 

Podle odborné literatury se za základní metodu pokládá DCF entity. Před jejím 

použitím se musíme ujistit, že máme k dispozici kompletní finanční plán a výsledky 

strategické a finanční analýzy. Při ocenění metodou DCF entity je třeba se orientovat v 

následujících postupech: 

 jak vymezit peněžní tok pro vlastní ocenění, 

 jakými výpočtovými technikami odvodit z prognózy peněžního toku 

výnosovou hodnotu. (1, s. 145) 

Klíčovým faktorem je zde investovaný kapitál, respektive jeho zvolená hodnota. 

Podnik jako celek není chápán na úrovni bilanční sumy, ale práce na úrovni 

investovaného kapitálu. 
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1.3.1 Investovaný kapitál 

Důležitým výkazem pro výpočet investovaného kapitálu je rozvaha, která však musím 

být ve dvou směrech náležitě upravena. První úpravou je třeba zjistit náklady na 

investovaný kapitál a druhou úpravou bilanční sumy rozčleníme aktiva na provozně nutná 

a nenutná. (1, s. 146) 

Kapitál podniku se nachází v rozvaze na straně pasiv. Základní zdroje kapitálu jsou 

následující: 

 Vlastní kapitál, 

 cizí úročený kapitál, 

 rezervy, 

 závazky, 

 časové rozlišení. 

Náklady na úročený cizí kapitál se určují nejjednodušeji, základem jsou požadované 

úroky. Obtížněji se však odhadují náklady na vlastní kapitál. Obecně platí, že vlastní 

kapitál je považovaný za kapitál zpoplatněný. Rezervy můžeme podle jejich povahy 

zařadit buďto do vlastního kapitálu nebo mezi skutečné závazky, v tomto případě 

neúročené. Problémovou položkou jsou závazky, jejichž obvykle největší část je tvořena 

závazky z obchodních vztahů ve formě obchodního úvěru. Náklady na tuto položku je 

velice obtížné určit, protože jsou obsaženy v cenách dodávek a jsou nesnadno 

identifikovatelné tudíž téměř neoddělitelné. Proto se používá snazší způsob v podobě 

práce s oběžnými aktivy sníženými o tyto závazky, tedy s pracovním kapitálem. Jedná se 

o dlouhodobý kapitál použitý k financování oběžných aktiv. Pracovní kapitál můžeme 

charakterizovat jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků společně s 

krátkodobými bankovními úvěry. (1, s. 148) 
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1.3.2 Peněžní toky metodou DCF entity 

Klíčovým prvkem u této metody je volný peněžní tok. V následující tabulce je ukázáno 

výpočtem, jak jej dosáhneme: 

Tabulka 1 Výpočet volného CF (Zdroj:1. s. 150) 

1. 

2. 

+ Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi 

- Upravená daň z příjmů 

3. 

4. 

5. 

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních 

+ Odpisy 

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

6. 

7. 

8. 

= Předběžný peněžní tok z provozu 

- Investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) 

- Investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného) 

9. = Volný peněžní tok (FCF) 

Velmi důležitým pojmem v předchozí tabulce je korigovaný výsledek hospodaření. 

Než si jej vysvětlíme, připomeňme si, s jakými typy výsledků hospodaření se v rámci 

českého účetnictví můžeme setkat: 

 provozní výsledek hospodaření, 

 finanční výsledek hospodaření, 

 výsledek hospodaření za běžnou činnost, 

 mimořádný výsledek hospodaření, 

 výsledek hospodaření za účetní období. 
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Pro korigovaný výsledek hospodaření použitý k výpočtu volného peněžního toku musí 

platit následující zásady: 

 1. Neodečítáme zde náklady na cizí kapitál, abychom vypočetli zisk a cash  

  flow, které je k dispozici, jak vlastníkům, tak věřitelům. 

 2.  Neměl by obsahovat jednorázové položky, jen ty, které vstupují do  

  výsledku hospodaření pravidelně. 

 3. Neměl by být tvořen náklady a výnosy spojenými s provozně nenutným  

  majetkem. (1, s. 151) 

 

1.3.3 Propočet hodnoty podniku a volba časového horizontu 

Jak již bylo uvedeno výpočet metodou DCF entity probíhá ve dvou krocích. Nejdříve 

určíme celkovou hodnotu podniku tedy výnosovou hodnotu investovaného kapitálu. 

 Na celkovou hodnotu lze pohlížet ze strany aktiv, kde je prezentována jako součet 

upraveného pracovního kapitálu a dlouhodobých aktiv, nebo na ni nahlížíme ze strany 

pasiv, pak jde o součet vlastního kapitálu a úročeného cizího kapitálu. Tuto hodnotu tedy 

získáme diskontováním peněžních toku spojených s hlavní činností podniku. 

V dalším kroku snížíme celkovou hodnotu o hodnotu úročených dluhů k datu ocenění. 

Nové dluhy, které budou teprve přijaty zde neuvažujeme. V závěru oceňování k provozní 

hodnotě vlastního kapitálu přičteme hodnotu neprovozních aktiv. (1, s. 156) 

V praxi se předpokládá nekonečně dlouhá existence oceňovaného podniku. Tento 

předpoklad dlouhého trvání však znemožňuje plánovat peněžní toky jednotlivých let. 

Odborná literatura přináší dva návrhy řešení této situace, kterými jsou: 

 standardní dvoufázová metoda 

 metody založené na odhadu průměrných temp růstu. 

Dále se budeme zabývat dvoufázovou metodou, která je podle Maříka v praxi 

používanější. (1, s. 157) 
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1.3.4 Dvoufázová metoda 

Dvoufázová metoda pracuje s předpokladem, že budoucí období lze rozdělit na dvě 

fáze. První fáze představuje období, ve kterém je oceňovatel schopen vypracovat 

prognózu peněžních toků pro jednotlivé roky. Pro určení délky první fáze je obtížné určit 

jednoznačné pravidlo. Literatura však doporučuje zvolit takové období, ve kterém podnik 

bude dosahovat určité stability svých obchodů. Jedná se například o projekty, které má 

vedení společnosti v plánu uskutečnit a délka první fáze se může orientovat podle doby 

trvání těchto projektů. V Evropě se délka první fáze pohybuje mezi 3 a 6 lety, v Americe 

se doporučuje použit dobu mezi 8 až 15 lety. Druhá fáze následuje po konci fáze první a 

pokračuje do nekonečna. Hodnota podniku v druhé fázi se označuje jako pokračující 

hodnota. (1, s.178) 

Vzorec pro výpočet hodnoty podniku je následující: 

 

kde:  T = délka první fáze v letech 

  PH = pokračující hodnota 

  ik = kalkulovaná úroková míra na úrovni průměrných vážených nákladů  
  kapitálu. (1, s. 158) 

 

1.3.5 Techniky pro výpočet pokračující hodnoty 

Techniky pro odhad pokračující hodnoty se dělí podle toho, zda pracují  

s diskontovanými příjmy či nikoliv. 

1. Pokračující hodnota s diskontovanými peněžními příjmy 
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 Gordonův vzorec-je používán pro oceňování akcií na základě dividend. Jestliže 

aplikujeme tento vzorec na volné peněžní toky, získáme pokračující hodnotu. 

 Pokračující hodnota v čase:  

    

 kde: T = poslední rok prognózovaného období, 

  ik = průměrné náklady kapitálu = kalkulovaná úroková míra, 

  g = předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během celé 
 druhé fáze 

  FCFF = volný peněžní tok do firmy. 

  Musí platit, že ik > g. 

 
 Vzorec založený na faktorech tvorby hodnoty-neboli parametrický vzorec. 

Pracuje se dvěma základními generátory hodnoty a těmi jsou: 

 - tempo růstu korigovaných provozních výsledků hospodaření (KPVH)  

  snížených o upravené daně, 

 - očekávaná rentabilita nových (čistých) investic, což jsou investice do  

  provozně nutného dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu. 

Vzorec pokračují hodnoty má následující podobu:  

  

 

kde:  KPVH = korigovaný provozní zisk po upravených daních  

  ri = očekávaná rentabilita nových investic 

  g/ri = míra investic neboli podíl zisku věnovaný na čisté  

   investice. (1, s. 161) 
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Použitím obou vzorců vypočítáme pokračující hodnotu a co do obsahu jsou stejné. Je 

důležité k výpočtu správně odhadnout a zdůvodnit veličiny použité ve vzorci. Jejich 

přesnost záleží na schopnostech oceňovatele a značně ovlivní konečný výsledek.   

Při použití metody diskontovaných peněžních toků musíme stanovit diskontní míru. 

Postup jejího výpočtu se odvíjí od metody DCF, kterou si zvolíme. Zjištěním diskontní 

míry pro metodu DCF si rozebereme v další kapitole. 

1.3.6 Diskontní míra pro metodu DCF 

Postup pro stanovení diskontní míry závisí na zvolené variantě metody DCF: 

 DCF entity-diskontní míra je stanovena na úrovni průměrných vážených 

nákladů kapitálu (WACC), 

 DCF equity-diskontní míra je dána odhadem nákladů na vlastní kapitál při 

konkrétní úrovni zadlužení, 

DCF APV-použijeme diskontní míru na úrovni nákladů vlastního kapitálu při 

nulovém zadlužení v případě, že určujeme hodnotu podniku. Jestliže určujeme 

hodnotu daňového štítu z ročních daňových úspor, diskontujeme je úrokovou 

mírou odpovídající nákladům cizího kapitálu. (6, s. 161) 

Dále se budeme zabývat metodou DCF entity. Jak již bylo uvedeno tato metoda 

pracuje s váženými náklady kapitálu, které můžeme obecně charakterizovat následujícím 

vzorcem: 

      

kde:  nck= očekávaná výnosnost od doby splatnosti u cizího kapitálu vloženého 
  do podniku 

  d= sazba daně z příjmu splatná pro oceňovaný subjekt 

  CK= tržní hodnota cizího kapitálu vloženého do podniku 

  nvk= očekávaná výnosnost vlastního kapitálu oceňovaného podniku při  

  dané úrovni zadlužení podniku 
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  VK= tržní hodnota vlastního kapitálu 

  K= celková tržní hodnota investovaného kapitálu. 

Postup výpočtu nákladů na kapitál můžeme rozdělit do následujících bodů: 

 Určíme váhy jednotlivých složek kapitálu na celkovém investovaném 

kapitálu 

 Určíme náklady cizího kapitálu 

 Určíme náklady vlastního kapitálu 

 Vypočítáme průměrné vážené náklady kapitálu. (1, s. 172, 173) 

Určení vah jednotlivých složek kapitálu 

Podle Kislingerové, je třeba určit jednotlivé složky kapitálu v tržních hodnotách, to 

znamená tržní kapitalizace vlastního kapitálu (E) a cizích zdrojů (D) na celkovou tržní 

hodnotu oceňovaného podniku (E+D=C). 

Předpokladem k použití tržních hodnot je vyspělý kapitálový trh. Tam kde tomu tak 

není, je východiskem použití účetních hodnot namísto tržních. Je však třeba zdůraznit, že 

se tyto hodnoty mohou značně lišit, což bude mít vliv i na výsledné ocenění. (6 s. 176) 

Náklady cizího kapitálu 

Náklady na cizí kapitál vypočítáme pomocí váženého průměru z efektivních 

úrokových sazeb, které platíme u různých druhů cizího kapitálu. Cizí kapitál může 

zahrnovat následující složky: 

 bankovní úvěry, 

 obligace různých druhů, 

 leasingové financování, 

 jiné druhy úvěrů. 

V úvahu bereme hlavně úroky, disážio a ostatní výdaje. Úroky a disážio nalezneme ve 

výpočtu efektivní úrokové míry. Co se týče dalších výdajů, zde je třeba počítat 

vynaložené jednorázové náklady spojené s úvěry jako jsou administrativa, bankovní 

provize a podobně. (6, s.174) 
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Efektivní úroková míra 

 

kde:  D= čistá částka peněz získaná půjčkou 

  Ut= úrokové platby 

  d= sazba daně z příjmů 

  St= splátka dluhu za dohodnutý časový interval 

  n= počet období, kdy jsou prováděny platby z dluhu 

  i= hledaná úroková míra, pro kterou je rovnice splněna a která vyjadřuje  
 výši efektivní  úroku. 

Jedná se o obecný zápis pro výpočet výnosu do doby splatnosti dluhu, který jde použít 

pro kterýkoli typ úročeného cizího kapitálu. Tato podmínka neplatí pokud: 

 budou aktuální úrokové míry na kapitálovém trhu odlišné od nominální 

úrokové míry, která byla dohodnuta při poskytnutí příslušného cizího 

kapitálu, 

 pokud příslušný dluh nebude mít vysokou bonitu a bude hrozit situace, že 

závazky plynoucí z dluhu nemusí být splaceny. (1, s. 178) 

Náklady na vlastní kapitál 

Ve struktuře pasiv najdeme vedle cizího kapitálu, který poskytují podniku věřitelé, 

také kapitál vlastní. Odhad nákladů na vlastní kapitál vyjadřuje očekávanou míru 

investorů s přihlédnutím k riziku, které je s touto investicí spojeno. Při odhadech 

výnosnosti se opíráme o srovnatelné investice se shodnou mírou rizika. Investování na 

kapitálových trzích je rizikovější než uložení volného kapitálu v bance, z toho plyne, že 

míra výnosu na kapitálových trzích musí být vyšší než v bance a odrážet tak větší riziko. 
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Pro určení míry výnosu vlastního kapitálu lze použít následující metodické postupy: 

 Gordonův růstový model, 

 model CAPM, 

 model APT, 

 ostatní modely. 

Gordonův růstový model 

Požadovaná míra výnosu je v následující rovnici neznámou: 

 re = (dividendat+1 / cena akciet) + g 

kde:  re = požadovaná míra výnosnosti akcionářem 

  g = tempo růstu dividend 

Nedostatkem tohoto modelu v praxi je stabilní růst dividend a jeho stabilní odhad  

(6, s. 188) 

Model CAPM 

Model CAPM vychází z rozlišení mezi diverzifikovaným a nediverzifikovaným 

rizikem. Riziková prémie byla autory této metody stanovena jako rozdíl mezi 

očekávaným výnosem cenného papíru a bezrizikovou mírou. Riziková prémie je úměrná 

k nediverzifikovanému riziku cenného papíru. Toto riziko označujeme jako systematické 

a značí se β. Základní tvar vzorce vypadá následovně: 

    E(ri) - rf = βi [ E(rm) - rf ] 

 kde:  E(ri) – očekávaný výnos i-tého cenného papíru, 

  rf – bezriziková míra, 

  β – systematické riziko i-tého cenného papíru, 

  E(rm)  – očekávaný výnos tržního portfolia. 
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Model je založen na očekávání investorů, které souvisí s několika předpoklady. 

 Investoři jsou averzní k riziku a maximalizují očekávaný užitek z výnosu 

v horizontu jednoho roku, 

 Investoři se rozhodují pouze na základě průměrné hodnoty a směrodatné 

odchylky výnosu portfolií, 

 Všechna kapitálová aktiva jsou nekonečně dělitelná, 

 investoři akceptují cenu a nemohou ji ovlivnit, 

 Neexistují daně a transakční náklady. (6, s. 189) 

Konečný výpočet WACC 

Závěrečným krokem je samotný výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu. 

Nejprve vypočítáme průměrný náklad na všechny druhy kapitálu a potom jen dosadíme 

do rovnice, kterou jsme si již dříve uvedli. Náklady cizího kapitálu jsou násobeny 

výrazem (1-t), protože jsou na rozdíl od nákladů vlastního kapitálu daňově uznatelné. 

1.4 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

Tato metoda se v posledních letech stále více prosazuje zejména v zemích s vyspělou 

tržní ekonomikou. Základním principem ekonomické přidané hodnoty je, že měří 

ekonomický zisk. To znamená, že tento zisk je dosahován v momentě, kdy jsou uhrazeny 

nejen běžné náklady, ale i náklady kapitálu, včetně kapitálu vlastního. Jinými slovy, 

pokud podnik sice dosahuje kladného účetního zisku, ale tento zisk není natolik vysoký, 

aby kompenzoval všechna rizika vlastníků, potom vlastníci nedosahují ekonomického 

zisku, ale naopak ztráty. Jedná se tedy o čistý výnos z provozní činnosti podniku snížený 

o náklady kapitálu. obecná podoba vzorce vypadá následovně: 

   EVA= NOPAT - Capital * WACC 

 kde: NOPAT= zisk z operační činnosti podniku po dani 

  Capital= kapitál vázaný v aktivech, který slouží k operační činnosti  
 podniku   

  WACC= průměrné vážené náklady kapitálu 
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Podobnost mezi metodou DFC a EVA je v tom, že obě metody mohou pracovat s 

variantami entity, equity a APV. Uvedeme si stejně jako u metody DFC variantu entity, 

jejíž výpočet vypadá následovně: 

Tabulka 2 Výpočet EVA (Zdroj:1, s. 246) 

     Tržní hodnota operačních aktiv 

+   Tržní hodnota neoperačních aktiv 

-    Tržní hodnota úročených závazků 

=   Tržní hodnota vlastního kapitálu 

V prvním kroku vypočteme hodnotu aktiv pro věřitele i vlastníky a po odečtení cizího 

kapitálu získáme ocenění podniku jen z pohledu vlastníků.  

Tržní hodnotu operačních aktiv vypočítáme jako součet čistých operačních aktiv 

(NOA) a tržní přidané hodnoty (MVA).  
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2 Oceňovaný podnik EFETI, spol. s.r.o. 

Společnost EFETI s.r.o., která je předmětem ocenění, je součástí konsolidovaného 

celku, jehož mateřská společnost sídlí v Itálii. Tato společnost konsoliduje podniky 

zabývajícími se obráběním oceli a výrobou koncovek na hydraulické hadice. Svým 

oddělením výzkumu a vývoje pomáhá dceřiné společnosti udržet se na špičce celého 

odvětví. 

Společnost byla založena v roce 1992 a během její existence, se musela již dvakrát 

stěhovat vlivem svého růstu do větších prostor. V současné době sídlí v obci Mostkovice 

na Prostějovsku. 

Efeti vyrábí široké spektrum koncovek pro vysokotlaké hydraulické hadice. Výrobky 

jsou obráběny na soustružnických poloautomatech značky Pittler, které jsou pro tento typ 

výroby nejefektivnější. Jdou cestou rotačního obrábění kovů. Na těchto osmivřetenových 

strojích se vyrábí průměry 12 mm – 50 mm. Firma také disponuje obráběcími CNC stroji. 

Zde se obrábí až do průměru 65 mm. 

Efeti je dodavatelem středně velkých sérií výrobků i kusového množství. Ve dvou 

halách, spojených koridorem, pracuje přes 55 pracovníků. První hala je převážně výrobní, 

druhá hala zahrnuje pracoviště nástrojárny, žíhací pec, balicí linku a sklad. Obě haly jsou 

vybaveny mostovými jeřáby. 

Firma vlastní novou žíhací pec, ve které materiál získává lepší mechanické a fyzikální 

vlastnosti. Dle přání zákazníka mohou být výrobky pozinkovány nebo ponechány v 

surovém stavu. Zinkování je dodáváno externě. Veškerá výroba dnes odchází po zabalení 

do Itálie. Odtud se expeduje do celého světa. 

V roce 2016 získala společnost Efeti certifikát ISO 9001 pro systém řízení. Normy 

ISO jsou celosvětově uznávaným standardem a pro firmu i její partnery jde o formální 

potvrzení faktu kvality. (10) 
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3 Strategická analýza 

Hlavním úkolem strategické analýzy je určení výnosového potenciálu podniku, který 

je závislý na potenciálu vnějším, který zahrnuje národní hospodářství a také na potenciálu 

vnitřním. Jako první bude zanalyzováno makroekonomické prostředí podniku, hlavní 

veličiny a jejich vývoj. Bude následovat analýza průmyslového odvětví, relevantního 

trhu, konkurence a na závěr analýza prognózy tržeb. 

3.1 SLEPT analýza 

3.1.1 Politické a legislativní faktory 

Jedny z důležitých charakteristik vnějšího okolí podniku tvoří politické a legislativní 

faktory. Analyzovaná společnost podniká v demokratickém prostředí ČR, kde panuje 

politická stabilita. Mezi zákonné normy upravující podnikání v České republice patří 

zejména Občanský zákoník a Živnostenský zákon. Důležitým aspektem pro podnikající 

subjekty je daňové zatížení, které by mělo být adekvátní a nepřehnané. Existuje zde 

funkční soudní systém, přiměřená ochrana malých a středních podnikatelských subjektů, 

ochrana proti nekalé soutěži a nechybí také právní úprava pracovních podmínek jako je 

BOZP a tak dále.  

3.1.2 Ekonomické faktory 

Nejdůležitějším faktorem makroekonomického prostředí podniku je zcela jistě reálný 

hrubý domácí produkt. 

Tabulka 3 Vývoj HDP (Zdroj:12, vlastní zpracování) 

Realita Predikce 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP mld. Kč 3 062 3 265 3 513 3 840 4 024 3 930 3 962 4 062 4 159 4 259 

Růst v % 2,3 1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,6 2,5 2,4 2,4 

Historický náhled na vývoj HDP již neobsahuje roky ovlivněné ekonomickou krizí a 

vyjma let 2012 a 2013, za jejichž propadem stojí podle ministerstva financí hlavně nízké 

výdaje domácností na konečnou spotřebu, hodnoty HDP kontinuálně rostli. V posledním 

čtvrtletí roku 2013 se objevil růst pokračující celý následující rok. Silná byla v úhrnu 
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výkonnost odvětví, výdajovou stranu HDP táhly hlavně investice. Jen výsledek 

zahraničního obchodu působil protisměrně, nebýt převahy dovozu nad vývozem v 

reálném vyjádření, mohl být růst HDP ještě rychlejší. Ekonomiku však nadále 

podporovali uvolněné domácí měnové podmínky prostřednictvím oslabeného kurzu 

koruny i mimořádně nízkých úrokových sazeb. Příznivě k ekonomickému vývoji 

přispíval pokles ceny ropy a zvyšující se zahraniční poptávka V následujících letech se 

podle ČNB předpokládá příznivý vývoj české ekonomiky. Zejména se očekává 

dynamický růst probíhá v podmínkách přebytkového salda sektoru vládních institucí i 

běžného účtu platební bilance. Za hlavní bariéru pro vyšší růst české ekonomiky 

považujeme situaci na trhu práce, který vykazuje symptomy přehřívání. (12, s. 28) 

Dalším důležitým faktorem je inflace. Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst 

většiny cen v dané ekonomice a prezentována jako ukazatel deflátor HDP. V praxi je 

inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských 

cen.  

Tabulka 4 Deflátor HDP (Zdroj:11, vlastní zpracování) 

Realita Predikce 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Deflator HDP [% ] -1,4 0,0 1,5 1,4 2,5 1,2 1,2 1,4 1,8 1,7 
Index 
spotřebitelských cen 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 1,9 1,7 

Při pohledu na předchozí tabulku lze vidět, že inflace nemá příliš stabilní průběh. Za 

zpomalením meziroční dynamiky stálo v roce 2015 především výraznější zlevňování 

potravin a slabší růst cen energií spotřebovávaných v domácnostech. Podepsal se pod tím 

ale i pokles ceny ropy na světovém komoditním trhu. 

Cena ropy Brent sice vzrostla ze zhruba 48 amerických dolarů za barel v lednu 2015 

na 64 dolarů v květnu, a tím částečně kompenzovala propad z druhé poloviny roku 2014, 

v srpnu a září 2015 se už ale opět obchodovala za méně než 50 dolarů. Snížení ceny ropy 

se promítlo do cen pohonných hmot, jejichž meziroční pokles se v ČR ve 3. čtvrtletí 

prohloubil. Navíc nízké ceny ropy se promítaly skrze nižší výrobní náklady podniků i do 

cen ostatních výrobků a služeb. Tento trend nízkých cen ropy pokračoval až do roku 2016. 

Očekávání ČNB je, že se inflace bude pohybovat nad hranicí 2 % v roce 2017 a v 
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převážné části dalšího roku. Důvodem mají být proinflační efekty vyšší ceny ropy a 

zvyšování mezd. (12, s. 32) 

Dovoz a vývoz 

Po dramatickém snížení dovozu výrobků CZ-NACE 25 do České republiky v roce 

2009 oproti roku 2008, dochází v následujících letech k obnovení meziročního růstu, ale 

jeho dynamika zmírnila. V roce 2016 činil dovoz více než 166 mld. Kč, meziročně vyšší 

o 4,8 %. Vývoz dosáhl hodnoty 229,5 mld. Kč, což je proti roku 2015 nárůst o 4,2 %. 

Saldo zahraničního obchodu je po celé sledované období kladné, v roce 2016 dosáhlo 

hodnoty více než 63 mld. Kč 

V návaznosti na vývoz je vhodné doplnit vývoj EURA za posledních pět let, tj od roku 

2013 do roku 2018. 

 

Graf 1 Vývoj Eura (Zdroj:13, s. 1) 

Intervence ČNB 

Jelikož oceňovaný podnik své výrobky vyváží přes hranice, je třeba zmínit intervence 

České národní banky vedoucí k oslabení domácí měny. Intervence ČNB zahájila na konci 

roku 2013. Je ale nutno podotknout, že už od listopadu 2012 ČNB avizovala, že se nebude 

bránit intervencím za slabší korunu, pokud dojde ke zhoršení ekonomické situace a pokud 

bude hrozit deflace. Bezprostředně po zahájení pak kurz eura oslabil zhruba o korunu. 
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Mezi hlavní důvody, kterými ČNB zdůvodnila začátek intervencí, patřila obava z deflace 

a také zamýšlená podpora vývozů. Intervence nebyly přijaty příliš vstřícně, ale exportéři 

je uvítali. 

Intervence skončily v dubnu roku 2017 a trvaly 41 měsíců. Víceméně už na konci roku 

2016 bylo jasné, že intervence nemají významné ekonomické odůvodnění. Ekonomika 

byla v růstu a po dlouhé době začaly růst i ceny. Od začátku roku 2017 byla také centrální 

banka nucena ke stále větším intervencím, koruna totiž přirozeně posilovala. Podle 

analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR neměla intervence 

významný dopad, protože hodnota celkového vývozu v době trvání intervencí měla téměř 

stejnou hodnotu jako během posledních dvou let před zásahem ČNB. (14) 

Úrokové sazby 

Výše úrokových sazeb je důležitým faktorem při rozhodování firem použít 

k investicím úročený cizí kapitál. Úrokové sazby bank se odvozují od úrokových sazeb 

na mezibankovním trhu. Ty zase reagují na nastavení základních úrokových sazeb 

centrální banky. Krátkodobé úrokové sazby centrální banka ovlivňuje dvoutýdenní repo 

sazbou, kterou centrální banka úročí vklady, které u ní mají komerční banky. Čím vyšší 

je tato sazba, tím větší motiv mají banky ukládat peníze u centrální banky, místo aby je 

půjčovaly firmám a domácnostem. Do ekonomiky se tak dostane méně peněz a tempo 

jejího růstu se zpomalí. 

Další klíčovou úrokovou sazbou centrální banky je diskontní sazba, kterou se úročí 

vklady, jež banky uloží přes noc. Jde zároveň o dolní mez pro pohyb krátkodobých 

úrokových sazeb. Třetí úrokovou sazbou, kterou vyhlašuje centrální banka, je lombardní 

sazba. Je to úroková sazba účtovaná komerčním bankám za půjčky, které jim centrální 

banka poskytne přes noc. Banky si za tuto sazbu půjčují zpravidla tehdy, když na 

mezibankovním trhu si už nemohou půjčit. 

Výši sazeb na mezibankovním trhu podle délky splatnosti určuje takzvaný PRIBOR, 

což je zkratka z Prague Interbank Offered Rate, neboli pražská mezibankovní úroková 

sazba, za kterou si banky mezi sebou půjčují.  
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Tabulka 5 Vývoj úrokových sazeb (Zdroj: 15, vlastní zpracování) 

Realita Predikce 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Repo 2T ČNB  0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 1,00 
Pribor 3M 2,19 1,31 1,19 1,00 0,46 0,31 0,29 0,50 0,90 

 

3.1.3 Sociální a demografické faktory 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců zpracovatelského průmyslu od roku 2014 

pravidelně roste. Oddíl CZ NACE 25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění 

se za posledních 5 let tvoží v průměru 3 % zaměstnanosti. V roce 2015 byl zaznamenám 

propad počtu pracovníků, který v následujícím roce střídá opět mírný nárůst. (16, s.149) 

Velkou roli hraje i dostupnost kvalifikované pracovní síly. V posledních letech je 

nedostatek těchto pracovníků. V případě analyzovaného podniku jsou neustále hledáni 

nový pracovníci. 

3.1.4 Technologické faktory 

V odvětví průmyslu povrchové úpravy a obrábění kovů je kladen značný důraz na 

kvalitu, která se poté odráží na konkurenceschopnosti podniku. Vstup do odvětví je 

spojen s vysokými vstupními náklady stejně jako modernizace či rozšiřování strojového 

parku. Je třeba sledovat trendy ve vývoji a investovat do vývoje a výzkumu. Analyzovaný 

podnik nedisponuje vlastním oddělením výzkumu a vývoje. V tomto směru spolupracuje 

s mateřskou společností. Zastarávání výrobních zařízení společnost řeší generálními 

opravami strojů a zařízení. Výrobky jsou pravidelně přeměřovány a podrobovány 

výstupní kontrole. (10) 

3.2 Analýza konkurenční síly podniku 

Prvním krokem je vymezení trhu a stanovení tržního podílu podniku. Dále budou 

identifikováni hlavní konkurenti podniku, následovat bude analýza vnitřního potenciálu 

a prognóza tržního podílu v budoucnu. 
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Relevantní trh byl vymezen pomocí značení CZ-NACE. Šíře výrobků a technologií, 

které zahrnujeme do oddílu CZ-NACE 25 Zpracovatelského průmyslu je ohromná - od 

špendlíků až k jaderným reaktorům. V podstatě téměř vše, s čím běžně přicházíme do 

styku a je kovové, pochází z tohoto oddílu. Přes různorodost výrobků oddílu CZ-NACE 

25 je ale pro všechny výrobní skupiny v oddílu sjednocující charakteristikou skutečnost, 

že původním materiálovým vstupem jsou tradiční kovové polotovary vyrobené v oddílu 

CZ-NACE 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství. Vzhledem 

k šíři činností spadajících do tohoto oddílu je výrobek buď již finální anebo dále vstupuje 

do zpracování v oddílech dalších, především do strojírenské a elektrotechnické výroby, 

stavebnictví a automobilového průmyslu. Při bližší analýze produkce jednotlivých 

výrobních podniků, zařazených do kovovýroby, je u mnohých podniků patrná snaha o 

další zvyšování přidané hodnoty svých výrobků tím, že se zabývají i navazující 

kompletací svých kovodělných výrobků do strojírenských zařízení a tyto podniky tak 

získávají v daleko větší míře charakter strojírenské výroby. Oceňovaný podnik se řadí do 

skupiny CZ-NACE 25.6. Skupina CZ-NACE 25.6 Povrchová úprava a zušlechťování 

kovů; obrábění má podstatný vliv na konečnou kvalitu a úroveň strojírenského výrobku. 

S oblibou užití kovů i v běžném životě, s rozvojem průmyslu a všudypřítomnou 

konkurencí vzrůstají nároky na mechanické a povrchové (vzhledové) vlastnosti výrobků 

z kovů. V rámci oddílu CZ-NACE 25 hraje podstatnou roli, jak bude ukázáno 

v následující tabulce. (16, s.151)  
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Tabulka 6 Členění CZ-NACE 25 (Zdroj:16, vlastní zpracování) 

Skupina 
CZ-
NACE 

Osobní 
náklady 

Přidaná 
hodnota 

Tržby 
Čistý 
obrat 

Vlastní 
kapitál 

Aktiva 
celkem 

Počet 
zaměstnanců 

Počet 
jednotek 

25.1 19,1 15,9 18,9 18,3 15,2 17,7 18,8 6,5 
25.2 6,6 5,4 6,1 6,9 6,8 7 6,1 0,9 
25.3 1,8 1,3 1,7 1,1 1 2,1 1,3 0,3 
25.4 2,9 3,8 2,8 3,5 3,1 3,3 2,8 0,2 
25.5 5,2 5,1 5,4 6,1 5,6 5,6 4,7 5,2 
25.6 24 23,4 21,2 19,1 24,9 22,7 25,3 27,7 
25.7 20 23,7 21,6 21,2 18,8 18,9 20,4 55,6 
25.9 20,5 21,3 22,2 23,8 24,6 22,8 20,5 3,7 

25.1 Výroba konstrukčních kovových výrobků; 

25.2 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků; 

25.3 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení; 

25.4 Výroba zbraní a střeliva; 

25.5 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie; 

25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění; 

25.7 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků; 

25.9 Výroba ostatních kovodělných výrobků. 

Hodnoty v tabulce jsou za rok 2016. Lze vidět, že počet oddíl CZ-NACE 25.6 tvoří 

čtvrtinu téměř všech ukazatelů oddílu CZ-NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, které jsou sledovány, což jen podtrhuje 

jeho význam. 

Tvorba ekonomického zisku se v roce 2016 stejně jako v roce 2015 zvýšila a 

dosahovala kladné hodnoty, tj. podniky oddílu tvořily hodnotu pro své majitele. Hlavní 

příčinou příznivého vývoje ekonomického zisku byl vývoj produktivity práce, která dále 
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rostla. Na konci roku 2016 až na skupinu 25.3 dosáhly všechny skupiny kladného 

ekonomického zisku. 

Oddíl CZ-NACE 25 se na tržbách za vlastní výrobky a služby v rámci 

zpracovatelského průmyslu (podniky s 50 a více zaměstnanci) řadil v roce 2016 na šesté 

místo s podílem 4,9 %. Na průměrném počtu zaměstnanců zpracovatelského průmyslu se 

oddíl podílel 10,9 %, který byl třetí nejvyšší. Poměry zaměstnaných osob oddílu CZ-

NACE 25.6 v porovnání s celým zpracovatelským průmyslem jsou uvedeny v předchozí 

části. 

3.2.1 Výhled do budoucna 

Kovodělná výroba v České republice má dlouhodobou tradici, stejně jako výroba 

strojírenská. Potřeba užití kovů ve výrobě komponentů pro kompletaci konečných 

výrobků a při výrobě výrobků stoupá. 

Důvodem jsou užitné vlastnosti kovů. S rozvojem strojírenského průmyslu a s 

podporou především automobilového průmyslu v České republice dále vzrůstá poptávka 

po kovových komponentech do těchto oddílů, po spojovacím materiálu a po 

technologicky i materiálově stále náročnějších nástrojích a nářadí. Dalším velkým 

odběratelem produkce oddílu kovovýroby je stavebnictví. Kovové konstrukce a 

prefabrikáty získávají ve stavebnictví stále větší oblibu a jsou neodmyslitelnou součástí 

prakticky každé dodávky investičního celku.  

Oddíl CZ-NACE 25 nepatří mezi výrazné znečišťovatele životního prostředí (i když 

do oddílu patří technologie povrchových úprav a zušlechťování kovů, kde jsou využívány 

pro životní prostředí nebezpečné chemikálie), podniky mají své odpady a jejich 

zpracování zvládnuty v souladu s platnou legislativou. 

S růstem životní úrovně, různorodostí nabídky a kvality finálních výrobků v České 

republice se zvýšil též odbyt kovové produkce pro běžné spotřebitele. V globálním 

konkurenčním prostředí se daří především v posledních letech znovu získávat zakázky 

většího, či menšího rozsahu i v rámci investičních celků. Mnoho společností si trhy 

udrželo a dále úspěšně expandují. 
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Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků v České republice má z 

uvedených důvodů velmi dobré vyhlídky na další rozvoj v náročném konkurenčním 

prostředí. (16, s. 162) 

3.2.2 Tržní podíl podniku 

Tabulka 7 Tržní podíl trhu a podniku ( Zdroj 16, vlastní zpracování) 

Oddíl CZ-NACE 25 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby odvětví [mil. Kč]     292 358        303 086        308 363        332 330        354 010        371 795    
meziroční růst [%]   103,67% 101,74% 107,77% 106,52% 105,02% 
Průměrné tempo růstu 
trhu 

4,95% 

EFETI - Tržby [mil. Kč] 147 140 202 183 160 197 
Tržní podíl podniku 0,050% 0,046% 0,066% 0,055% 0,045% 0,053% 
Průměrné tempo růstu 
trhu 

0,05% 

Z hodnot v tabulce lze vidět, že tržby oddílu CZ-NACE 25 provází pozvolna rostoucí 

trend. Oceňovaný podnik si udržuje relativně stabilní tržní podíl, který osciluje kolem 

hodnoty 0,05 %. 

3.2.3 Identifikace konkurentů  

V odvětví povrchové úpravy a obrábění kovů se setkáváme s vysokým počtem 

konkurentů. Škála výrobních činností je zde opravdu široká proto je nutné si oblast pro 

porovnání s blízkými konkurence více zúžit.  

Tabulka 8 Počet podniků v odvětví (Zdroj 16, vlastní zpracování) 

CZ-NACE 25.6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet podniků 12 166 13 129 12 824 12 222 12 311 13 046 

V předchozí tabulce můžeme vidět počet podniků působící ve stejném odvětví jako 

společnost EFETI. S výjimkou let 2012 a 2013, kdy došlo k mírnému propadu, počet 

podnikatelských subjektů má rostoucí tendenci. 

Pro účely srovnání s oceňovaným podnikem byly vybrány dva podniky, které se také 

zabývají výrobou hydraulických koncovek. Jedná se o podniky působící 

v severomoravském regionu. Jsou to společnosti Gates Hydraulics s.r.o.(rok založení 

2005) a AVHB - Hydraulika s. r. o. (rok založení 1993). Oba tyto podniky mají širší 
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výrobková portfolia než oceňovaný podnik. Společnost Gates Hydraulics se mimo výroby 

hydraulických koncovek zabývá také výrobou hydraulických a průmyslových hadic a má 

výrazně větší tržní podíl než obě společnosti. Společnost AVHB – Hydraulika vyrábí 

hydraulické válce, agregáty, hadice, ventily a kohouty. Oba konkurenti se zabývají i 

obchodní činností. Pro účely srovnání byly brány v úvahu jen tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb, protože oceňovaný podnik se obchodní činností nevěnuje. (17), (18) 

Tabulka 9 Vybraní konkurenti (Zdroj:19, 20 - vlastní zpracování) 

  

Tržby [mil. Kč] Aktiva [mil. Kč] Tržní podíl[%] 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Gates Hydraulics s.r.o.  837 835 861 470 445 464 0,252 0,236 0,232 

AVHB - Hydraulika s.r.o. 46 50 49 92 94 97 0,014 0,014 0,012 

EFETI s.r.o. 183 160 197 105 108 126 0,055 0,045 0,053 

Pro upřesnění informací je třeba uvést i počty zaměstnaných osob, protože na první 

pohled je jasné, že zde budou velké rozdíly. Ke konci roku 2016 zaměstnávala společnost 

Gates Hydraulics 233 osob, společnost AVHB Hydraulika 37 osob a společnost EFETI 

53 osob. Z tabulky lze vidět, že všichni tři konkurenti si udržují stabilní tržní podíl. 

Společnost EFETI a Gates Hydraulics zaznamenali v roce 2016 nárůst tržeb, tržby 

společnosti AVHB Hydraulika spíše stagnovali.  

Důležitým aspektem v odvětví kovovýroby je dostupnost a kvalita oceli. Rok 2016 byl 

pro ocelářský trh zlomový, jelikož byl rokem růstu cen všech komodit důležitých pro 

výrobu oceli a ocelových materiálů. Vzrostla cena koksovatelného uhlí, cena železné 

rudy, cena šrotu i cena zinku (nárůst o 400 %). Také se zavedlo clo na dovoz za studena 

válcovaného materiálu z Číny, proto se očekává nárůst cen oceli v roce 2017. Situace 

v poptávání oceli ulehčuje společnosti EFETI skutečnost, že součástí většího uskupení 

Hydroholding, který má výrazně lepší vyjednávací pozici. (16, s.25) 

3.3 Analýza vnitřního potenciálu firmy 

První krokem v analýze bude určení fáze životního cyklu podniku, ve které se zrovna 

nachází. Oceňovaný podnik se nachází ve fázi kulminace, kdy příjmy převažují nad 

výdaji a podnik je ziskový. 
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Následují aspekty vedoucí k úspěšnému boji s konkurencí. 

 Kvalita výrobků – zde se posuzuje zejména procentuální podíl reklamací 

z celkového prodeje. V tomto ohledu si oceňovaný podnik vede velmi dobře. 

V posledních pěti letech nepřesáhl objem reklamovaných výrobků 1 %. K výrobě 

hydraulických koncovek se používají obráběcí poloautomaty a CNC stroje. 

Pravidelná výstupní kontrola včas odhalí možné odchylky kvality a obsluha stroje 

provede příslušné kroky k jejich odstranění jako je výměna nástrojů nebo 

opětovné seřízení stroje. Výrobky jsou následně vyžíhány v žíhací peci, ve které 

materiál získává lepší mechanické a fyzikální vlastnosti. Některé výrobkové řady 

jsou poté zinkovány, tato služba je poskytována externím dodavatelem. Pro 

významné odběratele se razí na výrobky jejich logo. 

 Odbyt a distribuce – veškerá produkce společnosti putuje do mateřské společnosti, 

která má pak na starost finální prodej výrobků, proto ve společnosti nenajdeme 

oddělení prodeje. K přepravě výrobků jsou využíváni externí dodavatelé. 

 Výrobkové portfolio - výhodou oceňovaného podniku je široké výrobkové 

portfolio, které čítá přes 900 druhů výrobků. Jak již bylo zmíněno výrobky jsou 

obráběny na soustružnických poloautomatech značky Pittler, které jsou pro tento 

typ výroby nejefektivnější. Jdou cestou rotačního obrábění kovů. Na těchto 

osmivřetenových strojích se vyrábí průměry 12 mm – 50 mm. Firma také 

disponuje obráběcími CNC stroji. Zde se obrábí až do průměru 65 mm. 

 Pracovníci – společnost se v průběhu let dvakrát stěhovala, než se ocitla 

v současném působišti. Důvodem bylo plánované rozšíření a nedostatečné 

kapacity. Tento trend sebou přinesl také růst pracovníků, kterých je v současné 

době 53. Fluktuace zaměstnanců je na velmi malé úrovni a podniku se daří 

zkušené pracovníky udržet. Dělo se tomu tak i během finanční krize, kdy stála 

výroba, ale přesto k propouštění nedošlo. Toto je klíčové, protože nedochází ke 

ztrátě know-how a naopak zkušenosti se dále mohou předávat nově příchozím 

pracovníkům.(10) 

3.4 Vývoj tržního podílu podniku a trhu 

Obsahem této kapitoly bude analýza stávajícího tržního podílu podniku EFETI s.r.o. 

v průběhu let 2011 až 2016. Následně bude prognózován jeho budoucí vývoj. 
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Tržní podíl oceňovaného podniku nemá jednoznačnou tendenci a spíše kolísá, příčinou 

je kolísání tržeb, jejichž největší skok v roce 2013 byl způsobem přesunutím 

(prodejem)výrobků do mateřské společnosti. Tabulka s tržním podílem uvedena pro 

názornost znovu. Hodnoty vyjadřující tržní podíl jsou na první pohled velmi nízké ale 

když uvážíme, že se na trhu vyskytuje v průměru 43 000 společností a toto číslo roste, 

není tržní podíl tak zanedbatelný. Objem subjektů na trhu je uvažován na úrovni CZ-

NACE 25.6. Jak již bylo zmíněno v části vnější okolí podniku, trh má rostoucí tendenci 

a významně se podílí na tržbách i zaměstnanosti celého zpracovatelského průmyslu. 

Tabulka 10 Vývoj tržeb podniku (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EFETI - Tržby [mil. Kč] 147 140 202 183 160 197 
Tržní podíl podniku 0,050% 0,046% 0,066% 0,055% 0,045% 0,053% 
Průměrné tempo růstu 
trhu 

0,05% 

3.4.1 Prognóza tržeb trhu 

Následující část bude věnována predikci růstu trhu a v návaznosti i růstu 

analyzovaného podniku. Tržby trhu v posledních 6 letech již byly v předešlé části 

vyčísleny, ale pro přehled budou v následující tabulce uvedeny znovu. Meziroční a 

průměrný růst těchto tržeb je klíčový pro výpočet prognózovaných hodnot.  

Tabulka 11 Vývoj tržeb v odvětví (Zdroj:16, vlastní zpracování) 

Oddíl CZ-NACE 25 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Tržby odvětví [mil. 
Kč] 

    292 
358    

    303 
086    

    308 
363    

    332 
330    

    354 
010        371 795    

meziroční růst [%]   103,67% 101,74% 107,77% 106,52% 105,02% 
Průměrné tempo růstu 
trhu 

104,95% 

Pro prognózu vývoje tržeb trhu byly použity regresní metody a časové řady a trendy. 

Konkrétně se jednalo o lineární, kvadratický, kubický, exponenciální a kubický polynom 

3. stupně. U jednotlivých trendů jsou opět počítány meziroční růsty a průměrné tempo 

růstu během následujících pěti let prognózy. Průměrný růst zde byl tím faktorem, který 

rozhodl při výběru hodnot mezi trendy. Zvolen byl trend, který nejvěrněji odpovídal 
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předešlému vývoji. Jednalo se o exponenciální trend, který vykazuje v následujících 

letech průměrný růst 5,20 %. 

Tabulka 12 Prognóza tržeb odvětví ( Zdroj:16, vlastní zpracování) 

 Oddíl CZ-NACE 25 2017 2018 2019 2020 2021 
Tržby odvětví [mil. Kč]      378 705      397 843         420 536         446 825         478 966    

meziroční růst [%] 1,82% 5,05% 5,70% 6,25% 7,19% 
Průměrné tempo růstu 
trhu 5,20% 

 

3.4.2 Prognóza tržeb podniku 

Nejprve si nastíníme matematický vztah, který byl použit k výpočtu predikovaných 

hodnot oceňovaného podniku: Tempo růstu tržeb = Tempo růstu trhu * Tempo růstu 

tržního podílu. Během analýzy trhu bylo zjištěno, že vykazuje stabilní růst a tento růst je 

předpokládán i v budoucnu. Jak lze vidět v tabulce, očekává se přírůstek tržeb mezi 

hodnotami 5,46 % a 8,9 %. Průměrnou hodnotou je 7,80 %. V minulosti podnik 

zaznamenal hodnotu 8,13 %. Jedná se o aritmetické průměry z důvody výskytu záporných 

hodnot v minulých letech. Díky roku 2013, kdy hodnota tržeb výrazně vzrostla, si podnik 

udržel kladný růst tržeb. Prognóza se předchozímu vývoji velmi přibližuje. 

3.4.3 Prognóza tržního podílu podniku 

Mezi roky 2011 a 2016 se pohyboval tržní podíl společnosti mezi hodnotami 0,046 % 

a 0,066 %. Hodnoty nevykazovali jednoznačný trend, avšak v posledním roce (2016) 

tržní podíl vzrostl. Pro výpočet budoucích hodnot byl zvolen index změny tržního podílu 

tím způsobem, že tržní podíl předchozího roku byl násoben indexem tržního podílu 

v posledním roce, ve kterým známe reálná data. Hodnoty budoucích tržních podílů 

oceňovaného podniku obsahuje následující tabulka. 

Tabulka 13 Prognóza tržeb podniku (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tržby [mil. Kč] 197 208 224 243 263 287 
Tržní podíl 0,0530% 0,0548% 0,0567% 0,0586% 0,0606% 0,0627% 
index změny tržního 
podílu 3,41% 
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4 Finanční analýza 

Finanční analýza je další významnou částí při oceňování podniku. Náplní této analýzy 

je především zjistit finanční zdraví podniku a dále také slouží jako základ při tvorbě 

finančního plánu. V následující kapitole budou předneseny závěry horizontální a 

vertikální analýzy, které budou následovány analýzou poměrových ukazatelů. 

4.1 Horizontální a vertikální analýza 

V následujících tabulkách bude znázorněna vertikální a horizontální analýza aktiv 

podniku.  U jednotlivých položek bude vyhodnocena jejich změna, struktura a vývoj 

v čase. 

Majetek 

Tabulka 14 Vertikální analýza aktiv (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek 38,65 42,52 38,33 45,73 33,33 
Dlouhodobý hmotný majetek 38,65 42,52 38,33 45,73 33,33 
Oběžná aktiva 61,24 57,37 60,79 48,97 66,53 
Zásoby 57,07 31,71 43,89 37,31 16,56 
Krátkodobé pohledávky 4,06 21,95 14,09 11,49 49,65 
Krátkodobý finanční majetek 0,12 3,71 2,81 0,16 0,32 

Časové rozlišení 0,10 0,10 0,88 5,30 0,13 

Hodnoty uvedené tabulkách potvrzují fakt, že oceňovaný podnik je podnikem 

výrobním. Dlouhodobý majetek se pohybuje mezi 38,65 % (2012) a 33,33 % (2016) 

z celkové bilanční sumy. Oběžná aktiva tvoří nejvýznamnější položku majetku, na jehož 

objemu se s výjimkou roku 2015 podílí průměrně alespoň 60 %. Obecně tedy můžeme 

oceňovaný podnik označit jako kapitálově lehký. V průběhu sledovaného období podíl 

zásob klesá a podíl pohledávek na celkových aktivech naopak roste. Děje se to z důvodu 

snahy nedržet objemné skladové zásoby a sladit materiálové toky s výrobním programem. 
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Tabulka 15 Horizontální analýza aktiv (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

AKTIVA CELKEM -12,81 3,83 2,33 16,78 
Dlouhodobý majetek -4,07 -6,40 22,07 -14,87 
Dlouhodobý hmotný 
majetek -4,07 -6,40 22,07 -14,87 

Oběžná aktiva -18,32 10,01 -17,57 58,66 
Zásoby -51,55 43,71 -13,01 -48,16 
Krátkodobé pohledávky 371,67 -33,37 -16,50 404,42 
Krátkodobý finanční majetek 2579,24 -21,44 -94,17 131,75 
Časové rozlišení -13,28 777,25 518,06 -97,08 

Hodnoty ve výše uvedených tabulkách potvrzuje fakt, že oceňovaný podnik je 

podnikem výrobním. Dlouhodobý majetek se pohybuje mezi 38,65 % (2012) a 33,33 % 

(2016) z celkové bilanční sumy. Oběžná aktiva tvoří nejvýznamnější položku majetku, 

na jehož objemu se s výjimkou roku 2015 podílí průměrně alespoň 60 %. Obecně tedy 

můžeme oceňovaný podnik označit jako kapitálově lehký. V průběhu sledovaného období 

podíl zásob klesá a pohledávek na celkových aktivech naopak roste. Děje se to z důvodu 

snahy nedržet objemné skladové zásoby a sladit materiálové toky s výrobním programem. 

Mezi roky 2012 a 2016 docházelo s výjimkou roku 2013 k růstu bilanční sumy. Když 

se podíváme právě na první sloupec, kde dochází k porovnání roku 2012 a 2013, vidíme 

zde velké pohyby v zásobách, krátkodobých pohledávkách a krátkodobém finančním 

majetku. Tyto změny vyvolal velký odliv výrobků v průběhu prvního čtvrtletí do 

mateřské společnosti. Tím došlo ke snížení zásob, zvýšení pohledávek a přílivu peněz. 

Dopad této skutečnosti uvidíme i v pohybu tržeb ve výkazu zisku a ztrát. V dalších dvou 

letech dochází opět ke snižování těchto položek. Zajímavým pohybem je také nárůst o 

22,07 % u dlouhodobého majetku. Tento pohyb byl způsoben investicí do nástrojů. 

Vysoké pohyby v položce časové rozlišení, nejsou vzhledem k jejímu zastoupení 

v bilanční sumě významné. 
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Zdroje financování 

Tabulka 16 Vertikální analýza pasiv (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 29,64 43,39 49,83 55,34 53,55 
Základní kapitál 0,43 0,49 0,47 0,46 0,40 
Fondy ze zisku 0,54 0,62 0,60 0,59 0,50 
Výsledek hospodaření minulých let 21,29 32,88 40,71 47,65 46,49 
Výsledek hospodaření běžného úč. ob. 7,38 9,39 8,04 6,65 6,16 
CIZÍ ZDROJE 70,36 56,61 50,17 44,66 46,45 
Dlouhodobé závazky 13,70 19,29 13,51 11,54 4,73 
Krátkodobé závazky 56,66 37,32 36,66 33,11 41,72 

 

Tabulka 17 Horizontální analýza pasiv (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

PASIVA CELKEM -12,81 3,83 2,33 16,78 

Vlastní kapitál 27,62 19,25 13,65 13,00 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fondy ze zisku 0,02 0,00 0,00 0,00 
Výsledek hospodaření minulých let 34,66 28,56 19,76 13,95 

Výsledek hospodaření běžného úč. ob. 10,93 -11,06 -15,42 8,18 

CIZÍ ZDROJE -29,84 -7,98 -8,92 21,46 
Dlouhodobé závazky 22,77 -27,29 -12,55 -52,18 

Krátkodobé závazky -42,56 1,99 -7,58 47,13 

Na první pohled významnou položku, co se týče poměru na celkových aktivech, jsou 

cizí zdroje a z nich zejména krátkodobé závazky. Tato skutečnost naznačuje silnou pozici 

ve vztahu k dodavatelům. Obecně se cizí kapitál považuje za rizikovější formu 

financování, než je tomu u kapitálu vlastního. V této situaci se jedná o kapitál neúročený. 

Ve zbytku sledovaného období krátkodobé závazky klesají, až v posledním roce přichází 

nárůst. Důvodem je nevypořádání pohledávek a závazků mezi oceňovaným podnikem, 

mateřskou společností a nejvýznamnějším dodavatelem oceli, které funguje na principu 

zápočtu. V roce 2013 lze dále zpozorovat nárůst dlouhodobých závazků. Jedná se o 

revolvingový bankovní úvěr určený na provozní činnost podniku. Úvěrové zatížení 

v průběhu následujících let klesá. Nejvýznamnější položkou se v roce 2016 stává 

kumulovaný výsledek hospodaření minulých, který tvoří 46,49 % z celkových pasiv. 
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Výkaz zisku a ztrát 

Tabulka 18 Vertikální analýza výsledovky (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 44,78 57,29 50,41 52,63 58,41 
Výkonová spotřeba 49,03 37,47 44,17 43,52 38,95 
Osobní náklady 6,79 6,25 6,32 7,70 8,67 
Úpravy hodnot v provozní oblasti 2,56 2,61 3,15 5,99 4,98 
Nákladové úroky a podobné náklady 0,14 0,10 0,10 0,08 0,13 
Provozní výsledek hospodaření 3,36 3,78 3,14 3,21 3,36 
Výsledek hospodaření za úč. ob. 2,75 2,70 2,33 2,36 2,30 

Tabulka 19 Horizontální analýza výsledovky (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 44,75 -9,30 -12,75 22,99 
Výkonová spotřeba -13,53 21,49 -17,66 -0,82 
Osobní náklady 4,14 4,30 1,81 24,73 
Úpravy hodnot v provozní oblasti 15,41 24,40 59,00 -7,90 
Nákladové úroky a podobné náklady -24,12 2,11 -26,25 69,29 
Provozní výsledek hospodaření 27,23 -14,40 -14,70 16,03 
Výsledek hospodaření za úč. ob. 10,95 -11,06 -15,42 8,18 

Při pohledu na tabulku vidíme pokles tržeb mezi léty 2013/2014 a 2014/2015. První 

pokles je zaznamenán ve srovnání s rokem 2013, kdy tržby skokově vzrostly, v situaci 

pozvolného růstu, jak tomu bylo v minulosti by nedošlo k tomuto propadu. Pokles v roce 

2015 byl způsoben částečně zrušením sobotních směn a zároveň nárůstem hodnoty 

skladů, a tedy nižšími hodnotami expedice. Výkonová spotřeba je stabilně dominantní 

položkou, pohybující se během sledovaných let mezi hodnotami 49,03% a 38,95%. 

Jelikož oceňovaný podnik je podnikem výrobním, důležitým ukazatelem je provozní 

výsledek hospodaření. Jeho trend kopíruje tržby, kdy v roce 2014 a 2015 dochází k jeho 

snížení. V posledním sledovaném roce je zaznamenám opět vzrůst jeho hodnoty. Stejný 

průběh můžeme vidět i u výsledku hospodaření za účetní období. 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je důležitým krokem v procesu oceňování podniku. 

Poskytuje další pohled na hospodaření společnosti. Jednotlivé ukazatele jsou rozděleny 

do několika skupin na ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadlužení. 
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4.2.1 Ukazatele likvidity 

Tabulka 20 Ukazatele likvidity (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Pracovní kapitál 5477 20516 26432 22888 31509 
Běžná likvidita 1,083 1,540 1,682 1,639 1,598 
Oborový průměr 1,650 1,660 1,770 1,550 1,990 
Pohotová likvidita 0,076 0,690 0,485 0,512 1,201 
Peněžní likvidita 0,002 0,099 0,077 0,005 0,008 

Běžná likvidita se pohybuje mezi hodnotami 1,083 a 1,682. Průměrné hodnoty oboru 

se pohybují mezi hodnotami 1,55 a 1,99. Když vezmeme v úvahu doporučené hodnoty 

1,5 až 2,5, tak hodnoty se pohybují v tomto rozmezí s výjimkou roku 2012. Důvodem je 

vysoký podíl, krátkodobých závazků, který vyjadřuje silnou vyjednávací pozici vzhledem 

k dodavatelům. Hodnoty pohotové likvidity se pohybují v rozmezí 0,485 a 1,201. Tento 

ukazatel by neměl klesnout pod hodnotu 1, když ano jak je tomu v prvních čtyřech 

sledovaných letech, ukazuje to na přílišnou váhu zásob v rozvaze, což je případ 

oceňovaného podniku. Doporučená hodnota peněžní likvidity je 0,2. Této hodnoty podnik 

dosahuje pouze ve dvou letech. Důvodem je opět vysoká podíl závazků a zejména nízký 

podíl krátkodobých peněžních prostředků. 

 

Graf 2 Běžná likvidita (Zdroj:16, vlastní zpracování) 
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4.2.2 Ukazatele rentability 

V této podkapitole budou vyčísleny ukazatele rentability aktiv, tržeb a vlastního 

kapitálu. Poslední jmenovaný ukazatel bude následně porovnán s hodnotami trhu. 

Tabulka 21 Ukazatele rentability (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 9,17% 11,67% 10,64% 9,18% 8,85% 

ROS 6,15% 4,71% 4,62% 4,48% 3,94% 

ROE 24,89% 21,64% 16,14% 12,01% 11,50% 

ROE trh 16,80% 17,92% 21,39% 20,43% 22,13% 

Prvním analyzovaným ukazatelem je rentabilita aktiv ROA. U toho ukazatele obecně 

platí čím vyšší hodnoty vykazuje tím je na tom podnik lépe. Jak můžeme z tabulky vidět 

ukazatel rentability tržeb ROS má klesající trend, je to zapříčiněno dlouho neměnnými 

cenami produktů, které odebírá mateřská společnost, což má vliv na velikost tržeb. 

Posledním hodnocený ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu, která klesá z 24,89 % 

v roce 2012 na hodnotu 11,50 % v roce 2016. Zpočátku sledovaného období podnik 

využíval k financování především cizí zdroje, jejichž úroveň postupně klesala. Postupně 

také narůstal kumulovaný výsledek hospodaření minulých let. V porovnání s trhem 

vykazuje podnik přesně opačnou tendenci, zatímco rentabilita vlastního kapitálu trhu 

roste, hodnoty oceňovaného podniku jsou klesající. 

 

Graf 3 ROE podnik a trhu (Zdroj:16, vlastní zpracování) 
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4.2.3 Ukazatele aktivity 

Doporučené hodnoty doby obratu aktiv se pohybují v rozmezí 1,5 až 3. Těchto hodnot 

dosahoval podnik ve všech sledovaných letech s výjimkou roku 2012. Důvodem byla 

nízká hodnota tržeb. V porovnání s následujícím rokem, kdy byl zaznamenán výrazný 

nárůst tržeb, došlo i k výraznému zvýšení tohoto ukazatele. Jeho hodnota dává informaci 

o majetkové vybavenosti podniku a jejím využívání. S tímto ukazatelem je úzce spojen 

ukazatel doba obratu aktiv, který jeho hodnotu ve dnech. Pozitivní vývoj vykazuje doba 

obratu zásob, která během sledovaného období klesla ze 171 dní na 38 dnů. Hodnoty 

blížící se jednomu měsíci můžeme označit za velice příznivé. Vysoká hodnota ukazatele 

inkasa pohledávek z roku 2016 je způsobena, jak již bylo zmíněno, nevyrovnáním 

pohledávek a závazků mezi podnikem, mateřskou společností a dodavatelem oceli. 

V předchozích dvou letech se hodnota pohybuje pod hranicí jednoho měsíce. Doba 

splatnosti krátkodobých závazků má od roku 2013 rostoucí tendenci, což je pro podnik 

pozitivní trend. Pro porovnání s trhem byl použit ukazatel obratu aktiv, který se během 

sledované doby nachází neustále pod doporučovanými hodnotami, má však mírně 

rostoucí charakter. 

 

Tabulka 22 Ukazatele aktivity (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv  1,20 1,99 1,74 1,48 1,56 

Obrat zásob 2,10 6,28 3,96 3,98 9,43 

Doba obratu aktiv  300,09 180,77 206,92 242,70 230,45 

Doba obratu zásob 171,25 57,33 90,83 90,56 38,17 

Doba inkasa pohledávek 12,18 39,68 29,15 27,90 114,42 

Doba splatnosti krátk. Závazků 170,03 67,47 75,86 80,36 96,14 

Obrat aktiv trhu 1,28 1,23 1,30 1,31 1,34 
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Graf 4 Obrat aktiv (Zdroj:16, vlastní zpracování) 

4.2.4 Ukazatele zadluženosti 
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zabývá několika podnikovými ukazateli, které slouží jako základ při tvorbě finančního 

plánu. 

Tržby 

Historický vývoj a prognóza tržeb podniku do budoucna jsou uvedeny jako součást 

strategické analýzy. 

5.1 Zisková marže 

Analýza ziskové marže byla provedena výpočtem shora i zdola. Podle dostupné 

literatury byla prognóza ziskové marže shora stanovena na základě historických hodnot 

a na základě této skutečnosti byla upravena prognóza ziskové marže zdola. 

Geometrickým průměrem historických hodnot byla získána výchozí hodnota pro výpočet 

hodnot budoucích. Vše je shrnuto v následujících tabulkách, kde je patrné, jak a které 

položky se podíleli na tržbách v daných letech. 

 

Tabulka 24 Zisková marže zdola (Zdroj: 10, vlastní zpracování) 

Podíly z tržeb 2012 2013 2014 2015 2016 
Osobní náklady 15,16% 10,91% 12,54% 14,64% 14,85% 
 Mzdové náklady 11,20% 8,05% 9,30% 10,83% 11,01% 
 Náklady na soc. 
zabezpečení 3,96% 2,86% 3,24% 3,81% 3,84% 
Daně a poplatky 0,01% 0,04% 0,03% 0,01% 0,01% 
Ostatní provozní položky  -11,61% -7,24% -9,43% -5,84% -4,06% 
Výkony (tis. Kč)     176 747        162 871        189 679        174 045        181 038    
Podíl z tržeb 126% 80% 103% 108% 92% 
Roční tempo růstu   -8% 16% -8% 4% 
Výkonová spotřeba (tis. 
Kč)     153 367        132 620        161 120        132 665        131 575    
Podíl z tržeb 109,50% 65,41% 87,61% 82,69% 66,68% 
Roční tempo růstu   -13,53% 21,49% -17,66% -0,82% 
Průměrné tempo růstu  -3,76% 
Průměrná inflace  1,30% 
Osobní náklady (tis. Kč)       21 238          22 117          23 068          23 485          29 293    
Roční tempo růstu   4,14% 4,30% 1,81% 24,73% 
Průměrné tempo růstu  8,37% 
KPVH před odpisy       18 387          22 735          22 776          27 262          28 156    
Zisková marže zdola 13,13% 11,21% 12,38% 16,99% 14,27% 



77 

 

Oceňovaný podnik vykazuje během minulých let kolísání hodnoty ziskové marže. 

Nárůst tohoto ukazatele v roce 2013 zapříčil pokles hodnoty výkonové spotřeby a 

výkonů. V následujících letech již k velkým výkyvům nedocházelo. Výrazné navýšení 

tržeb ze 140 milionů Kč v roce 2012 na 203 milionů Kč v roce 2013 bylo způsobeno 

hlavně expedicí kompletního skladu výrobků do nových skladovacích prostor v mateřské 

společnosti Tieffe v Itálii během února 2013. V prognóze se uvažuje hodnota 9,55 %. 

Výrazný nárůst osobních nákladů v roce 2016 byl způsoben plošným zvyšováním mezd. 

Tabulka 25 Prognóza ziskové marže zdola (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Podíly z tržeb 2017 2018 2019 2020 2021 
Osobní náklady 14,85% 14,85% 14,85% 14,85% 14,85% 
  Mzdové náklady 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
  Náklady na soc. 
zabezpečení 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 
Daně a poplatky 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
Ostatní provozní položky  -7,64% -7,64% -7,64% -7,64% -7,64% 
Výkony (tis. Kč)     190 613        205 658        222 615        241 446        262 994    
Podíl z tržeb 92% 92% 92% 92% 92% 
Roční tempo růstu 5% 8% 8% 8% 9% 
Výkonová spotřeba (tis. 
Kč)     155 766        168 061        181 918        197 306        214 915    
Podíl z tržeb 74,97% 74,97% 74,97% 74,97% 74,97% 
Roční tempo růstu 18,39% 7,89% 8,25% 8,46% 8,92% 
Průměrné tempo růstu  8,38% 
Průměrná inflace  1,46% 
Osobní náklady (tis. Kč)       30 842           33 277           36 021           39 068           42 554     
Roční tempo růstu 5,29% 7,89% 8,25% 8,46% 8,92% 
Průměrné tempo růstu  8,38% 
KPVH před odpisy       19 838           21 404           23 168           25 128           27 371     
Zisková marže zdola 9,55% 9,55% 9,55% 9,55% 9,55% 

V následující tabulce je uvedena prognóza ziskové marže shora, která koresponduje 

s hodnotami prognózy ziskové marže zdola. 

Tabulka 26 Zisková marže shora (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Analýza ZM 
shora 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

KPVH před 
odpisy 

    18 387        22 735        22 776        27 262        28 156        19 838        21 404        23 168        25 128        27 371    

Průměrné 
tempo růstu 

11,24% 8,38% 

Zisková 
marže 

13,13% 11,21% 12,38% 16,99% 14,27% 9,55% 9,55% 9,55% 9,55% 9,55% 
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5.2 Pracovní kapitál 

Tabulka 27 Pracovní kapitál (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Doba obratu 
ve dnech 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zásoby 
celkem     173,6          58,1          92,1          91,8          38,7            80,1            80,1            80,1            80,1            80,1    

Pohledávky       12,3          40,2          29,6          28,3        116,0            34,4            34,4            34,4            34,4            34,4    

Kr. závazky 
celkem     172,4          68,4          76,9          81,5          97,5            93,7            93,7            93,7            93,7            93,7    
Provozně 
nutná 
likvidita     0,002        0,099        0,077        0,005        0,008          0,008          0,008          0,008          0,008          0,008    

Provozně 
nutné peníze       0,37          6,80          5,89          0,39          0,74        426,45        460,11        498,05        540,18        588,39    

Upravený prac. kap. (tis. Kč) 

Zásoby 66629 32285 46397 40362 20922 45607 49207 53264 57770 62926 

Pohledávky 4738 22348 14891 12433 62717 19581 21126 22868 24803 27016 

Provozně 
nutné peníze 141 3778 2968 173 401 426 460 498 540 588 

Ostatní aktiva  122 106 928 5736 168 168 168 168 168 168 

Kr. závazky 66153 37996 38752 35816 52698 53306 57514 62256 67522 73548 

Ostatní pasiva 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Upravený 
prac. kapitál 

5477 20516 26432 22888 31509 12476 13447 14542 15758 17149 

V předchozí tabulce jsou stanoveny hodnoty pracovního kapitálu. V úvodu analýzy 

jsou spočítány doby obratu ve vztahu k tržbám, poté prognóza provozně nutných peněz a 

následně předpověď pracovního kapitálu. Při výpočtu se zde vychází z minulosti. Doby 

obratu v budoucnu získáme geometrickým průměrem dat minulých. Dopočítané hodnoty 

jsou použity při výpočtu položek upraveného pracovního kapitálu, kdy se násobí denní 

tržby společně se získanými geometrickými průměry. Provozně nutné peníze 

převezmeme z předchozí kapitoly. Výsledkem výpočtu je tedy upravený pracovní kapitál 

v jednotlivých letech. Vysoké hodnoty zásob značí, že se jedná o výrobní podnik. V roce 

2016 si můžeme všimnout vysokých hodnot pohledávek a závazků. Je to způsobeno tím, 

že nebyli vypořádány transferové platby a dále trojzápočet pohledávek a závazků mezi 

oceňovaným podnikem, mateřskou společností a nejvýznamnějším dodavatelem oceli. 
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5.3 Dlouhodobý majetek a investice 

Stanovení plánovaných investic do dlouhodobého majetku je jednou z nejnáročnějších 

částí plánování generátorů hodnoty. Nejprve jsou uvedeny historické hodnoty 

dlouhodobého majetku, který se rozčleněn na majetek nehmotný, stavy a samostatné 

movité věci. Z těchto hodnot se stanoví investiční náročnost jednotlivých položek za 

minulost. Přírůstek tržeb činil 57 257 tis. Kč. 

Tabulka 28 Investiční náročnost majetku (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Nehmotný majetek 2012 2013 2014 2015 2016 
  Stav majetku ke konci roku      -            -            -            -            -       
  Odpisy        -            -            -            -       
  Investice netto        -            -            -            -       
  Investice brutto         -            -            -            -       

  Investiční náročnost 0,00% 

Stavby 2012 2013 2014 2015 2016 
  Stav majetku ke konci roku      -            -            92          88          84     
  Odpisy        -            -              4            4     
  Investice netto        -            92     -     4     -     4     
  Investice brutto        -            92          -            -       

  Investiční náročnost růstu tržeb 0,15% 

Samostatné movité věci 2012 2013 2014 2015 2016 
  Stav majetku ke konci roku 24 083 25 543 24 048 16 527 13 068 
  Odpisy   9 237 11 491 18 200 16 738 
  Zůstatková hodnota prod. zařízení   0 0 41  060 0 
  Investice netto   1 460 -1 494 -7 522 -3 459 
  Investice brutto   10 697 9 997 51 739 13 279 

  Investiční náročnost růstu tržeb   -19,24% 

Investiční náročnost minulých let spočítáme jako součet netto investic dělený 

přírůstkem tržeb v minulosti. Tento ukazatel by neměl vycházet v záporných číslech. 

V případě oceňovaného podniku vychází záporná hodnota investiční náročnosti 

v minulosti u samostatných movitých věcí. Proto tyto hodnoty investiční náročnosti 

týkající se nehmotného majetku a samostatných movitých věcí nebudou pro 

prognózování netto investic v budoucnu. Náhradní řešením bylo proto získat potřebné 

informace z jiného zdroje. Tím se stalo vedení společnosti, které poskytlo plán investic 

v potřebných oblastech. V případě samostatných movitých věcí se jedná o generální 

opravu třech nejvíce opotřebených poloautomatů Pittler v následujících 3 letech. Jedna 

generální oprava stroje u tuzemského dodavatele trvá zpravidla 9-12 měsíců. Stejný 
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postup byl zvolen i u nehmotného majetku, kde investiční činnost v minulých pěti letech 

byla nulová. V roce 2017 je naplánována koupě nového modulu do stávajícího 

informačního systému, která se bude týkat skladového hospodářství. Koeficient 

vypočtený u staveb byl ponechán pro další výpočty. Odhadovaný přírůstek tržeb za 

prognózované období je 78 892 tis. Kč. 

Tabulka 29 Prognóza investiční náročnosti majetku (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Nehmotný majetek 2017 2018 2019 2020 2021 

Původní  - odpisy           
             - zůstatková hodnota           
Nový     - investice netto 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 
             - investice brutto 17,2 21,5 26,9 33,6 42,0 
             - pořizovací hodnota k 31. 12. 17,2 38,7 65,6 99,2 141,2 
             - odpisy (1/4 z poř. hod. k 1.1.) 0,0 4,3 9,7 16,4 24,8 
Celkem  - odpisy 0,0 4,3 9,7 16,4 24,8 

             - zůstatková hodnota 17,2 34,4 51,6 68,8 86,0 

Stavby 2017 2018 2019 2020 2021 

Původní - odpisy 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 
             - zůstatková hodnota 79,37 74,99 70,62 66,25 61,88 
Nový      - investice netto 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 
             - investice brutto 27,4 28,4 29,3 30,3 31,3 
             - pořizovací hodnota k 31. 12. 27,4 55,8 85,1 115,4 146,7 
             - odpisy (1/30 z poř. hod. k 
1.1.) 0,0 0,9 1,9 2,8 3,8 
Celkem  - odpisy 4,4 5,3 6,2 7,2 8,2 

             - zůstatková hodnota 106,8 129,9 153,0 176,0 199,1 

Samostatné movité věci 2017 2018 2019 2020 2021 

Původní - odpisy 13068 0 0 0 0 
             - zůstatková hodnota 0 0 0 0 0 
Nový      - investice netto 3500 3500 3500     
             - investice brutto 16568 6261 7305 5022 5859 
             - pořizovací hodnota k 31. 12. 16568 22829 30134 35157 41016 
              - odpisy (1/6 z poř. hod. k 
1.1.) 0 2761 3805 5022 5859 
Celkem  - odpisy 13068 2761 3805 5022 5859 
             - zůstatková hodnota 16568 20068 23568 23568 23568 
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6 Finanční plán 

Finanční plán je nezbytnou součástí ocenění pomocí některé z výnosových metod. 

Plán byl sestaven za prognózované období 2017-2021 formou účetních výkazů. Sestaven 

byl tedy výkaz rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

Následující položky v tabulce byly vypočteny pomocí generátorů hodnoty, kterým 

byla věnována předchozí kapitola. Nákladové úroky jsou stanoveny na základě plánu 

splácení dlouhodobých úroků oceňovaného podniku. Pro cele prognózované období byla 

stanovena neměnná sazba daně. KPVH byl vypočítán jako Výkony-výkonová spotřeba-

osobní náklady-daně a poplatky-odpiy-ostatní provozní položky. Ostatní provozní 

položky mají tak vysokou hodnotu, protože sem spadá prodaný odpad, který vzniká při 

obrábění oceli, který velmi velký dopad na výsledek. 

Tabulka 30 Plánovaná výsledovka (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

VZZ (tis. Kč) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Výkony 181 038 190 613 205 658 222 615 241 446 262 994 
  Tržby za vlastní výrobky a 
služby 197 323 207 759 224 158 242 640 263 165 286 651 
Výkonová spotřeba 131 575 155 766 168 061 181 918 197 306 214 915 
Osobní náklady 29 293 30 842 33 277 36 021 39 068 42 554 
Daně a poplatky 18 29 32 34 37 40 
Odpisy  16 828 13 072 2 771 3 821 5 046 5 892 

Ostatní provozní položky -8 004 -15 863 -17 115 -18 526 -20 093 -21 886 

KPVH 11 329 6 765 18 633 19 347 20 082 21 478 

Nákladové úroky 436 287 279 272 265 257 
Výnosy z DFM 0 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 

VH z neprovozního majetku 0 0 0 0 0 0 

Celkový VH před daní 10 737 6 478 18 353 19 076 19 818 21 221 

Daň  2 957 1 231 3 487 3 624 3 765 4 032 

VH za účetní období po dani 7 780 5 248 14 866 15 451 16 052 17 189 
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Tabulka 31 Plánovaná aktiva (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

A K T I V A 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AKTIVA CELKEM 126 312 131 623 150 153 169 802 190 576 213 246 

Dlouhodobý majetek 42 104 45 645 49 185 52 725 52 766 52 806 

Dlouhodobý nehm. majetek 0 17 34 52 69 86 
Dlouhodobý hmotný majetek 42 104 45 628 49 151 52 674 52 697 52 720 
  Pozemky 0 0 0 0 0 0 
  Stavby 84 107 130 153 176 199 
  Samostatné movité věci  13 068 16 568 20 068 23 568 23 568 23 568 
  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 28 937 28 937 28 937 28 937 28 937 28 937 
  Nedokončený DHM 16 16 16 16 16 16 
  Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 84 040 85 811 100 800 116 909 137 642 160 273 
Zásoby 20 922 45 607 49 207 53 264 57 770 62 926 
Pohledávky 62 717 19 581 21 126 22 868 24 803 27 016 
Krátkodobý finanční majetek 401 20 623 30 466 40 776 55 070 70 331 
  a) Provozně potřebné 401 426 460 498 540 588 
  b) Provozně nepotřebné 0 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 168 168 168 168 168 168 

Výše uvedení hodnoty byly získány na základě analýzy generátorů hodnot. Pozemky 

jsou po celou dobu nulové, společnost v budoucnu žádné nákupy pozemků neplánuje. Do 

staveb byla investovaná malá část finančních prostředků, která se bude týkat nových 

sociálních zařízení v šatnách zaměstnanců. Investice do dlouhodobého majetku jsou 

pospány v předchozí kapitole. Oceňovaná společnost nedisponuje dlouhodobým 

finančním majetkem a předpokladem je, že tomu tak nebude ani v budoucnu. Velkým 

tempem roste krátkodobý majetek, což velmi ovlivňuje vysoká hodnota pohledávek 

v roce 2016. Časové rozlišení je ponecháno ve stejné výši. 

  



83 

 

Tabulka 32 Plánovaná pasiva (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

P A S I V A 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PASIVA CELKEM 126 312 131 623 150 152 169 801 190 575 213 246 

Vlastní kapitál 67 643 72 891 87 757 103 208 119 260 136 449 

Základní kapitál 500 500 500 500 500 500 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 635 635 635 635 635 635 
  Zákonný rezervní fond 635 635 635 635 635 635 
  Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0 
VH minulých let 58 729 66 508 71 756 86 622 102 073 118 125 

VH běžného úč. ob. 7 780 5 248 14 866 15 451 16 052 17 189 

Cizí zdroje 58 669 58 732 62 396 66 593 71 315 76 797 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 5 970 5 426 4 882 4 337 3 793 3 248 
Krátkodobé závazky 52 698 53 306 57 514 62 256 67 522 73 548 
Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 

Základní kapitál spolu se zákonným rezervním fondem zůstávají v prognózovaných 

letech na stejné úrovni. Oceňovaná podnik rezervy netvoří a stejně jako i časové 

rozdělení, zůstávají v prognóze nulové. Dlouhodobé a krátkodobé závazky byly převzaty 

z prognózovaných generátorů hodnoty. Krátkodobé jsou tvořeny především závazky 

z obchodních vztahů a dlouhodobé závazky reprezentuje bankovní úvěr, který je postupně 

splácen částkou 544 tis. korun ročně. 

6.1 Finanční analýza plánu 

V následující části bude finanční plán zhodnocen pomocí vybraných ukazatelů 

finanční analýzy. Ukazatele likvidity mají rostoucí tendenci po celou dobu 

prognózovaného období, běžná likvidita dosahuje ve všech letech doporučených hodnot. 

Koeficient samofinancování má taktéž rostoucí trend. To značí, že podnik bude využívat 

stále více vlastního kapitálu k financování svých podnikatelských aktivit. Je to především 

v důsledku kumulovaného výsledku hospodaření minulých let. 

Ukazatele rentability zaznamenají v druhém roce prognózy vysoký nárůst, ale mají 

klesající charakter od roku 2019, je to způsobeno nízkými odpisy z důvodu malých 

investic do majetku v předešlých, které způsobují klesající trend. Ukazatele aktivity 

vykazují stejně jako v minulosti stabilní hodnoty. 
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Tabulka 33 Finanční analýza finančního plánu (vlastní zpracování) 

Likvidita 2017 2018 2019 2020 2021 

Okamžitá likvidita 0,39 0,53 0,65 0,82 0,96 
Pohotová likvidita 0,75 0,90 1,02 1,18 1,32 
Běžná likvidita 1,61 1,75 1,88 2,04 2,18 

Zadluženost a fin. stabilita 2017 2018 2019 2020 2021 

Koeficient samofinancování 0,55 0,58 0,61 0,63 0,64 

Úrokové krytí z EBIT 23,58 66,68 71,14 75,92 83,56 

Rentabilita účetní 2017 2018 2019 2020 2021 

Rentabilita CK z EBIT 5,14% 12,41% 11,39% 10,54% 10,07% 
Rentabilita VK z EAT 7,20% 16,94% 14,97% 13,46% 12,60% 
Rentabilita tržeb z EAT 2,53% 6,63% 6,37% 6,10% 6,00% 

Rentabilita tržeb z provozního 
zisku 

3,26% 8,31% 7,97% 7,63% 7,49% 

Rentabilita hlavního 
provozu 

2017 2018 2019 2020 2021 

Rentabilita tržeb z KPVH 3,26% 8,31% 7,97% 7,63% 7,49% 

Aktivita (dny) 2017 2018 2019 2020 2021 

Doba obratu zásob  80,1 80,1 80,1 80,1 80,1 
Doba obratu pohledávek 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 
Doba obratu obch. závazků 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 

Z uvedených hodnot ve finančním plánu můžeme konstatovat, že podnik bude mít 

dostatek finančních prostředků, aby pokryl investiční výdaje v příštích letech, které 

plánuje. Jak již bylo uvedeno klesající hodnota odpisů historických narušuje průběh 

trendů jednotlivých položek v prognóze mezi prvním a druhým rokem. 

7 Náklady kapitálu 

Průměrné vážené náklady kapitálu WACC se skládají z nákladů na vlastní a cizí 

kapitál. Je nutné stanovit váhy obou složek. Vlastní kapitál je uveden ve smyslu své tržní 

hodnoty. Při použití metody oceňování pomocí diskontovaných peněžních toků je nutné 

stanovení diskontní míry na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu WACC. 

7.1 Náklady na cizí kapitál 

Váženým průměrem z efektivních úrokových sazeb cizího kapitálu je získána hodnota 

nákladů cizího kapitálu. V úvahu se bere pouze úročený cizí kapitál, který podnik 

využívá. Společnost EFETI čerpala ke konci roku 2016 celkem tři úvěry. Jednalo se o 
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dlouhodobý a krátkodobý úvěr na zásoby a revolvingový krátkodobý úvěr. Zůstatek 

dlouhodobých úvěrů k 31.12.2016 je 5 970 tis. Kč. Zůstatek krátkodobých úvěrů ke 

stejnému datu je 15 515 tis. Kč. Vážený průměr efektivních úrokových sazeb byl 

stanoven na úrovni 1, 69 %. 

Náklady na vlastní kapitál 

Náklady vlastního kapitálu jsou stanoveny metodou CAPM. K výpočtu touho metodou 

je třeba disponovat následujícími informacemi. Je nutné znát hodnoty bezrizikové 

úrokové míry, rizikové prémie trhu, rizikové přirážky a výši koeficientu beta pro 

nezadlužený podnik z daného odvětví. 

Bezriziková úroková míra 

Pro zjištění hodnoty bezrizikové úrokové míry, byla vybrána výnosnost 10-ti letých 

vládních dluhopisů USA ke dni ocenění tedy 31.12.2016. Hodnota bezrizikové úrokové 

míry byla stanovena na úrovni 2,45 %. (21) 

Riziková prémie trhu 

Hodnota rizikové prémie trhu je stanovena na základě rizikové prémie kapitálového 

trhu USA, která je poté upravena na riziko selhání České republiky. Riziko selhání ČR je 

nutné upravit o odhad poměru rizikové prémie u akcií a dluhopisů a dále o rozdíl mezi 

průměrem predikované inflace za sledované období mezi Českou republikou a USA (2,3-

2,4). Riziková prémie kap. trhu USA byla převzána z webových stránek prof. 

Damodarana a riziko selhání ČR jako rozdíl mezi výnosností dluhopisů s ratingem ČR a 

výnosností dluhopisů s ratingem AAA. Odhad poměru rizikové prémie u akcií a 

dluhopisů je podle prof. Damodarana 1,5. Riziková prémie země je stanovena na hodnotu 

1,5 %. Výsledná prémie upravená o inflaci je 1,4 %. (22),(23) 

Koeficient Beta 

Základním kamenem pro výpočet koeficientu beta je získání hodnoty koeficientu bety 

nezadlužené odvětví „steel“ z webových stránek prof .Damodarana. Koeficient je k datu 

ocenění 0,89. Jelikož oceňovaný podnik čerpá úvěry, je nutné tuto hodnotu upravit na 
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hodnotu beta pro zadlužené podniky. Odhadem byla stanovena riziková přirážka za menší 

likviditu vlastnických podílů v hodnotě 2% kvůli menší převoditelnosti aktiv podniku 

proti aktivům s vyšším stupněm likvidity.(24) 

Vzorec pro výpočet vypadá následovně: (1, s. 225) 

 E(ri) - rf = βi [ E(rm) - rf ] 

Tabulka 34 Náklady vlastního kapitálu (Zdroj: 21, 22 , 23, 24, vlastní zpracováni) 

Náklady vlastního kapitálu   

rf (aktuální výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA) 2,45% 

Beta nezadlužené pro  " Steel" (Evropa) 0,89 
Riziková prémie kap. trhu USA (geom. průměr 1928-2013) 4,51% 
Rating České republiky A1 
Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů A1 oproti AAA) 1,00% 
Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,50 
Riziková prémie země 1,50% 
Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci 1,40% 
 (USA aktuálně = 2,4 %, ČR aktuálně = 2,3 %)   
Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů - odhad 2% 
Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku 11,27% 
Daňová sazba 19% 

Beta zadlužené 0,97 

Náklady vlastního kapitálu 10,20% 

V dalším kroku je možné stanovit průměrné vážené náklady kapitálu, které můžeme 

vidět v následující tabulce. Vlastní kapitál v hodnotě 190 599 tis. kč, cizí kapitál 21 485 

tis. kč. 

Tabulka 35 WACC podniku EFETI (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

WACC Váha Náklad Součin 
Vlastní kapitál 89,87% 10,20% 9,17% 
Cizí kapitál po dani  10,13% 1,37% 0,14% 
Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) 9,31% 
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8 Výsledné ocenění podniku EFETI 

Výsledné ocenění podniku bude pomocí metody diskontovaného peněžního toku a 

metodou ekonomické přidané hodnoty. Při správném použití jmenovaných metod by se 

měl výsledek obou metod shodovat. 

8.1 Metoda DCF 

Finální fází této práce je samotné ocenění podniku. Metoda diskontovaných peněžních 

toků je použita ve variantě entity a dvoufázové metodě. První fáze obnáší stanovení 

současné hodnoty cashflow firmy za prognózované období. Druhou fází navazuje na fázi 

první a pokračuje do nekonečna. Pokračující hodnota je stanovena za předpokladu „going 

concern“. Výpočet současné hodnoty cashflow znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka 36 DCF první fáze (Zdroj 10: vlastní zpracování) 

Volné cash flow pro 1. fázi 2017 2018 2019 2020 2021 

Korigovaný provozní výsledek 
hospodaření       6 765         18 633         19 347         20 082         21 478     

Upravená daň       1 285           3 540           3 676           3 816           4 081     

Korigovaný provozní VH po dani       5 480         15 092         15 671         16 266         17 397     

Odpisy     13 072           2 771           3 821           5 046           5 892     

Investice do provozně nutného 
dlouhodobého majetku -   16 613     -    6 311     -    7 361     -    5 086     -    5 933     

Investice do provozně nutného 
prac. kapitálu     19 034     -       972     -    1 095     -    1 216     -    1 391     

FCFF (free cash flow to firm)     20 973         10 581         11 036         15 010         15 966     

Odúročitel pro diskontní míru 
(WACC): 9,31% 0,9149 0,8370 0,7657 0,7005 0,6409 

Diskontované FCFF 19 187 8 856 8 451 10 515 10 232 

Současná hodnota první fáze je vyjádřena sumou diskontovaných volných peněžních 

toků a činí 57 242 tis. kč. 

Diskontované FCFF v druhém roce prognózy prudce klesá. Důvodem jsou klesající 

odpisy, které upravují hodnotu korigovaného provozního výsledku hospodaření. 

Na základě získaných hodnot první fáze, je možné pokračovat ke stanovení hodnoty 

fáze dvě. K výpočtu hodnoty podniku druhé fáze byl použit Gordonův a parametrický 

vzorec. Před samotným výpočtem je třeba znát tempo růstu tržeb v budoucnu, průměrné 
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vážené náklady kapitálu WACC a FCFF v roce který následuje po posledním roku 

prognózovaného období. Podle literatury je možné pro tento výpočet použít pouze takové 

tempo růstu tržeb, které nepřesahuje dlouhodobě udržitelný růst HDP, není možné 

hodnotu růstu tržeb podniku (7,8 %) použít. Z tohoto důvodu byl použit právě růst HDP, 

který činil za roky 2006–2016 2,69 %. Volné CF u Gordonova vzorce je poté získáno 

pomocí vztahu FCF za rok 2021 / (diskontní míra – tempo růstu). Diskontní míra je 

v tomto případě WACC. Parametrický vzorec vypočítáme jako KPVH po zdanění za rok 

2021 * (1- tempo růstu / rentabilita investic netto) / (diskontní míra – tempo růstu). 

Diskontní míru zde opět zastupuje WACC. 

Tabulka 37 DCF Výpočet pokračují hodnoty podniku (Zdroj: 10, vlastní zpracování) 

Pokračující hodnota (tis. Kč) 
Tempo růstu 2,69% 
Míra investic netto do DM a PK 10,53% 
Rentabilita investic netto 25,54% 
FCFF 2021 15 984 
Parametrický vzorec 241 604 
Gordonův vzorec 241 604 

Po stanovení hodnoty druhé fáze je již možné stanovit celkovou hodnotu podniku 

metodou DCF. Výsledná hodnota podniku odpovídá součtu hodnot vlastního kapitálu 

první a druhé fáze ocenění, hodnoty neprovozního majetku. Následně se musí odečíst 

úročená cizí kapitál k datu ocenění. 

Tabulka 38 Ocenění podniku metodou DCF (Zdroj 10: vlastní zpracování) 

Výnosové ocenění k 31. 12. 2016 

Současná hodnota 1. fáze           57 242     
Současná hodnota 2. fáze          154 843     
Provozní hodnota brutto          212 084     
Úročený cizí kapitál k datu ocenění           21 485     
Provozní hodnota netto          190 599     
Neprovozní majetek k datu ocenění                  -       
Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF (tis. Kč)          190 599     

Tabulka 3 Ocenění podniku metodou DCF (vlastní zpracování) 

Výsledná hodnota podniku EFETI, spol. s.r.o. stanovena dvoufázovou metodou DCF 

činí 190 599 tis. kč. 
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8.2 Metoda EVA 

Další metodou zjištění hodnoty podniku je ekonomická přidaná hodnota, která závisí 

na tvorbě ekonomického zisku. Výpočet metou ekonomické přidané hodnoty probíhá 

stejně jako u metody předešlé ve dvou fázích. Úkolem první fáze je určit sumu 

diskontovaných hodnot EVA za prognózované období. 

Tabulka 39 EVA - první fáze (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
NOPAT        9 176           5 480         15 092         15 671         16 266         17 397         17 865    
NOA (ke konci 
období) 

     73 614         58 121         62 632         67 268         68 524         69 955         71 837    

WACC x NOA x        6 850           5 408           5 828           6 260           6 377           6 510    

EVA 
  -      1 

370     
       9 684           9 843         10 007         11 021         11 356    

Odúročitel pro disk. 
míru (WACC) 

  0,91487 0,83698 0,76572 0,70054 0,64090 
 

EVA diskontovaná 
  -      1 

254     
       8 105           7 537           7 010           7 063      

Vzorec pro výpočet: EVA = NOPAT – NOAt-1 * WACC 

Hodnoty NOPAT a NOA, jako KPVH po dani a provozně nutný investovaný kapitál, 

jsou převzaty z výpočtu hodnoty podniku metodou DCF a nebudou zde znovu 

odvozovány. Výpočet pro první fázi znázorňuje předchozí tabulka. 

EVA diskontovaná za první fázi je 28 462 tis. kč 

Pro výpočet pokračující hodnoty je třeba znát hodnoty ukazatele EVA po skončení 

první fáze, tedy v prvním roce druhé fáze. Výpočet bude probíhat podle následujícího 

vzorce: 

EVA2022 = NOPAT2021 – NOA2020 * WACC 

Je důležité pokračující hodnotu také diskontovat na hodnotu současnou. 
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Tabulka 40 EVA - Výpočet pokračují hodnoty podniku (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Pokračující hodnota (tis. Kč) 
Tempo růstu 2,69% 
Míra investic netto 10,53% 
   
Pokračující hodnota 171648 

Závěrečným krokem je opět součet obou fází. Tímto součtem dostaneme tržní 

přidanou hodnotu MVA, která společně s hodnotou NOA představuje vypočtenou 

hodnotu vlastního kapitálu. 

Tabulka 41 Ocenění podniku metodou EVA (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Výnosové ocenění k 3. 12. 2016 

Současná hodnota 1. fáze           28 462    

Současná hodnota 2. fáze          110 009    

MVA          138 471    

NOA k datu ocenění           73 614    
Provozní hodnota brutto          212 084    
Úročený cizí kapitál k datu ocenění           21 485    
Provozní hodnota netto          190 599    

Neprovozní majetek k datu ocenění                  -      

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle EVA          190 599    

Výsledná hodnota podniku EFETI, spol s.r.o. stanovená metodou EVA činí 190 599 

tis. kč. Výsledná hodnota odpovídá stejnému výsledku metody DCF. Z výše uvedené 

tabulky lze zjistit několik důležitých údajů. Provozní hodnota brutto je již ke dni ocenění 

vytvořena ve výši 73 614 tis. kč, 138 471 tis. kč je hodnota, která bude vytvořena 

v budoucnu. 

 

  
  



91 

 

ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti EFETI, 

spol. s.r.o. Společnost byla oceněna k datu 31.12.2016 a k tomu účelu byla využita 

výnosová metoda diskontovaných peněžních toků DCF ve variantě entity a metoda 

ekonomické přidané hodnoty EVA. Vedení společnosti se zpracováním práce souhlasilo, 

v práci se neobjevily citlivé informace, které by mohly firmu poškodit. 

Zpracování práce předcházel sběr informací o společnosti, které byly využity jako 

teoretická východiska pro stanovení hodnoty podniku. Diplomová práce postupně 

obsahovala jednotlivé kroky vedoucí k finálnímu ocenění společnosti. Po krátkém 

představení společnosti následovala strategická analýza daného odvětví a podniku. 

Dalšími kroky bylo zpracování finanční analýzy, analýzy a prognózy generátorů hodnoty, 

které posloužily jako předloha pro vytvoření finančního plánu pro následujících pět let a 

v závěru byla stanovena objektivizovaná hodnota podniku výnosovými metodami 

zmíněnými v úvodu. 

Ze strategické analýzy vyplynulo, že se podnik nachází na velmi konkurenčním trhu 

obrábění kovů, který je však rozdroben podle druhu výrobků, která jsou danými subjekty 

na trhu nabízena. Ke srovnání byli vybráni dva konkurenci, kteří mají velmi podobná 

výrobková portfolia. Jednalo se o společnosti Gates Hydraulics s.r.o. a AVHB Hydraulika 

s.r.o. První jmenovaný podnik, je co to počtu zaměstnanců a tržeb mnohem větší než 

oceňovaný podnik. Druhý jmenovaný podnik je v opačné pozici vůči společnosti EFETI. 

Podstatným aspektem na trhu kovovýroby je dostupnost a jeho cena, která má podle 

předpokladů v následujícím roce růst. V tomto ohledu je výhodou oceňovaného podniku, 

že patří do většího uskupení výrobních podniků, což má za následek výhodnější 

vyjednávací pozici. Vnitřním potenciálem společnosti EFETI, je zejména kvalita 

výrobků, která se odráží v počtu reklamací. V závěru strategické analýzy byla zpracována 

a popsána prognóza trhu a podniku. Výsledky potvrzují produkční možnosti a plány 

společnosti. 

Finanční analýza potvrdila finanční zdraví podniku. Ve většině analyzovaných ukazatelů 

firma vykazuje pozitivní trend a disponuje vyváženou kapitálovou strukturou. 
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Zpracováním finanční analýzy byl potvrzen předpoklad „going concern“. Následně byl 

sestaven finanční plán. 

Finanční plán vycházel z výsledků analýzy a prognózy generátorů hodnoty. Jednotlivé 

položky byly stanoveny formou podílu na tržbách s výjimkou pracovního kapitálu, kde 

byla využita metoda obratu. Plán investic koresponduje s plány vedení podniku, které v 

tomto ohledu poskytlo potřebné informace. Hodnoty v prvním roce prognózy výkazu 

zisku a ztráty byly ovlivněny malou výší odpisů dlouhodobého majetku a vybočují 

z trendu v ostatních letech. V závěru finančního plánu byla zpracována jeho finanční 

analýza, která poskytuje informace o reálnosti plánovaných investic. 

Před samotnými výpočty výnosových metod byly stanoveny průměrné vážené náklady 

na kapitál pomocí metody CAPM, která byla přizpůsobena podle metodiky prof. 

Damodarana. 

Výsledná hodnota ocenění společnosti EFETI, spol s.r.o. je k datu 31.12.2016 190 599 

tis. Kč. Pomocí obou oceňovacích metod bylo dosaženo stejného výsledku. Výpočtem 

metodou EVA se nám dostalo informací týkajících se hodnoty podniku již vytvořené 

k datu ocenění a hodnoty podniku která bude vytvořena v budoucnu. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1 Aktiva společnosti za 2012-2016, Zdroj: (10) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
AKTIVA CELKEM      116 758        101 806        105 702        108 165     126 312    
Dlouhodobý majetek       45 128          43 290          40 517          49 461       42 104    
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
Software 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 0 0 0 
Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek       45 128          43 290          40 517          49 461       42 104    
Pozemky a stavby 0 0              92                 88              84    
Pozemky 0 0 0 0 0 
Stavby 0 0              92                 88              84    
Hmotné movité věci a jejich 
soubory 

      24 083          25 543          24 048          16 527       13 068    

Oceňovací rozdíl k nab.majetku 0 0 0 0 0 

Ostatní DHM       19 988          17 747          15 759          31 717       28 937    

Jiný dlouhodobý hmotný majetek       19 988          17 747          15 759          31 717       28 937    
Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 0 
Nedokončený DHM         1 057    0            617            1 129              16    
Oběžná aktiva       71 508          58 410          64 256          52 968       84 040    
Zásoby       66 629          32 285          46 397          40 362       20 922    
Materiál       20 192          25 734          33 912          13 487       10 316    
Nedokončená výroba a 
polotovary 

        9 101            3 879            4 231            7 608         5 917    

Výrobky a zboží       37 336            2 672            8 255          19 266         4 689    
Výrobky       37 336            2 672            8 255          19 266         4 689    
Pohledávky         4 738          22 348          14 891          12 433       62 717    
Krátkodobé pohledávky         4 738          22 348          14 891          12 433       62 717    
Pohledávky z obchodních vztahů         3 311          20 734          12 338          10 669       60 301    
Pohledávky ostatní         1 427            1 613            2 553            1 764         2 415    
Dohadné účty aktivní 0 0            530    0 0 
Jiné pohledávky 0 0 0              47    0 
Peněžní prostředky            141            3 778            2 968             173            401    
Peněžní prostředky v pokladně                7                 24                 87               110              90    
Peněžní prostředky na účtech            134            3 753            2 881                 63            312    
Časové rozlišení aktiv            122               106               928            5 736            168    
Náklady příštích období              88               106               928               330            168    
Příjmy příštích období              34    0 0         5 406    0 
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PŘÍLOHA 2 Pasiva společnosti za 2012-2016, Zdroj: (10) 

 

  

  2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 
PASIVA CELKEM     116 757        101 806        105 702        108 165     126 312    
Vlastní kapitál       34 611          44 170          52 673          59 864       67 643    
Základní kapitál            500               500               500               500            500    
Základní kapitál            500               500               500               500            500    
Fondy ze zisku            635               635               635               635            635    
Ostatní rezervní fondy            635               635               635               635            635    
VH minulých let (+/-)       24 859          33 476          43 035          51 537       58 729    
Nerozdělený zisk minulých let       24 859          33 476          43 035          51 537       58 729    
VH běžného účetního období         8 617            9 559           8 502            7 191         7 780    
CIZÍ ZDROJE       82 146          57 631          53 029          48 302       58 669    
Závazky       82 146          57 631          53 029          48 302       58 669    
Dlouhodobé závazky       15 993          19 635          14 277          12 485         5 970    
Závazky k úvěrovým institucím       15 993          19 635          14 277          12 485         5 970    
Krátkodobé závazky       66 153          37 996          38 752          35 816       52 698    
Závazky k úvěrovým institucím       15 993    0 0       15 515       15 515    
Závazky z obchodních vztahů       58 432          35 811          36 226          18 180       32 091    
Závazky-ovládaná nebo 
ovládající osoba 

        5 145    0 0 0 0 

Závazky ostatní         2 576            2 185            2 527            2 121         5 092    
Závazky k zaměstnancům            925               970            1 120            1 056         1 360    
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

           528               552               636               620            818    

Stát-daňové závazky a dotace         1 123               663               730               442            750    
Dohadné účty pasivní 0 0              40                   4         2 165    
Časové rozlišení pasiv 0                5    0 0 0 
Výdaje příštích období 0                5    0 0 0 
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PŘÍLOHA 3 Výkaz zisku a ztráty společnosti za 2012-2016, Zdroj: (10) 

VZZ 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 

Výkony   176 890  162 766  189 858  174 832  181 038 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  140 066  202 747  183 899  160 444  197 323 

Změna stavu zásob vlastní činnosti  36 824 -  39 981  5 959  14 389  16 285 

Aktivace 0 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba  153 367  132 620  161 120  132 665  131 575 

Spotřeba materiálu a energie  131 020  111 222  136 381  111 458  107 990 

Služby  22 347  21 397  24 738  21 207  23 585 

Přidaná hodnota  23 523  30 146  28 738  42 168  65 748 

Osobní náklady  21 238  22 117  23 068  23 485  29 293 

Mzdové náklady  15 692  16 318  17 109  17 374  21 722 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  5 272  5 503  5 694  5 845  7 320 

Sociální náklady   274   295   265   266   251 

Daně a poplatky   10   75   61   11   18 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

 8 004  9 237  11 491  18 270  16 828 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu   298   517   711   155   157 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   144   38   275   41 0 

Tržby z prodeje materiálu   154   479   436   114   157 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 

  155   335   341   860   175 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0   41 0 

Prodaný materiál 155 335 341 819 175 

Ostatní provozní výnosy  16 486  15 010  18 020  10 451  8 601 

Ostatní provozní náklady   374   517  1 045   369   579 

Provozní výsledek hospodaření  10 526  13 392  11 464  9 778  11 345 

Výnosové úroky   1   0   0 0 0 

Nákladové úroky   451   342   349   258   436 

Ostatní finanční výnosy  2 594  2 997  1 045  1 122   178 

Ostatní finanční náklady  2 417  4 513  1 257   974   351 

Finanční výsledek hospodáření -   273 -  1 858 -   561 -   109 -   609 

Daň z příjmu za běžnou činnost  1 637  1 975  2 400  2 478  2 957 

 - splatná  1 637  1 975  2 400  2 478  2 957 

 - odložená 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  8 616  9 559  8 502  7 191  24 047 

Výsledek hospodaření za účetní období  8 616  9 559  8 502  7 191 7779 

Výsledek hospodaření  před zdaněním  10 253  11 534  10 902  9 669  10 736 
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PŘÍLOHA 4 Výkaz cash flow společnosti za 2012-2016, Zdroj: (10) 

 

 

CASH FLOW 2012 2013 2014 2015 2016 
Stav peněžních prostředků na začátku období 4757 142 3778 2968 173 
Účetní hospodářský výsledek za běžnou činnost 6980 7584 6102 4713 4823 
Úpravy o nepeněžní operace 8316 9631 10311 14308 25066 
Odpisy stálých aktiv 8004 9237 11491 18274 16828 
Změna zůstatků časového rozlišení a doh. 
položek -53 21 -1317 -4314 7730 
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -88 29 -214 88 70 
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv  -144 -38 -275 0 0 
Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových 
účastí 56 67 61 88 70 
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 453 344 351 260 438 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1 15296 17215 16413 19021 29889 
Změna potřeby pracovního kapitálu 17467 -29323 2270 6711 -66776 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 48299 -38166 13625 1106 -103362 
Změna stavu krátkodobých závazků z prov. 
činnosti 18794 -25263 3116 -422 17680 
Změna stavu zásob -49626 34106 -14471 6027 18906 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 2 32763 -12108 18683 25732 -36887 
Vyúčtované nákladové úroky -451 -342 -349 -258 -436 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -202 -480 42 -291 227 
Změna stavu závazků z daně z příjmů (341) -1839 -3375 -2358 -2769 -2732 
Změna stavu pohledávek z daně z příjmů (341) 1637 2895 2400 2478 2959 
Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními 
případy 0 0 0 0 -16268 
Výnosy a náklady spojené s mim. účetními 
případy 0 0 0 0 -16268 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 32111 -12930 18376 25183 -53364 
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -17134 -16636 -20209 -45566 -26299 
Nabytí hmotného investičního majetku -9130 -7399 -8718 -27296 -9471 
Nabytí nehmotného investičního majetku -8004 -9237 -11491 -18270 -16828 
Čistý peněžní tok z investiční činnosti -17134 -16636 -20209 -45566 -26299 
Změna stavu střednědobých a dlouhodobých 
úvěrů 4543 -3642 5358 1792 6515 
Nárok na dividendy nebo podíly na zisku 24859 33476 43035 51537 58729 
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční 
činnosti 29402 29834 48393 53329 65244 
Rozdíl 48994 -3368 47370 35741 -14647 
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních 
prostředků 44379 268 46560 32946 -14419 
Stav peněžních prostředků na konci období 142 3778 2968 173 401 



 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty vybrané společnosti pomocí 

výnosových metod, konkrétně metodou ekonomické přidané hodnoty a diskontovaného 

cash flow. Práce se v teoretické části zabývá popisem postupu oceňování podniku. 

Praktická část obsahuje strategickou a finanční analýzu, finanční plán a v závěru návrh 

ocenění společnosti k 31. 12. 2016.   

  
Abstract  

This master thesis deals with specify a value of a chosen company by the income-based 

methods, especially by the Economic Value Added and Discounted Cash Flow. The thesis 

deals with describe of the methodology of bussiness valuation in the theoretical part. The 

practical part contains strategic and financial analysis, financial plan and the closure 

contains a proposal of valuation of company to date 31. 12. 2016.  
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Úvod 

 
Téma oceňování podniku se stává stále získává více pozornosti. Poskytuje velké množství 

důležitých informací ať už pro majitele, věřitele či budoucího kupce. V dnešním 

globálním světe, kde je běžné slučování podniků do větších celků, má oceňování své 

místo. Je to komplexní problematika, která určuje, jakou perspektivu má daný oceňovaný 

subjekt, zda tvoří výnosy, zhodnocuje kapitál a celkově jak hospodaří. Ocenění podniku 

sebou přináší i další pohledy na podnik, a to jak si vede se srovnání s trhem. 

Je velice důležité mít relevantní a pravdivá data pro ocenění, aby bylo dosaženo 

žádoucího výsledku. Správnou strategií je v tomto ohledu získávání informace z několika 

různých zdrojů. Spoléhat na jen na informace od žadatele ocenění by se mohlo ukázat 

jako chybné zvlášť když se jedná o současného majitele společnosti. 

 

Existuje několik metod využívaných pro oceňování podniku a je už na konkrétní 

oceňovateli, aby zvolil tu, která je v daném případě nejvhodnější. 

V následující diplomové práci bude zjištěna hodnota společnosti EFETI, spol s.r.o. a 

budou k tomu využity výnosové metody ocenění.  
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Cíle práce a metody zpracování  
Cílem práce je určit hodnotu podniku EFETI, spol. s.r.o. k 31. 12. 2016. 

Dílčími cíli jsou: (1, s. 45) 

 Strategická analýza:  

- analýza vnějšího okolí podniku  

- analýza oborového okolí podniku  

- analýza vnitřního okolí podniku  

 Finanční analýza:  

- horizontální a vertikální analýza  

- analýza poměrových ukazatelů   

- porovnání vybraných poměrových ukazatelů s oborovými průměry  

 Finanční plán:  

- plánová rozvaha  

- plánový výkaz zisku a ztráty  

- stanoven na základě metody procentního podílu na tržbách  

 Určení průměrných vážených nákladů kapitálu 

- model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) 

 použití výnosových metod ocenění:  

- metoda diskontovaného cash flow (DCF)  

- metoda čisté současné hodnoty (EVA)  

  

V práci jsou použity tyto metody: (2, s. 27) 

 historická metoda – zkoumá historický vývoj předmětu a zhodnocuje vývojový 

proces. Tato metoda pomáhá vysvětlovat vývojové tendence a vyvozuje 

ponaučení.   

 analyticko-syntetická metoda – zjišťuje funkce prvků jako jednotlivých objektů 

a zkoumá vzájemné vztahy mezi nimi.  
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1 Teoretická východiska ocenění podniku 

1.1 Podnik jako předmět ocenění 

Prvním krokem při oceňování podniku, je důležité si vymezit termín podnik. V 

literatuře se můžeme setkat s několika definicemi, některé si v následující části 

představíme. 

1.1.1 Definice podniku 

Ve starém znění zákona č. 513/1991 Sb., se v § 5 odst. 1 dočteme, že: „Podnikem se 

pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli 

a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ 

(3, §5, odst. 1) 

Mařík v literatuře zdůrazňuje, že podnik je věc hromadná (§ 5 odst. 2) a je nutné na 

něj pohlížet jako na funkční celek. (1, s. 14) 

V minulosti však došlo ke změně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který 

nahradil staré znění zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, popsané v předchozím 

odstavci. 

Dle nového znění zákona č. 89/2012 Sb., lze definici podniku vymezit dle § 502 takto: 

„Obchodní závod, dále jen „závod“, je organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří 

vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“ Definice souboru jmění je doplněna v § 501 

téhož zákoníku, jako: „Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za 

jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří 

hromadnou věc.“ (4, §502) 
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1.1.2 Hodnota podniku 

Hodnota brutto - zde se jedná o hodnotu podniku jako celku, jako podnikatelské 

jednotky. Zahrnuje hodnotu jak pro vlastníky, tak pro věřitele. 

Hodnota netto - tato hodnota vzniká oceněním na úrovni vlastníků podniku, tedy 

oceněním vlastního kapitálu. Pojetí vlastního kapitálu zde však nemusí vždy souhlasit s 

jeho účetním pojetím. (1, s. 16) 

V ekonomickém smyslu je pojem hodnota chápán jako vztah mezi určitým subjektem 

a objektem za předpokladu racionálního chování a vyplývá ze dvou základních 

skutečností hospodářského života: 

 lidské potřeby nemají hranice 

 zdroje k uspokojení lidských potřeb jsou omezeny 

Ekonomicky vnímaná hodnota podniku má dvě vlastnosti. První vlastností je 

schopnost statku uspokojovat lidské potřeby tvoří jeho užitnou hodnotu, která závisí na 

možnostech využití, preferencích a záměrech konkrétního vlastníka předmětu. Je 

podstatné si uvědomit, že pro různé vlastníky existuje různá užitná hodnota. Druhou 

stránkou je zjištění, že pokud má statek užitnou hodnotu a zároveň je k dispozici jen 

omezené množství tohoto statku, může být předmětem směny a má tedy směnnou 

hodnotu, která je vyjádřena v penězích. Tato směnná hodnota vede k tržní ceně. 

Hodnota podniku je tedy určena očekávanými budoucími příjmy, buď na úrovni 

vlastníků či investorů převedenými na jejich současnou hodnotu. (1, s. 17) 

1.1.3 Kategorie hodnoty 

Rozlišujeme několik základních kategorií hodnoty podniku. Tyto kategorie plynnou z 

následujících praktických otázek. 

 Kolik je ochoten za podnik zaplatit běžný zájemce, kolik bychom mohli 

dostat na trhu? Jaké je tedy tržní ocenění? 

 Jakou má podnik hodnotu pro konkrétního kupujícího? 

 Jakou hodnotu lze považovat za nespornou? 
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Tyto hlediska daly vzniknout čtyřem základním přístupům k oceňování podniku: 

 tržní hodnota 

 subjektivní hodnota 

 objektivizovaná hodnota 

 komplexní přístup (na základě Kolínské školy). (1, s.18) 

 

Tržní hodnota 

Tržní hodnota je založena na předpokladu, že existuje trh s podniky, případně trh s 

podíly na vlastním kapitálu podniků. Na tomto trhu se pohybuje více kupujících a 

prodávajících. Jsou tak splněny podmínky pro vznik tržní ceny. Tržní hodnota je spíše 

výrazem pro jeho použitelnost uznávanou trhem než jeho čistě fyzický stav. Použitelnost 

aktiva pro daný podnik se přitom může lišit od použitelnosti, kterou uznává trh nebo jiný 

konkrétní podnik. Z toho plyne rozdíl mezi individuální a tržní hodnotou. 

Definice tržní hodnoty je následující: 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu 

ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi 

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

jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“ (5, s. 92) 

 

Dále si třeba vysvětlit některé termíny obsažené v předchozí definici. 

„…odhadnutá částka…“ je to cena vyjádřená v penězích, která by byla zaplacena za 

aktivum v transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery. Je to 

nejpravděpodobnější cena dostupná na trhu k datu ocenění. 

„…by měl být podnik směněn…“ cena, za kterou trh očekává, že by byla provedena 

transakce kde dni ocenění po splnění všech ostatních částí definice tržní hodnoty. 

„…k datu ocenění…“ stanovená tržní hodnota je časově omezena. Tržní podmínky 

se mohou změnit a odhadnutá hodnota může být v jiné době nesprávná. 

„…mezi dobrovolným kupujícím…“ kupující kupuje podle současné situace na trhu 

a neměl by zaplatit vyšší cenu než požaduje trh.  

„…dobrovolným prodávajícím…“ prodávající je motivován k prodeji majetku na 

trhu za nejlepší dosažitelnou cenu na trhu po náležitém marketingu. 
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„…při transakci samostatných a nezávislých partnerů…“ transakce mezi stranami, 

které nemají mezi sebou blízké nebo zvláštní vztahy. Transakce za tržní hodnotu se 

předpokládá mezi nesouvisejícími stranami, které jednají nezávisle. 

„…po náležitém marketingu…“ majetek by měl být na trhu vystaven tím 

nejvhodnějším způsobem tak, aby bylo docíleno nejlepší ceny, při splnění všech aspektu 

definice tržní hodnoty. 

„..ve které by obě strany jednaly informovaně a rozumně…“ kupující i prodávající 

jsou přiměřeně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho skutečném i 

potenciálním využití a o stavu trhu ke dni ocenění. 

„…a bez nátlaku…“ každá strana je motivována k uskutečnění obchodu, ale zároveň 

není nucena k jeho realizaci. (1, s. 19) 

 

Subjektivní hodnota 

Někdy také označována jako investiční hodnota, je dána subjektivními názory a 

představami účastníků transakce, tedy očekávanými užitky z majetku pro konkrétního 

kupujícího, prodávajícího či stávajícího vlastníka. 

 

Definice subjektivní hodnoty: 

„Investiční hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu investorů 

pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se 

specifickým investorem nebo skupinou investorů, kteří mají určité investiční cíle a/nebo 

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

hodnota tohoto majetkového aktiva. Termín investiční hodnota by neměl být zaměňován 

s tržní hodnotou investičního majetku.“ (5, s. 37) 
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Subjektivní hodnota má následující základní charakteristiky: 

 Budoucí peněžní toky na základě názorů hlavním představitelů 

oceňovaného podniku, obvykle jsou upraveny lehce směrem dolů. To nic 

nemění na faktu, že odrážejí v podstatné míře představy manažerů 

podniku, případně investora. 

 Diskontní míra je stanovena na základě alternativních možností 

investování, který má subjekt, z jehož hlediska k oceňování dochází. 

 

Pokud tedy oceňující subjekt bere v úvahu informace a o budoucích peněžních tocích 

výhradně od samotného podniku, aniž by testoval jejich přiměřenost, pak nemůže 

výsledné ocenění brát jako tržní hodnotu. (1, s. 21) 

 

Objektivizovaná hodnota 

Termín objektivizovaná hodnota byl zaveden z toho důvodu, že žádná objektivní 

hodnota podniku neexistuje, hodnota není objektivní vlastností podniku. Subjektivní 

hodnotu si je, oproti objektivizované, často finančně vzdělanější vlastník schopen 

vypočítat sám. Objektivizovanou hodnotu je zpravidla schopen určit jen profesionál.  

(1, s. 22) 

Definice objektivizované hodnoty: 

„Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty 

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

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

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

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

na hodnotu podniku.“ (1, s. 22) 

Tato hodnota by měla být v co největší míře postavena na všeobecně uznávaných 

datech a při jejím výpočtu musí být dodrženy určité zásady a požadavky. Cílem je získat 

co největší reprodukovatelnost ocenění. Zásady, které je třeba dodržet jsou následně 

popsány: 
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 Z podniku by mělo být vybíráno jen takové množství peněžních prostředků, aby 

nedošlo k ohrožení jeho majetkové podstaty 

 K oceňování dochází na základe volného zisku, tedy takového zisku, který je 

možné z podniku odebrat, aniž by byla ohrožena majetková podstata. 

 Je důležité rozdělit majetek na provozně potřebný a nepotřebný, protože následné 

výnosové ocenění se bude týkat zejména majetku nezbytného pro vlastní provoz. 

Ostatní majetek se oceňuje samostatně. 

 Při ocenění vycházíme ze současného stavu podniku. Předpokladem je 

pokračování podnikání oceňovaného subjektu podle stávajícího konceptu. Změny 

jsou uvažovány pouze v rozsahu již započatých nebo dohodnutých investic. Je 

však obtížné určit jaké investice a z nich plynoucí růst výnosů lze započítat do 

objektivizované hodnoty. Obecně se jedná o ty výnosy, které budou dosaženy z 

dnešního hlediska s vysokou pravděpodobností. 

 Je třeba zvolit jednoznačnou metodu ocenění. To platí v případě, že jiný 

oceňovatel bez obtíží zopakuje celé ocenění se stejnými či podobnými výsledky. 

Přednost se dává výnosový a kombinovaným majetkovým metodám. 

 V rámci objektivizované hodnoty se předpokládá, že dosavadní management v 

podniku setrvá. Tento standardní předpoklad je součástí vytváření typizovaných 

situací v rámci objektivizované hodnoty. 

 Doporučuje se zohlednit i daně na úrovni vlastníka. (1, s. 23) 

 

Kolínská škola 

Komplexní přístup na základě tzv. Kolínské školy, který vychází z myšlenky, že 

kategorie hodnoty vychází z funkcí, která má ocenění pro uživatele. Kolínská škola 

definuje několik základních funkcí oceňování: 

 poradenskou, 

 rozhodčí, 

 argumentační, 

 komunikační, 

 daňovou. 
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Těmto funkcím odpovídají odlišné kategorie hodnoty. Za nejdůležitější funkci je 

zpravidla považována funkce poradenská, která má za úkol stanovit hraniční hodnoty, tj. 

maximální cenu, kterou ještě může zaplatit kupující, aniž by na transakci prodělal, a 

minimální cenu, kterou je ještě prodávající ochoten akceptovat, aby na prodeji neprodělal. 

(1, s. 24) 

1.2 Postup při oceňování podniku 

Jedním z klíčových problému na začátku práce se stává vymezení účelu, pro který se 

ocenění zpracovává. Cíl práce se poté stává vodítkem pro výběr modelů, se kterými se 

pak následně pracuje. (6, s. 25) 

Postup při oceňování podniku by měl vycházet ze strategické a finanční analýzy bez 

ohledu na to, kterou metodu ocenění zvolíme. Jak již bylo zmíněno, obě tyto analýzy nám 

poskytnou informace o stavu podniku, konkurenceschopnosti, přežití v dlouhodobém 

měřítku atd. 

Postup: 

 1. Sběr vstupních dat 

 2. Analýza dat 

  a. Strategická analýza 

  b. Finanční analýza 

  c. Rozdělení aktiv podniku  

  d. Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

  e. Orientační ocenění na základě generátorů hodnoty 

 3. Sestavení finančního plánu 

 4. Ocenění 

  a. Volba metody 

  b. Ocenění podle zvolené metody 



19 

 

  c. Souhrnné ocenění (1, s. 45) 

1.2.1 Sběr vstupních dat 

Podmínkou ke správnému ocenění podniku jsou relevantní vstupní data. Z praktického 

hlediska je vhodné si tato data nejdříve charakterizovat a roztřídit do skupin. Rozdělení 

může vypadat následovně: 

 1) Základní data o podniku: 

  a) informace identifikující podnik, 

  b) název podniku, jeho právní forma a IČ, 

  c) předmět podnikání, 

  d) rozdělení majetkových podílů, 

  e) struktura řízení podniku, 

  f) historie podniku. 

 2) Ekonomická data: 

  a) účetní výkazy za dobu 3 až 5 posledních let, 

  b) výroční zprávy, 

  c) zprávy auditorů, 

  d) podnikové plány. 

 3) Relevantní trh: 

  a) vymezení trhu, jeho velikost a vývoj, 

  b) segmentace trhu, 

  c) atraktivita relevantního trhu, 

  d) faktory vývoje trhu. 

 4) Konkurenční struktura relevantního trhu: 

  a) hlavní konkurenti a informace o nich, 



20 

 

  b) substituty výrobků, (1 s. 46) 

  c) bariéry vstupu do odvětví, 

  d) poměr sil podniku k dodavatelům a odběratelům. 

 5) Odbyt a marketing: 

  a) data o odbytu v časových řadách, 

  b) hlavní produkty a jejich srovnání s konkurencí, 

  c) ceny a cenová politika, 

  d) hlavní odbytové cesty, 

  e) reklama, struktura výdajů, srovnání výdajů na reklamu s konkurencí, 

  f) výzkum a vývoj, výdaje na výzkum a vývoj a srovnání s konkurencí. 

 6) Výroba a dodavatelé: 

  a) řízení kvality, certifikáty, 

  b) charakter výroby a úroveň technologií, 

  c) výrobní kapacity a jejich využití, 

  d) stav dlouhodobého majetku, investice (jak minulé, tak plánované), 

  e) dodavatelé a informace o nich. 

 7) Pracovníci: 

  a) struktura pracovníků, 

  b) situace na trhu práce, 

  c) nálada na pracovišti, 

  d) fluktuace pracovníků, 

  e) produktivita práce a srovnání s konkurencí, 

  f) personální náklady. (1 s. 47) 
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1.2.2 Strategická analýza 

Strategická analýza bezesporu patří mezi klíčové fáze v rámci procesu ocenění, avšak 

ne všichni autoři odborné literatury si nemyslí totéž, proto neplatí, že se v každé publikaci 

věnující se tomuto tématu, setkáme s vymezení strategické analýzy. 

Hlavním přínosem strategické analýzy v rámci oceňování je vymezení celkového 

výnosového potenciálu oceňovaného podniku, který můžeme dále rozčlenit na potenciál 

vnitřní a vnější. Vnější potenciál vnímáme jako šance a rizika, která skýtá podnikatelské 

prostředí, kde podnik působí, což je relevantní trh či odvětví. Z analýzy vnitřního 

potenciálu naopak vyplývá, jakým způsobem je podnik schopný reagovat na šance 

vnějšího prostředí a jak je úspěšný v boji s jeho riziky. Výsledek lze vyjádřit souborem 

silných a slabých stránek a zjištění, zda podnik disponuje určitou konkurenční výhodou, 

tedy analýza konkurence daného podniku. (1, s. 49) 

Výstupem strategické analýzy by měla bát schopnost zodpovědět na následující tri 

otázky: 

 Jaké jsou perspektivy podniku z dlouhodobého hlediska 

 Jaký vývoj trhu, konkurence a zejména vývoj podnikových tržeb lze v 

souvislosti s předchozím bodem očekávat 

 Jaká rizika jsou s podnikem spojena 

Jako každá analýza by měla i strategická analýza dodržovat určitou posloupnost. 

Dlouhodobá perspektiva podniku se hodnotí nejdříve na základě strategické analýzy, poté 

se k ní doplní finanční analýza a následně se připojí hodnocení na základě finančního 

plánu. Důvodů je několik. Pokud se již v prvním kroku ukáže, že potenciál podniku je 

malý, jeho konkurenceschopnost je nízká, způsobená nejasnou vývojovou a výrobní 

základnou, tak nelze očekávat, že finanční analýza či finanční plán přinesou odlišné 

poznatky měnící výhled podniku do budoucna. Výsledky by měli být jasné, 

zdůvodnitelné a přinášet jasnou informaci o stavu podniku pro příjemce posudku ocenění 

například investora. (1, s. 50) 
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Odpověď na první otázku se dá vyjádřit v několika bodech: 

 Zdravý podnik s předpokladem trvalého pokračování podniku 

 Slabší podnik se schopností přežít, avšak s mnoha riziky 

 Nemocný podnik, jehož rizika jsou velmi vysoká a životnost bude 

omezená 

 Akutně ohrožený podnik, který bude nejlépe ocenit likvidační hodnotou. 

 

Vývoj tržeb 

S podniky patřící do prvních třech bodů, tedy podniky s určitou budoucností, je třeba 

dále pracovat a nalézt odpověď i na druhou otázku. Právě dlouhodobá prognóza tržeb 

oceňovaného podniku je jedním ze stěžejních prvků ocenění a měla by jí patřit zvýšená 

pozornost. Odpovědí na tuto otázku se budeme zabývat v následujících kapitolách. 

 

Podnik a rizika 

Při vypracovávání strategické analýzy budeme postupně odhalovat rizika působící na 

podnik ve větší či menší míře. Je to dáno intenzitou konkurence v daném odvětví, čí 

stabilitou odbytu a podobně. Nejčastěji budou tato rizika tvořit argumenty při volbě 

diskontní míry v rámci výnosového ocenění, ovlivnit by však měla i ocenění na základě 

tržního porovnání. Dále se již však budeme věnovat samotnému postupu strategické 

analýzy. 

Postup při vypracování strategické analýzy se tedy dělí do následujících bodů: 

 Relevantní trh a jeho prognóza (analýza vnějšího potenciálu) 

 Analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku 

 Prognóza tržeb oceňovaného podniku 

 

Analýza vnějšího potenciálu 

Výchozím krokem strategické analýzy by mělo být vymezení relevantního trhu, kde 

se podnik pohybuje. Je důležité jej zvolit tak, aby bylo možné zjistit základní data o trhu, 

posoudit jeho atraktivitu a zároveň vypracovat předpoklad jeho budoucího vývoje.  

(1, s. 51) 
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Mezi základní data o trhu řadíme: 

 odhad velikosti relevantního trhu (v hmotných a hodnotových jednotkách) 

 vývoj trhu v čase (alespoň posledních 5 let) 

 segmentace trhu 

 

Velikost trhu jako takového, bychom měli odhadovat především na základě velikosti 

poptávky. Jedná se tedy o celkový objem prodeje a spotřeby. V prvotním kroku určení 

trhu bychom měli trh vymezit z hlediska věcného, územního, zákazníků a konkurentů  

(1, s. 59) 

Další možností, jak získat informace o prostředí, kde podnik působí je pomocí SLEPT 

analýzy, která se zabývá vlivem sociálních, legislativních, ekonomických, politických a 

technologických faktorů 

SLEPT analýza 

Slept analýza má za úkol zodpovědět následující otázky: 

 Které z vnějších faktorů ovlivňují podnik nebo jeho část 

 Jaké jsou možné dopady těchto faktorů 

 Které se ukazují v krátkém horizontu jako nejdůležitější (7, s. 62) 

Legislativní a politické faktory 

Politické faktory působí na společnosti především z ekonomického hlediska, 

rozhodnutí politiků týkající se daňové politiky a zákonů ovlivňujících trh práce a tím 

potažmo všechny ekonomické subjekty České republiky. 

Politická omezení se dotýkají každého podniku prostřednictvím:  

 daňových zákonů, 

 protimonopolních zákonů, 

 regulace exportu a importu, 

 cenové politiky, 

 ochrany životního prostředí, 
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 a činností zaměřených na ochranu lidí ať již v roli zaměstnanců či spotřebitelů. 

Politická situace v České republice podléhá častým změnám díky střídání pravicových 

a levicových vlád, které mají rozdílné zájmy na řízení státu. Pravicové vlády podporující 

volný trh, a naopak působící levicové vlády upřednostňující sociální politiku státu. 

Vzhledem k situaci posledních let, kdy jedny volby vyhraje levice a v rámci svého 

zaměření staví politiku po dobu čtyř let a v dalších volbách připadne volba pravici, je 

politická situace České republiky nestabilní. Tím vzniká nejistota budoucího vývoje ve 

výhledu podnikatelských subjektů, možné změny a úpravy zákonů. 

Technologické faktory 

Technické a technologické faktory bývají vlivným činitelem v konkurenčním boji 

podniků. Inovace pomáhají získat podnikům výhodu, ale nevhodné nebo nevhodně 

umístěné investice mohou také způsobit recesi a úpadek společnosti. 

Schopnost investovat je odlišná, a ne každý podnik je schopen dostatečně často a ve 

velké míře investovat do svého rozvoje i když k tomu má příležitost. Existují ale podniky, 

vyrábějící obtížné technologické komponenty, které závisí na pravidelné modernizace, 

generálních opravách strojů atd. aby nezaostali za konkurencí. 

Sociální faktory 

Mezi důležité sociální faktory působící na chod organizace patří bezesporu informace 

o nezaměstnanosti v dané oblasti. Míra nezaměstnanosti je napříč Českou republikou 

různá. Pro podniky je velice podstatná dostupnost kvalifikovaných pracovníků,ať už se 

jedná dělnické profese či pracovníky s vysokoškolským vzděláním. Atraktivita některých 

učebních oborů velice poklesla a na současném trhu práce je takto vyučených pracovníků 

nedostatek. (7, s. 69) 

Sociální faktory můžeme shrnout do několika bodů: 

 sociálně-kulturní faktory (životní úroveň, populační politika, 

rovnoprávnost pohlaví) 

 demografické faktory (velikost populace, věková struktura, geografické 

rozložení či etnické rozdělení) 
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 charakteristiky trhu práce (výše příjmů, nezaměstnanost, dostupnost 

pracovní síly) 

 pracovní zvyklosti (diverzita pracovní síly, existence vzdělávacích 

institucí) (7, s. 71) 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory vyplívají ze základních směrů ekonomického rozvoje a odráží 

současný stav ekonomiky. Vývoj makroekonomických ukazatelů patří k důležitým 

aspektům v procesu řízení podniku. 

Základními charakteristikami makroekonomického okolí jsou: 

 míra inflace 

 úroková míra 

 míra ekonomického růstu 

 měnový kurz 

Míra ekonomického růstu má přímý dopad na fungování podniku. Její růst se odráží 

zvýšením spotřeby a snazším bojem s konkurencí naopak pokles míra ekonomického 

růstu přináší snížení spotřeby spojenou s větším konkurenčním tlakem a riziko nižší 

ziskovosti. Změny v ekonomice obtížně predikované, proto je důležité, aby představitelé 

podniku sledovali, jakou má ekonomika země perspektivu do budoucna. 

 

Měnový kurz v případě České Republiky vyjadřuje poměr koruny k jednotce měny 

jiné země. Vývoj devizového kurzu má přímý dopad na konkurenceschopnost podniku v 

rámci světového trhu. V případě, že je hodnota koruny v porovnání s ostatními měnami 

nízká, tak tuzemské produkty jsou levnější než ty zahraniční. Nízká hladina koruny 

snižuje hrozbu ze strany zahraničních konkurentů a skýtá příležitost pro vývoz do 

zahraničí. 

 

Míra inflace ovlivňuje úrokovou míru, devizový kurz i ekonomický růst. Představuje 

nejistotu budoucího vývoje. Tato nejistota se poté projevuje v neochotě investovat. 

Vysoká míra inflace znamená pro podnik hrozbu, nízká hladina inflace snižuje 

ekonomickou aktivitu. (7, s. 73) 
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Dalším krokem by měla být segmentace trhu, protože ne všechny složky trhu 

zaznamenávají stejný vývoj. Jestliže máme relevantní trh charakterizován, můžeme přejít 

k hodnocení z hlediska atraktivity, které přinese informace o šancích a rizicích, která 

sebou daný trh přináší. Tyto poznatky se poté promítnou v prognóze vývoje trhu a dále 

zejména v prognóze vývoje tržního podílu oceňovaného podniku. V této fázi analýzy je 

vhodné pracovat s daty, která zpracovává některá z oficiálních institucí jako je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu či Český statistický úřad. 

 

Analýza konkurenční síly podniku 

Tato analýza si klade za cíl odhadnout vývoj tržních podílů oceňovaného podniku 

do budoucnosti. Postup je doporučeno rozdělit do následujících kroků: 

 stanovení dosavadních tržních podílů, 

 identifikace konkurentů, 

 analýza vnitřního potenciálu podniku a hlavních faktorů jeho konkurenční 

síly, 

 prognóza tržních podílů (1, s. 74) 

Stanovení tržního podílu 

Pokud to situace umožňuje, stanovíme tržní podíl současně na úrovni fyzických 

jednotek a korunového vyjádření. V praxi je mnohdy velmi obtížné určit velikost trhu, v 

těchto případech se doporučuje použít kvalifikovaný odhad. (1, s. 62) 

Identifikace konkurentů 

Následujícím bodem je identifikace hlavních konkurentů. Po jejich určení musím 

následovat shromáždění relevantních dat týkajících se zejména jejich hospodaření. Tyto 

údaje mají zásadní vliv při hodnocení konkurenční síly. (1, s. 63) 

Analýza vnitřního potenciálu oceňovaného podniku 

Zkoumání vnitřního potenciálu podniku se zaměřuje na vývojové možnosti podniku, 

zkoumá, zda je schopen využít příležitostí a šancí, které mu trh nabízí a dále jeho 
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schopnost boje s konkurencí a dalším hrozbám plynoucích z okolí podniku. Je žádoucí 

vyhodnotit konkurenční strategii podniku a případné konkurenční výhody. Všechny tyto 

údaje nám pomohou odhalit perspektivu podniku v budoucnu. S tím souvisí fáze 

životního cyklu, ve které se podnik v současnosti nachází. (1, s. 64) 

Prognóza tržeb 

Prognóza tržeb vychází z předchozích výsledků prvního a druhého kroku a dále pak z 

analýzy časových řad tržeb podniku z minulosti a jejich extrapolace. 

1.2.3 Finanční analýza 

Momentálně existuje celá řada způsobů, jak vymezit pojem „finanční analýza“. Za 

jednu z nejvhodnějších můžeme pokládat následující: „Finanční analýza představuje 

systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. 

Zahrnuje v sobě hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích 

finančních podmínek“ Finanční analýza v sobě shrnuje hodnocení minulosti, přítomnosti 

a predikci budoucí finanční situace podniku. 

Finanční analýza je tedy prostředkem ke komplexnímu posouzení finanční situace 

podniku. Umožňuje zjistit, zda je podnik ziskový, zda využívá optimální kapitálovou 

strukturu, zda vhodně alokuje své zdroje a v neposlední řadě, jestli je schopen včas a v 

plné výši dostát svým splatným závazkům. Určení finanční pozice je velmi důležité, 

protože je odrazovým můstkem pro předvídání budoucího vývoje. 

Finanční analýzu lze rozčlenit z hlediska dostupnosti dat na externí a interní. Externí 

finanční analýza je zpracována na základě dat, která jsou veřejně dostupná z účetních 

výkazů a výročních zpráv. Interní finanční analýza se zabývá v podstatě rozborem 

hospodaření podniku, při jejím zpracování má pověřená analýzou přístup k datům z 

informačního systému podniku. (6, s. 38) 

Cíl finanční analýzy 

Cílem finanční analýzy je obecně zhodnocení finančního zdraví podniku, identifikovat 

faktory, které by mohly v budoucnu způsobit potíže, a naopak určit faktory, které je třeba 
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rozvíjet a v budoucnu se na ně soustředit. K naplnění tohoto cíle se dá dospět následujícím 

způsobem: (6, s. 63) 

1. Stanovit dosavadní trend finanční situace a finančního hospodaření podniku. 

2. Určení pozitivních a negativních rysů předchozího vývoje. 

3. Výběr nejvhodnější strategie finančního hospodaření podniku. 

Uživatelé finanční analýzy  

Informace o finanční situaci podniku nevyužívají jen manažeři a vrcholové vedení. 

Mají vypovídací hodnotu pro mnoho subjektů, které přichází s podnikem do kontaktu a 

každý z nich sleduje ve vztahu k podniku jiné zájmy. Uživatele finanční analýzy se mohou 

rozdělit na interní a externí.  

Interní uživatelé: 

 Manažeři využívají informace z finanční analýzy pro operativní a 

strategické finanční řízení podniku. Ve většině případů jsou to právě oni kdo tuto 

analýzu zpracovává z důvodu dostupnosti informací, které chybí externím 

uživatelům (banky, investoři, stát). 

 Zaměstnanci mají zájem na prospívaní podniku a stabilitě podniku. tato 

skupina uživatelů cílí zejména na jistotu zaměstnání a pravidelné mzdy. (6, s. 39) 

Externí uživatelé 

 Stát a jeho orgány se zajímají zejména o kontrolu vykazovaných daní, dále 

využívá analytická data o podnicích pro různé statistické průzkumy, ke kontrole 

podniků se státní účastí nebo těch kteří ve veřejné soutěži získali státní zakázky, 

při rozdělování dotací a dalších finančních výpomocí. 

 Investoři nebo se mohou označit jako poskytovatelé kapitálu, využívají 

zprávy o finančním zdraví podniku, aby se dostatečně informovali před 

rozhodnutím o potenciálních investicích. Mezi nejsledovanější hodnoty patří míra 

rizika a výnosnost vloženého kapitálu. Dále jim informace slouží ke kontrole, jak 

je nakládáno s kapitálem, který do podniku vložili. Toto hledisko je důležité 

zejména u akciových společností, kde je hospodaření manažerů sledováno a 

kontrolováno vlastníky. 
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 Banky a jiní věřitelé využívají informace o finanční výkonnosti, aby získali 

přehled o budoucím či existujícím dlužníkovi. Informace z finanční analýzy 

ovlivňují, jestli věřitel úvěr poskytne, za jakých podmínek a v jaké výši. Právě 

předávání pravidelných reportů o situaci dlužníka bývá často ukotveno v 

úvěrových smlouvách. 

 Obchodní partneři se nejvíce soustředí na to, jestli je podnik schopen 

dostát svým závazkům z obchodních vztahů včas a v plné výši. Proto sledují 

zejména ukazatele likvidity solventnosti a zadluženosti podniku. Tyto ukazatele 

jsou projevem krátkodobého zájmu zákazníků a dodavatelů. Velmi důležitý je i 

dlouhodobý aspekt, protože na něm závisí dlouhodobá stabilita obchodních 

vztahů. (6, s. 39) 

Vstupy finanční analýzy  

Hlavním zdrojem pro zpracování finanční analýzy je účetní závěrka, která má tři 

základní typy: řádná, mimořádná, mezitímní. O řádné účetní závěrce se mluví nejčastěji, 

protože je podniky zpracovávána k poslednímu dni běžného účetního období. K tomuto 

dni dochází k uzavírání účetních knih a jejich výstup jsou použity pro výpočet daně z 

příjmů. Mimořádná účetní závěrka se stanovuje při mimořádných skutečnostech jako je 

například vstup podniku do insolvenčního řízení. 

Mezitímní účetní závěrka se stanovuje během běžného účetního období, s tím rozdílem 

oproti řádné účetní závěrce, že se neuzavírají účetní knihy a inventarizace majetku je 

prováděna je za účelem jeho ocenění. Další možností, proč sestavit mezitímní účetní 

závěrku je například při přeměně společnosti. (8, s. 76) 

Výroční zpráva je dalším možným zdrojem pro vypracování finanční analýzy. 

Zpracovat ji má za úkol účetní jednotka, která podle zákona o účetnictví podléhá auditu. 

Účetní závěrka se skládá z následujících účetních výkazů: 

 rozvaha 

 výkaz zisků a ztrát 

 výkaz cash flow 

 příloha k účetní závěrce 
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Absolutní ukazatele 

K hodnocení finančního zdraví podniků se při této analýze vychází přímo z údajů 

obsažených v účetních výkazech. Sleduje se změna absolutní hodnoty ukazatelů v čase a 

také se zjišťují jejich procentní změny. Jestliže se změny jednotlivých položek sledují po 

řádcích jedná se o horizontální analýzu absolutních dat. Horizontální analýza se obvykle 

využívá k zachycení trendů vývoje majetku a kapitálu podniku. Označení vertikální 

analýza vzniklo z toho důvodu, že se sledují hodnoty jednotlivých položek a jejich 

procentní vyjádření v čase odshora dolů ve sloupcích. Jako základ pro vyjádření v 

procentech se ve výkazu zisku a ztrát bere zpravidla velikost tržeb (100%) a hodnota 

celkových aktiv z rozvahy podniku. Posuzuje se zde struktura aktiv a pasiv, ze které 

vyplívá, jaké položky aktiv se na obchodních či výrobních aktivitách podniku. Z položek 

pasiv jde zase vidět z jakých zdrojů byly financovány. (8, s. 82) 

Rozdílové ukazatele 

Analýza rozdílových ukazatelů slouží podniku k finančnímu řízení s orientací na 

likviditu.  

Čistý pracovní kapitál 

Mezi nejvýznamnější rozdílové ukazatele patří čistý pracovní kapitál (ČPK), který je 

definován rozdílem mezi oběžnými aktivy a krátkodobých cizích zdrojů a významně 

ovlivňuje platební schopnost podniku. Podnik je likvidní v momentě, kdy má potřebnou 

výši relativně volného kapitálu, tzn. krátkodobá likvidní aktiva převyšují krátkodobé 

zdroje. Čistý pracovní kapitál představuje část majetku, která je financována z 

dlouhodobých zdrojů. 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) stanovují okamžitou likviditu právě splatných 

krátkodobých závazků a jsou charakterizovány rozdílem mezi pohotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. Když si pod peněžními představíme pouze 

zůstatek na bankovním účtu a hotovost, potom se jedná o nejvyšší stupeň likvidity. 
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Můžeme zde však zařadit ještě krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované 

vklady, protože jsou rychle přeměnitelné na peníze za podmínky fungujícího trhu. 

Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele se dají označit jako základní nástroj finanční analýzy. Použití 

těchto ukazatelů při analýze účetních výkazů patří mezi velmi oblíbené, protože 

umožňuje analytikovi získat rychlý přehled o finanční situaci podniku. Základem 

poměrových ukazatelů je vyjádření poměru různých položek rozvahy, výkazu zisku a 

ztrát, popřípadě výkazu cash flow. Tímto způsobem můžeme vytvořit velké množství 

ukazatelů. V praxi se osvědčilo používání několika základních tvarů ukazatelů 

rozdělených do jednotlivých skupin podle oblastí finanční situace podniku. Jedná se o 

skupiny ukazatelů likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, případně některé další 

ukazatele. (9, s. 50) 

V následující části jsou uvedeny nejvíce využívané poměrové ukazatele, které lze 

použít pro vypracování finanční analýzy. Doporučené hodnoty, které zde budou uvedeny, 

jsou orientační a vycházejí z běžné praxe. S výslednými hodnotami ukazatelů je potřeba 

nakládat opatrně, protože každý podnik je něčím odlišný od ostatních a funguje alespoň 

v nepatrně jiných podmínkách. (8, s. 88) 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Rentabilita vloženého kapitálu je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů, jimiž se 

hodnotí podnikatelská činnost podniků. Vystihuje účinnost celkového kapitálu vloženého 

do podniku bez ohledu na zdroj financování. (9, s. 52) 

Vzorec pro výpočet: 

 

EBIT (Earning before interest and taxes) - Hospodářský výsledek před úhradou 

nákladových úroků a daně z příjmů. 
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Hodnota tohoto ukazatele vyšší než 0,15 se v zahraničí považuje za velmi dobrou, od 

0,12 do 0,15 za dobrou. 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Rentabilita celkových aktiv znázorňuje celkovou efektivitu podniku, tj. výnosnost bez 

ohledu na to, jakým způsobem byly jednotlivé podnikatelské činnosti financovány. 

Podoba tohoto ukazatele stanovuje přibližnou rentabilitu z vnějšího pohledu a sděluje 

nám jaká by byla rentabilita podniku, kdyby zisk nepodléhal dani. (9, s. 53) 

Vzorec pro výpočet: 

 

EAT (Earnings after taxes ) - Čistý zisk 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel ROE je zásadním kritériem hodnocení úspěšnosti podniku z pohledu 

vlastníků, protože vytvořený zisk je posuzován jako výdělek z kapitálu, který do podniku 

vložili. Právě míra ziskovosti vlastního kapitálu ukazuje vlastníkům podniku, zda se 

jejich kapitál zhodnocuje a v jaké míře. Jestli hodnota ROE dlouhodobě klesne pod 

úroveň výnosnosti cenných papírů garantovaných státem, investoři budou vyhledávat jiný 

výhodnější způsob investování a činnost podniku bude spět ke svému konci. (9, s. 54) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel ROS charakterizuje zisk ve vztahu k tržbám. V praxi se používají dvě 

varianty výpočtu. V čitateli lze dosadit buď čistý zisk nebo EBIT. Ve jmenovateli lze 

použít tržby anebo výnosy. Tržby zobrazují ohodnocení výkonů podniku za určitou dobu. 
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Velikost tohoto ukazatele ovlivňuje mnoho skutečností. Nejedná se jen o kvalitu produktu 

nebo služby ale o např. reklamu, cenovou politiku nebo marketing apod. (9, s. 56) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Vyjadřuje kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním dosáhl podnik u 

jedné koruny investované věřiteli a akcionáři. Obecně informuje o výnosnosti 

dlouhodobých zdrojů podniku. (8, s. 97) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity poskytují informace o tom, jak podnik využívá a nakládá s 

jednotlivými částmi majetku, které jsou poměřovány k tržbám, výnosům a jiným dalším 

položkám. Existují dvě formy tohoto ukazatele, a to s počtem obratů nebo s dobou obratu. 

Počet obratů znamená, kolik jich proběhne během jednoho roku a doba obratu udává 

počet dní. 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel je měřítkem celkového využití aktiv, tj. kolikrát se celková aktiva obrátí 

za rok. Obrat celkových aktiv by měl dosahovat co nejvyšších hodnot. Alespoň by měl 

dosahovat hodnoty 1. Nižší hodnota vyjadřuje nevhodnou majetkovou vybavenost 

společně s jejím neefektivním využíváním. Při zjištění, že intenzita využití podnikových 

aktiv je nižší, než počet obrátek celkových aktiv zjištěný oborovým průměrem, je 

doporučováno zvýšit tržby nebo odprodat některá z aktiv. (9, s. 63) 
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Vzorec pro výpočet 

 

Obrat stálých aktiv 

Ukazatel obratu stálých aktiv nám poskytuje informace o tom, zda pořídit další 

produkční dlouhodobý majetek. Jestliže je oborový průměr tohoto ukazatele vyšší než 

hodnota zjištěná v analyzovaném podniku, je třeba zvýšit využití výrobní kapacity a 

zároveň doporučuje finančním manažerům omezit investice podniku. (9, s. 63) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Obrat zásob 

Pomocí ukazatele obrat zásob získáme přehled, kolikrát byla každá položka zásob 

prodána a znovu naskladněna v průběhu běžného období. Pokud podnik dosahuje hodnot 

vyšších, než jsou průměrné hodnoty, nedisponuje zbytečnými nelikvidními zásobami. V 

opačném případě má podnik v majetku přebytečné zásoby, které nejsou produktivní a 

váží na sebe kapitál, který podniku nepřináší žádný výnos. (9, s. 64) 

Vzorec pro výpočet: 

 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob je ukazatel vyjadřující počet dnů, během kterých jsou zásoby 

vázány v podniku do momentu, než dojde k jejich spotřebě či prodeji. Jestli jsou zásoby 

ve formě výrobku či zboží, je dobra obratu zároveň ukazatelem jejich likvidity. Vyjadřuje 
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počet dnů do doby přeměny zásoby v hotovost či pohledávku. Všeobecně se usiluje o to, 

aby byl obrat zásob, resp. počet obrátek za sledovaný čas co nejvyšší a v opačném případě 

doba obratu zásob co nejkratší. Zajištění optimálních hodnot obou ukazatelů je jedním z 

klíčových úkolů krátkodobého finančního řízení. (9, s. 67) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doba obratu pohledávek uvádí počet dnů, které uplynou od okamžiku 

vystavení faktury za prodej zboží či hotových výrobků a připsáním peněžních prostředků 

na účet. Čím je tato doba delší, tím delší je bezplatný obchodní úvěr, který podnik 

poskytuje svým obchodním partnerům. (9, s. 68) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Dobra obratu závazků 

Ukazatel udává počet dnů, jak dlouho podnik odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům. 

Vzorec pro výpočet: 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti charakterizují vztah mezi vlastní kapitálem a cizím kapitálem 

podniku. Udává tedy rozsah, v jaké podnik používá k financování své činnosti dluhy. 
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Zadluženost nelze označit pouze za negativní jev. Její růst může příznivě ovlivnit 

celkovou rentabilitu a s tím i tržní cenu podniku, přináší sebou však také vyšší riziko 

finanční stability. (9, s. 74) 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je základní ukazatelem zadluženosti. Obecně platí, že s rostoucí 

hodnotou tohoto ukazatele roste i věřitelské riziko. Věřitelé vyhledávají nižší hodnoty 

zadluženosti podniku a v opačném případě vlastníci hledají větší finanční páku, aby 

znásobili svoje výnosy. V odborné literatuře nalezneme doporučovanou hodnotu  

mezi 30-60 %. Je nutné však posuzovat odvětví, ve kterém se podnik pohybuje a v 

neposlední řadě schopnost splácet úroky plynoucí z dluhů. (9, s. 75) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování doplňuje předchozí ukazatel celkové zadluženosti. Součet 

obou by měl dát 1. Oba ukazatele poskytují informace o kapitálové struktuře firmy. 

 (9, s. 76) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí je podnikem používán proto, aby se zjistilo, zda je dluhové 

zatížení ještě snesitelné a udává, kolikrát je zisk vyšší než platby úroků. Doporučení 

hodnota tohoto ukazatele je 3 a více. Při hodnotě 1 je celý zisk potřeba k uhrazení úroků. 

Pokud je hodnota ukazatele menší než 1, tak zisk společnosti nestačí ani na pokrytí úroků. 

(9, s. 77) 
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Vzorec pro výpočet: 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazkům. Likvidita 

vymezuje všechny potenciálně likvidní prostředky, kterých může podnik využít k úhradě 

svých splatných závazků. Charakterizuje schopnost získat přeměnou jednotlivých složek 

majetku na hotovost prostředky na úhradu svých závazků. 

Nedostatečná likvidita je příčinou toho, že podnik není schopen využít tržních 

příležitostí, které se mu naskytnou. V horším případě není schopen hradit své závazky, 

ocitá se v platební neschopnosti a celá situace může vyústit bankrotem podniku. Přílišná 

míra likvidity také není pozitivním jevem, neboť nedochází ke zhodnocování finančních 

prostředků, protože jsou vázána v aktivech. 

Obvykle se uvádějí tři stupně likvidity a jsou rozlišeny podle likvidnosti položek aktiv 

dosazených do vzorců pro výpočet. (9, s. 81) 

Běžná likvidita 

Ukazuje kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Hodnotí 

budoucí platební schopnost podniku. Doporučené hodnoty běžné likvidity se pohybují v 

rozmezí 1,5 až 2,5. (9, s. 82) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita na rozdíl od likvidity běžné odstraňuje z oběžných aktiv zásoby a 

pracuje jen s peněžními prostředky a krátkodobými pohledávkami. V odborné literatuře 
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se uvádí, že by hodnota ukazatele neměla klesnout pod 1, aby byla zachována likvidita 

podniku. Nižší hodnoty poukazují na přílišnou váhu zásob v rozvaze. (9, s. 83) 

Vzorec pro výpočet: 

 

Okamžitá likvidita 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Doporučená hodnota se pohybuje 

v rozmezí 0,2 - 0,5. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele značí neefektivní využívání 

finančních prostředků. (9, s. 84) 

Vzorec pro výpočet: 

 

 

1.2.4 Rozdělení aktiv 

Budeme vycházet z předpokladu, že podnik byl založen jen s jedním základním 

podnikatelským zaměřením. Z toho důvodu podnik potřebuje mít aktiva v určité velikosti 

a struktuře. Aktiva nezbytná pro základní podnikatelské zaměření označujeme jako 

provozně nutná, všechna ostatní aktiva pak jako provozně nenutná či neprovozní. Většina 

metod pro oceňování podniku pracuje se zásadou, že provozně nutná a nenutná aktiva u 

oceňovaného podniku by měla být od sebe oddělena. S tím dále souvisí i náklady a výnosy 

pojící se s těmito aktivy. (1, s. 103) 

1.2.5 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Generátory hodnoty rozumíme soubor několika základních podnikohospodářských 

veličin, které společně určují hodnotu podniku. Obvykle se určují podle konkrétní metody 

ocenění podniku. (1, s. 109)  
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Obrázek 1 Generátory hodnoty (Zdroj:1, s. 109) 

Z obrázku vyplývá, kterými generátory hodnoty se budeme zabývat. 

 1. tržby a jejich růst, 

 2. marže provozního zisku, 

 3. investice do pracovního kapitálu, 

 4. investice do dlouhodobého provozně nutného majetku, 

 5. diskontní míra, 

 6. způsob financování (tj. velikost cizího kapitálu), 

 7. doba existence podniku (1, s. 109). 

Ačkoli výše uvedené položky najdeme ve finančních plánech, je důležité objasnit z 

jakého důvodu byl pojem generátorů hodnoty zaveden. Dopadem analýzy generátorů 

hodnoty je identifikace veličin, které hodnotu podniku rozhodujícím způsobem ovlivňují 

a těm věnovat zvýšenou pozornost. Dále získáme detailnější pohled do minulosti 

oceňovaného podniku. Prognóza generátorů hodnoty by zároveň měla tvořit kostru 
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finančního plánu, zejména plánu volných peněžních toků, protože hodnota podniku je 

závislá právě na schopnosti je v budoucnu vytvářet. (1, s. 110) 

1.2.6 Tržby 

Projekce budoucích tržeb by měla být výsledkem strategické analýzy. Tyto výsledky 

však nemusí být konečné. Tato prognóza může být ovlivněna kapacitními možnostmi 

podniku, a to zejména v nejbližším období. (1, s. 110) 

1.2.7 Provozní zisková marže 

Provozní zisková marže je druhým klíčovým generátorem hodnoty a je třeba k ní 

přistupovat s odpovídající pozorností. Definujeme ji jako poměr: 

Provozní zisková marže=KPVH před zdaněním / Tržby 

KPVH = korigovaný výsledek hospodaření před zdaněním 

Základní přístup k projekci provozní ziskové marže musí vycházet z jejího vývoje v 

minulosti. Postup je poté následující: 

 Za minulé roky vypočteme korigovaný provozní výsledek hospodaření 

před daní a z něj následně odvozenou ziskovou marži vyjádřenou v 

procentech. 

 Minulou ziskovou marži a faktory na ni působící podrobíme analýze, a to 

zejména v souladu s konkurenční pozicí podniku. 

 Na základě této analýzy odhadneme budoucí hodnoty ziskové marže 

vyjádřené v procentech. 

 S odhady ziskové marže pro budoucí roky budeme dále pracovat při 

sestavení plánu. (1, s. 112) 

1.2.8 Finanční plán 

Plán se skládá z následujících finančních výkazů: 

 výsledovka 

 rozvaha, 

 výkaz peněžních toků. 
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Podnikový plán by měl vycházet z vize podniku a jasné strategie.  

Finanční plán je soustavou vyvážených dílčích plánu: 

 plán prodeje-odhad budoucích výnosů, 

 plán produkce-odhad budoucích nákladů 

 plán kapacit (investice, ČPK, údržba a obnova, odpisy) 

 plán pracovních sil-odhad osobních nákladů 

 plán provozního výsledku hospodaření 

 plán cash flow 

 plánovaná rozvaha 

 Je vhodné z hlediska oceňovatele konzultovat sestavené plány s vedením 

oceňovaného podniku, nikoli však jejich plány přebírat, zvlášť když má za cíl oceňování 

zvolenou tržní nebo objektivizovanou hodnotu. Informace je třeba získávat ze zdrojů 

vnitřní i vnějších. Finanční plán by měl zohledňovat strategii a vizi podniku. (1, s. 130) 

1.2.9 Výnosové metody oceňování 

Základním faktorem rozhodování u výnosových metod je budoucí prospěch neboli 

užitek. Předpokládá se racionální chování investora, jehož předmětem zájmu je současná 

hodnota budoucích výnosů. Platí zde základní trojúhelník investičního rozhodování, který 

je tvořen výnosy, rizikem a likviditou. (6, s. 145) 

Výnosové metody oceňování jsou následující: 

 Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF), 

 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA), 

 Metody kombinující výnosové a majetkové ocenění. 
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1.3 Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF) 

Metoda DCF pracuje s peněžními toky, které jsou reálným příjmem, a tedy reálným 

vyjádřením užitku z drženého statku. Tato metoda se může vyskytovat ve více variantách. 

Rozlišujeme základní tři techniky metody výpočtu DCF: 

 metoda „entity“ (entity = jednotka, zde označuje podnik jako celek), 

 metoda „equity“ (equity = vlastní kapitál), 

 metoda „APV“ (adjusted present value = upravená současná hodnota).  

Výpočet metodou DCF entity se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku použijeme 

peněžní toky, které byly k dispozici vlastníků a věřitelů. Jejich diskontováním zjistíme 

hodnotu podniku jako celku. Poté v druhém kroku od této hodnoty odečteme hodnotu 

cizího kapitálu ke dni ocenění, abychom získali hodnotu vlastního kapitálu. 

Použitím metody DCF equity počítáme pouze s peněžními toky, které mají k dispozici 

vlastníci podniku a jejich diskontování vypočítáme hodnotu vlastního kapitálu. 

Při použití metody DCF APV rozdělíme výpočet do dvou kroků, kde v prvním kroku 

zjišťujeme hodnotu podniku součtem dvou položek. Jedná se o hodnotu podniku při 

nulovém zadlužení a současnou hodnotu daňových úspor z úroků. Následně se od 

hodnoty podniku odečte cizí kapitál a výsledkem je hodnota netto. 

Podle odborné literatury se za základní metodu pokládá DCF entity. Před jejím 

použitím se musíme ujistit, že máme k dispozici kompletní finanční plán a výsledky 

strategické a finanční analýzy. Při ocenění metodou DCF entity je třeba se orientovat v 

následujících postupech: 

 jak vymezit peněžní tok pro vlastní ocenění, 

 jakými výpočtovými technikami odvodit z prognózy peněžního toku 

výnosovou hodnotu. (1, s. 145) 

Klíčovým faktorem je zde investovaný kapitál, respektive jeho zvolená hodnota. 

Podnik jako celek není chápán na úrovni bilanční sumy, ale práce na úrovni 

investovaného kapitálu. 
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1.3.1 Investovaný kapitál 

Důležitým výkazem pro výpočet investovaného kapitálu je rozvaha, která však musím 

být ve dvou směrech náležitě upravena. První úpravou je třeba zjistit náklady na 

investovaný kapitál a druhou úpravou bilanční sumy rozčleníme aktiva na provozně nutná 

a nenutná. (1, s. 146) 

Kapitál podniku se nachází v rozvaze na straně pasiv. Základní zdroje kapitálu jsou 

následující: 

 Vlastní kapitál, 

 cizí úročený kapitál, 

 rezervy, 

 závazky, 

 časové rozlišení. 

Náklady na úročený cizí kapitál se určují nejjednodušeji, základem jsou požadované 

úroky. Obtížněji se však odhadují náklady na vlastní kapitál. Obecně platí, že vlastní 

kapitál je považovaný za kapitál zpoplatněný. Rezervy můžeme podle jejich povahy 

zařadit buďto do vlastního kapitálu nebo mezi skutečné závazky, v tomto případě 

neúročené. Problémovou položkou jsou závazky, jejichž obvykle největší část je tvořena 

závazky z obchodních vztahů ve formě obchodního úvěru. Náklady na tuto položku je 

velice obtížné určit, protože jsou obsaženy v cenách dodávek a jsou nesnadno 

identifikovatelné tudíž téměř neoddělitelné. Proto se používá snazší způsob v podobě 

práce s oběžnými aktivy sníženými o tyto závazky, tedy s pracovním kapitálem. Jedná se 

o dlouhodobý kapitál použitý k financování oběžných aktiv. Pracovní kapitál můžeme 

charakterizovat jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků společně s 

krátkodobými bankovními úvěry. (1, s. 148) 
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1.3.2 Peněžní toky metodou DCF entity 

Klíčovým prvkem u této metody je volný peněžní tok. V následující tabulce je ukázáno 

výpočtem, jak jej dosáhneme: 

Tabulka 1 Výpočet volného CF (Zdroj:1. s. 150) 

1. 

2. 

+ Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi 

- Upravená daň z příjmů 

3. 

4. 

5. 

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních 

+ Odpisy 

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

6. 

7. 

8. 

= Předběžný peněžní tok z provozu 

- Investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) 

- Investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného) 

9. = Volný peněžní tok (FCF) 

Velmi důležitým pojmem v předchozí tabulce je korigovaný výsledek hospodaření. 

Než si jej vysvětlíme, připomeňme si, s jakými typy výsledků hospodaření se v rámci 

českého účetnictví můžeme setkat: 

 provozní výsledek hospodaření, 

 finanční výsledek hospodaření, 

 výsledek hospodaření za běžnou činnost, 

 mimořádný výsledek hospodaření, 

 výsledek hospodaření za účetní období. 
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Pro korigovaný výsledek hospodaření použitý k výpočtu volného peněžního toku musí 

platit následující zásady: 

 1. Neodečítáme zde náklady na cizí kapitál, abychom vypočetli zisk a cash  

  flow, které je k dispozici, jak vlastníkům, tak věřitelům. 

 2.  Neměl by obsahovat jednorázové položky, jen ty, které vstupují do  

  výsledku hospodaření pravidelně. 

 3. Neměl by být tvořen náklady a výnosy spojenými s provozně nenutným  

  majetkem. (1, s. 151) 

 

1.3.3 Propočet hodnoty podniku a volba časového horizontu 

Jak již bylo uvedeno výpočet metodou DCF entity probíhá ve dvou krocích. Nejdříve 

určíme celkovou hodnotu podniku tedy výnosovou hodnotu investovaného kapitálu. 

 Na celkovou hodnotu lze pohlížet ze strany aktiv, kde je prezentována jako součet 

upraveného pracovního kapitálu a dlouhodobých aktiv, nebo na ni nahlížíme ze strany 

pasiv, pak jde o součet vlastního kapitálu a úročeného cizího kapitálu. Tuto hodnotu tedy 

získáme diskontováním peněžních toku spojených s hlavní činností podniku. 

V dalším kroku snížíme celkovou hodnotu o hodnotu úročených dluhů k datu ocenění. 

Nové dluhy, které budou teprve přijaty zde neuvažujeme. V závěru oceňování k provozní 

hodnotě vlastního kapitálu přičteme hodnotu neprovozních aktiv. (1, s. 156) 

V praxi se předpokládá nekonečně dlouhá existence oceňovaného podniku. Tento 

předpoklad dlouhého trvání však znemožňuje plánovat peněžní toky jednotlivých let. 

Odborná literatura přináší dva návrhy řešení této situace, kterými jsou: 

 standardní dvoufázová metoda 

 metody založené na odhadu průměrných temp růstu. 

Dále se budeme zabývat dvoufázovou metodou, která je podle Maříka v praxi 

používanější. (1, s. 157) 
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1.3.4 Dvoufázová metoda 

Dvoufázová metoda pracuje s předpokladem, že budoucí období lze rozdělit na dvě 

fáze. První fáze představuje období, ve kterém je oceňovatel schopen vypracovat 

prognózu peněžních toků pro jednotlivé roky. Pro určení délky první fáze je obtížné určit 

jednoznačné pravidlo. Literatura však doporučuje zvolit takové období, ve kterém podnik 

bude dosahovat určité stability svých obchodů. Jedná se například o projekty, které má 

vedení společnosti v plánu uskutečnit a délka první fáze se může orientovat podle doby 

trvání těchto projektů. V Evropě se délka první fáze pohybuje mezi 3 a 6 lety, v Americe 

se doporučuje použit dobu mezi 8 až 15 lety. Druhá fáze následuje po konci fáze první a 

pokračuje do nekonečna. Hodnota podniku v druhé fázi se označuje jako pokračující 

hodnota. (1, s.178) 

Vzorec pro výpočet hodnoty podniku je následující: 

 

kde:  T = délka první fáze v letech 

  PH = pokračující hodnota 

  ik = kalkulovaná úroková míra na úrovni průměrných vážených nákladů  
  kapitálu. (1, s. 158) 

 

1.3.5 Techniky pro výpočet pokračující hodnoty 

Techniky pro odhad pokračující hodnoty se dělí podle toho, zda pracují  

s diskontovanými příjmy či nikoliv. 

1. Pokračující hodnota s diskontovanými peněžními příjmy 
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 Gordonův vzorec-je používán pro oceňování akcií na základě dividend. Jestliže 

aplikujeme tento vzorec na volné peněžní toky, získáme pokračující hodnotu. 

 Pokračující hodnota v čase:  

    

 kde: T = poslední rok prognózovaného období, 

  ik = průměrné náklady kapitálu = kalkulovaná úroková míra, 

  g = předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během celé 
 druhé fáze 

  FCFF = volný peněžní tok do firmy. 

  Musí platit, že ik > g. 

 
 Vzorec založený na faktorech tvorby hodnoty-neboli parametrický vzorec. 

Pracuje se dvěma základními generátory hodnoty a těmi jsou: 

 - tempo růstu korigovaných provozních výsledků hospodaření (KPVH)  

  snížených o upravené daně, 

 - očekávaná rentabilita nových (čistých) investic, což jsou investice do  

  provozně nutného dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu. 

Vzorec pokračují hodnoty má následující podobu:  

  

 

kde:  KPVH = korigovaný provozní zisk po upravených daních  

  ri = očekávaná rentabilita nových investic 

  g/ri = míra investic neboli podíl zisku věnovaný na čisté  

   investice. (1, s. 161) 
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Použitím obou vzorců vypočítáme pokračující hodnotu a co do obsahu jsou stejné. Je 

důležité k výpočtu správně odhadnout a zdůvodnit veličiny použité ve vzorci. Jejich 

přesnost záleží na schopnostech oceňovatele a značně ovlivní konečný výsledek.   

Při použití metody diskontovaných peněžních toků musíme stanovit diskontní míru. 

Postup jejího výpočtu se odvíjí od metody DCF, kterou si zvolíme. Zjištěním diskontní 

míry pro metodu DCF si rozebereme v další kapitole. 

1.3.6 Diskontní míra pro metodu DCF 

Postup pro stanovení diskontní míry závisí na zvolené variantě metody DCF: 

 DCF entity-diskontní míra je stanovena na úrovni průměrných vážených 

nákladů kapitálu (WACC), 

 DCF equity-diskontní míra je dána odhadem nákladů na vlastní kapitál při 

konkrétní úrovni zadlužení, 

DCF APV-použijeme diskontní míru na úrovni nákladů vlastního kapitálu při 

nulovém zadlužení v případě, že určujeme hodnotu podniku. Jestliže určujeme 

hodnotu daňového štítu z ročních daňových úspor, diskontujeme je úrokovou 

mírou odpovídající nákladům cizího kapitálu. (6, s. 161) 

Dále se budeme zabývat metodou DCF entity. Jak již bylo uvedeno tato metoda 

pracuje s váženými náklady kapitálu, které můžeme obecně charakterizovat následujícím 

vzorcem: 

      

kde:  nck= očekávaná výnosnost od doby splatnosti u cizího kapitálu vloženého 
  do podniku 

  d= sazba daně z příjmu splatná pro oceňovaný subjekt 

  CK= tržní hodnota cizího kapitálu vloženého do podniku 

  nvk= očekávaná výnosnost vlastního kapitálu oceňovaného podniku při  

  dané úrovni zadlužení podniku 
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  VK= tržní hodnota vlastního kapitálu 

  K= celková tržní hodnota investovaného kapitálu. 

Postup výpočtu nákladů na kapitál můžeme rozdělit do následujících bodů: 

 Určíme váhy jednotlivých složek kapitálu na celkovém investovaném 

kapitálu 

 Určíme náklady cizího kapitálu 

 Určíme náklady vlastního kapitálu 

 Vypočítáme průměrné vážené náklady kapitálu. (1, s. 172, 173) 

Určení vah jednotlivých složek kapitálu 

Podle Kislingerové, je třeba určit jednotlivé složky kapitálu v tržních hodnotách, to 

znamená tržní kapitalizace vlastního kapitálu (E) a cizích zdrojů (D) na celkovou tržní 

hodnotu oceňovaného podniku (E+D=C). 

Předpokladem k použití tržních hodnot je vyspělý kapitálový trh. Tam kde tomu tak 

není, je východiskem použití účetních hodnot namísto tržních. Je však třeba zdůraznit, že 

se tyto hodnoty mohou značně lišit, což bude mít vliv i na výsledné ocenění. (6 s. 176) 

Náklady cizího kapitálu 

Náklady na cizí kapitál vypočítáme pomocí váženého průměru z efektivních 

úrokových sazeb, které platíme u různých druhů cizího kapitálu. Cizí kapitál může 

zahrnovat následující složky: 

 bankovní úvěry, 

 obligace různých druhů, 

 leasingové financování, 

 jiné druhy úvěrů. 

V úvahu bereme hlavně úroky, disážio a ostatní výdaje. Úroky a disážio nalezneme ve 

výpočtu efektivní úrokové míry. Co se týče dalších výdajů, zde je třeba počítat 

vynaložené jednorázové náklady spojené s úvěry jako jsou administrativa, bankovní 

provize a podobně. (6, s.174) 
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Efektivní úroková míra 

 

kde:  D= čistá částka peněz získaná půjčkou 

  Ut= úrokové platby 

  d= sazba daně z příjmů 

  St= splátka dluhu za dohodnutý časový interval 

  n= počet období, kdy jsou prováděny platby z dluhu 

  i= hledaná úroková míra, pro kterou je rovnice splněna a která vyjadřuje  
 výši efektivní  úroku. 

Jedná se o obecný zápis pro výpočet výnosu do doby splatnosti dluhu, který jde použít 

pro kterýkoli typ úročeného cizího kapitálu. Tato podmínka neplatí pokud: 

 budou aktuální úrokové míry na kapitálovém trhu odlišné od nominální 

úrokové míry, která byla dohodnuta při poskytnutí příslušného cizího 

kapitálu, 

 pokud příslušný dluh nebude mít vysokou bonitu a bude hrozit situace, že 

závazky plynoucí z dluhu nemusí být splaceny. (1, s. 178) 

Náklady na vlastní kapitál 

Ve struktuře pasiv najdeme vedle cizího kapitálu, který poskytují podniku věřitelé, 

také kapitál vlastní. Odhad nákladů na vlastní kapitál vyjadřuje očekávanou míru 

investorů s přihlédnutím k riziku, které je s touto investicí spojeno. Při odhadech 

výnosnosti se opíráme o srovnatelné investice se shodnou mírou rizika. Investování na 

kapitálových trzích je rizikovější než uložení volného kapitálu v bance, z toho plyne, že 

míra výnosu na kapitálových trzích musí být vyšší než v bance a odrážet tak větší riziko. 
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Pro určení míry výnosu vlastního kapitálu lze použít následující metodické postupy: 

 Gordonův růstový model, 

 model CAPM, 

 model APT, 

 ostatní modely. 

Gordonův růstový model 

Požadovaná míra výnosu je v následující rovnici neznámou: 

 re = (dividendat+1 / cena akciet) + g 

kde:  re = požadovaná míra výnosnosti akcionářem 

  g = tempo růstu dividend 

Nedostatkem tohoto modelu v praxi je stabilní růst dividend a jeho stabilní odhad  

(6, s. 188) 

Model CAPM 

Model CAPM vychází z rozlišení mezi diverzifikovaným a nediverzifikovaným 

rizikem. Riziková prémie byla autory této metody stanovena jako rozdíl mezi 

očekávaným výnosem cenného papíru a bezrizikovou mírou. Riziková prémie je úměrná 

k nediverzifikovanému riziku cenného papíru. Toto riziko označujeme jako systematické 

a značí se β. Základní tvar vzorce vypadá následovně: 

    E(ri) - rf = βi [ E(rm) - rf ] 

 kde:  E(ri) – očekávaný výnos i-tého cenného papíru, 

  rf – bezriziková míra, 

  β – systematické riziko i-tého cenného papíru, 

  E(rm)  – očekávaný výnos tržního portfolia. 
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Model je založen na očekávání investorů, které souvisí s několika předpoklady. 

 Investoři jsou averzní k riziku a maximalizují očekávaný užitek z výnosu 

v horizontu jednoho roku, 

 Investoři se rozhodují pouze na základě průměrné hodnoty a směrodatné 

odchylky výnosu portfolií, 

 Všechna kapitálová aktiva jsou nekonečně dělitelná, 

 investoři akceptují cenu a nemohou ji ovlivnit, 

 Neexistují daně a transakční náklady. (6, s. 189) 

Konečný výpočet WACC 

Závěrečným krokem je samotný výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu. 

Nejprve vypočítáme průměrný náklad na všechny druhy kapitálu a potom jen dosadíme 

do rovnice, kterou jsme si již dříve uvedli. Náklady cizího kapitálu jsou násobeny 

výrazem (1-t), protože jsou na rozdíl od nákladů vlastního kapitálu daňově uznatelné. 

1.4 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

Tato metoda se v posledních letech stále více prosazuje zejména v zemích s vyspělou 

tržní ekonomikou. Základním principem ekonomické přidané hodnoty je, že měří 

ekonomický zisk. To znamená, že tento zisk je dosahován v momentě, kdy jsou uhrazeny 

nejen běžné náklady, ale i náklady kapitálu, včetně kapitálu vlastního. Jinými slovy, 

pokud podnik sice dosahuje kladného účetního zisku, ale tento zisk není natolik vysoký, 

aby kompenzoval všechna rizika vlastníků, potom vlastníci nedosahují ekonomického 

zisku, ale naopak ztráty. Jedná se tedy o čistý výnos z provozní činnosti podniku snížený 

o náklady kapitálu. obecná podoba vzorce vypadá následovně: 

   EVA= NOPAT - Capital * WACC 

 kde: NOPAT= zisk z operační činnosti podniku po dani 

  Capital= kapitál vázaný v aktivech, který slouží k operační činnosti  
 podniku   

  WACC= průměrné vážené náklady kapitálu 
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Podobnost mezi metodou DFC a EVA je v tom, že obě metody mohou pracovat s 

variantami entity, equity a APV. Uvedeme si stejně jako u metody DFC variantu entity, 

jejíž výpočet vypadá následovně: 

Tabulka 2 Výpočet EVA (Zdroj:1, s. 246) 

     Tržní hodnota operačních aktiv 

+   Tržní hodnota neoperačních aktiv 

-    Tržní hodnota úročených závazků 

=   Tržní hodnota vlastního kapitálu 

V prvním kroku vypočteme hodnotu aktiv pro věřitele i vlastníky a po odečtení cizího 

kapitálu získáme ocenění podniku jen z pohledu vlastníků.  

Tržní hodnotu operačních aktiv vypočítáme jako součet čistých operačních aktiv 

(NOA) a tržní přidané hodnoty (MVA).  
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2 Oceňovaný podnik EFETI, spol. s.r.o. 

Společnost EFETI s.r.o., která je předmětem ocenění, je součástí konsolidovaného 

celku, jehož mateřská společnost sídlí v Itálii. Tato společnost konsoliduje podniky 

zabývajícími se obráběním oceli a výrobou koncovek na hydraulické hadice. Svým 

oddělením výzkumu a vývoje pomáhá dceřiné společnosti udržet se na špičce celého 

odvětví. 

Společnost byla založena v roce 1992 a během její existence, se musela již dvakrát 

stěhovat vlivem svého růstu do větších prostor. V současné době sídlí v obci Mostkovice 

na Prostějovsku. 

Efeti vyrábí široké spektrum koncovek pro vysokotlaké hydraulické hadice. Výrobky 

jsou obráběny na soustružnických poloautomatech značky Pittler, které jsou pro tento typ 

výroby nejefektivnější. Jdou cestou rotačního obrábění kovů. Na těchto osmivřetenových 

strojích se vyrábí průměry 12 mm – 50 mm. Firma také disponuje obráběcími CNC stroji. 

Zde se obrábí až do průměru 65 mm. 

Efeti je dodavatelem středně velkých sérií výrobků i kusového množství. Ve dvou 

halách, spojených koridorem, pracuje přes 55 pracovníků. První hala je převážně výrobní, 

druhá hala zahrnuje pracoviště nástrojárny, žíhací pec, balicí linku a sklad. Obě haly jsou 

vybaveny mostovými jeřáby. 

Firma vlastní novou žíhací pec, ve které materiál získává lepší mechanické a fyzikální 

vlastnosti. Dle přání zákazníka mohou být výrobky pozinkovány nebo ponechány v 

surovém stavu. Zinkování je dodáváno externě. Veškerá výroba dnes odchází po zabalení 

do Itálie. Odtud se expeduje do celého světa. 

V roce 2016 získala společnost Efeti certifikát ISO 9001 pro systém řízení. Normy 

ISO jsou celosvětově uznávaným standardem a pro firmu i její partnery jde o formální 

potvrzení faktu kvality. (10) 
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3 Strategická analýza 

Hlavním úkolem strategické analýzy je určení výnosového potenciálu podniku, který 

je závislý na potenciálu vnějším, který zahrnuje národní hospodářství a také na potenciálu 

vnitřním. Jako první bude zanalyzováno makroekonomické prostředí podniku, hlavní 

veličiny a jejich vývoj. Bude následovat analýza průmyslového odvětví, relevantního 

trhu, konkurence a na závěr analýza prognózy tržeb. 

3.1 SLEPT analýza 

3.1.1 Politické a legislativní faktory 

Jedny z důležitých charakteristik vnějšího okolí podniku tvoří politické a legislativní 

faktory. Analyzovaná společnost podniká v demokratickém prostředí ČR, kde panuje 

politická stabilita. Mezi zákonné normy upravující podnikání v České republice patří 

zejména Občanský zákoník a Živnostenský zákon. Důležitým aspektem pro podnikající 

subjekty je daňové zatížení, které by mělo být adekvátní a nepřehnané. Existuje zde 

funkční soudní systém, přiměřená ochrana malých a středních podnikatelských subjektů, 

ochrana proti nekalé soutěži a nechybí také právní úprava pracovních podmínek jako je 

BOZP a tak dále.  

3.1.2 Ekonomické faktory 

Nejdůležitějším faktorem makroekonomického prostředí podniku je zcela jistě reálný 

hrubý domácí produkt. 

Tabulka 3 Vývoj HDP (Zdroj:12, vlastní zpracování) 

Realita Predikce 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP mld. Kč 3 062 3 265 3 513 3 840 4 024 3 930 3 962 4 062 4 159 4 259 

Růst v % 2,3 1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,6 2,5 2,4 2,4 

Historický náhled na vývoj HDP již neobsahuje roky ovlivněné ekonomickou krizí a 

vyjma let 2012 a 2013, za jejichž propadem stojí podle ministerstva financí hlavně nízké 

výdaje domácností na konečnou spotřebu, hodnoty HDP kontinuálně rostli. V posledním 

čtvrtletí roku 2013 se objevil růst pokračující celý následující rok. Silná byla v úhrnu 



56 

 

výkonnost odvětví, výdajovou stranu HDP táhly hlavně investice. Jen výsledek 

zahraničního obchodu působil protisměrně, nebýt převahy dovozu nad vývozem v 

reálném vyjádření, mohl být růst HDP ještě rychlejší. Ekonomiku však nadále 

podporovali uvolněné domácí měnové podmínky prostřednictvím oslabeného kurzu 

koruny i mimořádně nízkých úrokových sazeb. Příznivě k ekonomickému vývoji 

přispíval pokles ceny ropy a zvyšující se zahraniční poptávka V následujících letech se 

podle ČNB předpokládá příznivý vývoj české ekonomiky. Zejména se očekává 

dynamický růst probíhá v podmínkách přebytkového salda sektoru vládních institucí i 

běžného účtu platební bilance. Za hlavní bariéru pro vyšší růst české ekonomiky 

považujeme situaci na trhu práce, který vykazuje symptomy přehřívání. (12, s. 28) 

Dalším důležitým faktorem je inflace. Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst 

většiny cen v dané ekonomice a prezentována jako ukazatel deflátor HDP. V praxi je 

inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských 

cen.  

Tabulka 4 Deflátor HDP (Zdroj:11, vlastní zpracování) 

Realita Predikce 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Deflator HDP [% ] -1,4 0,0 1,5 1,4 2,5 1,2 1,2 1,4 1,8 1,7 
Index 
spotřebitelských cen 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 1,9 1,7 

Při pohledu na předchozí tabulku lze vidět, že inflace nemá příliš stabilní průběh. Za 

zpomalením meziroční dynamiky stálo v roce 2015 především výraznější zlevňování 

potravin a slabší růst cen energií spotřebovávaných v domácnostech. Podepsal se pod tím 

ale i pokles ceny ropy na světovém komoditním trhu. 

Cena ropy Brent sice vzrostla ze zhruba 48 amerických dolarů za barel v lednu 2015 

na 64 dolarů v květnu, a tím částečně kompenzovala propad z druhé poloviny roku 2014, 

v srpnu a září 2015 se už ale opět obchodovala za méně než 50 dolarů. Snížení ceny ropy 

se promítlo do cen pohonných hmot, jejichž meziroční pokles se v ČR ve 3. čtvrtletí 

prohloubil. Navíc nízké ceny ropy se promítaly skrze nižší výrobní náklady podniků i do 

cen ostatních výrobků a služeb. Tento trend nízkých cen ropy pokračoval až do roku 2016. 

Očekávání ČNB je, že se inflace bude pohybovat nad hranicí 2 % v roce 2017 a v 
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převážné části dalšího roku. Důvodem mají být proinflační efekty vyšší ceny ropy a 

zvyšování mezd. (12, s. 32) 

Dovoz a vývoz 

Po dramatickém snížení dovozu výrobků CZ-NACE 25 do České republiky v roce 

2009 oproti roku 2008, dochází v následujících letech k obnovení meziročního růstu, ale 

jeho dynamika zmírnila. V roce 2016 činil dovoz více než 166 mld. Kč, meziročně vyšší 

o 4,8 %. Vývoz dosáhl hodnoty 229,5 mld. Kč, což je proti roku 2015 nárůst o 4,2 %. 

Saldo zahraničního obchodu je po celé sledované období kladné, v roce 2016 dosáhlo 

hodnoty více než 63 mld. Kč 

V návaznosti na vývoz je vhodné doplnit vývoj EURA za posledních pět let, tj od roku 

2013 do roku 2018. 

 

Graf 1 Vývoj Eura (Zdroj:13, s. 1) 

Intervence ČNB 

Jelikož oceňovaný podnik své výrobky vyváží přes hranice, je třeba zmínit intervence 

České národní banky vedoucí k oslabení domácí měny. Intervence ČNB zahájila na konci 

roku 2013. Je ale nutno podotknout, že už od listopadu 2012 ČNB avizovala, že se nebude 

bránit intervencím za slabší korunu, pokud dojde ke zhoršení ekonomické situace a pokud 

bude hrozit deflace. Bezprostředně po zahájení pak kurz eura oslabil zhruba o korunu. 
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Mezi hlavní důvody, kterými ČNB zdůvodnila začátek intervencí, patřila obava z deflace 

a také zamýšlená podpora vývozů. Intervence nebyly přijaty příliš vstřícně, ale exportéři 

je uvítali. 

Intervence skončily v dubnu roku 2017 a trvaly 41 měsíců. Víceméně už na konci roku 

2016 bylo jasné, že intervence nemají významné ekonomické odůvodnění. Ekonomika 

byla v růstu a po dlouhé době začaly růst i ceny. Od začátku roku 2017 byla také centrální 

banka nucena ke stále větším intervencím, koruna totiž přirozeně posilovala. Podle 

analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR neměla intervence 

významný dopad, protože hodnota celkového vývozu v době trvání intervencí měla téměř 

stejnou hodnotu jako během posledních dvou let před zásahem ČNB. (14) 

Úrokové sazby 

Výše úrokových sazeb je důležitým faktorem při rozhodování firem použít 

k investicím úročený cizí kapitál. Úrokové sazby bank se odvozují od úrokových sazeb 

na mezibankovním trhu. Ty zase reagují na nastavení základních úrokových sazeb 

centrální banky. Krátkodobé úrokové sazby centrální banka ovlivňuje dvoutýdenní repo 

sazbou, kterou centrální banka úročí vklady, které u ní mají komerční banky. Čím vyšší 

je tato sazba, tím větší motiv mají banky ukládat peníze u centrální banky, místo aby je 

půjčovaly firmám a domácnostem. Do ekonomiky se tak dostane méně peněz a tempo 

jejího růstu se zpomalí. 

Další klíčovou úrokovou sazbou centrální banky je diskontní sazba, kterou se úročí 

vklady, jež banky uloží přes noc. Jde zároveň o dolní mez pro pohyb krátkodobých 

úrokových sazeb. Třetí úrokovou sazbou, kterou vyhlašuje centrální banka, je lombardní 

sazba. Je to úroková sazba účtovaná komerčním bankám za půjčky, které jim centrální 

banka poskytne přes noc. Banky si za tuto sazbu půjčují zpravidla tehdy, když na 

mezibankovním trhu si už nemohou půjčit. 

Výši sazeb na mezibankovním trhu podle délky splatnosti určuje takzvaný PRIBOR, 

což je zkratka z Prague Interbank Offered Rate, neboli pražská mezibankovní úroková 

sazba, za kterou si banky mezi sebou půjčují.  
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Tabulka 5 Vývoj úrokových sazeb (Zdroj: 15, vlastní zpracování) 

Realita Predikce 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Repo 2T ČNB  0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 1,00 
Pribor 3M 2,19 1,31 1,19 1,00 0,46 0,31 0,29 0,50 0,90 

 

3.1.3 Sociální a demografické faktory 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců zpracovatelského průmyslu od roku 2014 

pravidelně roste. Oddíl CZ NACE 25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění 

se za posledních 5 let tvoží v průměru 3 % zaměstnanosti. V roce 2015 byl zaznamenám 

propad počtu pracovníků, který v následujícím roce střídá opět mírný nárůst. (16, s.149) 

Velkou roli hraje i dostupnost kvalifikované pracovní síly. V posledních letech je 

nedostatek těchto pracovníků. V případě analyzovaného podniku jsou neustále hledáni 

nový pracovníci. 

3.1.4 Technologické faktory 

V odvětví průmyslu povrchové úpravy a obrábění kovů je kladen značný důraz na 

kvalitu, která se poté odráží na konkurenceschopnosti podniku. Vstup do odvětví je 

spojen s vysokými vstupními náklady stejně jako modernizace či rozšiřování strojového 

parku. Je třeba sledovat trendy ve vývoji a investovat do vývoje a výzkumu. Analyzovaný 

podnik nedisponuje vlastním oddělením výzkumu a vývoje. V tomto směru spolupracuje 

s mateřskou společností. Zastarávání výrobních zařízení společnost řeší generálními 

opravami strojů a zařízení. Výrobky jsou pravidelně přeměřovány a podrobovány 

výstupní kontrole. (10) 

3.2 Analýza konkurenční síly podniku 

Prvním krokem je vymezení trhu a stanovení tržního podílu podniku. Dále budou 

identifikováni hlavní konkurenti podniku, následovat bude analýza vnitřního potenciálu 

a prognóza tržního podílu v budoucnu. 
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Relevantní trh byl vymezen pomocí značení CZ-NACE. Šíře výrobků a technologií, 

které zahrnujeme do oddílu CZ-NACE 25 Zpracovatelského průmyslu je ohromná - od 

špendlíků až k jaderným reaktorům. V podstatě téměř vše, s čím běžně přicházíme do 

styku a je kovové, pochází z tohoto oddílu. Přes různorodost výrobků oddílu CZ-NACE 

25 je ale pro všechny výrobní skupiny v oddílu sjednocující charakteristikou skutečnost, 

že původním materiálovým vstupem jsou tradiční kovové polotovary vyrobené v oddílu 

CZ-NACE 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství. Vzhledem 

k šíři činností spadajících do tohoto oddílu je výrobek buď již finální anebo dále vstupuje 

do zpracování v oddílech dalších, především do strojírenské a elektrotechnické výroby, 

stavebnictví a automobilového průmyslu. Při bližší analýze produkce jednotlivých 

výrobních podniků, zařazených do kovovýroby, je u mnohých podniků patrná snaha o 

další zvyšování přidané hodnoty svých výrobků tím, že se zabývají i navazující 

kompletací svých kovodělných výrobků do strojírenských zařízení a tyto podniky tak 

získávají v daleko větší míře charakter strojírenské výroby. Oceňovaný podnik se řadí do 

skupiny CZ-NACE 25.6. Skupina CZ-NACE 25.6 Povrchová úprava a zušlechťování 

kovů; obrábění má podstatný vliv na konečnou kvalitu a úroveň strojírenského výrobku. 

S oblibou užití kovů i v běžném životě, s rozvojem průmyslu a všudypřítomnou 

konkurencí vzrůstají nároky na mechanické a povrchové (vzhledové) vlastnosti výrobků 

z kovů. V rámci oddílu CZ-NACE 25 hraje podstatnou roli, jak bude ukázáno 

v následující tabulce. (16, s.151)  



61 

 

 

Tabulka 6 Členění CZ-NACE 25 (Zdroj:16, vlastní zpracování) 

Skupina 
CZ-
NACE 

Osobní 
náklady 

Přidaná 
hodnota 

Tržby 
Čistý 
obrat 

Vlastní 
kapitál 

Aktiva 
celkem 

Počet 
zaměstnanců 

Počet 
jednotek 

25.1 19,1 15,9 18,9 18,3 15,2 17,7 18,8 6,5 
25.2 6,6 5,4 6,1 6,9 6,8 7 6,1 0,9 
25.3 1,8 1,3 1,7 1,1 1 2,1 1,3 0,3 
25.4 2,9 3,8 2,8 3,5 3,1 3,3 2,8 0,2 
25.5 5,2 5,1 5,4 6,1 5,6 5,6 4,7 5,2 
25.6 24 23,4 21,2 19,1 24,9 22,7 25,3 27,7 
25.7 20 23,7 21,6 21,2 18,8 18,9 20,4 55,6 
25.9 20,5 21,3 22,2 23,8 24,6 22,8 20,5 3,7 

25.1 Výroba konstrukčních kovových výrobků; 

25.2 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků; 

25.3 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení; 

25.4 Výroba zbraní a střeliva; 

25.5 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie; 

25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění; 

25.7 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků; 

25.9 Výroba ostatních kovodělných výrobků. 

Hodnoty v tabulce jsou za rok 2016. Lze vidět, že počet oddíl CZ-NACE 25.6 tvoří 

čtvrtinu téměř všech ukazatelů oddílu CZ-NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, které jsou sledovány, což jen podtrhuje 

jeho význam. 

Tvorba ekonomického zisku se v roce 2016 stejně jako v roce 2015 zvýšila a 

dosahovala kladné hodnoty, tj. podniky oddílu tvořily hodnotu pro své majitele. Hlavní 

příčinou příznivého vývoje ekonomického zisku byl vývoj produktivity práce, která dále 
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rostla. Na konci roku 2016 až na skupinu 25.3 dosáhly všechny skupiny kladného 

ekonomického zisku. 

Oddíl CZ-NACE 25 se na tržbách za vlastní výrobky a služby v rámci 

zpracovatelského průmyslu (podniky s 50 a více zaměstnanci) řadil v roce 2016 na šesté 

místo s podílem 4,9 %. Na průměrném počtu zaměstnanců zpracovatelského průmyslu se 

oddíl podílel 10,9 %, který byl třetí nejvyšší. Poměry zaměstnaných osob oddílu CZ-

NACE 25.6 v porovnání s celým zpracovatelským průmyslem jsou uvedeny v předchozí 

části. 

3.2.1 Výhled do budoucna 

Kovodělná výroba v České republice má dlouhodobou tradici, stejně jako výroba 

strojírenská. Potřeba užití kovů ve výrobě komponentů pro kompletaci konečných 

výrobků a při výrobě výrobků stoupá. 

Důvodem jsou užitné vlastnosti kovů. S rozvojem strojírenského průmyslu a s 

podporou především automobilového průmyslu v České republice dále vzrůstá poptávka 

po kovových komponentech do těchto oddílů, po spojovacím materiálu a po 

technologicky i materiálově stále náročnějších nástrojích a nářadí. Dalším velkým 

odběratelem produkce oddílu kovovýroby je stavebnictví. Kovové konstrukce a 

prefabrikáty získávají ve stavebnictví stále větší oblibu a jsou neodmyslitelnou součástí 

prakticky každé dodávky investičního celku.  

Oddíl CZ-NACE 25 nepatří mezi výrazné znečišťovatele životního prostředí (i když 

do oddílu patří technologie povrchových úprav a zušlechťování kovů, kde jsou využívány 

pro životní prostředí nebezpečné chemikálie), podniky mají své odpady a jejich 

zpracování zvládnuty v souladu s platnou legislativou. 

S růstem životní úrovně, různorodostí nabídky a kvality finálních výrobků v České 

republice se zvýšil též odbyt kovové produkce pro běžné spotřebitele. V globálním 

konkurenčním prostředí se daří především v posledních letech znovu získávat zakázky 

většího, či menšího rozsahu i v rámci investičních celků. Mnoho společností si trhy 

udrželo a dále úspěšně expandují. 
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Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků v České republice má z 

uvedených důvodů velmi dobré vyhlídky na další rozvoj v náročném konkurenčním 

prostředí. (16, s. 162) 

3.2.2 Tržní podíl podniku 

Tabulka 7 Tržní podíl trhu a podniku ( Zdroj 16, vlastní zpracování) 

Oddíl CZ-NACE 25 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby odvětví [mil. Kč]     292 358        303 086        308 363        332 330        354 010        371 795    
meziroční růst [%]   103,67% 101,74% 107,77% 106,52% 105,02% 
Průměrné tempo růstu 
trhu 

4,95% 

EFETI - Tržby [mil. Kč] 147 140 202 183 160 197 
Tržní podíl podniku 0,050% 0,046% 0,066% 0,055% 0,045% 0,053% 
Průměrné tempo růstu 
trhu 

0,05% 

Z hodnot v tabulce lze vidět, že tržby oddílu CZ-NACE 25 provází pozvolna rostoucí 

trend. Oceňovaný podnik si udržuje relativně stabilní tržní podíl, který osciluje kolem 

hodnoty 0,05 %. 

3.2.3 Identifikace konkurentů  

V odvětví povrchové úpravy a obrábění kovů se setkáváme s vysokým počtem 

konkurentů. Škála výrobních činností je zde opravdu široká proto je nutné si oblast pro 

porovnání s blízkými konkurence více zúžit.  

Tabulka 8 Počet podniků v odvětví (Zdroj 16, vlastní zpracování) 

CZ-NACE 25.6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet podniků 12 166 13 129 12 824 12 222 12 311 13 046 

V předchozí tabulce můžeme vidět počet podniků působící ve stejném odvětví jako 

společnost EFETI. S výjimkou let 2012 a 2013, kdy došlo k mírnému propadu, počet 

podnikatelských subjektů má rostoucí tendenci. 

Pro účely srovnání s oceňovaným podnikem byly vybrány dva podniky, které se také 

zabývají výrobou hydraulických koncovek. Jedná se o podniky působící 

v severomoravském regionu. Jsou to společnosti Gates Hydraulics s.r.o.(rok založení 

2005) a AVHB - Hydraulika s. r. o. (rok založení 1993). Oba tyto podniky mají širší 



64 

 

výrobková portfolia než oceňovaný podnik. Společnost Gates Hydraulics se mimo výroby 

hydraulických koncovek zabývá také výrobou hydraulických a průmyslových hadic a má 

výrazně větší tržní podíl než obě společnosti. Společnost AVHB – Hydraulika vyrábí 

hydraulické válce, agregáty, hadice, ventily a kohouty. Oba konkurenti se zabývají i 

obchodní činností. Pro účely srovnání byly brány v úvahu jen tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb, protože oceňovaný podnik se obchodní činností nevěnuje. (17), (18) 

Tabulka 9 Vybraní konkurenti (Zdroj:19, 20 - vlastní zpracování) 

  

Tržby [mil. Kč] Aktiva [mil. Kč] Tržní podíl[%] 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Gates Hydraulics s.r.o.  837 835 861 470 445 464 0,252 0,236 0,232 

AVHB - Hydraulika s.r.o. 46 50 49 92 94 97 0,014 0,014 0,012 

EFETI s.r.o. 183 160 197 105 108 126 0,055 0,045 0,053 

Pro upřesnění informací je třeba uvést i počty zaměstnaných osob, protože na první 

pohled je jasné, že zde budou velké rozdíly. Ke konci roku 2016 zaměstnávala společnost 

Gates Hydraulics 233 osob, společnost AVHB Hydraulika 37 osob a společnost EFETI 

53 osob. Z tabulky lze vidět, že všichni tři konkurenti si udržují stabilní tržní podíl. 

Společnost EFETI a Gates Hydraulics zaznamenali v roce 2016 nárůst tržeb, tržby 

společnosti AVHB Hydraulika spíše stagnovali.  

Důležitým aspektem v odvětví kovovýroby je dostupnost a kvalita oceli. Rok 2016 byl 

pro ocelářský trh zlomový, jelikož byl rokem růstu cen všech komodit důležitých pro 

výrobu oceli a ocelových materiálů. Vzrostla cena koksovatelného uhlí, cena železné 

rudy, cena šrotu i cena zinku (nárůst o 400 %). Také se zavedlo clo na dovoz za studena 

válcovaného materiálu z Číny, proto se očekává nárůst cen oceli v roce 2017. Situace 

v poptávání oceli ulehčuje společnosti EFETI skutečnost, že součástí většího uskupení 

Hydroholding, který má výrazně lepší vyjednávací pozici. (16, s.25) 

3.3 Analýza vnitřního potenciálu firmy 

První krokem v analýze bude určení fáze životního cyklu podniku, ve které se zrovna 

nachází. Oceňovaný podnik se nachází ve fázi kulminace, kdy příjmy převažují nad 

výdaji a podnik je ziskový. 
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Následují aspekty vedoucí k úspěšnému boji s konkurencí. 

 Kvalita výrobků – zde se posuzuje zejména procentuální podíl reklamací 

z celkového prodeje. V tomto ohledu si oceňovaný podnik vede velmi dobře. 

V posledních pěti letech nepřesáhl objem reklamovaných výrobků 1 %. K výrobě 

hydraulických koncovek se používají obráběcí poloautomaty a CNC stroje. 

Pravidelná výstupní kontrola včas odhalí možné odchylky kvality a obsluha stroje 

provede příslušné kroky k jejich odstranění jako je výměna nástrojů nebo 

opětovné seřízení stroje. Výrobky jsou následně vyžíhány v žíhací peci, ve které 

materiál získává lepší mechanické a fyzikální vlastnosti. Některé výrobkové řady 

jsou poté zinkovány, tato služba je poskytována externím dodavatelem. Pro 

významné odběratele se razí na výrobky jejich logo. 

 Odbyt a distribuce – veškerá produkce společnosti putuje do mateřské společnosti, 

která má pak na starost finální prodej výrobků, proto ve společnosti nenajdeme 

oddělení prodeje. K přepravě výrobků jsou využíváni externí dodavatelé. 

 Výrobkové portfolio - výhodou oceňovaného podniku je široké výrobkové 

portfolio, které čítá přes 900 druhů výrobků. Jak již bylo zmíněno výrobky jsou 

obráběny na soustružnických poloautomatech značky Pittler, které jsou pro tento 

typ výroby nejefektivnější. Jdou cestou rotačního obrábění kovů. Na těchto 

osmivřetenových strojích se vyrábí průměry 12 mm – 50 mm. Firma také 

disponuje obráběcími CNC stroji. Zde se obrábí až do průměru 65 mm. 

 Pracovníci – společnost se v průběhu let dvakrát stěhovala, než se ocitla 

v současném působišti. Důvodem bylo plánované rozšíření a nedostatečné 

kapacity. Tento trend sebou přinesl také růst pracovníků, kterých je v současné 

době 53. Fluktuace zaměstnanců je na velmi malé úrovni a podniku se daří 

zkušené pracovníky udržet. Dělo se tomu tak i během finanční krize, kdy stála 

výroba, ale přesto k propouštění nedošlo. Toto je klíčové, protože nedochází ke 

ztrátě know-how a naopak zkušenosti se dále mohou předávat nově příchozím 

pracovníkům.(10) 

3.4 Vývoj tržního podílu podniku a trhu 

Obsahem této kapitoly bude analýza stávajícího tržního podílu podniku EFETI s.r.o. 

v průběhu let 2011 až 2016. Následně bude prognózován jeho budoucí vývoj. 
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Tržní podíl oceňovaného podniku nemá jednoznačnou tendenci a spíše kolísá, příčinou 

je kolísání tržeb, jejichž největší skok v roce 2013 byl způsobem přesunutím 

(prodejem)výrobků do mateřské společnosti. Tabulka s tržním podílem uvedena pro 

názornost znovu. Hodnoty vyjadřující tržní podíl jsou na první pohled velmi nízké ale 

když uvážíme, že se na trhu vyskytuje v průměru 43 000 společností a toto číslo roste, 

není tržní podíl tak zanedbatelný. Objem subjektů na trhu je uvažován na úrovni CZ-

NACE 25.6. Jak již bylo zmíněno v části vnější okolí podniku, trh má rostoucí tendenci 

a významně se podílí na tržbách i zaměstnanosti celého zpracovatelského průmyslu. 

Tabulka 10 Vývoj tržeb podniku (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EFETI - Tržby [mil. Kč] 147 140 202 183 160 197 
Tržní podíl podniku 0,050% 0,046% 0,066% 0,055% 0,045% 0,053% 
Průměrné tempo růstu 
trhu 

0,05% 

3.4.1 Prognóza tržeb trhu 

Následující část bude věnována predikci růstu trhu a v návaznosti i růstu 

analyzovaného podniku. Tržby trhu v posledních 6 letech již byly v předešlé části 

vyčísleny, ale pro přehled budou v následující tabulce uvedeny znovu. Meziroční a 

průměrný růst těchto tržeb je klíčový pro výpočet prognózovaných hodnot.  

Tabulka 11 Vývoj tržeb v odvětví (Zdroj:16, vlastní zpracování) 

Oddíl CZ-NACE 25 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Tržby odvětví [mil. 
Kč] 

    292 
358    

    303 
086    

    308 
363    

    332 
330    

    354 
010        371 795    

meziroční růst [%]   103,67% 101,74% 107,77% 106,52% 105,02% 
Průměrné tempo růstu 
trhu 

104,95% 

Pro prognózu vývoje tržeb trhu byly použity regresní metody a časové řady a trendy. 

Konkrétně se jednalo o lineární, kvadratický, kubický, exponenciální a kubický polynom 

3. stupně. U jednotlivých trendů jsou opět počítány meziroční růsty a průměrné tempo 

růstu během následujících pěti let prognózy. Průměrný růst zde byl tím faktorem, který 

rozhodl při výběru hodnot mezi trendy. Zvolen byl trend, který nejvěrněji odpovídal 
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předešlému vývoji. Jednalo se o exponenciální trend, který vykazuje v následujících 

letech průměrný růst 5,20 %. 

Tabulka 12 Prognóza tržeb odvětví ( Zdroj:16, vlastní zpracování) 

 Oddíl CZ-NACE 25 2017 2018 2019 2020 2021 
Tržby odvětví [mil. Kč]      378 705      397 843         420 536         446 825         478 966    

meziroční růst [%] 1,82% 5,05% 5,70% 6,25% 7,19% 
Průměrné tempo růstu 
trhu 5,20% 

 

3.4.2 Prognóza tržeb podniku 

Nejprve si nastíníme matematický vztah, který byl použit k výpočtu predikovaných 

hodnot oceňovaného podniku: Tempo růstu tržeb = Tempo růstu trhu * Tempo růstu 

tržního podílu. Během analýzy trhu bylo zjištěno, že vykazuje stabilní růst a tento růst je 

předpokládán i v budoucnu. Jak lze vidět v tabulce, očekává se přírůstek tržeb mezi 

hodnotami 5,46 % a 8,9 %. Průměrnou hodnotou je 7,80 %. V minulosti podnik 

zaznamenal hodnotu 8,13 %. Jedná se o aritmetické průměry z důvody výskytu záporných 

hodnot v minulých letech. Díky roku 2013, kdy hodnota tržeb výrazně vzrostla, si podnik 

udržel kladný růst tržeb. Prognóza se předchozímu vývoji velmi přibližuje. 

3.4.3 Prognóza tržního podílu podniku 

Mezi roky 2011 a 2016 se pohyboval tržní podíl společnosti mezi hodnotami 0,046 % 

a 0,066 %. Hodnoty nevykazovali jednoznačný trend, avšak v posledním roce (2016) 

tržní podíl vzrostl. Pro výpočet budoucích hodnot byl zvolen index změny tržního podílu 

tím způsobem, že tržní podíl předchozího roku byl násoben indexem tržního podílu 

v posledním roce, ve kterým známe reálná data. Hodnoty budoucích tržních podílů 

oceňovaného podniku obsahuje následující tabulka. 

Tabulka 13 Prognóza tržeb podniku (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tržby [mil. Kč] 197 208 224 243 263 287 
Tržní podíl 0,0530% 0,0548% 0,0567% 0,0586% 0,0606% 0,0627% 
index změny tržního 
podílu 3,41% 
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4 Finanční analýza 

Finanční analýza je další významnou částí při oceňování podniku. Náplní této analýzy 

je především zjistit finanční zdraví podniku a dále také slouží jako základ při tvorbě 

finančního plánu. V následující kapitole budou předneseny závěry horizontální a 

vertikální analýzy, které budou následovány analýzou poměrových ukazatelů. 

4.1 Horizontální a vertikální analýza 

V následujících tabulkách bude znázorněna vertikální a horizontální analýza aktiv 

podniku.  U jednotlivých položek bude vyhodnocena jejich změna, struktura a vývoj 

v čase. 

Majetek 

Tabulka 14 Vertikální analýza aktiv (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek 38,65 42,52 38,33 45,73 33,33 
Dlouhodobý hmotný majetek 38,65 42,52 38,33 45,73 33,33 
Oběžná aktiva 61,24 57,37 60,79 48,97 66,53 
Zásoby 57,07 31,71 43,89 37,31 16,56 
Krátkodobé pohledávky 4,06 21,95 14,09 11,49 49,65 
Krátkodobý finanční majetek 0,12 3,71 2,81 0,16 0,32 

Časové rozlišení 0,10 0,10 0,88 5,30 0,13 

Hodnoty uvedené tabulkách potvrzují fakt, že oceňovaný podnik je podnikem 

výrobním. Dlouhodobý majetek se pohybuje mezi 38,65 % (2012) a 33,33 % (2016) 

z celkové bilanční sumy. Oběžná aktiva tvoří nejvýznamnější položku majetku, na jehož 

objemu se s výjimkou roku 2015 podílí průměrně alespoň 60 %. Obecně tedy můžeme 

oceňovaný podnik označit jako kapitálově lehký. V průběhu sledovaného období podíl 

zásob klesá a podíl pohledávek na celkových aktivech naopak roste. Děje se to z důvodu 

snahy nedržet objemné skladové zásoby a sladit materiálové toky s výrobním programem. 
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Tabulka 15 Horizontální analýza aktiv (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

AKTIVA CELKEM -12,81 3,83 2,33 16,78 
Dlouhodobý majetek -4,07 -6,40 22,07 -14,87 
Dlouhodobý hmotný 
majetek -4,07 -6,40 22,07 -14,87 

Oběžná aktiva -18,32 10,01 -17,57 58,66 
Zásoby -51,55 43,71 -13,01 -48,16 
Krátkodobé pohledávky 371,67 -33,37 -16,50 404,42 
Krátkodobý finanční majetek 2579,24 -21,44 -94,17 131,75 
Časové rozlišení -13,28 777,25 518,06 -97,08 

Hodnoty ve výše uvedených tabulkách potvrzuje fakt, že oceňovaný podnik je 

podnikem výrobním. Dlouhodobý majetek se pohybuje mezi 38,65 % (2012) a 33,33 % 

(2016) z celkové bilanční sumy. Oběžná aktiva tvoří nejvýznamnější položku majetku, 

na jehož objemu se s výjimkou roku 2015 podílí průměrně alespoň 60 %. Obecně tedy 

můžeme oceňovaný podnik označit jako kapitálově lehký. V průběhu sledovaného období 

podíl zásob klesá a pohledávek na celkových aktivech naopak roste. Děje se to z důvodu 

snahy nedržet objemné skladové zásoby a sladit materiálové toky s výrobním programem. 

Mezi roky 2012 a 2016 docházelo s výjimkou roku 2013 k růstu bilanční sumy. Když 

se podíváme právě na první sloupec, kde dochází k porovnání roku 2012 a 2013, vidíme 

zde velké pohyby v zásobách, krátkodobých pohledávkách a krátkodobém finančním 

majetku. Tyto změny vyvolal velký odliv výrobků v průběhu prvního čtvrtletí do 

mateřské společnosti. Tím došlo ke snížení zásob, zvýšení pohledávek a přílivu peněz. 

Dopad této skutečnosti uvidíme i v pohybu tržeb ve výkazu zisku a ztrát. V dalších dvou 

letech dochází opět ke snižování těchto položek. Zajímavým pohybem je také nárůst o 

22,07 % u dlouhodobého majetku. Tento pohyb byl způsoben investicí do nástrojů. 

Vysoké pohyby v položce časové rozlišení, nejsou vzhledem k jejímu zastoupení 

v bilanční sumě významné. 
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Zdroje financování 

Tabulka 16 Vertikální analýza pasiv (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 29,64 43,39 49,83 55,34 53,55 
Základní kapitál 0,43 0,49 0,47 0,46 0,40 
Fondy ze zisku 0,54 0,62 0,60 0,59 0,50 
Výsledek hospodaření minulých let 21,29 32,88 40,71 47,65 46,49 
Výsledek hospodaření běžného úč. ob. 7,38 9,39 8,04 6,65 6,16 
CIZÍ ZDROJE 70,36 56,61 50,17 44,66 46,45 
Dlouhodobé závazky 13,70 19,29 13,51 11,54 4,73 
Krátkodobé závazky 56,66 37,32 36,66 33,11 41,72 

 

Tabulka 17 Horizontální analýza pasiv (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

PASIVA CELKEM -12,81 3,83 2,33 16,78 

Vlastní kapitál 27,62 19,25 13,65 13,00 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fondy ze zisku 0,02 0,00 0,00 0,00 
Výsledek hospodaření minulých let 34,66 28,56 19,76 13,95 

Výsledek hospodaření běžného úč. ob. 10,93 -11,06 -15,42 8,18 

CIZÍ ZDROJE -29,84 -7,98 -8,92 21,46 
Dlouhodobé závazky 22,77 -27,29 -12,55 -52,18 

Krátkodobé závazky -42,56 1,99 -7,58 47,13 

Na první pohled významnou položku, co se týče poměru na celkových aktivech, jsou 

cizí zdroje a z nich zejména krátkodobé závazky. Tato skutečnost naznačuje silnou pozici 

ve vztahu k dodavatelům. Obecně se cizí kapitál považuje za rizikovější formu 

financování, než je tomu u kapitálu vlastního. V této situaci se jedná o kapitál neúročený. 

Ve zbytku sledovaného období krátkodobé závazky klesají, až v posledním roce přichází 

nárůst. Důvodem je nevypořádání pohledávek a závazků mezi oceňovaným podnikem, 

mateřskou společností a nejvýznamnějším dodavatelem oceli, které funguje na principu 

zápočtu. V roce 2013 lze dále zpozorovat nárůst dlouhodobých závazků. Jedná se o 

revolvingový bankovní úvěr určený na provozní činnost podniku. Úvěrové zatížení 

v průběhu následujících let klesá. Nejvýznamnější položkou se v roce 2016 stává 

kumulovaný výsledek hospodaření minulých, který tvoří 46,49 % z celkových pasiv. 
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Výkaz zisku a ztrát 

Tabulka 18 Vertikální analýza výsledovky (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 44,78 57,29 50,41 52,63 58,41 
Výkonová spotřeba 49,03 37,47 44,17 43,52 38,95 
Osobní náklady 6,79 6,25 6,32 7,70 8,67 
Úpravy hodnot v provozní oblasti 2,56 2,61 3,15 5,99 4,98 
Nákladové úroky a podobné náklady 0,14 0,10 0,10 0,08 0,13 
Provozní výsledek hospodaření 3,36 3,78 3,14 3,21 3,36 
Výsledek hospodaření za úč. ob. 2,75 2,70 2,33 2,36 2,30 

Tabulka 19 Horizontální analýza výsledovky (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 44,75 -9,30 -12,75 22,99 
Výkonová spotřeba -13,53 21,49 -17,66 -0,82 
Osobní náklady 4,14 4,30 1,81 24,73 
Úpravy hodnot v provozní oblasti 15,41 24,40 59,00 -7,90 
Nákladové úroky a podobné náklady -24,12 2,11 -26,25 69,29 
Provozní výsledek hospodaření 27,23 -14,40 -14,70 16,03 
Výsledek hospodaření za úč. ob. 10,95 -11,06 -15,42 8,18 

Při pohledu na tabulku vidíme pokles tržeb mezi léty 2013/2014 a 2014/2015. První 

pokles je zaznamenán ve srovnání s rokem 2013, kdy tržby skokově vzrostly, v situaci 

pozvolného růstu, jak tomu bylo v minulosti by nedošlo k tomuto propadu. Pokles v roce 

2015 byl způsoben částečně zrušením sobotních směn a zároveň nárůstem hodnoty 

skladů, a tedy nižšími hodnotami expedice. Výkonová spotřeba je stabilně dominantní 

položkou, pohybující se během sledovaných let mezi hodnotami 49,03% a 38,95%. 

Jelikož oceňovaný podnik je podnikem výrobním, důležitým ukazatelem je provozní 

výsledek hospodaření. Jeho trend kopíruje tržby, kdy v roce 2014 a 2015 dochází k jeho 

snížení. V posledním sledovaném roce je zaznamenám opět vzrůst jeho hodnoty. Stejný 

průběh můžeme vidět i u výsledku hospodaření za účetní období. 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je důležitým krokem v procesu oceňování podniku. 

Poskytuje další pohled na hospodaření společnosti. Jednotlivé ukazatele jsou rozděleny 

do několika skupin na ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadlužení. 
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4.2.1 Ukazatele likvidity 

Tabulka 20 Ukazatele likvidity (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Pracovní kapitál 5477 20516 26432 22888 31509 
Běžná likvidita 1,083 1,540 1,682 1,639 1,598 
Oborový průměr 1,650 1,660 1,770 1,550 1,990 
Pohotová likvidita 0,076 0,690 0,485 0,512 1,201 
Peněžní likvidita 0,002 0,099 0,077 0,005 0,008 

Běžná likvidita se pohybuje mezi hodnotami 1,083 a 1,682. Průměrné hodnoty oboru 

se pohybují mezi hodnotami 1,55 a 1,99. Když vezmeme v úvahu doporučené hodnoty 

1,5 až 2,5, tak hodnoty se pohybují v tomto rozmezí s výjimkou roku 2012. Důvodem je 

vysoký podíl, krátkodobých závazků, který vyjadřuje silnou vyjednávací pozici vzhledem 

k dodavatelům. Hodnoty pohotové likvidity se pohybují v rozmezí 0,485 a 1,201. Tento 

ukazatel by neměl klesnout pod hodnotu 1, když ano jak je tomu v prvních čtyřech 

sledovaných letech, ukazuje to na přílišnou váhu zásob v rozvaze, což je případ 

oceňovaného podniku. Doporučená hodnota peněžní likvidity je 0,2. Této hodnoty podnik 

dosahuje pouze ve dvou letech. Důvodem je opět vysoká podíl závazků a zejména nízký 

podíl krátkodobých peněžních prostředků. 

 

Graf 2 Běžná likvidita (Zdroj:16, vlastní zpracování) 
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4.2.2 Ukazatele rentability 

V této podkapitole budou vyčísleny ukazatele rentability aktiv, tržeb a vlastního 

kapitálu. Poslední jmenovaný ukazatel bude následně porovnán s hodnotami trhu. 

Tabulka 21 Ukazatele rentability (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 9,17% 11,67% 10,64% 9,18% 8,85% 

ROS 6,15% 4,71% 4,62% 4,48% 3,94% 

ROE 24,89% 21,64% 16,14% 12,01% 11,50% 

ROE trh 16,80% 17,92% 21,39% 20,43% 22,13% 

Prvním analyzovaným ukazatelem je rentabilita aktiv ROA. U toho ukazatele obecně 

platí čím vyšší hodnoty vykazuje tím je na tom podnik lépe. Jak můžeme z tabulky vidět 

ukazatel rentability tržeb ROS má klesající trend, je to zapříčiněno dlouho neměnnými 

cenami produktů, které odebírá mateřská společnost, což má vliv na velikost tržeb. 

Posledním hodnocený ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu, která klesá z 24,89 % 

v roce 2012 na hodnotu 11,50 % v roce 2016. Zpočátku sledovaného období podnik 

využíval k financování především cizí zdroje, jejichž úroveň postupně klesala. Postupně 

také narůstal kumulovaný výsledek hospodaření minulých let. V porovnání s trhem 

vykazuje podnik přesně opačnou tendenci, zatímco rentabilita vlastního kapitálu trhu 

roste, hodnoty oceňovaného podniku jsou klesající. 

 

Graf 3 ROE podnik a trhu (Zdroj:16, vlastní zpracování) 
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4.2.3 Ukazatele aktivity 

Doporučené hodnoty doby obratu aktiv se pohybují v rozmezí 1,5 až 3. Těchto hodnot 

dosahoval podnik ve všech sledovaných letech s výjimkou roku 2012. Důvodem byla 

nízká hodnota tržeb. V porovnání s následujícím rokem, kdy byl zaznamenán výrazný 

nárůst tržeb, došlo i k výraznému zvýšení tohoto ukazatele. Jeho hodnota dává informaci 

o majetkové vybavenosti podniku a jejím využívání. S tímto ukazatelem je úzce spojen 

ukazatel doba obratu aktiv, který jeho hodnotu ve dnech. Pozitivní vývoj vykazuje doba 

obratu zásob, která během sledovaného období klesla ze 171 dní na 38 dnů. Hodnoty 

blížící se jednomu měsíci můžeme označit za velice příznivé. Vysoká hodnota ukazatele 

inkasa pohledávek z roku 2016 je způsobena, jak již bylo zmíněno, nevyrovnáním 

pohledávek a závazků mezi podnikem, mateřskou společností a dodavatelem oceli. 

V předchozích dvou letech se hodnota pohybuje pod hranicí jednoho měsíce. Doba 

splatnosti krátkodobých závazků má od roku 2013 rostoucí tendenci, což je pro podnik 

pozitivní trend. Pro porovnání s trhem byl použit ukazatel obratu aktiv, který se během 

sledované doby nachází neustále pod doporučovanými hodnotami, má však mírně 

rostoucí charakter. 

 

Tabulka 22 Ukazatele aktivity (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv  1,20 1,99 1,74 1,48 1,56 

Obrat zásob 2,10 6,28 3,96 3,98 9,43 

Doba obratu aktiv  300,09 180,77 206,92 242,70 230,45 

Doba obratu zásob 171,25 57,33 90,83 90,56 38,17 

Doba inkasa pohledávek 12,18 39,68 29,15 27,90 114,42 

Doba splatnosti krátk. Závazků 170,03 67,47 75,86 80,36 96,14 

Obrat aktiv trhu 1,28 1,23 1,30 1,31 1,34 
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Graf 4 Obrat aktiv (Zdroj:16, vlastní zpracování) 

4.2.4 Ukazatele zadluženosti 
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zabývá několika podnikovými ukazateli, které slouží jako základ při tvorbě finančního 

plánu. 

Tržby 

Historický vývoj a prognóza tržeb podniku do budoucna jsou uvedeny jako součást 

strategické analýzy. 

5.1 Zisková marže 

Analýza ziskové marže byla provedena výpočtem shora i zdola. Podle dostupné 

literatury byla prognóza ziskové marže shora stanovena na základě historických hodnot 

a na základě této skutečnosti byla upravena prognóza ziskové marže zdola. 

Geometrickým průměrem historických hodnot byla získána výchozí hodnota pro výpočet 

hodnot budoucích. Vše je shrnuto v následujících tabulkách, kde je patrné, jak a které 

položky se podíleli na tržbách v daných letech. 

 

Tabulka 24 Zisková marže zdola (Zdroj: 10, vlastní zpracování) 

Podíly z tržeb 2012 2013 2014 2015 2016 
Osobní náklady 15,16% 10,91% 12,54% 14,64% 14,85% 
 Mzdové náklady 11,20% 8,05% 9,30% 10,83% 11,01% 
 Náklady na soc. 
zabezpečení 3,96% 2,86% 3,24% 3,81% 3,84% 
Daně a poplatky 0,01% 0,04% 0,03% 0,01% 0,01% 
Ostatní provozní položky  -11,61% -7,24% -9,43% -5,84% -4,06% 
Výkony (tis. Kč)     176 747        162 871        189 679        174 045        181 038    
Podíl z tržeb 126% 80% 103% 108% 92% 
Roční tempo růstu   -8% 16% -8% 4% 
Výkonová spotřeba (tis. 
Kč)     153 367        132 620        161 120        132 665        131 575    
Podíl z tržeb 109,50% 65,41% 87,61% 82,69% 66,68% 
Roční tempo růstu   -13,53% 21,49% -17,66% -0,82% 
Průměrné tempo růstu  -3,76% 
Průměrná inflace  1,30% 
Osobní náklady (tis. Kč)       21 238          22 117          23 068          23 485          29 293    
Roční tempo růstu   4,14% 4,30% 1,81% 24,73% 
Průměrné tempo růstu  8,37% 
KPVH před odpisy       18 387          22 735          22 776          27 262          28 156    
Zisková marže zdola 13,13% 11,21% 12,38% 16,99% 14,27% 
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Oceňovaný podnik vykazuje během minulých let kolísání hodnoty ziskové marže. 

Nárůst tohoto ukazatele v roce 2013 zapříčil pokles hodnoty výkonové spotřeby a 

výkonů. V následujících letech již k velkým výkyvům nedocházelo. Výrazné navýšení 

tržeb ze 140 milionů Kč v roce 2012 na 203 milionů Kč v roce 2013 bylo způsobeno 

hlavně expedicí kompletního skladu výrobků do nových skladovacích prostor v mateřské 

společnosti Tieffe v Itálii během února 2013. V prognóze se uvažuje hodnota 9,55 %. 

Výrazný nárůst osobních nákladů v roce 2016 byl způsoben plošným zvyšováním mezd. 

Tabulka 25 Prognóza ziskové marže zdola (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Podíly z tržeb 2017 2018 2019 2020 2021 
Osobní náklady 14,85% 14,85% 14,85% 14,85% 14,85% 
  Mzdové náklady 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
  Náklady na soc. 
zabezpečení 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 
Daně a poplatky 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
Ostatní provozní položky  -7,64% -7,64% -7,64% -7,64% -7,64% 
Výkony (tis. Kč)     190 613        205 658        222 615        241 446        262 994    
Podíl z tržeb 92% 92% 92% 92% 92% 
Roční tempo růstu 5% 8% 8% 8% 9% 
Výkonová spotřeba (tis. 
Kč)     155 766        168 061        181 918        197 306        214 915    
Podíl z tržeb 74,97% 74,97% 74,97% 74,97% 74,97% 
Roční tempo růstu 18,39% 7,89% 8,25% 8,46% 8,92% 
Průměrné tempo růstu  8,38% 
Průměrná inflace  1,46% 
Osobní náklady (tis. Kč)       30 842           33 277           36 021           39 068           42 554     
Roční tempo růstu 5,29% 7,89% 8,25% 8,46% 8,92% 
Průměrné tempo růstu  8,38% 
KPVH před odpisy       19 838           21 404           23 168           25 128           27 371     
Zisková marže zdola 9,55% 9,55% 9,55% 9,55% 9,55% 

V následující tabulce je uvedena prognóza ziskové marže shora, která koresponduje 

s hodnotami prognózy ziskové marže zdola. 

Tabulka 26 Zisková marže shora (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Analýza ZM 
shora 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

KPVH před 
odpisy 

    18 387        22 735        22 776        27 262        28 156        19 838        21 404        23 168        25 128        27 371    

Průměrné 
tempo růstu 

11,24% 8,38% 

Zisková 
marže 

13,13% 11,21% 12,38% 16,99% 14,27% 9,55% 9,55% 9,55% 9,55% 9,55% 
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5.2 Pracovní kapitál 

Tabulka 27 Pracovní kapitál (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Doba obratu 
ve dnech 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zásoby 
celkem     173,6          58,1          92,1          91,8          38,7            80,1            80,1            80,1            80,1            80,1    

Pohledávky       12,3          40,2          29,6          28,3        116,0            34,4            34,4            34,4            34,4            34,4    

Kr. závazky 
celkem     172,4          68,4          76,9          81,5          97,5            93,7            93,7            93,7            93,7            93,7    
Provozně 
nutná 
likvidita     0,002        0,099        0,077        0,005        0,008          0,008          0,008          0,008          0,008          0,008    

Provozně 
nutné peníze       0,37          6,80          5,89          0,39          0,74        426,45        460,11        498,05        540,18        588,39    

Upravený prac. kap. (tis. Kč) 

Zásoby 66629 32285 46397 40362 20922 45607 49207 53264 57770 62926 

Pohledávky 4738 22348 14891 12433 62717 19581 21126 22868 24803 27016 

Provozně 
nutné peníze 141 3778 2968 173 401 426 460 498 540 588 

Ostatní aktiva  122 106 928 5736 168 168 168 168 168 168 

Kr. závazky 66153 37996 38752 35816 52698 53306 57514 62256 67522 73548 

Ostatní pasiva 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Upravený 
prac. kapitál 

5477 20516 26432 22888 31509 12476 13447 14542 15758 17149 

V předchozí tabulce jsou stanoveny hodnoty pracovního kapitálu. V úvodu analýzy 

jsou spočítány doby obratu ve vztahu k tržbám, poté prognóza provozně nutných peněz a 

následně předpověď pracovního kapitálu. Při výpočtu se zde vychází z minulosti. Doby 

obratu v budoucnu získáme geometrickým průměrem dat minulých. Dopočítané hodnoty 

jsou použity při výpočtu položek upraveného pracovního kapitálu, kdy se násobí denní 

tržby společně se získanými geometrickými průměry. Provozně nutné peníze 

převezmeme z předchozí kapitoly. Výsledkem výpočtu je tedy upravený pracovní kapitál 

v jednotlivých letech. Vysoké hodnoty zásob značí, že se jedná o výrobní podnik. V roce 

2016 si můžeme všimnout vysokých hodnot pohledávek a závazků. Je to způsobeno tím, 

že nebyli vypořádány transferové platby a dále trojzápočet pohledávek a závazků mezi 

oceňovaným podnikem, mateřskou společností a nejvýznamnějším dodavatelem oceli. 
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5.3 Dlouhodobý majetek a investice 

Stanovení plánovaných investic do dlouhodobého majetku je jednou z nejnáročnějších 

částí plánování generátorů hodnoty. Nejprve jsou uvedeny historické hodnoty 

dlouhodobého majetku, který se rozčleněn na majetek nehmotný, stavy a samostatné 

movité věci. Z těchto hodnot se stanoví investiční náročnost jednotlivých položek za 

minulost. Přírůstek tržeb činil 57 257 tis. Kč. 

Tabulka 28 Investiční náročnost majetku (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Nehmotný majetek 2012 2013 2014 2015 2016 
  Stav majetku ke konci roku      -            -            -            -            -       
  Odpisy        -            -            -            -       
  Investice netto        -            -            -            -       
  Investice brutto         -            -            -            -       

  Investiční náročnost 0,00% 

Stavby 2012 2013 2014 2015 2016 
  Stav majetku ke konci roku      -            -            92          88          84     
  Odpisy        -            -              4            4     
  Investice netto        -            92     -     4     -     4     
  Investice brutto        -            92          -            -       

  Investiční náročnost růstu tržeb 0,15% 

Samostatné movité věci 2012 2013 2014 2015 2016 
  Stav majetku ke konci roku 24 083 25 543 24 048 16 527 13 068 
  Odpisy   9 237 11 491 18 200 16 738 
  Zůstatková hodnota prod. zařízení   0 0 41  060 0 
  Investice netto   1 460 -1 494 -7 522 -3 459 
  Investice brutto   10 697 9 997 51 739 13 279 

  Investiční náročnost růstu tržeb   -19,24% 

Investiční náročnost minulých let spočítáme jako součet netto investic dělený 

přírůstkem tržeb v minulosti. Tento ukazatel by neměl vycházet v záporných číslech. 

V případě oceňovaného podniku vychází záporná hodnota investiční náročnosti 

v minulosti u samostatných movitých věcí. Proto tyto hodnoty investiční náročnosti 

týkající se nehmotného majetku a samostatných movitých věcí nebudou pro 

prognózování netto investic v budoucnu. Náhradní řešením bylo proto získat potřebné 

informace z jiného zdroje. Tím se stalo vedení společnosti, které poskytlo plán investic 

v potřebných oblastech. V případě samostatných movitých věcí se jedná o generální 

opravu třech nejvíce opotřebených poloautomatů Pittler v následujících 3 letech. Jedna 

generální oprava stroje u tuzemského dodavatele trvá zpravidla 9-12 měsíců. Stejný 
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postup byl zvolen i u nehmotného majetku, kde investiční činnost v minulých pěti letech 

byla nulová. V roce 2017 je naplánována koupě nového modulu do stávajícího 

informačního systému, která se bude týkat skladového hospodářství. Koeficient 

vypočtený u staveb byl ponechán pro další výpočty. Odhadovaný přírůstek tržeb za 

prognózované období je 78 892 tis. Kč. 

Tabulka 29 Prognóza investiční náročnosti majetku (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Nehmotný majetek 2017 2018 2019 2020 2021 

Původní  - odpisy           
             - zůstatková hodnota           
Nový     - investice netto 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 
             - investice brutto 17,2 21,5 26,9 33,6 42,0 
             - pořizovací hodnota k 31. 12. 17,2 38,7 65,6 99,2 141,2 
             - odpisy (1/4 z poř. hod. k 1.1.) 0,0 4,3 9,7 16,4 24,8 
Celkem  - odpisy 0,0 4,3 9,7 16,4 24,8 

             - zůstatková hodnota 17,2 34,4 51,6 68,8 86,0 

Stavby 2017 2018 2019 2020 2021 

Původní - odpisy 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 
             - zůstatková hodnota 79,37 74,99 70,62 66,25 61,88 
Nový      - investice netto 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 
             - investice brutto 27,4 28,4 29,3 30,3 31,3 
             - pořizovací hodnota k 31. 12. 27,4 55,8 85,1 115,4 146,7 
             - odpisy (1/30 z poř. hod. k 
1.1.) 0,0 0,9 1,9 2,8 3,8 
Celkem  - odpisy 4,4 5,3 6,2 7,2 8,2 

             - zůstatková hodnota 106,8 129,9 153,0 176,0 199,1 

Samostatné movité věci 2017 2018 2019 2020 2021 

Původní - odpisy 13068 0 0 0 0 
             - zůstatková hodnota 0 0 0 0 0 
Nový      - investice netto 3500 3500 3500     
             - investice brutto 16568 6261 7305 5022 5859 
             - pořizovací hodnota k 31. 12. 16568 22829 30134 35157 41016 
              - odpisy (1/6 z poř. hod. k 
1.1.) 0 2761 3805 5022 5859 
Celkem  - odpisy 13068 2761 3805 5022 5859 
             - zůstatková hodnota 16568 20068 23568 23568 23568 
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6 Finanční plán 

Finanční plán je nezbytnou součástí ocenění pomocí některé z výnosových metod. 

Plán byl sestaven za prognózované období 2017-2021 formou účetních výkazů. Sestaven 

byl tedy výkaz rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

Následující položky v tabulce byly vypočteny pomocí generátorů hodnoty, kterým 

byla věnována předchozí kapitola. Nákladové úroky jsou stanoveny na základě plánu 

splácení dlouhodobých úroků oceňovaného podniku. Pro cele prognózované období byla 

stanovena neměnná sazba daně. KPVH byl vypočítán jako Výkony-výkonová spotřeba-

osobní náklady-daně a poplatky-odpiy-ostatní provozní položky. Ostatní provozní 

položky mají tak vysokou hodnotu, protože sem spadá prodaný odpad, který vzniká při 

obrábění oceli, který velmi velký dopad na výsledek. 

Tabulka 30 Plánovaná výsledovka (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

VZZ (tis. Kč) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Výkony 181 038 190 613 205 658 222 615 241 446 262 994 
  Tržby za vlastní výrobky a 
služby 197 323 207 759 224 158 242 640 263 165 286 651 
Výkonová spotřeba 131 575 155 766 168 061 181 918 197 306 214 915 
Osobní náklady 29 293 30 842 33 277 36 021 39 068 42 554 
Daně a poplatky 18 29 32 34 37 40 
Odpisy  16 828 13 072 2 771 3 821 5 046 5 892 

Ostatní provozní položky -8 004 -15 863 -17 115 -18 526 -20 093 -21 886 

KPVH 11 329 6 765 18 633 19 347 20 082 21 478 

Nákladové úroky 436 287 279 272 265 257 
Výnosy z DFM 0 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 

VH z neprovozního majetku 0 0 0 0 0 0 

Celkový VH před daní 10 737 6 478 18 353 19 076 19 818 21 221 

Daň  2 957 1 231 3 487 3 624 3 765 4 032 

VH za účetní období po dani 7 780 5 248 14 866 15 451 16 052 17 189 
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Tabulka 31 Plánovaná aktiva (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

A K T I V A 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AKTIVA CELKEM 126 312 131 623 150 153 169 802 190 576 213 246 

Dlouhodobý majetek 42 104 45 645 49 185 52 725 52 766 52 806 

Dlouhodobý nehm. majetek 0 17 34 52 69 86 
Dlouhodobý hmotný majetek 42 104 45 628 49 151 52 674 52 697 52 720 
  Pozemky 0 0 0 0 0 0 
  Stavby 84 107 130 153 176 199 
  Samostatné movité věci  13 068 16 568 20 068 23 568 23 568 23 568 
  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 28 937 28 937 28 937 28 937 28 937 28 937 
  Nedokončený DHM 16 16 16 16 16 16 
  Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 84 040 85 811 100 800 116 909 137 642 160 273 
Zásoby 20 922 45 607 49 207 53 264 57 770 62 926 
Pohledávky 62 717 19 581 21 126 22 868 24 803 27 016 
Krátkodobý finanční majetek 401 20 623 30 466 40 776 55 070 70 331 
  a) Provozně potřebné 401 426 460 498 540 588 
  b) Provozně nepotřebné 0 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 168 168 168 168 168 168 

Výše uvedení hodnoty byly získány na základě analýzy generátorů hodnot. Pozemky 

jsou po celou dobu nulové, společnost v budoucnu žádné nákupy pozemků neplánuje. Do 

staveb byla investovaná malá část finančních prostředků, která se bude týkat nových 

sociálních zařízení v šatnách zaměstnanců. Investice do dlouhodobého majetku jsou 

pospány v předchozí kapitole. Oceňovaná společnost nedisponuje dlouhodobým 

finančním majetkem a předpokladem je, že tomu tak nebude ani v budoucnu. Velkým 

tempem roste krátkodobý majetek, což velmi ovlivňuje vysoká hodnota pohledávek 

v roce 2016. Časové rozlišení je ponecháno ve stejné výši. 
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Tabulka 32 Plánovaná pasiva (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

P A S I V A 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PASIVA CELKEM 126 312 131 623 150 152 169 801 190 575 213 246 

Vlastní kapitál 67 643 72 891 87 757 103 208 119 260 136 449 

Základní kapitál 500 500 500 500 500 500 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 635 635 635 635 635 635 
  Zákonný rezervní fond 635 635 635 635 635 635 
  Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0 
VH minulých let 58 729 66 508 71 756 86 622 102 073 118 125 

VH běžného úč. ob. 7 780 5 248 14 866 15 451 16 052 17 189 

Cizí zdroje 58 669 58 732 62 396 66 593 71 315 76 797 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 5 970 5 426 4 882 4 337 3 793 3 248 
Krátkodobé závazky 52 698 53 306 57 514 62 256 67 522 73 548 
Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 

Základní kapitál spolu se zákonným rezervním fondem zůstávají v prognózovaných 

letech na stejné úrovni. Oceňovaná podnik rezervy netvoří a stejně jako i časové 

rozdělení, zůstávají v prognóze nulové. Dlouhodobé a krátkodobé závazky byly převzaty 

z prognózovaných generátorů hodnoty. Krátkodobé jsou tvořeny především závazky 

z obchodních vztahů a dlouhodobé závazky reprezentuje bankovní úvěr, který je postupně 

splácen částkou 544 tis. korun ročně. 

6.1 Finanční analýza plánu 

V následující části bude finanční plán zhodnocen pomocí vybraných ukazatelů 

finanční analýzy. Ukazatele likvidity mají rostoucí tendenci po celou dobu 

prognózovaného období, běžná likvidita dosahuje ve všech letech doporučených hodnot. 

Koeficient samofinancování má taktéž rostoucí trend. To značí, že podnik bude využívat 

stále více vlastního kapitálu k financování svých podnikatelských aktivit. Je to především 

v důsledku kumulovaného výsledku hospodaření minulých let. 

Ukazatele rentability zaznamenají v druhém roce prognózy vysoký nárůst, ale mají 

klesající charakter od roku 2019, je to způsobeno nízkými odpisy z důvodu malých 

investic do majetku v předešlých, které způsobují klesající trend. Ukazatele aktivity 

vykazují stejně jako v minulosti stabilní hodnoty. 
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Tabulka 33 Finanční analýza finančního plánu (vlastní zpracování) 

Likvidita 2017 2018 2019 2020 2021 

Okamžitá likvidita 0,39 0,53 0,65 0,82 0,96 
Pohotová likvidita 0,75 0,90 1,02 1,18 1,32 
Běžná likvidita 1,61 1,75 1,88 2,04 2,18 

Zadluženost a fin. stabilita 2017 2018 2019 2020 2021 

Koeficient samofinancování 0,55 0,58 0,61 0,63 0,64 

Úrokové krytí z EBIT 23,58 66,68 71,14 75,92 83,56 

Rentabilita účetní 2017 2018 2019 2020 2021 

Rentabilita CK z EBIT 5,14% 12,41% 11,39% 10,54% 10,07% 
Rentabilita VK z EAT 7,20% 16,94% 14,97% 13,46% 12,60% 
Rentabilita tržeb z EAT 2,53% 6,63% 6,37% 6,10% 6,00% 

Rentabilita tržeb z provozního 
zisku 

3,26% 8,31% 7,97% 7,63% 7,49% 

Rentabilita hlavního 
provozu 

2017 2018 2019 2020 2021 

Rentabilita tržeb z KPVH 3,26% 8,31% 7,97% 7,63% 7,49% 

Aktivita (dny) 2017 2018 2019 2020 2021 

Doba obratu zásob  80,1 80,1 80,1 80,1 80,1 
Doba obratu pohledávek 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 
Doba obratu obch. závazků 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 

Z uvedených hodnot ve finančním plánu můžeme konstatovat, že podnik bude mít 

dostatek finančních prostředků, aby pokryl investiční výdaje v příštích letech, které 

plánuje. Jak již bylo uvedeno klesající hodnota odpisů historických narušuje průběh 

trendů jednotlivých položek v prognóze mezi prvním a druhým rokem. 

7 Náklady kapitálu 

Průměrné vážené náklady kapitálu WACC se skládají z nákladů na vlastní a cizí 

kapitál. Je nutné stanovit váhy obou složek. Vlastní kapitál je uveden ve smyslu své tržní 

hodnoty. Při použití metody oceňování pomocí diskontovaných peněžních toků je nutné 

stanovení diskontní míry na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu WACC. 

7.1 Náklady na cizí kapitál 

Váženým průměrem z efektivních úrokových sazeb cizího kapitálu je získána hodnota 

nákladů cizího kapitálu. V úvahu se bere pouze úročený cizí kapitál, který podnik 

využívá. Společnost EFETI čerpala ke konci roku 2016 celkem tři úvěry. Jednalo se o 
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dlouhodobý a krátkodobý úvěr na zásoby a revolvingový krátkodobý úvěr. Zůstatek 

dlouhodobých úvěrů k 31.12.2016 je 5 970 tis. Kč. Zůstatek krátkodobých úvěrů ke 

stejnému datu je 15 515 tis. Kč. Vážený průměr efektivních úrokových sazeb byl 

stanoven na úrovni 1, 69 %. 

Náklady na vlastní kapitál 

Náklady vlastního kapitálu jsou stanoveny metodou CAPM. K výpočtu touho metodou 

je třeba disponovat následujícími informacemi. Je nutné znát hodnoty bezrizikové 

úrokové míry, rizikové prémie trhu, rizikové přirážky a výši koeficientu beta pro 

nezadlužený podnik z daného odvětví. 

Bezriziková úroková míra 

Pro zjištění hodnoty bezrizikové úrokové míry, byla vybrána výnosnost 10-ti letých 

vládních dluhopisů USA ke dni ocenění tedy 31.12.2016. Hodnota bezrizikové úrokové 

míry byla stanovena na úrovni 2,45 %. (21) 

Riziková prémie trhu 

Hodnota rizikové prémie trhu je stanovena na základě rizikové prémie kapitálového 

trhu USA, která je poté upravena na riziko selhání České republiky. Riziko selhání ČR je 

nutné upravit o odhad poměru rizikové prémie u akcií a dluhopisů a dále o rozdíl mezi 

průměrem predikované inflace za sledované období mezi Českou republikou a USA (2,3-

2,4). Riziková prémie kap. trhu USA byla převzána z webových stránek prof. 

Damodarana a riziko selhání ČR jako rozdíl mezi výnosností dluhopisů s ratingem ČR a 

výnosností dluhopisů s ratingem AAA. Odhad poměru rizikové prémie u akcií a 

dluhopisů je podle prof. Damodarana 1,5. Riziková prémie země je stanovena na hodnotu 

1,5 %. Výsledná prémie upravená o inflaci je 1,4 %. (22),(23) 

Koeficient Beta 

Základním kamenem pro výpočet koeficientu beta je získání hodnoty koeficientu bety 

nezadlužené odvětví „steel“ z webových stránek prof .Damodarana. Koeficient je k datu 

ocenění 0,89. Jelikož oceňovaný podnik čerpá úvěry, je nutné tuto hodnotu upravit na 
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hodnotu beta pro zadlužené podniky. Odhadem byla stanovena riziková přirážka za menší 

likviditu vlastnických podílů v hodnotě 2% kvůli menší převoditelnosti aktiv podniku 

proti aktivům s vyšším stupněm likvidity.(24) 

Vzorec pro výpočet vypadá následovně: (1, s. 225) 

 E(ri) - rf = βi [ E(rm) - rf ] 

Tabulka 34 Náklady vlastního kapitálu (Zdroj: 21, 22 , 23, 24, vlastní zpracováni) 

Náklady vlastního kapitálu   

rf (aktuální výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA) 2,45% 

Beta nezadlužené pro  " Steel" (Evropa) 0,89 
Riziková prémie kap. trhu USA (geom. průměr 1928-2013) 4,51% 
Rating České republiky A1 
Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů A1 oproti AAA) 1,00% 
Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,50 
Riziková prémie země 1,50% 
Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci 1,40% 
 (USA aktuálně = 2,4 %, ČR aktuálně = 2,3 %)   
Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů - odhad 2% 
Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku 11,27% 
Daňová sazba 19% 

Beta zadlužené 0,97 

Náklady vlastního kapitálu 10,20% 

V dalším kroku je možné stanovit průměrné vážené náklady kapitálu, které můžeme 

vidět v následující tabulce. Vlastní kapitál v hodnotě 190 599 tis. kč, cizí kapitál 21 485 

tis. kč. 

Tabulka 35 WACC podniku EFETI (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

WACC Váha Náklad Součin 
Vlastní kapitál 89,87% 10,20% 9,17% 
Cizí kapitál po dani  10,13% 1,37% 0,14% 
Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) 9,31% 
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8 Výsledné ocenění podniku EFETI 

Výsledné ocenění podniku bude pomocí metody diskontovaného peněžního toku a 

metodou ekonomické přidané hodnoty. Při správném použití jmenovaných metod by se 

měl výsledek obou metod shodovat. 

8.1 Metoda DCF 

Finální fází této práce je samotné ocenění podniku. Metoda diskontovaných peněžních 

toků je použita ve variantě entity a dvoufázové metodě. První fáze obnáší stanovení 

současné hodnoty cashflow firmy za prognózované období. Druhou fází navazuje na fázi 

první a pokračuje do nekonečna. Pokračující hodnota je stanovena za předpokladu „going 

concern“. Výpočet současné hodnoty cashflow znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka 36 DCF první fáze (Zdroj 10: vlastní zpracování) 

Volné cash flow pro 1. fázi 2017 2018 2019 2020 2021 

Korigovaný provozní výsledek 
hospodaření       6 765         18 633         19 347         20 082         21 478     

Upravená daň       1 285           3 540           3 676           3 816           4 081     

Korigovaný provozní VH po dani       5 480         15 092         15 671         16 266         17 397     

Odpisy     13 072           2 771           3 821           5 046           5 892     

Investice do provozně nutného 
dlouhodobého majetku -   16 613     -    6 311     -    7 361     -    5 086     -    5 933     

Investice do provozně nutného 
prac. kapitálu     19 034     -       972     -    1 095     -    1 216     -    1 391     

FCFF (free cash flow to firm)     20 973         10 581         11 036         15 010         15 966     

Odúročitel pro diskontní míru 
(WACC): 9,31% 0,9149 0,8370 0,7657 0,7005 0,6409 

Diskontované FCFF 19 187 8 856 8 451 10 515 10 232 

Současná hodnota první fáze je vyjádřena sumou diskontovaných volných peněžních 

toků a činí 57 242 tis. kč. 

Diskontované FCFF v druhém roce prognózy prudce klesá. Důvodem jsou klesající 

odpisy, které upravují hodnotu korigovaného provozního výsledku hospodaření. 

Na základě získaných hodnot první fáze, je možné pokračovat ke stanovení hodnoty 

fáze dvě. K výpočtu hodnoty podniku druhé fáze byl použit Gordonův a parametrický 

vzorec. Před samotným výpočtem je třeba znát tempo růstu tržeb v budoucnu, průměrné 
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vážené náklady kapitálu WACC a FCFF v roce který následuje po posledním roku 

prognózovaného období. Podle literatury je možné pro tento výpočet použít pouze takové 

tempo růstu tržeb, které nepřesahuje dlouhodobě udržitelný růst HDP, není možné 

hodnotu růstu tržeb podniku (7,8 %) použít. Z tohoto důvodu byl použit právě růst HDP, 

který činil za roky 2006–2016 2,69 %. Volné CF u Gordonova vzorce je poté získáno 

pomocí vztahu FCF za rok 2021 / (diskontní míra – tempo růstu). Diskontní míra je 

v tomto případě WACC. Parametrický vzorec vypočítáme jako KPVH po zdanění za rok 

2021 * (1- tempo růstu / rentabilita investic netto) / (diskontní míra – tempo růstu). 

Diskontní míru zde opět zastupuje WACC. 

Tabulka 37 DCF Výpočet pokračují hodnoty podniku (Zdroj: 10, vlastní zpracování) 

Pokračující hodnota (tis. Kč) 
Tempo růstu 2,69% 
Míra investic netto do DM a PK 10,53% 
Rentabilita investic netto 25,54% 
FCFF 2021 15 984 
Parametrický vzorec 241 604 
Gordonův vzorec 241 604 

Po stanovení hodnoty druhé fáze je již možné stanovit celkovou hodnotu podniku 

metodou DCF. Výsledná hodnota podniku odpovídá součtu hodnot vlastního kapitálu 

první a druhé fáze ocenění, hodnoty neprovozního majetku. Následně se musí odečíst 

úročená cizí kapitál k datu ocenění. 

Tabulka 38 Ocenění podniku metodou DCF (Zdroj 10: vlastní zpracování) 

Výnosové ocenění k 31. 12. 2016 

Současná hodnota 1. fáze           57 242     
Současná hodnota 2. fáze          154 843     
Provozní hodnota brutto          212 084     
Úročený cizí kapitál k datu ocenění           21 485     
Provozní hodnota netto          190 599     
Neprovozní majetek k datu ocenění                  -       
Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF (tis. Kč)          190 599     

Tabulka 3 Ocenění podniku metodou DCF (vlastní zpracování) 

Výsledná hodnota podniku EFETI, spol. s.r.o. stanovena dvoufázovou metodou DCF 

činí 190 599 tis. kč. 
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8.2 Metoda EVA 

Další metodou zjištění hodnoty podniku je ekonomická přidaná hodnota, která závisí 

na tvorbě ekonomického zisku. Výpočet metou ekonomické přidané hodnoty probíhá 

stejně jako u metody předešlé ve dvou fázích. Úkolem první fáze je určit sumu 

diskontovaných hodnot EVA za prognózované období. 

Tabulka 39 EVA - první fáze (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
NOPAT        9 176           5 480         15 092         15 671         16 266         17 397         17 865    
NOA (ke konci 
období) 

     73 614         58 121         62 632         67 268         68 524         69 955         71 837    

WACC x NOA x        6 850           5 408           5 828           6 260           6 377           6 510    

EVA 
  -      1 

370     
       9 684           9 843         10 007         11 021         11 356    

Odúročitel pro disk. 
míru (WACC) 

  0,91487 0,83698 0,76572 0,70054 0,64090 
 

EVA diskontovaná 
  -      1 

254     
       8 105           7 537           7 010           7 063      

Vzorec pro výpočet: EVA = NOPAT – NOAt-1 * WACC 

Hodnoty NOPAT a NOA, jako KPVH po dani a provozně nutný investovaný kapitál, 

jsou převzaty z výpočtu hodnoty podniku metodou DCF a nebudou zde znovu 

odvozovány. Výpočet pro první fázi znázorňuje předchozí tabulka. 

EVA diskontovaná za první fázi je 28 462 tis. kč 

Pro výpočet pokračující hodnoty je třeba znát hodnoty ukazatele EVA po skončení 

první fáze, tedy v prvním roce druhé fáze. Výpočet bude probíhat podle následujícího 

vzorce: 

EVA2022 = NOPAT2021 – NOA2020 * WACC 

Je důležité pokračující hodnotu také diskontovat na hodnotu současnou. 
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Tabulka 40 EVA - Výpočet pokračují hodnoty podniku (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Pokračující hodnota (tis. Kč) 
Tempo růstu 2,69% 
Míra investic netto 10,53% 
   
Pokračující hodnota 171648 

Závěrečným krokem je opět součet obou fází. Tímto součtem dostaneme tržní 

přidanou hodnotu MVA, která společně s hodnotou NOA představuje vypočtenou 

hodnotu vlastního kapitálu. 

Tabulka 41 Ocenění podniku metodou EVA (Zdroj:10, vlastní zpracování) 

Výnosové ocenění k 3. 12. 2016 

Současná hodnota 1. fáze           28 462    

Současná hodnota 2. fáze          110 009    

MVA          138 471    

NOA k datu ocenění           73 614    
Provozní hodnota brutto          212 084    
Úročený cizí kapitál k datu ocenění           21 485    
Provozní hodnota netto          190 599    

Neprovozní majetek k datu ocenění                  -      

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle EVA          190 599    

Výsledná hodnota podniku EFETI, spol s.r.o. stanovená metodou EVA činí 190 599 

tis. kč. Výsledná hodnota odpovídá stejnému výsledku metody DCF. Z výše uvedené 

tabulky lze zjistit několik důležitých údajů. Provozní hodnota brutto je již ke dni ocenění 

vytvořena ve výši 73 614 tis. kč, 138 471 tis. kč je hodnota, která bude vytvořena 

v budoucnu. 

 

  
  



91 

 

ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti EFETI, 

spol. s.r.o. Společnost byla oceněna k datu 31.12.2016 a k tomu účelu byla využita 

výnosová metoda diskontovaných peněžních toků DCF ve variantě entity a metoda 

ekonomické přidané hodnoty EVA. Vedení společnosti se zpracováním práce souhlasilo, 

v práci se neobjevily citlivé informace, které by mohly firmu poškodit. 

Zpracování práce předcházel sběr informací o společnosti, které byly využity jako 

teoretická východiska pro stanovení hodnoty podniku. Diplomová práce postupně 

obsahovala jednotlivé kroky vedoucí k finálnímu ocenění společnosti. Po krátkém 

představení společnosti následovala strategická analýza daného odvětví a podniku. 

Dalšími kroky bylo zpracování finanční analýzy, analýzy a prognózy generátorů hodnoty, 

které posloužily jako předloha pro vytvoření finančního plánu pro následujících pět let a 

v závěru byla stanovena objektivizovaná hodnota podniku výnosovými metodami 

zmíněnými v úvodu. 

Ze strategické analýzy vyplynulo, že se podnik nachází na velmi konkurenčním trhu 

obrábění kovů, který je však rozdroben podle druhu výrobků, která jsou danými subjekty 

na trhu nabízena. Ke srovnání byli vybráni dva konkurenci, kteří mají velmi podobná 

výrobková portfolia. Jednalo se o společnosti Gates Hydraulics s.r.o. a AVHB Hydraulika 

s.r.o. První jmenovaný podnik, je co to počtu zaměstnanců a tržeb mnohem větší než 

oceňovaný podnik. Druhý jmenovaný podnik je v opačné pozici vůči společnosti EFETI. 

Podstatným aspektem na trhu kovovýroby je dostupnost a jeho cena, která má podle 

předpokladů v následujícím roce růst. V tomto ohledu je výhodou oceňovaného podniku, 

že patří do většího uskupení výrobních podniků, což má za následek výhodnější 

vyjednávací pozici. Vnitřním potenciálem společnosti EFETI, je zejména kvalita 

výrobků, která se odráží v počtu reklamací. V závěru strategické analýzy byla zpracována 

a popsána prognóza trhu a podniku. Výsledky potvrzují produkční možnosti a plány 

společnosti. 

Finanční analýza potvrdila finanční zdraví podniku. Ve většině analyzovaných ukazatelů 

firma vykazuje pozitivní trend a disponuje vyváženou kapitálovou strukturou. 
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Zpracováním finanční analýzy byl potvrzen předpoklad „going concern“. Následně byl 

sestaven finanční plán. 

Finanční plán vycházel z výsledků analýzy a prognózy generátorů hodnoty. Jednotlivé 

položky byly stanoveny formou podílu na tržbách s výjimkou pracovního kapitálu, kde 

byla využita metoda obratu. Plán investic koresponduje s plány vedení podniku, které v 

tomto ohledu poskytlo potřebné informace. Hodnoty v prvním roce prognózy výkazu 

zisku a ztráty byly ovlivněny malou výší odpisů dlouhodobého majetku a vybočují 

z trendu v ostatních letech. V závěru finančního plánu byla zpracována jeho finanční 

analýza, která poskytuje informace o reálnosti plánovaných investic. 

Před samotnými výpočty výnosových metod byly stanoveny průměrné vážené náklady 

na kapitál pomocí metody CAPM, která byla přizpůsobena podle metodiky prof. 

Damodarana. 

Výsledná hodnota ocenění společnosti EFETI, spol s.r.o. je k datu 31.12.2016 190 599 

tis. Kč. Pomocí obou oceňovacích metod bylo dosaženo stejného výsledku. Výpočtem 

metodou EVA se nám dostalo informací týkajících se hodnoty podniku již vytvořené 

k datu ocenění a hodnoty podniku která bude vytvořena v budoucnu. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1 Aktiva společnosti za 2012-2016, Zdroj: (10) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
AKTIVA CELKEM      116 758        101 806        105 702        108 165     126 312    
Dlouhodobý majetek       45 128          43 290          40 517          49 461       42 104    
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
Software 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 0 0 0 
Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek       45 128          43 290          40 517          49 461       42 104    
Pozemky a stavby 0 0              92                 88              84    
Pozemky 0 0 0 0 0 
Stavby 0 0              92                 88              84    
Hmotné movité věci a jejich 
soubory 

      24 083          25 543          24 048          16 527       13 068    

Oceňovací rozdíl k nab.majetku 0 0 0 0 0 

Ostatní DHM       19 988          17 747          15 759          31 717       28 937    

Jiný dlouhodobý hmotný majetek       19 988          17 747          15 759          31 717       28 937    
Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 0 
Nedokončený DHM         1 057    0            617            1 129              16    
Oběžná aktiva       71 508          58 410          64 256          52 968       84 040    
Zásoby       66 629          32 285          46 397          40 362       20 922    
Materiál       20 192          25 734          33 912          13 487       10 316    
Nedokončená výroba a 
polotovary 

        9 101            3 879            4 231            7 608         5 917    

Výrobky a zboží       37 336            2 672            8 255          19 266         4 689    
Výrobky       37 336            2 672            8 255          19 266         4 689    
Pohledávky         4 738          22 348          14 891          12 433       62 717    
Krátkodobé pohledávky         4 738          22 348          14 891          12 433       62 717    
Pohledávky z obchodních vztahů         3 311          20 734          12 338          10 669       60 301    
Pohledávky ostatní         1 427            1 613            2 553            1 764         2 415    
Dohadné účty aktivní 0 0            530    0 0 
Jiné pohledávky 0 0 0              47    0 
Peněžní prostředky            141            3 778            2 968             173            401    
Peněžní prostředky v pokladně                7                 24                 87               110              90    
Peněžní prostředky na účtech            134            3 753            2 881                 63            312    
Časové rozlišení aktiv            122               106               928            5 736            168    
Náklady příštích období              88               106               928               330            168    
Příjmy příštích období              34    0 0         5 406    0 
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PŘÍLOHA 2 Pasiva společnosti za 2012-2016, Zdroj: (10) 

 

  

  2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 
PASIVA CELKEM     116 757        101 806        105 702        108 165     126 312    
Vlastní kapitál       34 611          44 170          52 673          59 864       67 643    
Základní kapitál            500               500               500               500            500    
Základní kapitál            500               500               500               500            500    
Fondy ze zisku            635               635               635               635            635    
Ostatní rezervní fondy            635               635               635               635            635    
VH minulých let (+/-)       24 859          33 476          43 035          51 537       58 729    
Nerozdělený zisk minulých let       24 859          33 476          43 035          51 537       58 729    
VH běžného účetního období         8 617            9 559           8 502            7 191         7 780    
CIZÍ ZDROJE       82 146          57 631          53 029          48 302       58 669    
Závazky       82 146          57 631          53 029          48 302       58 669    
Dlouhodobé závazky       15 993          19 635          14 277          12 485         5 970    
Závazky k úvěrovým institucím       15 993          19 635          14 277          12 485         5 970    
Krátkodobé závazky       66 153          37 996          38 752          35 816       52 698    
Závazky k úvěrovým institucím       15 993    0 0       15 515       15 515    
Závazky z obchodních vztahů       58 432          35 811          36 226          18 180       32 091    
Závazky-ovládaná nebo 
ovládající osoba 

        5 145    0 0 0 0 

Závazky ostatní         2 576            2 185            2 527            2 121         5 092    
Závazky k zaměstnancům            925               970            1 120            1 056         1 360    
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

           528               552               636               620            818    

Stát-daňové závazky a dotace         1 123               663               730               442            750    
Dohadné účty pasivní 0 0              40                   4         2 165    
Časové rozlišení pasiv 0                5    0 0 0 
Výdaje příštích období 0                5    0 0 0 
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PŘÍLOHA 3 Výkaz zisku a ztráty společnosti za 2012-2016, Zdroj: (10) 

VZZ 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 

Výkony   176 890  162 766  189 858  174 832  181 038 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  140 066  202 747  183 899  160 444  197 323 

Změna stavu zásob vlastní činnosti  36 824 -  39 981  5 959  14 389  16 285 

Aktivace 0 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba  153 367  132 620  161 120  132 665  131 575 

Spotřeba materiálu a energie  131 020  111 222  136 381  111 458  107 990 

Služby  22 347  21 397  24 738  21 207  23 585 

Přidaná hodnota  23 523  30 146  28 738  42 168  65 748 

Osobní náklady  21 238  22 117  23 068  23 485  29 293 

Mzdové náklady  15 692  16 318  17 109  17 374  21 722 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  5 272  5 503  5 694  5 845  7 320 

Sociální náklady   274   295   265   266   251 

Daně a poplatky   10   75   61   11   18 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

 8 004  9 237  11 491  18 270  16 828 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu   298   517   711   155   157 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   144   38   275   41 0 

Tržby z prodeje materiálu   154   479   436   114   157 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 

  155   335   341   860   175 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0   41 0 

Prodaný materiál 155 335 341 819 175 

Ostatní provozní výnosy  16 486  15 010  18 020  10 451  8 601 

Ostatní provozní náklady   374   517  1 045   369   579 

Provozní výsledek hospodaření  10 526  13 392  11 464  9 778  11 345 

Výnosové úroky   1   0   0 0 0 

Nákladové úroky   451   342   349   258   436 

Ostatní finanční výnosy  2 594  2 997  1 045  1 122   178 

Ostatní finanční náklady  2 417  4 513  1 257   974   351 

Finanční výsledek hospodáření -   273 -  1 858 -   561 -   109 -   609 

Daň z příjmu za běžnou činnost  1 637  1 975  2 400  2 478  2 957 

 - splatná  1 637  1 975  2 400  2 478  2 957 

 - odložená 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  8 616  9 559  8 502  7 191  24 047 

Výsledek hospodaření za účetní období  8 616  9 559  8 502  7 191 7779 

Výsledek hospodaření  před zdaněním  10 253  11 534  10 902  9 669  10 736 
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PŘÍLOHA 4 Výkaz cash flow společnosti za 2012-2016, Zdroj: (10) 

 

 

CASH FLOW 2012 2013 2014 2015 2016 
Stav peněžních prostředků na začátku období 4757 142 3778 2968 173 
Účetní hospodářský výsledek za běžnou činnost 6980 7584 6102 4713 4823 
Úpravy o nepeněžní operace 8316 9631 10311 14308 25066 
Odpisy stálých aktiv 8004 9237 11491 18274 16828 
Změna zůstatků časového rozlišení a doh. 
položek -53 21 -1317 -4314 7730 
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -88 29 -214 88 70 
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv  -144 -38 -275 0 0 
Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových 
účastí 56 67 61 88 70 
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 453 344 351 260 438 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1 15296 17215 16413 19021 29889 
Změna potřeby pracovního kapitálu 17467 -29323 2270 6711 -66776 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 48299 -38166 13625 1106 -103362 
Změna stavu krátkodobých závazků z prov. 
činnosti 18794 -25263 3116 -422 17680 
Změna stavu zásob -49626 34106 -14471 6027 18906 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 2 32763 -12108 18683 25732 -36887 
Vyúčtované nákladové úroky -451 -342 -349 -258 -436 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -202 -480 42 -291 227 
Změna stavu závazků z daně z příjmů (341) -1839 -3375 -2358 -2769 -2732 
Změna stavu pohledávek z daně z příjmů (341) 1637 2895 2400 2478 2959 
Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními 
případy 0 0 0 0 -16268 
Výnosy a náklady spojené s mim. účetními 
případy 0 0 0 0 -16268 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 32111 -12930 18376 25183 -53364 
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -17134 -16636 -20209 -45566 -26299 
Nabytí hmotného investičního majetku -9130 -7399 -8718 -27296 -9471 
Nabytí nehmotného investičního majetku -8004 -9237 -11491 -18270 -16828 
Čistý peněžní tok z investiční činnosti -17134 -16636 -20209 -45566 -26299 
Změna stavu střednědobých a dlouhodobých 
úvěrů 4543 -3642 5358 1792 6515 
Nárok na dividendy nebo podíly na zisku 24859 33476 43035 51537 58729 
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční 
činnosti 29402 29834 48393 53329 65244 
Rozdíl 48994 -3368 47370 35741 -14647 
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních 
prostředků 44379 268 46560 32946 -14419 
Stav peněžních prostředků na konci období 142 3778 2968 173 401 


