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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Unipetrol a.s. a to za použití 

výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT 

analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací metody. Závěrem je výrok o 

hodnotě společnosti k 31. 12. 2016.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Tržní hodnota společnosti, finanční plán, diskontované cash flow, finanční analýza, 

strategická analýza, SWOT analýza, průměrné vážené náklady kapitálu. 

 

ABSTRACT 

This thesis assesses market value of company Unipetrol a.s. by using income-based 

valuation method. The first part of this thesis includes strategic, financial and SWOT 

analysis. Afterwards particular valuation methods are applied. In conclusion statement of 

company value as of 31. 12. 2016 is reported. 

KEYWORDS 

Market value of company, Financial plan, Discounted cash flow, Financial analysis, 

Strategic analysis, SWOT analysis, Weighted avarage cost of capital     
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ÚVOD 

„Valuation is simple, we choose to make it complex“ - Aswath Damodaran 

Každé reálné, či finanční aktivum má svoji hodnotu. Pokud chce investor do těchto aktiv 

investovat, měl by rozumět co hodnota je a co tuto hodnotu tvoří. Ocenit lze každé 

aktivum, bez ohledu na velikost, trh, či skutečnost, že je aktivum obchodované, nebo ne. 

Ocenit některá aktiva je však výrazně náročnější, než ocenit jiná a oceňovací metody se 

tak liší u různých druhů aktiv. Pro volbu vhodné metody stačí zapojit selský rozum, pro 

venture capital nelze použít metodu DCF, jako například u společností jako Unipetrol.  

Dle prof. Damodarana jsou jednotlivá ocenění nejčastěji negativně ovlivněny předsudky, 

nejistotou a přílišným lpěním na komplexitě problému. Je tedy třeba aby se osoba 

zodpovědná za ocenění snažila tyto vlivy eliminovat, za účelem co nejpřesnějších 

modelů.   

Schopnost podniku tvořit hodnotu je základní a klíčovou vlastností společnosti a úkolem 

managementu je tuto hodnotu maximalizovat. Mnohdy však společnosti vznikají 

agenturní náklady spojené s krátkozrakostí managementu, který se soustřeďuje na 

krátkodobé účetní výsledky společnosti. Trh se však na rozdíl od stakeholders nedá 

oklamat kreativním účetnictvím a sleduje schopnost podniku tvořit hodnotu z provozní 

činnosti. 

Tématem této diplomové práce je ocenění obchodního závodu Unipetrol a.s. výnosovou 

metodou k datu 31. 12. 2016. Společnost je obchodovaná na pražské burze cenných 

papírů a k datu ocenění je hodnota její akcie 183,76 Kč za akcii. Základem pro ocenění 

budou veřejně dostupné informace o tomto obchodním závodu a trzích, na kterých 

operuje. 

Společnost je jediným zpracovatelem ropy v České republice, významným výrobcem 

plastů a vlastníkem největší sítě čerpacích stanic na českém území Benzina. Společnost 

operuje především v oblasti střední a východní Evropy. Od roku 2005 je Unipetrol 

součástí významné polské skupiny PKN Orlen. 
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CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

 

Cílem této práce je stanovení hodnoty podniku Unipetrol a.s. k datu 31. 12. 2016 

výnosovou metodou. 

· Představení teoretických východisek ohodnocení podniku 

 

· Sestavení strategické analýzy výnosového potenciálu společnosti 

o Zhodnocení příležitostí a hrozeb externího prostředí 

o Zvážení vnitřního potenciálu společnosti 

o Souhrnné vyhodnocení v podobě SWOT analýzy 

 

· Sestavení finanční analýzy 

o Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů společnosti 

o Analýza poměrových ukazatelů 

o Porovnání ukazatelů s konkurenčními společnostmi 

o Vyhodnocení finanční analýzy 

 

· Sestavení finančního plánu společnosti 

o Na základě prognózy generátorů hodnoty 

o Metodou procentního podílu na tržbách 

 

· Výpočet průměrných vážených nákladů na vlastní kapitál 

o Stanovení diskontní míry pomocí metody CAPM 
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· Aplikace výnosových metod ocenění 

o Metoda diskontovaných peněžních toků ve variantě „entity“ 

V práci budou využity základní metody vědecké práce1 

· analyticko-syntetická metoda – rozkládá celek na jednotlivé části, zkoumá 

vzájemné vztahy a vzájemné působení podstatných objektů, 

· historická metoda – zkoumá vývoj jevu, vysvětluje mezistupně, naznačuje 

vývojové trendy, 

· logicko-systematická metoda – zkoumá výchozí situaci, znázorňuje základní 

prvky a jevy, připojuje nová fakta, jiná mínění, znázornění. 

 

 

 

                                                 

1 Geršlová, J. 2009. str. 27 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

OHODNOCENÍ PODNIKU 

V této kapitole jsou uvedeny teoretické poznatky, které jsou nezbytné pro pochopení 

výsledků dosažených v části praktické. 

1.1 Pojetí podniku 

Pojem podnik dříve definoval obchodní zákoník, konkrétně §5 odst. 1. Od počátku roku 

2014 byl ovšem tento zákoník nahrazen občanským zákoníkem. V novém občanském 

zákoníku (č.89/2012 Sb. v platném znění, § 502), který je platný od 1. 1. 2014, j je 

„podnik“ nahrazen pojmem „obchodní závod“, nebo také jen „závod“. V práci ovšem 

dále budu operovat s pojmem podnik.  

„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.“2 

Dle prof. Maříka je vhodné citaci ze zákoníku doplnit dvěma důležitýma poznámkami: 

1. Aby závod fungoval, je nezbytné využívat závazky, a proto je pro ocenění 

podniku nezbytné brát v potaz i rozsah závazků podniku. 

2. Pojem „soubor“ může být poněkud zavádějící, neboť může budit dojem, že se 

jedná pouze o soubor majetkový položek. Závod je ovšem souborem různých 

majetkových položek, což by měla reflektovat i valuace. 

                                                 

2 Nový občanský zákoník. (2012). Zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění, § 502. 
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 „Tedy soubor majetkových hodnot zvaný podnik je podnikem jen tehdy, když plní svůj 

základní účel – dosahovat zisku. Také z toho lze vyvozovat prioritu výnosových metod při 

ocenění podniku.“3 

1.2 Hodnota podniku 

„V praxi se často setkáváme s požadavkem, aby oceňovatel určil „objektivní“ hodnotu 

podniku. Je třeba proto již na začátku zdůraznit, že něco jako objektivní hodnota podniku 

neexistuje. “4 

Lze tedy říci, že podnik má mnoho různých vlastností, o kterých se dá tvrdit, že jsou 

objektivní, ale hodnota mezi ně nepatří. Je nutné definovat hodnotu podniku 

v ekonomickém smyslu, například jako vztah mezi určitým subjektem a objektem, 

v případě, že se subjekt i objekt chovají racionálně. Ekonomické pojetí hodnoty, je 

založeno na dvou základních skutečnostech: 

1. Lidské potřeby nemají hranice 

2. Zdroje k uspokojení lidských potřeb jsou omezeny 

Ekonomické pojetí hodnoty má tedy dvě stránky: 

1. Schopnost statku uspokojovat lidské potřeby, tvoří užitou hodnotu statku, přičemž 

různí vlastníci mají různou užitou hodnotu. 

2. Jestliže má statek užitou hodnotu a zároveň omezené množství, které je k 

dispozici, může být předmětem směny a má tedy směnnou hodnotu. 

 

Hodnota podniku se odvíjí především od budoucího užitku, který podnik vlastníkovi 

v budoucích obdobích vygeneruje. Užitek se dá dělit na finanční a nefinanční. Nefinanční 

užitek nelze vyjádřit v peněžních jednotkách a je těžce kvantifikovatelný, jako například 

                                                 

3 MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku - 2.upravné a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007 – str. 15 

- 16   

4 MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku - 2.upravné a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007 – str. 20   
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společenské postavení. Z tohoto důvodu se při valuaci bere v úvahu pouze užitek finanční, 

jež představují výnosy, respektive příjmy, které stakeholderům plynou z provozní 

činnosti společnosti. Hodnota podniku tak založena na diskontovaných peněžních 

příjmech budoucích období. Je to tedy odhad hodnoty založený na jistém budoucím 

růstovém potenciálu podniku.  

1.2.1 Hladiny hodnoty podniku 

Hladinou hodnoty podniku je chápán počet a míra započitatelnosti prvků podniku, dle 

literatury5 lze podnik oceňovat na dvou hladinách: 

1.  Hodnota brutto – určuje hodnotu podniku jako celku. Zahrnuje hodnotu, 

jak pro vlastníky, tak pro věřitele. V případě aplikace výnosových metod 

se tato hodnota označuje jako entity. 

2. Hodnota netto – touto hodnotou se rozumí ocenění na úrovni vlastníků 

podniku. V principu oceňujeme vlastní kapitál. Pojetí vlastního kapitálu 

však nemusí vždy přesně souhlasit s účetním pojetím. V případě aplikace 

výnosových metod se tato hodnota označuje jako equity. 

1.3 Předpisy podle kterých se oceňuje podnik6 

1.  České předpisy 

a) Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., a na něj navazující 

vyhlášky Ministerstva financí ČR 

b) Metodický pokyn České národní banky (dříve Komise pro cenné 

papíry) 

2. Mezinárodní a Evropské oceňovací standardy 

                                                 

5 MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku - 2.upravné a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007 – str. 16   

6 MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku - 2.upravné a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007 – str. 18-

19 



 7 

a) Standardy IVS (International Valuation Standards) vydávané 

výborem pro Mezinárodní oceňovací standardy (International 

Valuation Standards Cometee). 

b) Evropské oceňovací standarty (EVS – European Valuation Standarts) 

vydává Evropská skupina znaleckých asociací (TEGoVA – The 

European Group of Valuers Associations). 

3. Národní standardy některých zemí 

a) Americké standardy US PAP (Uniform Standards of Profesional 

Appraisal Practice) vypracované Americkou společností znalců ASA 

(American Society of Appraisers) 

b) Německý standard IDW S1 

 

1.4 Kategorie hodnoty podniku7 

Hodnoty podniku se dají zařadit do několika kategorií, z nichž vyplývají čtyři základní 

přístupy k oceňování podniku: 

1. Tržní hodnota 

2. Subjektivní hodnota 

3. Objektivizovaná hodnota 

4. Komplexní přístup na základě Kolínské školy 

 

                                                 

7 MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku - 2.upravné a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007 – str. 21-

32 
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1.4.1 Tržní hodnota 

Definice tržní hodnoty podniku je dle mezinárodních valuačních standardů z roku 2007 

následovná: 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by se aktivum směňovalo k datu oceňování 

mezi potenciálním 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.“8 

Z této definice vyplývá, že tržní hodnota podniku je cena, kterou je zájemce na 

konkurenčním trhu ochotný zaplatit. 

1.4.2 Subjektivní hodnota (investiční hodnota) 

Subjektivní (investiční) hodnotu určuje užitek, který plyne pro konkrétního investora 

případně prodávajícího. Mezinárodní standardy oceňování subjektivní hodnotu definují 

jako: „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.“9 

Hodnota podniku je tedy určena na základě budoucích peněžních toků, které jsou 

odhadovány, dle subjektivních představ manažerů a mohou být upravovány. Diskontní 

míra je stanovena dle alternativních možností investovat kapitál.10 

1.4.3 Objektivizovaná hodnota 

Objektivizovaná hodnota vznikla v německy hovořících zemích, jako reakce na poznatek, 

že neexistuje objektivní hodnota a subjektivní hodnota oceňovateli, nedává mnoho 

                                                 

8 International Valuation Standarts 2007, str. 82 ( kapitola International Valuation Standart 1, odst. 3.1) 

9 International Valuation Standarts 2007, str. 94 ( kapitola International Valuation Standart 1, odst. 3.2) 

10 MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku - 2.upravné a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007 – str. 27 
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prostoru. Německé oceňovací standardy definují objektivizovanou hodnotu takto: 

„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.“11 

1.4.4 Komplexní přístup kolínské školy 

Kolínská škola zastává na názor, že ocenění by se mělo založit na obecných funkcích, jež 

ocenění pro koncového uživatele má a rozeznává několik základních funkcí oceňování: 

1. Poradenskou 

2. Rozhodčí 

3. Argumentační 

4. Komunikační 

5. Daňovou 

Smysl funkce poradenské spočívá v poskytnutí podkladů pro rozhodnutí kupujícího o 

maximální ceně, kterou může zaplatit, aniž by prodělal. Případně poradit prodávajícímu, 

jaká je minimální cena, kterou by měl být ochoten za prodej přijmout a při které prodejem 

neprodělá. Funkce rozhodčí, by měla stanovit limity jednotlivých účastníků transakce a 

najít spravedlivé řešení náležící stanovenému intervalu. V argumentační funkci jsou 

hledány argumenty pro zlepšení jednací pozice. Důležitost funkce komunikační spočívá 

pouze v zajištění komunikace mezi investory, bankami a podobně. Daňová funkce 

následně již pouze poskytuje podklady k daňovým účelům. 

                                                 

11 IDW Standard: Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen. 2008. 
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1.5 Postup při ocenění podniku 

Při oceněné podniku je důležité znát účel, za kterým je podnik oceňován. Hlavní motivací 

pro ocenění podniku jsou dle prof. Kislingerové12: 

 

· „Koupě a prodej podniku, nebo jeho části  

· Splynutí, sloučení nebo rozdělení obchodní společnosti  

· Vklad podniku (případně jeho části) do stávající obchodní společnosti nebo do 

nově zakládané  

· Změna právní formy společnosti  

· Restrukturalizace podniku  

· Rozhodnutí, zda podnik sanovat nebo likvidovat  

· Uvádění společnosti na kapitálový trh  

· Poskytování a přijetí úvěru či jiných forem cizího kapitálu 

· Pojištění podniku  

· Privatizace podniku nebo jeho části  

· Náhrada za vyvlastnění podniku či jeho části  

· Placení různých daní  

· Zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti přijetím, vstupem nebo 

vystoupením společníka, akcionáře, likvidací, konkurzem, dědickým řízením 

vedeným na majetek společníka, akcionáře  

                                                 

12 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2001. – str. 29   
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· Vnitřní nebo vnější potřeba hodnocení výsledku práce managementu“ 

 

1.5.1 Metody oceňování podniku 

Pro účely ocenění podniku se mohou využívat různé metody, které představují odlišný 

přístup k hodnotě podniku. Je na znalci, aby veškeré dostupné metody zvážil a dle svého 

nejlepšího úsudku vybral metodu, která nejlépe zachytí hodnotu podniku. Dle prof. 

Maříka existují 3 základní způsoby cenění13. 

Prvním z těchto způsobů jsou metody, které se zaměřují na analýzu výnosů podniku, mezi 

tyto metody patří: 

· Metoda diskontovaných peněžních toků (Discounted Cash Flow – DCF) 

· Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

· Metoda založená na konceptu ekonomické přidané hodnoty (Economic Value 

Added – EVA) 

Tyto metody jsou podrobněji popsány v kapitole 1.5.7. Ocenění výnosovými metodami. 

Dalším druhem jsou metody tržní, tedy metody opírající se o aktuální ceny na trhu. Mezi 

tyto metody patří: 

· Ocenění na základě tržní kapitalizace 

· Ocenění na základě srovnatelných podniků 

· Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

· Ocenění na základě srovnatelných transakcí 

· Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů 

U ocenění na bázi diskontovaných peněžních toků je cílem najít hodnotu aktiva na 

základě jeho peněžních toků, růstu a rizika. U tržních oceňovacích je úkolem ocenit 

aktivum podle toho, jak jsou podobná aktiva oceněna na trhu, z čehož plynou 2 základní 

                                                 

13 MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku - 2.upravné a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007 – str. 37 
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povinnosti spojené s tímto druhem ocenění. První povinností, aby aktivum mohlo být 

oceněno na relativní bázi je, že ceny musí být standardizovány, obvykle převodem cen na 

násobky nějakých společných proměnných. Tyto proměnné se samozřejmě mohou lišit 

aktivum od aktiva, ale nejčastěji mívají podobu čistých výnosů, účetní hodnoty, nebo 

výnosy u veřejně obchodovaných společností. Druhou povinností je najít podobná aktiva. 

Najít podobnou společnost ovšem není jednoduchý úkol, ačkoli je na trhu velké množství 

společností, žádné z nich nejsou ovšem stejné. Při oceňování společností tržními 

metodami je problém, že i u společností ve stejném sektoru se budou jednotlivé 

společnosti lišit individuálními ukazateli jako je například růstový potenciál, riziko a 

peněžní toky. 14Tržní metody se na první pohled mohou zdát jednoduché a intuitivní, ale 

možnost špatného využití je u nich velmi vysoká. Pro zajištění, že byly vybrány vhodné 

„multiply“ je tak nutné provádět kontroly a testy, které hlouběji rozebírá například prof. 

Damodaren ve své publikaci Damodaran on Valuation. 

Posledním směrem jsou metody, které rozebírají jednotlivé položky majetku s důrazem 

na nákladové ocenění. Těmto metodám se říká majetkové a patří mezi ně: 

· Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

· Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

· Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

· Likvidační hodnota 

· Majetkové ocenění na základě tržních hodnot 

Ocenění na základě analýzy majetku vede k rozpoznání majetkové podstaty společností, 

která se označuje jako substance a to širším slova smyslu. Substanční hodnota je pojem, 

který je společný pro veškeré výše zmíněné varianty majetkového ocenění.  Majetkové 

ocenění v praxi znamená rozdíl mezi hodnotou majetku a závazků, čímž se zjistí hodnota 

vlastního kapitálu. Je třeba zdůraznit, že u těchto metod se jednotlivě přeceňují jak 

položky aktiv, tak hodnota závazků. 

                                                 

14 DAMODARAN, A. Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance – 

2nd ed. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2006 – str. 233 
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V případě, že se nepočítá s dlouhodobější existencí společnosti se znalec dostane 

k takzvané likvidační hodnotě. Naopak pokud znalec vychází z předpokladu trvalé 

existence podniku, tedy going concern principu, dostane se k ocenění na principu 

reprodukčních cen. 

1.5.2 Strategická analýza 

Hlavním cílem strategické analýzy je identifikovat a následně vyhodnotit všechny známé 

faktory, jež by mohly mít vliv na výslednou hodnotu oceňované společnosti. Hodnotí tak 

nejen vnitřní, ale i vnější potenciál společnosti. Vnitřní potenciál je kombinací silných a 

slabých stránek podniku vztažených k trhu (viz Obrázek 1). Tímto vyhodnocením se 

hledá odpověď na otázku, zda podnik má či nemá nějakou konkurenční výhodu. Vnější 

potenciál zahrnuje národní hospodářství, analýzu odvětví a trhu, ve kterém společnost 

podniká. Výsledkem strategické analýzy je pohled na dlouhodobý potenciál podniku 

spolu s možnými riziky, kterým by mohl čelit. 

 

Obrázek 1: Vlastní zpracování dle prof. Maříka 

Analýza makro prostředí 

Veškeré výsledky podniku, jsou ovlivněny prostředím, ve kterém se podnik nachází. Je 

třeba analyzovat historický vývoj a současnou situaci prostředí, ve kterém se podnik 

nachází. Důležitá je i analýza vývoje a růstového potenciálu makroprostředí. Výsledkem 

analýzy by měl být lepší pohled na pravděpodobnost realizace vytyčených cílů, na 

základě historické výkonnosti podniku. 

Pro popis makroprostředí se velmi často používá PEST analýza. Skládá se z těchto 

faktorů, jež ovlivňují výsledky společnosti: 
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·  P – Politické faktory  

· E – Ekonomické faktory  

· S – Sociální faktory  

· T – Technologické faktory  

Tato analýza se však doporučuje rozšířit o další dva vlivy a to  

· E – Enviromentální 

· L – Legislativní 

Čímž vzniká PESTEL analýza. 

Autor od autora se liší v názoru, co z makroprostředí by mělo být zkoumáno, ale dovolím 

si zmínit názor prof. Kislingerové, která doporučuje zkoumat především15: 

· „Tempo růstu HDP 

· Fiskální politika státu 

· Vývoj devizových kurzů 

· Vývoj úrokových sazeb 

· Vývoj peněžní nabídky 

· Vývoj inflace 

· Ekonomické a nabídkové šoky“ 

Pro měření reálného výstupu ekonomiky se zpravidla používá hrubý domácí produkt. 

Výzkumy ukázaly, že v dlouhém a středně dlouhém časovém horizontu existuje korelace 

mezi výkyvy HDP a změnou akciových kurzů. Jelikož podle výzkumů akciové trhy 

                                                 

15 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2001. 

– str. 29 
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předbíhají vývoj reálné ekonomiky, je možné považovat vývoj na těchto trzích jako 

indikátor změn fází hospodářského cyklu. 

Fiskální politika státu přímo ovlivňuje daňovým zatížením fyzické a právnické osoby a 

tudíž by měla být analyzována. Výše daňového zatížení ovlivní podnikatelské subjekty a 

především jejich investiční činnost, což je jeden z klíčových faktorů při formování 

poptávky na trhu. Druhou částí fiskální politiky je nakládání státu s prostředky, které 

získal z daní. 

Vývoj úrokových sazeb je jedním, z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výslednou 

hodnotu podniku. Pokud úroková sazba klesá, akciové kurzy stoupají. Pokud klesnou 

úrokové sazby, klesne i bezrizikový výnos. Pokud úrokové sazby rostou, bezrizikový 

výnos stoupá a investoři požadují vyšší míru výnosnosti investic. Vliv úrokových sazeb 

se tak promítá i do zájmu investorů o akcie a má přímý vliv na náklady na kapitál podniku. 

Inflace ovlivňuje především ceny vstupů a výstupů společnosti. 

Mezi ekonomické a nabídkové šoky patří na příklad výsledky voleb, změna politického 

režimu a podobně. 

Oceňovatel podniku musí zvážit veškeré tyto vlivy makroprostředí, ale jejich výpočty se 

nezabývá. To dělají zpravidla specializované instituce jako je například Český statistický 

úřad, nebo Česká národní banka. Oceňovatel tato data dále vyhodnotí dle své subjektivní 

interpretace. 

Analýza mikroprostředí 

Taktéž nazývaná analýzou odvětvovou, se zabývá odvětvím, ve kterém podnik působí. 

Při této analýze by se nejdříve měly brát v úvahu znaky, jež jsou pro konkrétní odvětví 

charakteristické, jako například citlivost na vliv hospodářského cyklu (cyklické, 

anticyklické, případně odvětví s konstantní poptávkou), nebo regulace odvětví ze strany 

státu. Nejčastější regulace bývají cenové, ale stát může ovlivnit vstup do odvětví, 

takzvanými bariérami. Každé odvětví má i specifickou strukturu, která by při analýze 

měla být brána v potaz, jelikož struktura odvětví vypovídá o konkurenčním tlaku. Trh 

může být monopolní, oligopolní, nebo konkurenční. Strukturu odvětví můžeme 

vyhodnotit například Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil. 
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První silou působící na odvětví je možnost vstupu nových konkurentů na trh. Možnost 

vstupu na trh mohou ovlivnit např. úspory z velkovýroby, se kterými mohou mít menší 

podniky problém, vzhledem ke kapitálové náročnosti velkovýroby, která by zaručila 

nákladovou přiměřenost výroby. 

Druhou silou je hrozba substituce, která je dána ochotou a možností zákazníků přejít na 

jiný, konkurenční produkt a relativní výše ceny blízkého substitutu. 

Další silou je míra konkurence mezi stávajícími podniky, která je ovlivněna růstem 

odvětví, podobností výrobku, poměrem fixních nákladů na nákladech celkových a 

přidané hodnotě a podobně. 

Čtvrtá síla je dohadovací síla odběratelů. Kdy dohadovací síla odběratelů je dána pákami, 

které odběratelé daného odvětví mají, jako jsou například náhradní výrobky, 

informovanost kupujících, nebo citlivost poptávky na cenové změny. 

Poslední část z Porterovy analýzy se zabývá rozhodujícími činiteli majícími vliv na 

dohodovací síly dodavatelů, mezi které patří, existence náhradních vstupů, náklady 

přechodu u dodavatelů a u firem v daném odvětví, koncentrace dodavatelů, důležitost 

objemu dodávek pro dodavatele, diferenciace vstupů, dopad vstupů na výši nákladů nebo 

na diferenciaci a mnoho dalších. 

Jakmile má oceňovatel vyhodnocená data o odvětví, může odhadovat budoucí vývoj 

v odvětví. Stejně jako u makroekonomické analýzy, i mikroekonomické analýzy bývají 

vytvářeny odborníky z bank, nadnárodních společností, nebo např. ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR. Na základě těchto znalostí je založen odhad tempa růstu, který 

se využívá u výnosových metod oceňování podniku. 

1.5.3 Finanční analýza 

Účetnictví je cenným zdrojem dat pro finanční řízení firmy. Pro znalce, který nemá 

přístup k interním informacím, může analýza vybraných ukazatelů mnohé prozradit o 

výkonnosti a finančním zdravý oceňované společnosti. Primárním zdrojem pro finanční 

analýzu jsou účetní výkazy, které jsou podle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, součástí 

účetní závěrky. Mezi tyto výkazy patří výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha, která 

obsahuje obecné informace o společnosti. 
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Horizontální analýza 

Horizontální analýza, nebo také analýza trendů je dynamickou metodou průzkumu 

účetních výkazů, jelikož vybraný prvek se sleduje v čase. Z toho vyplývá, že aby tato 

analýza mohla být provedena, je za potřebí mít alespoň dva po sobě jdoucí roky. Kladná, 

případně záporná odchylka se prezentuje buď v absolutních číslech, nebo v procentech. 

Vzorec pro výpočet absolutní hodnoty ukazatele v letech t  a )1( -t je: 

 (1) 

Relativní změna se pak vypočítá následovně: 
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Vertikální analýza: 

„Tato analýza nám vylepšuje jak časový pohled na základní finanční výkazy a na jejich 

ukazatele, tak především na jejich strukturu a její změny (např. změny v položkách aktiv 

– růst podílu některých položek, pokles jiných). Hlavní význam však má při 

mezipodnikovém srovnávání, ve kterém umožňuje srovnávat podniky i různě veliké, neboť 

strukturu jejich výkazů převádí na společný základ 100 % (common size). Je založena na 

výpočtech procentního podílu jednotlivých položek na celku (celkem v rozvaze je bilanční 

suma, ve výsledovce tržby) “16 

Výpočet procentuálního podílu je: 
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Poměrové ukazatele: 

                                                 

16 SYNEK M., KOPKÁNĚ, H. a KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza, 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2009 – str. 210   
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Poměrové ukazatele patří k nejrozšířenějším metodám finanční analýzy, které vyjadřují 

vztahy mezi rozličnými položkami účetních výkazů. Tyto ukazatele se obvykle dělí na 

několik oblastí: 

· ukazatele rentability 

· ukazatele aktivity 

· ukazatele likvidity 

· ukazatele zadluženosti 

· ukazatele kapitálového trhu 

· ukazatele produktivity práce 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří k nejsledovanějším ukazatelům finanční analýzy, neboť 

zobrazují, jak je podnik schopen přeměňovat vložené zdroje na zdroje nové. Z pravidla 

porovnávají dosažené výstupy s vloženými vstupy. Výsledné číslo pak říká, kolik je 

podnik schopný vygenerovat výstupu na jednotku vstupu. Čitatel je tedy většinou tvořen 

nějakou formou tvorby zisku, zatímco jmenovatel určuje, o jaký druh rentability se bude 

jednat. Pro případné porovnávání více rozdílných podniků je třeba dát pozor na použitou 

formu zisku. 

Rentabilita vlastního kapitálu se počítá dle vzorce: 

 

(4) 

 

Pro podnik je důležité, aby hodnota ROE byla vyšší, než nákladovost vlastního kapitálu

er . Pokud by nákladovost vlastního kapitálu er byla vyšší, než ROE znamenalo by to, že 

podnik netvoří žádnou ekonomickou přidanou hodnotu. 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy. Nebere tedy v potaz, z jakých 

finančních zdrojů je financována.  

 

(5) 

EAT

Vlastní kapitál
ROE =

EBIT

Aktiva
ROA =
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Čitatel může být nahrazen jinou formou zisku, nýbrž vztah, který je uveden je vhodný 

především pro mezipodnikové srovnání. 

Ukazatel ROS udává, kolik korun čistého zisku vytvoří podnik z 1 Kč celkových tržeb a 

je dán vzorcem: 

 

(6) 

Ukazatele aktivity: 

Ukazatele aktivy vypovídají o schopnosti využívání aktiv managementem podniku. Nízké 

využití aktiv svědčí o vysokém stavu kapacit a podnik by měl zvažovat snížení kapacit. 

Mezi ukazateli aktivity a rentability existuje silná závislost. To znamená, že podnik může 

zvyšovat rentabilitu lepším využíváním svých aktiv. 

Hlavní ukazatele aktivity měří výkonnost na základě zásob, pohledávek, závazků a 

podobně. 

 

(7) 

 

 

(8) 

 

 

(9) 

 

Kombinací těchto tří ukazatelů je souhrnný ukazatel Doba obratu vázaného kapitálu. Je 

to složený finanční ukazatel, jehož hodnoty říkají, jaká je v průměru doba, ve které podnik 

koupí materiál, přemění ho na cílový výrobek a přijme platbu za tento výrobek. Říká nám 

tedy, jak dlouho jsou naše zdroje vázány v oběžných aktivech. Je v zájmech podniku, aby 

tento ukazatel nabýval co nejnižších hodnot. 

Výpočet doby obratu vázaného kapitálu vypadá následovně: 

EAT

Celkové tržby
ROS =

Zásoby

Průměrně denní tržby
Doba obratu zásob =

Pohledávky z obchodního styku

Průměrně denní tržby
Doba obratu pohledávek =

Krátkodobé závazky

Průměrně denní tržby
Doba splatnosti závazků =
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Doba obratu vázaného kapitálu = Doba obratu zásob + Doba obratu pohledávek (doba 

inkasa) – Doba odkladu plateb. 

Ukazatele likvidity: 

Ukazatele likvidity informují o schopnosti podniku přeměnit své prostředky na aktiva a 

těmi krýt včas a v požadované hodnotě splatné závazky. Ukazatele poměřují krátkodobé 

závazky s položkami krátkodobých aktiv, kterými je podnik schopný tyto závazky 

uhradit. Schopnost hradit své závazky je klíčovou podmínkou úspěšného podniku a 

mohou být i konkurenční výhodou. Podniky s nízkou likviditou jsou pro své obchodní 

partnery rizikem a mohou se setkávat s penále za neplacení, případně i ztrátou kontraktů.  

 

(10) 

 

Doporučené hodnoty těchto ukazatelů se odvíjejí od strategie, kterou podnik uplatňuje. 

Jelikož kapitál vázaný ve formě pohotových prostředků přináší podniku buď malý, nebo 

nulový úrok je preferováno nedržet v této méně likvidní položce příliš mnoho kapitálu. 

 

(11) 

 

 

(12) 

 

Ukazatele zadluženosti: 

Ukazatele zadluženosti podávají přehled o způsobu financování činností podniku. Dělí se 

do dvou hlavních skupin, kde první skupina měří celkovou případně dílčí zadluženost 

podniku a druhá skupina sleduje způsob podniku dostát svých závazků. 

!"#$%&'()%$* =
Vlastní'kapitál

+),$-)
 

(13) 

 

Oběžná aktiva

Krátkodobý cizí kapitál
Běžná likvidita =

Oběžná aktiva - zásoby

Krátkodobý cizí kapitál
Pohotová likvidita =

Peněžní prostředky

Krátkodobý cizí kapitál
Okamžitá likvidita = 
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(14) 

 

1.5.4 Rozdělení aktiv na provozně nutná a nepotřebná 

Aby podnik mohl provozovat jistou podnikatelskou činnost, je nutné, aby disponoval 

určitými aktivy v určité struktuře. Aktiva, která jsou pro provozování podnikatelské 

činnosti, se označují jako provozně nutná. Ostatní aktiva jsou označována jako provozně 

nenutná, případně neprovozní. Aktiva, jež neslouží k hlavnímu provozu podniku, by se 

měla oceňovat samostatně. 

V procesu oceňování by taktéž měly být vyřazeny výnosy a náklady, které jsou s provozně 

nepotřebnými aktivy spojené. 

Aktiva, která příjmy generují, ale nejsou spojená s provozní činností, by taktéž měla být 

vyřazena, jelikož rizika spojená s těmito aktivy se liší od rizik hlavního provozu. 

1.5.5 Analýza generátorů hodnoty 

Generátory hodnoty jsou soubor podnikohospodářských veličin, jejichž souhrn určuje 

hodnotu společnosti. Důvodem pro soustředění se na tyto veličiny je právě fakt, že tyto 

položky mají významný vliv na tvorbu hodnoty společnosti. Plán generátorů hodnoty je 

následně základ pro propočet ostatních položek finančního plánu. Hlavní generátory 

hodnoty jsou: 

· Tržby  

· Provozní zisková marže 

· Pracovní kapitál 

· Investice do dlouhodobého majetku  

 

Výsledkem strategické analýzy by měla být projekce tržeb na další roky. Nejčastěji se 

sestavuje plán tržeb pomocí tempa růstu relevantního trhu a tržního podílu. Pro účely této 

EBIT

Placené úroky
Úrokové krytí = 
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práce však pro vývoj tržeb budu používat plánované metriky, které jsou pro vybranou 

společnost vhodnější, vzhledem k předmětu podnikání. 

Provozní zisková marže je definována jako poměr mezi korigovaným provozním 

výsledkem hospodaření před zdaněním, odpisy a tržbami. Provozní zisková marže může 

být definována shora a zdola. Při definici shora se vychází z historického vývoje provozní 

marže a následně zdůvodňuje předpokládaný budoucí vývoj.  U postupu zdola se na 

prvním místě sestaví plán hlavních provozních nákladových položek, jako jsou přímé 

náklady, osobní náklady, náklady na prodané zboží. Některé z těchto položek mohou být 

plánovány na základě podílu na tržbách, samozřejmě pokud má znalec dostatečně 

podrobné informace. Je vždy lepší plánovat například přímé náklady na základě 

jednotkových plánovaných nákladů a očekávaného počtu prodaných kusů a podobně. 

Dále se již dá dopočítat korigovaný provozní zisk případně i další ukazatele jako je 

například hrubá marže. Z provozního zisku se dále lehce dopočítá provozní zisková 

marže. 

Pracovní kapitál je pro účely oceňování chápán jinak než například pro potřeby finanční 

analýzy, kde je definován jako rozdíl mezi oběžnými majetkem a krátkodobými cizími 

zdroji.17 Definice pracovního kapitálu pro účely oceňování je následující: 

Pracovní kapitál = Provozně nutná oběžná aktiva – krátkodobý neúročený cizí kapitál 

Krátkodobé závazky jsou tímto očištěny o kapitál, u kterého je nemožné stanovit náklady 

s ním spojené při výpočtu diskontní míry. 

Nejpraktičtějším ukazatelem pro analýzu historie vývoje jednotlivých položek 

pracovního kapitálu je doba obratu, kterou jsme si definovali v kapitole zabývající se 

finanční analýzou. Na základě tohoto ukazatele je dále vhodné plánovat jednotlivé 

položky pracovního kapitálu, což se samozřejmě opět váže na kvalitně plánované tržby 

podniku. 

Investicemi do dlouhodobého majetku se rozumí investice do provozně nutného majetku. 

Součástí provozně nezbytného majetku jsou chápany i investice do vědy a výzkumu, nebo 

lidského kapitálu, jelikož bez těchto investic by společnost nemohla být dlouhodobě 

                                                 

17 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D.: Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, str.81 
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konkurenční. Právě mezi náklady na vědu a výzkum a dlouhodobým TRS (Total Return 

to Shareholders) existuje silná korelace.18 

V praxi je možné setkat se s 3 přístupy: 

· Globální přístup se využívá, když je průběh investic konstantní. Přístup zkoumá 

vztahy mezi inkrementy provozně nutného majetku a přírůstky korigovaného 

provozního zisku 

· Přístup podle hlavních položek je založen na plánování investic, dle konkrétních 

projektů a plánů společnosti. Tato metoda se využívá pro nejbližší období, kdy 

jsou plány jasně definovány 

· Přístup založený na odpisech vychází z předpokladu, že pokud jsou roční odpisy 

vyšší než investice, společnost nemůže růst. 

Nejvhodnějším přístupem pro plánování investic je kombinace výše uvedených 

metod. Společnost tak může generovat hodnotu, pouze v případě že její ROIC (Return 

On Invested Capital) je vyšší než náklady kapitálu. Z toho vyplývá, že pokud je 

rentabilita investovaného kapitálu vyšší než náklady na kapitál, hodnota společnosti 

roste. Když je ovšem rentabilita investovaného kapitálu nižší než náklady na kapitál, 

znamená to, že hodnota společnosti klesá. Je tak úkolem managementu, aby 

investoval do projektů, od kterých čeká nejvyšší přínos hodnoty z dlouhodobého 

hlediska.19 

1.5.6 Sestavení finančního plánu 

Sestavení finančního plánu se používá především při použití výnosových metod, u 

ostatních metod by tento pracný proces byl zbytečné. Finanční plán se skládá 

z plánovaného výkazu zisku a ztráty, plánované cash flow a plánované rozvahy, ale pro 

účely ocenění podniku plně stačí plánovaný výkaz zisku a ztráty a plánovaná rozvaha. 

                                                 

18 KOLLET, T., GOEDHART, M., WSSELS, D.: Valuation: Measuring and managing the value of 

companies, str. 5 

19 KOLLET, T., GOEDHART, M., WSSELS, D.: Valuation : Measuring and managing the value of 

companies, str. 17 
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Tvorba finančních plánů je běžnou součástí podnikového plánování, které zahrnuje plán 

prodejů, ze kterých se dále zpracovává plán budoucích výnosů. V procesu plánování se 

samozřejmě bere ohled i na další položky, jako je plánování produkce, kapacit, 

pracovního kapitálu investice, lidských zdrojů. Detail, ve kterém se plánuje, se většinou 

odvíjí od velikosti společnosti. 

Základem pro sestavení plánu je prognóza generátorů hodnoty, čímž se naplánují stěžejní 

položky spojené s provozem společnosti. Jsou to hlavně: 

· Tržby z prodeje hlavních produktů 

· Zisková marže a z ní zjištěný provozní zisk 

· Plánovaná výše položek pracovního kapitálu 

· Plán investic společnosti 

 

Tyto položky tvoří základ finančního plánu. Pro jeho úplnost je třeba naplánovat ještě 

následující položky: 

· Plán financování 

· Plánované hodnoty méně významných položek výkazů 

· Položky neprovozního charakteru 

· Předpokládané výplaty dividend nebo podílů na zisku 

V této práci budu pro finanční plánování používat metodu procentního podílu na tržbách, 

kdy z výkazů za běžné období zjistím podíl jednotlivých položek na tržbách a budu 

předpokládat, že pro účely finančního plánu si budou jednotlivé položky udržovat stejný 

poměr. V případě potřeby budu jednotlivé položky korigovat dle potřeby. 

Dále pro doplnění zmíním proces finančního plánování, který doporučuje doc. 

Nývltová20: 

· „sestavení výchozí ekonomické analýzy, 

                                                 

20 NÝVLTOVÁ R., MARINIČ P.: Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy, str. 99 
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· predikci vývoje tržeb, 

· kapitálové plánování na základě investičního rozhodovacího procesu, zahrnující 

kapitálové výdaje a peněžní příjmy z investic, 

· promítnutí změn do bilance, 

· promítnuti vývoje tržeb a předpokládaných nákladů do výsledku hospodařeni, 

· sestaveni planu peněžních toků, 

· zhodnoceni dopadu plánu pomocí nástrojů měření výkonnosti a hodnotového 

managementu.“ 

 

1.5.7 Ocenění výnosovými metodami 

Výnosové metody nahlížejí na podnik jako na investici, jejíž výhodnost je dána 

budoucími užitky, které z ní plynou. Vzhledem k tomu, že se ve výnosových metodách 

uvažuje o budoucnosti, musí být dodržena podmínka going concern principu. Rozlišují 

se tři hlavní metody založené na: 

· kapitalizaci zisku, 

· ekonomické přidané hodnotě EVA, 

· peněžním toku. 

Pro aplikaci těchto metod je důležité mít vytvořený finanční plán, který věrohodně 

reflektuje očekávaný vývoj podniku.  

Metoda kapitalizace zisku 

Tato metoda je založena na minulém vývoji společnosti. Hodnota společnosti je založena 

na trvale udržitelném zisku, jež je společnost schopna generovat. 

 

(15) 

 

Tato jednoduchá myšlenka však v praxi naráží na několik překážek, z nichž největší je 

především nestabilita zisku a manipulace možná kreativním účetnictvím, což může velmi 

zkreslit výsledek. 

trvale dosažitelný výsledek

míra kapitalizace
Hodnota podniku =
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Pro stanovení míry kapitalizace existuje řada přístupů, z nichž nejpoužívanější je 

stavebnicový model, který říká, že míra kapitalizace je součet míry inflace, míry 

specifikovaného rizika, míry životnosti podniku a bezrizikového výnosu. 

Metoda EVA 

Metoda založená na ekonomické přidané hodnotě určuje hodnotu podniku na základě 

součtu současného stavu investovaného kapitálu a diskontované budoucí ekonomické 

přidané hodnoty vyjádřené pomocí ukazatele EVA. Tedy:  

å =

= +
+=

nt

t t

t

WACC

EVA
CpodnikuHodnota

10
)1(

 
(16) 

 

Kde 0C je hodnota investovaného kapitálu k datu ocenění a hodnota EVA se vypočítá, 

dle vzorce: 

WACCCNOPATEVA *-=  (17) 

 

Kde: 

NOPAT= Provozní zisk po zdanění 

C=Celkový investovaný kapitál 

WACC =Průměrné náklady kapitálu 

 

Metoda na principu diskontovaného peněžního toku 

 

Jako diskontovaný tok můžeme použit dividendy, volný peněžní tok pro věřitele a 

vlastníky  

(FCFF) nebo volný peněžní tok pro vlastníky (FCFE). Dle vybrané metody se volí 

diskontní faktor. V případě peněžního toho určeného vlastníkům, jako například 

dividendy a FCFE, se k diskontování používá sazba nákladů vlastního kapitálu er . Volný 



 27 

peněžní tok pro vlastníky i věřitele se při oceňování podniku diskontuje průměrnými 

váženými náklady na kapitál WACC. 

Metody DCF pracují se základníma předpoklady: 

· „kapitálové trhy jsou efektivní, 

· kapitálová struktura podniku je tvořena pouze vlastním jměním a dluhem, 

· existuje pouze daň z příjmu, 

· podnik, z pohledu going concern principu, musí trvale investovat do výše 

odpisů, potom platí, že ttt WCinvesticeodpisy D+= .“21 

 

Obecně má vzorec pro stanovení hodnoty podniku pomocí DCF následující podobu: 

å =

= +
nt

t t

t

r

CF
1 )1(

 (18) 

 

 

Metoda DCF s využitím FCFF 

 

Metoda free cash to the firm, neboli volný peněžní tok pro vlastníky i věřitele, zjistíme 

dle schématu na obrázku 2. 

 

Obrázek 2:  Výpočet FCFF. Vlastní zpracování dle prof. Maříka. 

 

Volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele představuje všechny peněžní toky, které 

                                                 

21 KISLINGEROVA, E.: Oceňování podniku, str. 157 

+Tržby

-Náklady (bez nákladových úroků)

=Čistý příjem z operací

-Daně

=EBIT po zdanění

+Odpisy

=Cash flow z operací

-Změna pracovního kapitálu

-Investice

=FCFF= Free cash flow to the firm
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podnik generuje z provozních aktiv. Metoda FCFF zahrnuje pouze peněžní toky směrem 

do podniku a nezabývá se otázkou, jakým způsobem si vlastníci a věřitelé peněžní 

prostředky rozdělí. Znamená to tedy, že abstrahuje od kapitálové struktury. Kapitálová 

struktura podniku se do ocenění promítne v podobě diskontního faktoru, kterým jsou 

vážené průměrné náklady kapitálu (WACC). Metoda diskontovaného FCFF se využívá u 

podniků s nestabilní kapitálovou strukturou. 

Výsledkem ocenění je hodnota podniku jako celku. Pokud chceme stanovit hodnotu 

vlastního kapitálu, musí se od hodnoty odečíst nominální hodnota zpoplatněných cizích 

zdrojů. 

 

Metoda DFC s využitím FCFE (free cash flow to the equity) 

 

Tato metoda se od předešlé liší zohledňováním kapitálové struktury při ocenění. Při 

vypočtu FCFE se postupuje obdobně jako u v případě FCFF s rozdílem odečtu peněžních 

toků plynoucích věřitelům. 

FCFE = FCFF – prioritní dividendy – splátky jistiny věřitelů (19) 

 

K diskontování FCFE se používá míra výnosu vlastního kapitálu. Touto metodou se získá 

hodnota vlastního kapitálu podniku. Metoda FCFE je vhodná pro ocenění podniků se 

stabilní kapitálovou strukturou. 

 

Dividendový model 

Dividendový diskontní model lze použít pouze u podniků se stálou dividendovou 

politikou s ustáleným výplatním poměrem a v ideálním případě i stabilní kapitálovou 

strukturou, což se v Českých podmínkách téměř nevyskytuje. Myšlenka tohoto modelu 

je diskont budoucích vyplacených dividend, s použitím požadované míry návratnosti 

vlastního kapitálu jako diskontní míry. 

 

Metody kombinované 

Tyto metody spojují přístupy majetkových a výnosových metod. Požívají se taktéž 

k syntéze výsledků ocenění. Patří mezi ně: 

· Schmalenbachova metoda (metoda střední hodnoty) 
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· Metoda vážené střední hodnoty 

· Metody nadzisku, superzisku 

 

1.5.8 Vstupy pro oceňování výnosovými metodami 

1.5.8.1 Základní tvary modelů DCF 

Volba metody DCF záleží na znalci a jeho uvážení. Nejčastěji se ovšem používají tyto 

základní modely růstu: 

· Model stabilního růstu 

Tento model vychází z předpokladu, že je oceňovaná společnost stabilizovaná, nachází 

se a působí v odvětví, ve kterém je očekávaný růst s ekonomickým růstem. Vzorec 

modelu stabilního růstu: 

ngr

CF

-
1 , (20) 

kde r je diskontní míra a gn tempo růstu do nekonečna. 

 

· Dvoufázový model 

Dvoufázovy model dělí funkční období podniku na dvě fáze. První fáze předpokládá 

dynamický, vývoj podniku. Vývoj podniku je rychlejší, než je tempo hospodářského 

růstu. V druhé fázi je podnik stabilní a růst podniku se shoduje s růstem ekonomiky. Tento 

model se uplatňuje u společností, které se nachází v růstové fázi životního cyklu podniku, 

případně působí v novém, nebo dynamicky se rozvíjejícím se odvětví. Stanovení délky 

první fáze záleží na posudku znalce. Nápovědou k určení, dle Prof. Maříka mohou být: 

· fáze životního cyklu – pro podniky v raných fázích je třeba stanovit delší 

první fázi 

· doba, po kterou je podnik schopen tvořit kladnou ekonomickou hodnotu 

· fáze cyklu konjunktury  
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· rovnováha – první fáze by měla trvat, dokud podnik nedosáhne rovnováhy tj. 

konstantní rentabilita již investovaného kapitálu, konstantní rentabilitu 

nových investic, růst tržeb stabilním tempem 

· délka podnikových plánů 

Vzorec pro výpočet dvoufázového modelu: 

n

n

nnt

t t

t

rgr

CF

r

CF
podnikuHodnota

)1(*)()1(

1
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+
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=å  (21) 

Kde: 

ng - tempo růstu do nekonečna (druhé fáze) 

r  - diskontní míra 

tCF - cash flow v první fázi 

1+nCF - cash flow ve druhé fázi 

 

· Třífázový model 

Třífázový model vychází z modelu dvoufázového, liší se vkládáním přechodné fáze mezi 

fázi dynamického růstu a fázi stabilního růstu.  

Vzorec pro stanovení hodnoty pomocí třífázového modelu: 
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Kde: 

g  -tempo růstu v první fázi 

mg  - tempo růstu do nekonečna (v třetí fázi) 
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1.5.8.2 Stanovení tempa růstu 

Správně odhadnuté tempo růstu podniku je pro ocenění velice důležité, jelikož do velké 

míry ovlivňuje výsledek druhé a třetí fáze, které mají na výslednou hodnotu podniku 

nemalý vliv. Profesorka Kislingerová22 jmenuje tři způsoby odvození tempa růstu g: 

· „z historických dat, 

· od vnitřních parametrů fungovaní podniku, 

· od kvalifikovaného názoru analytiků na vývoj podniku, odvětvi a ekonomiky 

jako celku.“ 

Tempo růstu z historických dat se počítá statisticky za pomocí aritmetických a 

geometrických průměrů, či jako medián časové řady cash flow podniku. Z využití tohoto 

statistického aparátu, je zjevné, že tato metoda předpokládá udržení stejného trendu i 

v budoucnosti. K odvození tempa růstu z vnitřních parametrů se používají dva přístupy. 

První vychází z rentability vlastního kapitálu a aktivačního poměru. Dle Kislingerové 

takto stanovené tempo růstu „představuje Maximální růst podniku, při kterém není nucen 

zajišťovat dodatečné zdroje kapitálu.“23 

)1(**
EPS

Dividenda
ROEpoměoaktivačktROEgn -==  (23) 

Druhá metoda dává do vztahu rentabilitu vlastního kapitálu a kapitálovou strukturu. 
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Poslední metodou jsou odhady analytiků, založené na jejich subjektivních názorech, které 

vychází z jim dostupných informací. Existují určitá doporučení, která by se měla 

respektovat. Například že horním limitem pro stanovení růstu by mělo být dlouhodobě 

udržitelné tempo růstu HDP. „Mira růstu ekonomiky je dána jak růstem nových, rychle 

rostoucích firem, tak růstem firem zralých a stabilních. Jestliže první skupina roste 

tempem mnohem rychlejším než celková ekonomika, druha skupina musí růst tempem 

                                                 

22 KISLINGEROVA, E.: Oceňování podniku, str. 203 

23 KISLINGEROVA, E.: Oceňování podniku, str. 205 
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pomalejším.“24 Spodní hranice tempa růstu není omezena, ale za předpokladu 

nezmenšujícího se podniku, by se tempo růstu mělo rovnat minimálně inflaci. 

1.5.8.3  Stanovení diskontní míry 

Diskontní míra zajišťuje převedení budoucích peněžních toků na současnou hodnotu, je 

tedy důležité, aby korektně stanovená diskontní míra správně reflektovala faktor času a 

rizika s investicí spojeného. Při výnosovém ocenění se v zásadě uplatňují dvě základní 

diskontní míry. První používanou diskontní mírou jsou průměrné vážené náklady na 

kapitál WACC. Druhou je požadovaná výnosnost vlastního kapitálu er . Jelikož se při 

výpočtu WACC určuje právě er , budu se dále zabývat pouze způsobem výpočtu WACC. 

Vzorec pro vypočet WACC: 

C

E
r

C

D
trWACC ed **)1(* +-=  (25) 

Kde: 

dr  - úroková sazba pro cizí kapitál 

t  - sazba daně z příjmu 

D  - úročené cizí zdroje 

C  - celkový úročený kapitál = E+D 

E  - vlastní kapitál 

er  - náklady na vlastní kapitál 

 

Náklady cizího kapitálu 

Pro stanovení nákladů na cizí kapitál existuje mnoho metod. Základní a nejjednodušší 

metodou je výpočet váženého aritmetického průměru z efektivních úrokových sazeb, 

které jsou spojeny s různými druhy cizího kapitálu. Při použití této metody by měly být 

                                                 

24 DAMODARAN, A.: Damodaran on Valuation, str. IV-38 
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započítány i náklady spojené se získáním úvěru, jako je administrativa, provize a 

podobně. Další metodou může být například metoda ratingu, kdy jsou náklady cizího 

kapitálu dány součtem bezrizikového výnosu a rizikovou přirážkou, která je stanovena 

dle ratingu podniku. 

 

Sazba daně 

Ve výpočtu WACC pracujeme s „marginální daňovou sazbou, nikoliv se skutečně 

dosaženým zdaněním. Důvodem je skutečnost, že různé podniky uplatňuji rozdílnou 

strukturu daňově neuznatelných nákladů, čímž dochází k rozdílům ve zdanění.“25 

1.5.8.4 Náklady vlastního kapitálu 

Náklady vlastního kapitálu představují požadovanou výnosnost kapitálu, jež byl do 

podniku vložen vlastníky. Pro stanovení nákladů vlastního kapitálu se tři základní 

modely: 

· Metoda CAPM 

Jedná se o model oceňování kapitálových aktiv, jež vychází z Markowitzovi teorie 

portfolia a byl představen v 60. letech dvacátého století W. Sharpem, J. Linterem a J. 

Treynorem. Navzdory v praxi nesplnitelným axiomům (dokonale fungující trhy, 

nekonečně dělitelná kapitálová aktiva a podobně), ze kterých vychází je model velmi 

populární a často se využívá, jelikož bylo empiricky dokázáno, že je vhodným nástrojem 

pro stanovení nákladů vlastního kapitálu. Rovnice modelu je: 

))((*)( fmfi rrErrE -+= b  (26) 

Myšlenka tohoto modelu vychází z úvahy, že na dokonale konkurenčním trhu se v přímé 

úměrnosti mění prémie za očekávané riziko k poměru beta. U modelu CAPM existuje 

mnoho různých způsobů, jakými určit vstupy do tohoto modelu. V této práci budu 

pracovat s postupy, které osobně preferuji za nejvhodnější. 

                                                 

25 KISLINGEROVA, E.: Oceňování podniku, str. 187 
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Jako bezriziková úroková míra, bude sloužit výnos státem emitovaných dluhopisů, 

nejlépe desetiletých, ale použití dluhopisů s delší dobou splatnosti není chyba. 

Koeficient beta a jeho výpočet je poměrně náročná problematika, proto se častěji 

používají publikované oborové průměry, nebo multikriteriální hodnocení podniku. V této 

práci budu používat oborové průměry, jež se přepočítávají dle vzorce, jelikož oborové 

hodnoty neberou v potaz kapitálovou strukturu podniku. Vzorec pro přepočet je 

následovný: 

)*)1(1(*
E

D
tUNLEVL -+= bb  (27) 

Lb  - koeficient beta s ohledem na kapitálovou strukturu podniku 

UNLEVb  - koeficient beta bez vlivu finanční páky 

t - sazba daně 

E  - vlastní kapitál 

D  - cizí úročené zdroje 

· Stavebnicový model 

Stavebnicový model určuje míru požadované výnosnosti vlastního kapitálu součtem 

několika přirážek. Základní tvar stavebnicového modelu má následovnou podobu: 

lfrofe rrrrr +++=
 (28) 

Kde: 

fr
 - bezrizikový výnos 

or
 - přirážka za obchodní riziko 

f rr
 - přirážka za finanční riziko 

lr
 - přirážka za snížení likvidity 

 

· Gordonův růstový model 

Gordonův růstový model se používá v případech, že má podnik ustálenou dividendovou 

politiku. Požadovaná míra výnosnosti vlastního kapitálu se spočítá pomocí vzorce: 

g
akcieCena

Dividenda
r t

e += +1
 

(29) 

Kde g je tempo růstu dividend. 
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2 PRAKTICKÁ  ČÁST 

2.1 Charakteristika společnosti 

Firma: UNIPETROL a.s. 

Právní forma: akciová společnost 

Vznik: 1. 1. 1994 

Sídlo: Litvínov - Záluží 1, PSČ 43670 

 

Skupina UNIPETROL je významnou součástí českého průmyslu a jediným 

zpracovatelem ropy v České republice. Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších výrobců 

plastů a vlastníka sítě čerpacích stanic Benzina, která je v současné době největší sítí 

čerpacích stanic v České republice. V oborech petrochemické a rafinerské výroby je 

jedním z nejvýznamnějších hráčů i v rámci střední a východní Evropy. Od roku 2005 je 

součástí rafinerské a petrochemické skupiny PKN ORLEN, což je společnost působící 

kromě Česka i v Německu a Litvě. Skupinu zastřešuje společnost Unipetrol, a.s. Do 

skupiny Unipetrol patří: 

· Butadien Kralupy, a.s. 

· PARAMO, a.s. 

· SPOLANA, a.s. 

· UNIPETROL RPA, s.r.o. 

· Benzina, s.r.o. 

· Petrotrans, s.r.o. 

· Unipetrol Doprava, s.r.o. 

· Unipetrol výzkumné vzdělávací centrum, a.s. 

· HC Verva Litvínov, a.s. 

· Unipetrol Hungary, s.r.o. 
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· Unipetrol Slovakia, s.r.o. 

· Unipetrol Deutschland, s.r.o. 

2.2 Historie společnosti 

Společnost Unipetrol a.s. byla založena během transformačního procesu v roce 1994, 

jakožto jeden z koncepčních kroků privatizace českého petrochemického průmyslu. 

Účelem Unipetrolu bylo sdružení vybraných společností do skupiny, která by měla být 

schopna konkurovat i nadnárodním koncernům. V původní struktuře akcionářů byl český 

stát reprezentovaný Fondem národního majetku a vlastnil 63% akcií, byl tedy hlavním 

akcionářem. Zbylých 37% tvořili drobní akcionáři. Do Unipetrolu pak dále byly 

začleňovány společnosti Paramo, Benzina, Chempetrol, Unipetrol trade, Spolana, 

Kaučuk, Unipetrol trade a Unipetorol rafinerie.  

V roce 2003 začala být společnost Česká rafinerská provozována jako přepravovací 

rafinerie. Stala se tak nákladovým střediskem svých zpracovatelů. 

Událost s asi nejvýznamnějším dopadem na společnost Unipetrol byl podpis smlouvy o 

prodeji všech 63% akcií držených Fondem národního majetku společnosti PKN ORLEN. 

Proces privatizace společnosti byl dokončen v roce 2005. Tímto krokem se tak společnost 

Unipetrol stala významnou součástí jedné z největších rafinerský a petrochemických 

společností ve střední Evropě. 

Začátkem roku 2013 byla odstavena jednotka Urea. Tedy jednotka zabývající se 

zpracováním a výrobou močoviny. Tato jednotka měla výrobní  kapacitu 600 tun za den. 

Důvod zrušení byl negativní dopad na ziskovost skupiny Unipetrol. V tomtéž roce bylo 

zastaveno zpracování surové ropy v pardubickém Paramu. Důvodem pro toto rozhodnutí 

bylo nízká rafinerská marže způsebená především zastaralým vybavením a desolátním 

stavem areálu. Dále v areálu probíhalo již jenom zpracování mazadel a olejů. 

Rokem 2014 společnost Unipetrol provedla transakci ve které odkoupila 16,335% podílu 

ve společnosti Česká rafinerská od společnosti Shell Overseas investments B.V. a 

zároveň se začalo pracovat na odkupu zbylých 32,445% akcií společnosti. Tato transakce 

byla dokončena v roce 2015, čímž se Unipetrol stal jediným akcionářem společnosti. 

V roce 2014 začal taktéž Unipetrol spolupracovat s Vysokou školou chemicko 
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technologickou. Toto spojení vzdělávacího a průmyslového sektoru umožňuje Unipetrolu 

vysokou míru kooperací, při rozličných projektech. 

Pro segment maloobchodu měl rok 2015 významný vliv na zástupce tohoto segmetu 

společnosti Unitrolu, společnost Benzina. Důležitou změnou pro společnost bylo 

vyměnění téměř celého vrcholového managementu firmy, za zkušené odborníky ze 

společnosti Lukoil. Což mělo velmi kladný vliv na profitabilitu společnosti. Stejně tak 

důležitou událostí byla reakce společnosti Benzina na agresivní vpád MOL group na 

český retailový trh. Touto reakcí byla akvizice 68 čerpacích stanic společnosti OMV.  

Během roku 2016 došlo v Unipetrolu k podepsání důležitých smluv. První z nich byla se 

společností MERO ČR, která upravovala podmínky pro přepravování a skladování ropy. 

Další důležitou smlouvou bylo podepsání smlouvy společností Transpetrol a.s., jež se 

týkala dodávek ropy ropovody Druzhba a TAL na dobu neurčitou. Jedná se o ropu 

pocházející z Ruské federace. Dále společnost odkoupila 100% základního kapitálu 

společnosti Spolana od společnosti Anwil. 

2.3 Předmět podnikání a struktura výrobků  

Hlavními oblastmi a produkty, které má skupina Unipetrol ve svém portfoliu jsou: 

· Maloobchod s pohonnými hmotami (Benzina) – obchod s pohonnými hmotami 

a obchod s rychloobrátkovým spotřebním zbožím (FMCG). Jedná se o největší 

síť čerpacích stanic na českém trhu.  

· Zpracování ropy (Česká rafinerská) – společnost provozující dvě největší 

rafinérie v ČR. V Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Jedná se o největšího 

zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů na našem území. Hlavní produkty 

společnosti jsou automobilové benzíny, motorová nafta, LPG, letecký petrolej, 

propylen, asfalty, síra, olejové hydráty a suroviny pro výrobu v ethylenové 

jednotce. 

· Zpracování ropy (PARAMO) – Společnost, která do roku 2012 zpracovávala 

ropu. V dnešní době se zaměřuje již jen na výrobu mazadel, olejů, asfaltů, 

asfaltových výrobků a poskytování služeb v oblasti skladování a distribuce paliv 

pro sesterské společnosti. 
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· Produkce chemikálií a přidružená výroba (Spolana) – jedna z největších 

chemických společností v české republice. Společnost má dva výrobní celky. 

První je komplex vyrábějící PVC. Druhý je komplex zabývající se produkcí 

kaprolaktamu. Kromě toho společnost provozuje teplárnu s výrobou elektřiny, 

vodní hospodářství a pronajímá nevyužité objekty. Většinu produkce společnost 

exportuje a je významným odběratelem ethylenu. 

2.4 Analýza makro prostředí 

2.4.1 Politicko-legislativní prostředí 

Politické prostředí je především ovlivňováno právními normami, vládou a tlakem 

stakeholderů. Stabilita politického prostředí je důležitým faktorem v risk managementu 

společností. Je totiž v zájmu všech společností provozovat svou podnikatelskou činnost 

ve stabilním právním státě s efektivní státní správou, pružnou justicí, a pokud možno s co 

nejnižším zdaněním příjmů. Česká republika je parlamentní demokracií, tedy systém, 

který lze považovat za stabilní. Společnosti podnikající na území České republiky jsou 

povinny řídit se nejen českou právní úpravou, ale podléhají i zákonům a vyhláškám 

Evropské unie. Mezi základní zákony a vyhlášky, kterými se výrobní závody musí řídit 

jsou: 

· Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

· Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

· Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

· Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů  

· Zákon č. 235/2004 Sb., o daních z přidané hodnoty 

· Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

· Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti 

· Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
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· Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

Obecně lze říci, že společnost ovlivňuje především česká a evropská legislativa v oblasti 

životního prostředí, především v oblasti rozvoje biopaliv a emisními palivovými 

normami, které mají za cíl řešit ochranu životního prostředí a zároveň chránit spotřebitele 

a trh. 

Nejvýraznější politickou zátěží pro oceňovanou společnost je oddalování přijetí eura. Dle 

tiskové zprávy ministerstva financí a ČNB se přijetí eura pro Českou republiku zatím 

neplánuje, ačkoli Česká republika pravděpodobně splňuje všechna maastrichtská kritéria, 

kromě účasti v ERM II.26 Tímto oddalováním je Unipetrol nadále vystavován kurzovému 

riziku, jelikož část výnosů společnosti je právě v eurech. Kurzovému riziku riziko dále 

představuje i vývoj kurzu, jelikož nákup surovin probíhá v dolarech.  

2.4.2 Ekonomické prostředí 

Makroekonomické faktory ovlivňují plošně všechny podniky, které na daném území 

podnikají, naopak firmy na makroekonomické faktory nemají žádný vliv a musí je tak 

brát jako skutečnost a adekvátně se jim přizpůsobit. Mezi hlavní makroekonomické vlivy 

patří vývoj cen ropy, vývoj HDP, vývoj obchodní bilance, vývoj devizových kurzů a 

vývoj úrokové sazby PRIBOR. 

2.4.2.1 Vývoj cen ropy 

Průměrná cena ropy Brent byla v roce 2016 na úrovni 44 dolarů za barel při kotaci FOB 

(viz Graf 1).27  Důsledkem takto nízkých cen se na trhu během prvního kvartálu dokonce 

i spekulovalo o pozastavení těžby ropy, načež ceny ropy zareagovaly rostoucím trendem. 

                                                 

26 Tisková zpráva Ministerstva financí ze dne 15. prosince 2016 

27 https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=M 
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Graf 1: Vývoj cen ropy. Vlastní zpracování dle EIA. 

Ceny ropy ovšem krom informací na trhu taktéž ovlivnily požáry v Kanadě a teroristické 

aktivity boko haram v Nigérii. Tyto skutečnosti pomohly ceně ropy vrátit se do pásma 

40-50 dolarů za barel. Finální nárůst na ceny z konce listopadu byl způsoben konečnou 

dohodou OPEC na snížení produkce ropy, ke které se přidalo i Rusko.28  

Automobilový benzín se v uvedeném období obchodoval na velmi nízkých cenových 

úrovních. V roce 2016 byl zaznamenán nejnižší průměrný rozdíl mezi kotací ropy Brent 

a cenou benzínu, od roku 2006.  

U motorové nafty došlo během roku 2016 taktéž k rekordně nízkým číslům. Rafinerská 

marže u nafty byla v tomto roce nejnižší za posledních 12 let. K tomuto rozdílu došlo 

především díky přesměrování výrazné části exportu některých rafinerií blízkého východu 

z Asie do Evropy.  

Petrochemické prostředí se vyvíjelo podobně jako rafinerské prostředí, jelikož jsou tyto 

trhy vzájemně velmi propojené. Nízkým cenám ropy pomohlo lednové zrušení sankcí 

Iránu ze strany USA, EU a OSN. Zrušení sankcí tak přineslo na trh miliony barelů ropy. 

Možnou roli v cenách ropy mohlo hrát i prosincové odhlasování zrušení cca 40letého 

                                                 

28 Do OPEC patří Irán, Saudská Arábie, Venezuela, Indonésie, Irák, Nigérie, Kuvajt, Alžír, Katar, Libye, 

Ekvádor, Angola, Gabon a Rovníková Guinea 
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zákazu vývozu ropy z USA. Dále ceny ropy silně ovlivňovala zdrženlivost OPEC ohledně 

rozhodnutí o pozastavení těžby ropy. Tyto faktory umožňovaly petrochemickým 

výrobcům udržovat vysoké petrochemické marže až do konce roku, kdy OPEC spolu 

s Ruskem omezili těžbu ropy, jež pohnulo cenou ropy směrem nahoru (viz Graf 2). 

 

Graf 2: Vývoj cen ropy v delším období. Vlastní zpracování dle Thomson Reuters. 

Hlavní propad cen za barel ropy nastal koncem roku 2014, kdy OPEC začal hájit svůj 

podíl na trhu a způsobil převis nabídky nad poptávkou. V tomto období dodával na trh 2 

miliony barelů ropy denně. 

Tato historická exkurze naznačuje, do jaké míry je vývoj cen ropy komplexní 

problematikou. Hlavní faktory, které vývoj cen ropy ovlivňují by se daly shrnout do 

následujících bodů: 

· Omezené zásoby ropy – ropa je fosilní palivo, což znamená, že je ho na této 

planetě konečné množství. Vzhledem k tomuto omezenému množství a vysoké 

poptávce vzniká tlak na růst cen. V případě, že by se zásoby ropy začaly tenčit, 

znamenalo by to postupně klesající nabídku při konstantní poptávce. Ke konci 

roku 2016 byla dle zprávy British Petroleum nejnižší odhadovaná množina ropy 
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s 90 % vytěžitelností asi ve výši 1 707 bilionů barelů ropy, což by při produkci na 

úrovni roku 2016 vydrželo asi na dalších 50,6 let.29 

· Energetická závislost na ropě – Ačkoli se globální energetický mix neustále 

mění, poptávka po ropě neustále roste a tento trend s nejvyšší pravděpodobností 

bude přetrvávat, a to i přes rostoucí význam obnovitelných zdrojů v energetice. 

Nahraditelnost ropy obnovitelnými zdroji se budoucnu bude odvíjet především od 

rychlosti vývoje nových technologií, ale především i schopností jednotlivých 

regionů tyto technologie využívat. 

· Monopolní postavení v hodnotovém řetězci – hodnotový řetězec tohoto odvětví 

je velmi náročný na infrastrukturu a kapitál. Není tedy neobvyklý výskyt 

lokálních, či globálních monopolů – případně velmi silných postavení v řetězci. 

Společnosti, které mají toto postavení mohou, částečně diktovat cenu, některým 

částem hodnotového řetězce, čímž se snižuje hodnota ostatních společností. 

· Technologický pokrok a substituty – od konce 20. století se objevilo několik 

sil, které ovlivňují toto odvětví. Jde například o nárůst těžby zemního plynu, 

technologický pokrok ve výrobě úspornějších motorů, rozvoj vozidel poháněných 

elektrickou energií, a především rozvoj alternativních/obnovitelných zdrojů 

energie. Právě alternativní/obnovitelné zdroje energie představují do budoucna 

nejvyšší hrozbu, jsou totiž nižší zátěží pro životní prostředí a často jsou dotovány. 

Motivací v těchto případech je snaha o potlačení negativních externalit. Investice 

do obnovitelných zdrojů jsou však v současné době vyšší, než je cena fosilních 

paliv, jejichž nízké ceny oddalují přechod na tyto technologie. V případě, že by 

došlo k poklesu nákladů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů pod náklady 

na výrobu energie z fosilních paliv, znamenalo by to postupný pokles poptávky 

po fosilních palivech a následný konec. Tento ústup od nějakého zdroje energie 

lze v současnosti sledovat například u uhlí.  

                                                 

29 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/oil/oil-

reserves.html 
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· Geopolitický vývoj – z výše rozebraného historického vývoje cen ropy je patrné, 

že se ropa velmi často těží v politicky nestabilních regionech jako je například 

blízký východ, nebo Nigérie. Jakákoli indikace konfliktu se přenáší na trhy, kde 

ovlivňuje globální ceny ropy. Příkladů za posledních 100 let je nespočet od 

konfliktů v 70. letech přes Iráckou invazi až po Arabské Jaro.30 

V současné době je na trhu drobný převis nabídky nad poptávkou, a to i navzdory plánu 

OPECu držet nižší produkci (viz Tabulka 1). To především sílícím vlivem „Non-OPEC 

producers“, především Ruska, které jako druhý největší světový producent ropy může 

dorovnávat trh o množství, které OPEC na trh nedodá. Čímž by získalo tržní podíl, který 

si poslední roky OPEC brání. 

Tabulka 1: Předpověď vývoje nabídky a poptávky po ropě. Vlastní zpracování dle EIA. 

 

Vzhledem k provázanosti Downstream segmentu a vývoje cen ropy, je pro práci nutné 

stanovit budoucí vývoj ropy. V současné době má největší vliv na trh s ropou válka o 

tržní podíl mezi OPEC a ostatními producenty ropy. Zajímavý je i vývoj v USA okolo 

nalezišť břidlicové ropy, tedy látky, která může být přeměna na ropu pyrolýzou. Za 

zmínku stojí i Čína, která provedla rozsáhlé investice spojené s ropou na území Afriky.31 

Tyto faktory v krátkodobém horizontu budou nejvíce ovlivňovat vývoj cen ropy. 

Z dlouhodobého hlediska bude mít vliv na vývoj cen ropy především rostoucí význam 

alternativních/obnovitelných zdrojů energií. Technologický pokrok, dotační a regulatorní 

podpora dělají tyto technologie dostupnější. V případě růstu cen ropy by byl rozvoj a 

nástup těchto technologií uspíšen.  

                                                 

30 Například https://www.nasdaq.com/article/arab-spring-and-oil-prices-cm174233 

31 https://www.ft.com/content/0f534aa4-4549-11e7-8519-9f94ee97d996 

bbl/den 2016 2017 2018 2019

Non-OPEC Production 57,97 58,67 61,23 62,7

OPEC Production 39,23 39,28 39,24 39,52

Total World Consumption 96,87 98,52 100,31 102,16

Production- consumption 0,33 -0,57 0,16 0,06
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Graf 3: Energetický mix 2015-2035. Vlastní zpracování dle BP. 

Výše zobrazený graf 3, představuje predikci vývoje poměru jednotlivých typů energií na 

energetickém mixu, zpracovaných dle energetického výhledu společnosti British 

Petroleum. Z grafu vyplývá očekávání výrazného poklesu poměru spotřeby uhlí a 

mírného poklesu spotřeby ropy. Očekává se naopak vyšší spotřeba zemního plynu, a 

především ostatních nefosilních paliv. Ropě se daří držet svůj poměr na energetickém 

mixu především díky faktu, že jediným přímým konkurentem je zemní plyn. Částečně 

může být nahrazena například rozvojem elektromobility projektů, které se v současné 

době týkají pouze osobních automobilů, a i v tomto případě se potýkají s určitými 

problémy (dojezd, délka nabíjení). V současné době se nepočítá s rozšířením 

elektromobility projektů na další typy dopravy jako je například letecká a lodní doprava. 

Ze všeho výše zmíněného lze usuzovat, že cena ropy v budoucích letech nebude 

významně překročovat 60 USD/bbl. 

O predikci cen ropy se dá říci, že je velmi obtížná a existuje mnoho renomovaných 

institucí, které poskytují věrohodné předpovědi vývoje cen ropy. Pro účely této práce 

budu používat predikci vývoje cen ropy publikované Světovou bankou (viz Graf 4). 32 

                                                 

32 http://pubdocs.worldbank.org/en/926111485188873241/CMO-January-2017-Forecasts.pdf 
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Graf 4: Predikce vývoje cen ropy dle Světové banky. 

2.4.2.2 Vývoj HDP 

Hrubý domácí produkt je agregovaný přehled obratů všech firem v rámci regionu a 

podává tak ucelený obraz o celkové ekonomické výkonnosti. 

Níže zobrazený graf 5 zachycuje vývoj hrubého domácího produktu  na území 

české republiky.  

 

Graf 5: Vývoj HDP Vlastní zpracování, dle ČSÚ. 

 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

HDP 3 932 094 Kč 3 958 133 Kč 4 029 629 Kč 4 058 909 Kč 4 097 011 Kč 4 312 539 Kč 4 597 945 Kč 4 770 876 Kč

růst % 0,66% 1,81% 0,73% 0,94% 5,26% 6,62% 3,76%
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Výše uvedený graf byl sestrojen na základě čtvrtletních dat od roku 2009. Graf tak 

zachycuje období po globální ekonomické krizi. Rokem 2009, konkrétně jeho 3. 

čtvrtletím, nastává pro českou ekonomiku oživení, které se promítá hlavně v roce 2010, 

kdy hrubý domácí produkt vzrost o 0,66% a v roce 2011 dále rostl téměř trojnásobným 

tempem. Růstová tendence ekonomiky se během roku 2012 oproti 4. kvartálu roku 2011 

zpomalila v důsledku dluhového vývoje eurozóny. Od roku 2013 je patrné 

znovunastartování ekonomiky, které zvolna pokračuje i v roce 2014 spolu s růstem 

zaměstnanosti. V roce 2015 následně dochází, dle Ministerstva financí české republiky 

k dynamickému růstu ekonomiky, taženém zejména domácí poptávkou, podníceném 

čerpáním fondů Evropské unie a velmi nízkou inflací. Během roku 2016 Česká 

ekonomika dále roste zmírněným tempem. Celková pozitivní prognóza se opírá o 

přebytek běžného platebního účtu obchodní bilance, rekordně nízkou nezaměstnanost a 

jak již bylo výše rozebráno, pozitivní nabídkový šok propadu světových cen ropy. Pro 

přehled vývoje nezaměstnanosti dále přikládám následující graf 6: 

 

Graf 6: Vývoj nezaměstnanosti v ČR. Vlastní zpracování dle ČSÚ. 

Nezaměstnanost podtrhuje tvrzení o vzestupu hospodářského cyklu v České Republice. 

Největším rizikem je dle Ministerstva financí České republiky hrozba vystoupení 

Spojeného království z EU.  Takzvaný brexit by mohl mít vliv na zahraniční obchod, kdy 

vlivem nejistoty by mohlo dojít k odložení některých investičních projektů. Rizikem dále 

může být zpomalení růstu čínské ekonomiky. Z hlediska geopolitických rizik mohou mít 



 47 

negativní vliv na českou ekonomiku konflikty na blízkém východě a severní Africe, které 

vyvolaly migrační krizi, jejíž dopad se velmi těžko předpovídá. Vyostření napětí na 

Ukrajině by mohlo vést k dalším sankčním opatřením, případně jejich rozšíření vůči 

Ruské federaci, dopad tohoto rizika je však nízký, vzhledem ke skutečnosti, že Rusko ani 

Ukrajina nepředstavují důležité exportní trhy. 33 

Prognóza vývoje HDP, zveřejněná ČNB předpovídá ustálení růstu ekonomiky 2,6% spolu 

4,8% růstem mezd (viz Graf 7).34 

 

Graf 7: Prognóza vývoje růstu HDP. 34 

2.4.2.3 Míra inflace 

„Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 

průměru 12 předchozích měsíců.“35 

                                                 

33 Makroekonomická predikce a strukturální politika Ministerstva financí České republiky ze dne ¨14. 11. 

2016 

34 Prognóza ČNB z 3. listopadu 2016 

35 Český statistický úřad: Inflace – druhy, definice, tabulky  
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Tabulka 2: Míra inflace, dle vlastního zpracování dat ČSÚ 

 

Poslední roky se vyznačují velmi nízkou inflací, která je nákladového charakteru (viz 

Tabulka 2). Inflační cíl ČNB jsou 2 %, k drobnému nárůstu došlo v roce 2012 z důvodu 

změn sazeb DPH. Nízká inflace v letech 2013 – 2015 byla způsobena především 

propadem cen elektřiny, zemního plynu, dále například propad cen ropy v roce 2015. 

Opačný trend se dá sledovat například u vývoje cen čistého nájemného, ale propad cen 

energií má vyšší váhu. Zvýšený růst inflace v roce 2016 oproti předchozím dvěma rokům 

byl způsoben rostoucími cenami alkoholu a tabákových výrobků, kvůli zvýšení spotřební 

daně, ale dále také například růstem cen oděvů, obuvi, rekreace, kultury, ostatního 

zbožím, služeb a zrušením regulačních poplatků za návštěvu u lékaře a výdeje léků na 

recept. Významný vliv na růst inflace v roce 2016 mělo i zpomalení poklesu cen potravin, 

nealkoholických nápojů, dopravy a telekomunikace. V roce 2017 ČNB očekává návrat 

k inflaci v tolerančním pásmu 2 %.  

2.4.2.4 Obchodní bilance 

Obchodní bilance státu zaznamenává vývoj zahraničního obchodu, tedy exportu a 

importu (viz Tabulka 3). Data o obchodní bilanci České republiky jsou dostupná na 

stránkách Českého statistického úřadu. 

Tabulka 3: Obchodní bilance. Vlastní zpracování dle dat ČSÚ. 

 

Rok Míra inflace

2009 1,0%

2010 1,5%

2011 1,9%

2012 3,3%

2013 1,4%

2014 0,4%

2015 0,3%

2016 0,7%

2017 2,5%

2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

Vývoz v mld. Kč 2 533 2 879 3 073 3 175 3 629 3 883 3 974

Dovoz v mld Kč 2 412 2 688 2 767 2 823 3 200 3 477 3 495

Vývoz (meziroční změna v %) 18% 14% 7% 3% 14% 7% 2%

Dovoz (meziroční změna v %) 21% 11% 3% 2% 13% 9% 1%

Saldo v mld. Kč 121 191 306 351 429 406 479

Meziroční změna salda -19% 58% 60% 15% 22% -5% 18%
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Z výše zachycených dat je patrné, že Česká republika je malou otevřenou ekonomikou, 

jelikož saldo exportu je vyšší než saldo importu. Na těchto datech je taktéž možné 

pozorovat, že vývoj obchodní bilance koresponduje s vývojem výše rozebíraného HDP, 

kdy od roku 2011 je možné pozorovat rychlý růst jak dovozu i vývozu. Spolu se 

zpomalujícím se tempem růstu HDP v roce 2012 zpomalila i dynamika vývozu a dovozu, 

bilance ovšem rostla, jelikož dovoz rostl méně než vývoz. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu míní, že tímto se potvrzuje úzká vazba na státy Evropské unie, což potvrzují i 

data o zahraničním obchodu, dle teritoriálního členění dostupná na Českém statistickém 

úřadě. Výsledky roku 2012 výrazně ovlivnilo zpomalování evropské a světové 

ekonomiky, stejně jako dluhová krize. Oproti očekáváním byl rok 2013 výrazně slabší, 

než bylo předpokládáno, optimismus podněcoval například pokles rizika rozpadu 

eurozóny, tedy odbytiště většiny tuzemských exportérů. Tento nedořešený problém však 

vytvářel nepříznivý sentiment, který zatěžoval ekonomické prostředí. Na straně nabídky 

ekonomiku ze začátku roku brzdila stagnace HDP, které začalo růst až v posledním 

kvartálu tohoto roku. Ze strany poptávky českou ekonomiku brzdila především nízká 

investiční aktivita, ale i vnější poptávka. Růst HDP nastartovaný ve 4. kvartálu roku 2013 

indikoval vývoj na další roky až do roku 2016, kdy v roce 2015 česká ekonomika dosáhla 

rekordního růstu, podpořeného levnou ropou a fiskální expanzí spojenou s čerpáním 

z evropských fondů. V roce 2016 bylo dosaženo rekordního obratu, přestože růst globální 

obchodní výměny zpomalil. Hlavní zprávou toho roku byl výsledek referenda ve 

spojeném, království o vystoupení z EU, ve kterém se Velká Británie rozhodla opustit 

EU. Dle MPO tento výsledek přinesl řadu nejistot a vedl k posílení fenoménu odporu 

proti globalizaci.36 Složení zahraničního obchodu České republiky se nicméně nezměnilo, 

v roce 2016 byl největší objem výměny realizován opět v rámci Evropské unie, do které 

mířilo opět více než 80% vývozu a ze které pramenilo téměř 70% dovozu. Mezi 

dlouhodobě dominantní komodity českého exportu patří stroje a dopravní prostředky, 

které ke konci roku 2016 tvořily podíl na veškerém zahraničním obchodu asi 51%. 

 

                                                 

36 Analýza vývoje ekonomiky Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 11. července 2017 
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2.4.2.5 Analýza vývoje devizového trhu 

Společnost Unipetrol je citlivá na vývoj kurzu USD a EUR. Velká část provozních 

nákladů společnosti je v USD a velká část výnosů je v EUR. Výrobní prostředky jsou 

přitom v ČR, generují náklady v CZK. Rozpětí mezi USD a EUR tak má přímý vliv na 

zisk společnosti.  

 

 

Graf 8: Vývoj devizového trhu. Vlastní zpracování dle dat z ČNB. 

Z výše uvedeného grafu je lehce rozpoznatelný počátek jednostranného devizového 

závazku z listopadu 2013 (viz Graf 8), udržovat kurz koruny vůči euru v okolí 27 korun 

za euro. K jeho dodržení ČNB během roku 2016 intervenovala na devizovém trhu 

v hodnotě přibližně 455 miliard Kč. ČNB se taktéž zavázala, že ukončení intervencí 

nenastane dříve než během druhého čtvrtletí roku 2017.37Tyto intervence ČNB zahájila 

                                                 

37 Analýza vývoje ekonomiky Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 11. července 2017 
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za účelem oslabení koruny, čímž se budují podmínky pro rostoucí export. Z tohoto 

pohledu můžeme považovat tyto intervence za zdařilé, pokud vycházíme z dat 

analyzovaných v předchozí části. Tyto intervence jsou reakci na útlum z let 2012 a 2013, 

kdy došlo k poklesu příjmů firem i domácností a nezaměstnanost prudce stoupala. Tato 

intervence spolu se snížením úrokových sazeb prakticky na minimum 0,05 %, dle ČNB 

ochránily českou ekonomiku od deflační pasti. Z krátkodobého hlediska mohou tyto 

kroky působit jako negativní, z dlouhodobého hlediska se i dle výše analyzovaných dat 

projevují jako kladné, především v oblasti růstu cen dovozu, což stimuluje domácí 

poptávku, zvyšuje výdaje domácností i konkurenceschopnost českých společností a má 

za důsledek růst zaměstnanosti. 

Dalším důsledkem téměř fixního měnového páru euro-koruna je, že vývoj kurzu koruny 

vůči dolaru kopíruje vývoj měnového páru euro-dolar. Kdy nejdramatičtější vývoj 

zaznamenal tento měnový pár během roku 2014 a 2015 a to především v důsledku 

v eurozóně stále ještě nepřekonané krize a pozitivní situací v USA, ale především 

omezením a následným ukončením kvantitativního uvolňování v USA. V roce 2015 pak 

docházelo k výkyvům především kvůli uvolnění měnové politiky v eurozóně, a naopak 

utažení měnové politiky ze strany FEDu. 

Rok 2016 by pro vývoj měnového páru euro-dolar velmi dynamický, kdy z počátku roku 

dolar vůči euru deprecioval v důsledku nenaplnění očekávání FEDu, od května se však 

začaly projevovat rozdíly mezi hospodářským vývojem v USA a eurozóně. Po referendu 

ve spojeném království z června roku 2016 dolar pokračoval v apreciaci vůči euru.  

Pro oceňovanou společnost rostoucí dolar zvyšuje cenu nákupů ropy, které Unipetrol 

realizuje v dolarech. Česká republika i oceňovaná společnost tak bude po ukončení 

jednostranného devizového závazku vystavena kurzovému riziku. 

2.4.3 Sociální prostředí 

Pro pohled na sociální prostředí bude zkoumán vývoj ekonomicky aktivního obyvatelstva 

České republiky, tedy potenciálu lidských zdrojů pro analyzovanou firmu. Pro následující 

tabulku byly použity data dostupná na Českém statickém úřadu v sekci „Vývoj 
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obyvatelstva České republiky – 2016“38 (viz Tabulka 4). Pro rozdělení společnost na 

ekonomicky aktivní a neaktivní byly použity následující předpoklady o ekonomicky 

neaktivním obyvatelstvu. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo jsou následující skupiny: 

· Lidé ve věku 0-14 let 

· Lidé ve věku 65+ 

Hodnoty nezaměstnanosti dle pohlaví jsou taktéž dostupná na ČSÚ.39 

Tabulka 4: Vývoj ekonomicky aktivního obyvatelstva. Vlastní zpracování dle dat z ČSÚ. 

 

Ačkoli za posledních 10 let počet obyvatel v České republice vzrostl asi o 300 000 lidí, 

počet ekonomicky aktivního obyvatelstva klesl téměř o 500 000 obyvatel. Zároveň, 

pokud se podíváme na dynamiku růstu jednotlivých skupin ekonomicky neaktivního 

obyvatelstva, všimneme si, že počtu obyvatel ve skupině, kterou v budoucnu očekává 

přechod do ekonomicky aktivní skupiny, přibývá znatelně pomalejším tempem než 

skupin, které ekonomicky aktivní již nebudou. Z výše uvedeného vyplývá, že 

obyvatelstvo v České republice stárne. Hlavním důsledkem stárnutí populace při 

                                                 

38 Český statistický úřad: Vývoj obyvatelstva České republiky - 2016 

39 Český statistický úřad: Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – prosinec 2016 

Věková skupina, pohlaví 2 006 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

Počet obyvatel (tis.) celkem 10 287,20 10 505,40 10 516,10 10 512,40 10 538,20 10 553,80 10 578,80

Z toho muži 5 026,20 5 158,20 5 164,30 5 162,40 5 176,90 5 186,30 5 200,70

Z toho ženy 5 261,00 5 347,20 5 351,80 5 350,00 5 361,30 5 367,50 5 378,10

Počet obyvatel (tis.) ve věku:

0-14 - muži 760,10 790,90 800,50 809,20 821,50 832,60 844,60

0-14 - ženy 719,40 750,30 759,80 768,20 779,60 791,10 802,60

65-84 - muži 582,90 691,50 723,60 751,90 778,00 803,40 829,70

65-84 - ženy 899,50 1 010,00 1 044,10 1 073,60 1 102,40 1 129,00 1 159,20

85+ - muži 30,70 45,10 47,40 49,80 52,60 55,10 57,70

85+ - ženy 82,50 116,50 120,70 125,00 129,50 133,40 137,90

Ekonomicky neaktivní muži 1 373,70 1 527,50 1 571,50 1 610,90 1 652,10 1 691,10 1 732,00

Ekonomicky neaktivní ženy 1 701,40 1 876,80 1 924,60 1 966,80 2 011,50 2 053,50 2 099,70

Ekonomicky aktivní muži 3 652,50 3 630,70 3 592,80 3 551,50 3 524,80 3 495,20 3 468,70

Ekonomicky aktivní ženy 3 559,60 3 470,40 3 427,20 3 383,20 3 349,80 3 314,00 3 278,40

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo celkem 7 212,10 7 101,10 7 020,00 6 934,70 6 874,60 6 809,20 6 747,10

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v % 70% 68% 67% 66% 65% 65% 64%

Procentuální nezaměstnanost mužů 5% 6% 6% 6% 5% 4% 3%

Procentuální nezaměstnanost žen 8% 8% 8% 8% 7% 6% 4%

Ekonomicky aktivní nezaměstnaní muži 189,93 206,95 222,75 202,44 179,76 129,32 107,53

Ekonomicky aktivní nezaměstnané ženy 284,77 267,22 287,88 274,04 231,14 182,27 137,69
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současné dynamice může pro firmy na českém trhu znamenat problémy s generační 

obměnou, a pokud se vezme v potaz i aktuální zaměstnanost, tak i poměrně znatelný 

nátlak na růst osobních nákladů. Společnost Unipetrol vzhledem ke svým výsledkům, 

velikosti a síle má, podobně jako společnosti například v automobilovém průmyslu, 

výhodu oproti menším a středním podnikům, na které růst mezd vyvolaný stárnutím 

obyvatelstva a nedostatkem lidského kapitálu na trhu může mít výrazně negativnější 

dopad. Výše uvedenému odpovídá i dlouhodobá predikce vývoje počtu obyvatel Českého 

statistického úřadu (viz Graf 9). 

 

Graf 9: Vývoj počtu obyvatel do roku 2101. Zdroj: Český statistický úřad 

Co se týče oborových čísel, společnost Unipetrol podniká v chemickém průmyslu, což je 

z hlediska tržeb po automobilovém průmyslu druhý nejdůležitější sektor. Společnosti 

v tomto odvětví jsou zařazeny v CZ-NACE 20, 21 a 22. V chemickém průmyslu v roce 

2016 pracovalo 123 000 zaměstnanců. Toto odvětví se však dle prezidenta Svazu 

Chemického průmyslu ČR pana Ing. Petra Cigánka stejně jako řada jiných odvětví ve 

zpracovatelském průmyslu potýká s nedostatkem vhodných pracovníků v obslužných 

profesích a středním technickém managementu. Svaz chemického průmyslu ČR do 

spoléhá na otevření sociálního dialogu o podpoře zaměstnanosti v chemické průmyslu 

v důsledku pětiletého projektu „Sektorová dohoda pro chemii“. Tento projekt, do kterého 

se zapojilo již 50 partnerů včetně Unipetrolu, z nichž 18 jsou střední odborné školy 
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s výukou odborné chemie, byl podpořen Evropským sociálním fondem v rámci 

udržitelnosti této dohody. Od tohoto a obdobných projektů se očekává, že vznikne 

perspektivní generace mladých lidí, která napomůže překlenutí generační obměny. 40 

2.4.4 Technologické prostředí 

Obecně technologie pomáhají vzniku nových produktů a nové produkty tvoří nové 

příležitosti, ale zároveň i nároky a nátlak na produkt. V petrochemickém a rafinerském 

průmyslu je tomu trochu jinak, vzhledem k tomu, že produkt se tolik nemění. 

Technologické prostředí je v tomto případě ovlivňováno environmentálním prostředím. 

Pro petrochemické společnosti je environmentální analýza integrální součástí 

technologické analýzy, jelikož dnešní petrochemický průmysl musí být připraven na 

rostoucí počet překážek jak regulatorních, tak environmentálních. Co se týče rafinerských 

společností, environmentální analýza je pro ně taktéž základním kamenem technologické 

analýzy, zaměřují se především na rafinační proces, důležitými body těchto analýz jsou 

však například i přeprava, skladování.  Popsání technologického prostředí u společností 

v petrochemickém a rafinerském průmyslu se liší firmu od firmy na základě technologií, 

které dané společnosti mají a regulací, které společnost očekává. Obecně se však dá říct, 

že by se společnost měla zaměřovat na technologie snižující provozní náklady, zvyšující 

utilizaci výrobních jednotek, snižující emise a v kontextu nedávných havárií ve 

společnosti Unipetrol i technologie zvyšující bezpečnost práce. 

V případě retailového segmentu je hlavním trendem současnosti tzv. elektromobilita, tedy 

pohyb vozidel pomocí elektrické energie. Hlavním důvodem rozvoje tohoto fenoménu je 

snaha o minimální produkci emisí. Ačkoli v současné době v České republice 

elektromobily nejsou příliš rozšířené, je možné již narazit na dobíjecí stanice pro 

elektromobily. Pro Unipetrol, nebo přesněji Benzinu, by tak rostoucí počet elektromobilů 

mohl znamenat v dlouhodobém horizontu možné riziko, ačkoli je pravdou, že pro 

masivnější rozšíření tohoto fenoménu je ještě potřeba překonat některé technologické 

komplikace jako například délku dobíjení, či zvýšení dojezdu těchto vozidel. 

                                                 

40 Ministersto průmyslu a obchodu. Panorama zpracovatelského průmyslu 2016 
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2.5 Mikroprostředí 

2.5.1 Charakteristika odvětví 

V případě Unipetrolu se mluví o takzvaném maržovém businessu, tedy o odvětví, jehož 

výkonnost se odvíjí z dosahovaných marží. Marže se odvíjejí především z cen ropy. 

Ovlivňovány jsou však i dalšími faktory jako je vývoj nabídky a poptávky po jednotlivých 

palivech a jejich globální a lokální ceny, délka kontraktů s dodavateli, síla vyjednávání a 

hospodářský cyklus, ze kterého je odvozena poptávka po palivech a plastech. Jedná se 

tedy o poměrně komplexní odvětví. Maržový business mimo jiné znamená, že tržby jsou 

funkcí nákladů a marže, z čehož plyne, že absolutní výše tržeb nemusí znamenat kladné 

hospodářské výsledky. Toto odvětví je taktéž specifické kapitálovou náročností, jelikož 

rafinování ropy je velmi náročné na technologii, know-how, energii a investice. Z vysoko 

obrátkového charakteru a omezených kapacit plyne snaha firem maximalizovat utilizaci 

kapacit a optimalizovat variabilní náklady při výrobě, v obou případech se dá mluvit o 

maximalizaci marže.  

V mnohých zemích jsou rafinerie ve státním vlastnictví vzhledem ke strategickému 

významu pro národní zájem a celé toto odvětví je regulováno legislativou týkající se emisí 

a bezpečnosti. Příkladem mohou být CO2 povolenky. 

Jedná se tedy o vysoce kapitálově náročné odvětví, které je částečně závislé na 

hospodářském cyklu a zároveň je součástí národních strategických zájmů. Z lokálního 

hlediska lze trhy, na kterých operují společnosti z tohoto odvětví definovat jako 

oligopolní, v některých případech dokonce i částečně monopolní. 

2.5.2 Struktura zaměstnanců 

Struktura zaměstnanců vypovídá o společnostech mnohé. Dle třídění zaměstnanců podle 

vzdělání se dá hrubě odhadnout čím se společnost zabývá. Například u technologických 

společností budou převažovat vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci, naopak ve výrobních 

firmách bude většina zaměstnanců středoškolsky vzdělaná. V případě Unipetrolu tomu 

tak vskutku je, téměř 75 % zaměstnanců je středoškolsky vzděláno (viz Graf 10). 
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Graf 10: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy za rok 2016 

Z grafu 10 je dále patrné, že nejpočetnější skupinou zaměstnanců ve společnosti jsou lidé 

pracující ve společnosti kratší dobu než 5 let, oproti tomu zaměstnanců, kteří ve firmě 

pracují 20 a více let je téměř 40 % což je poměrně vysoké číslo. Tato skutečnost indikuje 

pro společnost riziko plynoucí z generační obměny. V ideálním případě by tyto skupiny 

měly být rovnoměrně rozloženy, aby zkušenosti a know-how bylo plynule a kontinuálně 

předáváno. Samozřejmé je i kapacitní riziko, kdy v případě růstu společnosti a tvorbě 

hodnoty, by neměl klesat počet zaměstnanců, pokud to ovšem nevyplývá 

z technologického pokroku a automatizace. V opačném případě tak dochází ke ztrátě 

know-how, které společnost spolu se zaměstnanci budovala.  

 

Graf 11: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy za rok 2016 
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Je patrný i vliv tradice základních podniků Unipetrolu, které existovaly už v období 

komunismu, spočívající v tom, že velká část zaměstnanců pracuje pro Unipetrol velmi 

dlouhou dobu což v kombinaci se skutečností, že Unipetrol je jedinou rafinerskou 

společností v České Republice, znamená, že zaměstnanci jsou k firmě vázáni. Zároveň je 

možné vypozorovat stárnutí zaměstnanecké struktury (viz Graf 11), které by mohlo do 

budoucna znamenat riziko pro inovační potenciál společnosti. Ze strategického pohledu 

to do budoucna může znamenat tlak na zvyšování osobních nákladů a nákladů na 

vzdělávání. 

Společnost Unipetrol provozuje vzdělávací centrum a aktivně se podílí na spolupráci se 

středními a vysokými školami. Dále byla založeno Unipetrol nadace, která podporuje 

výzkum a vývoj skrze granty, stáže a stipendia. Z dalších sociálních aktivit se dá zmínit 

například program „Zažij chemii“ a „Na výlet s Benzinou“. Těmito sociálními aktivitami 

se Unipetrol tomuto riziku snaží předcházet.  

2.5.3 Downstream 

Díky pokračující spolupráci Unipetrolu se svým vlastníkem PKN ORLEN má společnost 

zajištěné stabilní dodávky ropy z ropovodů Druzhba a TAL-IKL, které jsou již od roku 

2006 spolehlivým zdrojem hlavní výrobní suroviny. Během roku 2016 byl dokonce 

podepsán dodatek o REBCO se společností Rosnefť, který zajištuje dodávky ropy 

ropovodem Druzhba až do roku 2019. Taktéž byla podepsána smlouva se společností 

Taťněfť, čímž si společnost zajistila určité objemy ropy do roku 2019. V rámci skupiny 

by mohlo být zajímavé zmínění podepsání kontraktu mezi PKN ORLEN a Saudských 

Aramco, což by skupině zajistilo přísun saudské ropy. Tyto strategické smlouvy jsou 

důležité pro vývoj a funkčnost downstream businessu.  

Co se týče výroby, Unipetrol byl především ovlivněn dále pokračující odstávkou 

polyethylenové jednotky. Polyethylenová jednotka byla odstavena od srpnu 2015, kdy u 

této jednotky došlo k závažné nehodě. Během této odstávky nepůsobila polyethylenová 

jednotka vůbec a polymerové jednotky fungovaly jenom částečně. Dalším podstatným 

vlivem na produkční činnost společnosti byla odstávka kralupské fluidně katalytické 

krakovací jednotky. Jednotka tak úplně přestala se zpracováním ropy. Tyto havárie 
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bohužel pro Unipetrol přišla v období, kdy se makro prostředí vyvíjelo v prospěch 

společností z rafinerského a petrochemického průmyslu. Během tohoto období Unipetrol 

nemohl využívat nízkých nákupních cen ropy a konvertovat je tak na vysoké rafinerské a 

petrochemické marže. Společnost si tak udržela své místo na trhu pouze díky dodávkám 

zboží z ostatních společností PKN Orlen. 

Důležité je však zmínit, že při odstávce se Unipetrol nevěnoval pouze opravě 

polyethylenové jednotky, ale zároveň začal budovat novou polyethylenovou jednotku 

v Litvínově, která by měla zajistit jak bezpečnější, tak i efektivnější běh. Kapacita 

současné polyethylenové jednotky je asi 150 kilotun ročně. Nově vystavěná jednotka má 

předpovídanou kapacitu 250 kilotun ročně, což napomůže vyšší utilizaci steam 

crackeru(krakovací jednotky). Nová polyethylenová jednotka PE3 by měla kompletně 

nahradit nadbytečnou jednotku polyethylenovou jednotku PE1 a to koncem roku 2018. 

Tato investice ve výši 8,5 miliardy korun, bude největší investicí svého druhu. Investice 

bude hrazena z pojistného plnění, které Unipetrol již obdržel v roce 2016 a z pojistného 

plnění, které Unipetrol obdrží v roce 2017. Výše tohoto plnění se odhaduje na 7,1 miliardy 

korun. 

 

2.5.4 Retail 

Skupina byla v posledním roce vysoce aktivní i v retailové části svého bussinesu. Tato 

aktivita byla vyvolána agresivním vpádem skupiny MOL na český trh. MOL začal 

penetrovat český trh skoupením sítí čerpacích stanic OMV, Agip, Pap oil a Slovnaft. 

Touto akvizicí vytvořila skupina MOL síť 316 čerpacích stanic.  

Reakce společnosti Benzina by se dala shrnout do následující bodů: 

· Akviziční činnost 

o Odkoupení 68 čerpacích stanic ze sítě OMV. Během roku 2017 by měl být 

dokončen rebranding a akvice posledních ze stanic této sítě, pro udržení 

nejvyššího podílu na trhu. Situaci na trhu v roce 2015 zachycuje graf 12. 
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Graf 12: Situace podílu čerpacích stanic na trhu v roce 2015. Vlastní zpracování dle dat 

z výroční zprávy z roku 2015. 

o Krom této reakce na vpád skupiny MOL na trh Benzina postavila během 

roku 2016 dalších 5 takzvaných greenfield stanic. Tedy kompletně nových 

stanic. 

· Nová paliva 

o Benzina představila nová paliva Efecta a Verva, které mají nižší emise a 

snižují množství usazenin v motorech vozidel. Tyto paliva se snaží nalákat 

zákazníky na kvalitnější, šetrnější palivo za stejnou cenu. 

· Rozvoj gastro a shop 

o Ceny pohonných hmot a jejich kvalita jsou natolik vyrovnané, že boj o 

zákazníka probíhá na úrovni kvality dodatkových služeb, hlavním 

rozlišovacím prvkem je úroveň cateringu a prostředí provozovny.  

V dnešní době se společnosti snaží vsázet na kvalitní potraviny, především 

kávy, na čerpacích stanicích. U společnosti Benzina to lze sledovat 

například na konceptu čerpacích stanic zvaných Stop cafe, kde na 

čerpacích stanicích prodávají kvalitní kávu dle vlastních receptur a čerstvé 

potraviny. V roce 2016 bylo dodáno více než 200 nových kávovarů na 

stanice benzina. 

· Údržba a rozvoj stávajících stanic 
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o V tomto ohledu společnost vyvíjí mnoho aktivit. Od zavádění konceptu 

Stop cafe na stávajících stanicích, přes přestavby atik až po výrobu nových 

digitalizovaných totemů u ČS. Všechny tyto změny mají činit čerpací 

stanice atraktivnější pro potenciální zákazníky. 

· Marketing 

o Marketingové akce jsou zaměřené hlavně na styl provozoven, mimo to 

podporují hokejový tým HC Verva (Verva je název paliva, jež nabízí na 

čerpacích stanicích od roku 2016) a nové palivo rovněž podporují dalšími 

sportovně-kulturními akcemi. 

· Fleetové slevy 

o Během roku 2016 Benzina představila tank kartu easy. Jedná se o cenově 

velmi dostupnou kartu, která má pomocí systému slev zajistit stabilní 

fleetovou zákaznickou základnu. 

Z výše uvedeného je zjevné, že se retailová část společnosti Unipetrol pro udržení podílu 

na trhu nemůže spoléhat pouze na stavbu a akvizici nových stanic. Trh s provozem 

čerpacích stanic není nafukovací a v České republice není příliš prostoru pro další vývoj, 

jelikož je to území s nejhustším výskytem čerpacích stanic v Evropě. Čerpací stanice na 

našem území musí flexibilně reagovat na podněty z trhu. Hlavní vliv na trh mají 

samozřejmě vždy ceny ropy, od kterých se odvíjí, za kolik budou pohonné hmoty 

prodávány.  

2.5.5 Porterova analýza 

Porterova analýza zde slouží pro zachycení struktury odvětví. Příklad grafického 

vyobrazení je v grafu 13. 
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Graf 13: Porterova analýza. Vlastní zpracování. 

· Vstup nových konkurentů na trh 

o Vstup do petrochemického případně rafinerského průmyslu v kterékoli 

oblasti je velmi náročný a krom vysoké kapitálové náročnosti je penetrace 

nových trhů složitá kvůli dodavatelským a odběratelským smlouvám, 

které se podepisují zpravidla na delší období.   

o V segmentu retailu je vstup nového konkurenta pravděpodobnější než 

v případě downstream segmentu. Tohoto by šlo docílit pouze dvěma 

způsoby. Akvizicí čerpacích stanic, některého ze současných konkurentů, 

nebo vybudováním nové sítě čerpacích stanic. Druhá z možností je 

extrémně časově náročná, vysoce nákladná. Český trh s čerpacími 

stanicemi je velmi přesycen a takovéto rozhodnutí by bylo extrémně 

rizikové. Akvizice některých stanic ze stávajících sítí je vysoce nákladná, 

avšak mnohem reálnější. Nedávno takto vstoupil na trh Maďarský MOL, 

který akvizicí několika sítí poměrně agresivně penetroval trh a stal se 

hlavním konkurentem společnosti Benzina.  

o Nejvyšší riziko konkurence nese retailový trh, především kvůli relativně 

malému trhu s jednou z největších koncentrací čerpacích stanic Evropě. 
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Český trh je tak vysoce konkurenční a marže jsou znatelně nižší, než 

v sousedních státech. 

· Hrozba substituce 

o V budoucnu bude trh s pohonnými palivy ovlivňovat rostoucí význam 

elektromobilů. Tento fenomén je podporován v mnoha zemích 

legislativou a lze očekávat jeho rostoucí vliv. Bude to vytvářet tlak jak na 

velkoobchod s ropnými produkty, tak i na retail, kde bude pravděpodobně 

docházet k transformací čerpacích stanic na dobíjecí stanice, které budou 

poskytovat rozšířené cateringové a služby spojené s trávením času během 

dobíjení, které u dnešních elektromobilů trvá několik desítek minut. 

Čerpací stanice tedy budou i nadále zaměřené na fosilní paliva. 

o Dále je patrné negativní vnímání plastových materiálů, zejména kvůli 

jejich vlivu na ekologii. Přesto se spotřeba plastů neustále zvyšuje, jak 

dokazují data o produkci plastového odpadu z PlasticEurope41 (viz Graf 

14). 

                                                 

41 

https://www.plasticseurope.org/application/files/1715/2111/1527/Plastics_the_facts_2017_FINAL_for_w

ebsite.pdf 
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Graf 14: Produkce plastu z PlasticEurope. 41 

Lze usuzovat, že křivka popisující celkový shromážděný plastový odpad implikuje 

obdobnou tendenci u spotřeby plastů. 

· Konkurence mezi stávajícími podniky 

o V současné době má Unipetrol stabilně pokryté české území a dle slov 

CFO hodlá expandovat. Ze stávajících rafinersko-petrochemických 

společností na aktivních na stejných trzích jako Unipetrol, je hlavní 

hrozbou rostoucí vliv MOL group. 

 

· Smluvní síla dodavatelů 

o V retail segmentu společnost těží z vertikální integrace, dodavatelem je 

její petrochemická divize. 

o Velkoobchodní segment závisí na společnostech těžících ropu, které jsou 

často vlastněné státy a jejichž rozhodování může být ovlivněné 

politickými cíli. Relativně nízký počet velmi vlivných dodavatelů vytváří 

oligopolní prostředí, na kterém existují legální kartelová uskupení. 

Příkladem může být dohoda o omezení těžby mezi Ruskem a OPEC. 

Protipříkladem může být post sankční návrat Iránu na trh. Společnost 
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Unipetrol se proti riziku na straně dodavatelů zajišťuje 

prostřednictvím dlouhodobých smluv s producenty ropy, přičemž těží 

z napojení na silnou skupinu PKN Orlen. 

· Smluvní síla odběratelů 

o Vyjednávací síla odběratelů je v petrochemické a rafinerském businessu 

minimální. V retailovém segmentu výraz vyjednávací síla není vhodný, 

jelikož retailoví zákazníci nemají vyjednávací sílu téměř žádnou. 

Disponují však velmi vysokou citlivostí na ceny, služby případně gastro a 

shop nabídku. 

2.5.6 Mapa rizik 

Současné situace je zaznamenána v mapě rizik, která zachycuje hrozby společnosti dle 

dopadu a pravděpodobnosti. Tato mapa, tak přehledně zachycuje závěry strategické 

analýzy, viz Obrázek 3. 

 

 

Obrázek 3: Mapa rizik. Vlastní zpracování dle předešlých analýz. 

Hlavní riziko pro Unipetrol představují především budoucí vývoj cen ropy, který má 

přímý a velmi vysoký dopad na marže a tedy i ziskovost společnosti. V současné době se 

předpokládá, že ceny ropy se budou držet na relativně stabilní úrovni navzdory tomu, že 
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OPEC a Rusko oznámily omezení těžby ropy. To především zvýšenou aktivitou USA, 

Indie, Číny, Iránu a návratem Libye na trh. Unipetrolu se nadále daří dobře, i navzdory 

lehce rostoucímu trendu u cen ropy. Jakýkoli ostrý výkyv by měl okamžitý efekt na 

petrochemické marže, rafinerské marže i retailové výsledky. Ačkoli by růst cen ropy měl 

významný dopad na Unipetrol a ostatní rafinerie, nepovažuji ho za příliš reálný vzhledem 

k současné situaci na globálních trzích. 

Vlastnická struktura společnosti vyvolává časté rozepře mezi minoritními a majoritními 

akcionáři. Hlavním minoritním akcionářem jsou J&T, kteří vlastním více než 20 %  akcií 

Unipetrolu, ale jejich schopnost ovlivnit výplatu dividend, nebo budoucnost Unipetrolu 

je velmi nízká. V minulosti velmi často kritizovali kapitálovou strukturu společnosti, 

která snižuje ROCE a výplatu dividend. Frustrace z mnohých rozhodnutí PKN vedla 

v minulosti minoritní akcionáře k žalobám, například kvůli odkupu ztrátové společnosti 

Spolana, dceřiné společnosti PKN Orlen. Jakékoli změny v politice PKN Orlen by 

způsobily změny v cenách akcií. 

Tržby Unipetrolu jsou z většiny v EUR a CZK, zatímco provozní náklady jsou USD a 

CZK. Tímto se Unipetrol vystavuje vysokému kurzovém riziku. Společnost tak využívá 

hedgingu a derivátových finančních instrumentů pro minimalizaci tohoto rizika. 

Vzhledem k ukončenému režimu devizových intervencí vzniká riziko spekulací, jež by 

mohlo mít jak kladné, tak negativní dopady na společnost. Současná dynamika vývoje 

amerického dolaru však indikuje možný kladný dopad na provozní náklady. Pokud by 

Česko ve plánovaném období přijalo EUR jako měnu, výrazně by se tak kurzové riziko 

snížilo. 

2.5.7 Organizační struktura 

Skupina Unipetrol tímto rokem započala změny v organizační struktuře, pro zjednodušení 

administrativních a interních procesů. Stávající organizační struktura vypadá následovně, 

viz Obrázek 4. 
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Obrázek 4: Struktura společnosti Unipetrol. Převzato z výroční zprávy za rok 2016. 
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2.6 Finanční analýza 

Tato část diplomové práce pojednává o finanční analýze oceňovaného podniku. Finanční 

analýza je jeden z nejdůležitějších nástrojů finančního řízení podniku a je velmi 

přínosným nástrojem i v oceňování podniku. Pomocí finanční analýzy lze posoudit 

finanční zdraví podniku. Taktéž pomůže odhalit, zda v minulosti neměl podnik nějaké 

problémy, jež by mohly ohrozit jeho existenci do budoucna. 

V oceňování podniku plní finanční analýza dvě hlavní úlohy: 

1. Posuzuje finanční zdraví 

2. Tvoří základ pro finanční plán 

Posouzení finančního zdraví podniku je praktický pohled na finanční výkazy k datu. 

Zároveň se snaží zodpovědět otázku, jaký je další možný vývoj podniku. Odpověď na 

tuto otázku staví především na správné interpretaci historických dat a jejich další 

extrapolaci do budoucna. 

Výsledky získané z finanční analýzy porovnáváme s hodnotami v odvětví, oboru, nebo 

s přímými konkurenty.  

Analytik může při finanční analýze využívat ukazatele, které uzná za vhodné a přikládá 

jim nejvyšší vypovídající hodnotu. Ať už jde o dekompozici nějakého ukazatele na jiné 

ukazatel, využití vlastních ukazatelů, nebo použití klasických ukazatelů měl by 

oceňovatel dbát na jistý myšlenkoví tok a konzistenci interpretovaných dat. 

V této práci jsou využívány pro finanční analýzu ukazatele, jež jsou pro oceňovanou 

společnost nejvíce vypovídající.  

Vstupní data byly získány z výročních zpráv společnosti z let 2012 až 2016. Tyto výroční 

zprávy byly ověřeny nezávislým auditorem, který k těmto výročním zprávám neměl 

výhrady.  

Dále provedené analýzy pracují se strukturou rozvahy a výkazu zisku a ztráty v takové 

podobě, která je uvedena ve výročních zprávách. Výkazy ve výročních zprávách mají 

strukturu dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (International Financial 

Reporting Standards, IFRS) s interpretacemi přijatými Radou pro mezinárodní účetní 

standardy schválenými k použití v rámci Evropské unie. 
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2.6.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Vertikální analýza podává informaci o zastoupení jednotlivých položek na celku. 

Vertikální analýza zobrazuje vývoje jednotlivých položek v čase, kdy změny jsou 

pozorovány na jednotlivých řádcích výkazů. 

2.6.1.1 Analýza rozvahy 

 

· Analýza majetku 

Tabulka 5: Vertikální analýza majetku. Vlastní zpracování dle výročních zpráv. 

 

 

AKTIVA 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

Dlouhodobá aktiva

Pozemky, budovy a zařízení 46% 46% 39% 36% 44%

Nehmotný majetek 4% 1% 1% 3% 2%

Investice do nemovitostí 1% 3% 4% 1% 1%

Ostatní ivestice 0% 0% 0% 0% 0%

Dlouhodobé pohledávky 0% 1% 2% 0% 0%

Odložená daňová pohledávka 1% 0% 0% 2% 0%

Dlouhodobá aktiva celkem 51% 51% 46% 41% 47%

Oběžná aktiva

Zásoby 20% 21% 21% 19% 20%

Pohledávky z ochodních vztahů a ostatní pohledávky 21% 25% 26% 21% 24%

Krátkodobá finanční aktiva 0% 0% 4% 8% 5%

Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva 0% 0% 0% 0% 0%

Peníze a peněžní ekvivalenty 6% 2% 3% 11% 4%

Pohledávka z titulu daně z příjmů 0% 0% 0% 0% 0%

Aktiva určen k prodeji 2% 0% 0% 0% 0%

Oběžná aktiva celkem 49% 49% 54% 59% 53%

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabulka 6: Horizontální analýza majetku absolutně. Vlastní zpracování dle výročních zpráv. 

 

 

Tabulka 7: Horizontální analýza majetku analýza relativně. Vlastní zpracování dle výročních 

zpráv. 

 

Dle struktury aktiv nelze jednoznačně říct, jestli jde o kapitálově těžkou či lehkou 

společnost, jelikož provozní páka společnosti (podíl stálých a oběžných aktiv) osciluje 

AKTIVA 2 013 2 014 2 015 2 016

Dlouhodobá aktiva

Pozemky, budovy a zařízení -149 -4 284 505 10 682

Nehmotný majetek -1 551 -8 1 095 -22

Investice do nemovitostí 1 364 44 -1 359 -1

Ostatní ivestice -55 0 24 96

Dlouhodobé pohledávky 259 780 -1 038 1

Odložená daňová pohledávka -254 -24 1 175 -1 061

Dlouhodobá aktiva celkem -386 -3 486 396 9 695

Oběžná aktiva

Zásoby 812 -385 70 3 335

Pohledávky z ochodních vztahů a ostatní pohledávky 1 818 113 -1 248 4 917

Krátkodobá finanční aktiva 16 1 715 2 517 -865

Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva -131 0 0 0

Peníze a peněžní ekvivalenty -1 941 565 4 206 -2 955

Pohledávka z titulu daně z příjmů 36 2 35 26

Aktiva určen k prodeji -857 0 0 0

Oběžná aktiva celkem -247 2 010 5 580 4 458

Aktiva celkem -633 -1 482 5 982 14 153

AKTIVA 2 013 2 014 2 015 2 016

Dlouhodobá aktiva

Pozemky, budovy a zařízení -1% -18% 3% 55%

Nehmotný majetek -78% -2% 261% -1%

Investice do nemovitostí 356% 3% -76% 0%

Ostatní ivestice -98% 0% 2400% 384%

Dlouhodobé pohledávky  301% -100% 100%

Odložená daňová pohledávka -83% -45% 4052% -88%

Dlouhodobá aktiva celkem -1% -14% 2% 43%

    

Oběžná aktiva     

Zásoby 8% -4% 1% 32%

Pohledávky z ochodních vztahů a ostatní pohledávky 17% 1% -10% 44%

Krátkodobá finanční aktiva 50% 3500% 143% -20%

Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva -100%    

Peníze a peněžní ekvivalenty -63% 51% 250% -50%

Pohledávka z titulu daně z příjmů 105% 3% 49% 24%

Aktiva určen k prodeji -100%    

Oběžná aktiva celkem -1% 8% 21% 14%

    

Aktiva celkem -1% -3% 12% 26%
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okolo hodnoty 1. To je způsobeno zejména tím, že ačkoli je společnost Unipetrol velmi 

kapitálově náročná na provoz, zboží, které produkuje je vysoko obrátkové a generuje 

vysoké zásoby a pohledávky. Toto tvrzení by mělo být podpořeno analýzu ukazatelů 

aktivity. Během sledovaného období se struktura majetku společnosti výrazně neměnila. 

Nejvýznamnější změny ve struktuře aktiv nastaly u položky dlouhodobý hmotný majetek 

v letech 2014 a 2016. V tomto období došlo k náhlému razantnímu poklesu dlouhodobého 

majetku mezi lety 2013 a 2014 ze 46 % podílu na celkovém majetku na 39 % podíl na 

celkovém majetku. Tento vysoký pokles byl způsoben opravnou položkou vytvořenou k 

31. 12. 2014. Tato opravná položka vznikla kvůli existenci indikátorů snížení hodnoty 

majetku, a to jak vnitřního, tak vnějšího charakteru. Mezi tyto indikátory patřily například 

zhoršení prostředí na rafinerském trhu, nižší výsledky rafinerské jednotky oproti plánu 

z roku 2013 a první polovině roku 2014. Tyto indikátory vedly k vytvoření opravné 

položky vůči položkám rafinerské provozní jednotky ve výši 4 989 milionů Kč. Tato 

opravná položka byla dále alokována mezi dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Na 

nehmotný majetek bylo alokováno 107 milionů korun, oproti této opravné položce však 

vstupovaly investice ve výši 126 milionů Kč. Oproti opravné položce vůči dlouhodobému 

majetku vstupovaly investice společnosti ve výši 1 866 milionů Kč. Z nekonsolidovaného 

hlediska měla tato opravná položka téměř výhradně vliv na majetek České rafinerské.  

Naopak 8 % nárůst dlouhodobého hmotného majetku z roku 2016 byl způsoben hlavně 

kapitalizací nákladů spojených s likvidací následků havárie ethylenové jednotky ve výši 

3 184 milionů Kč, počátkem stavby nové jednotky PE3 ve výši 2 863 milionů Kč a také 

kapitalizací výdajů spojených s periodickou odstávkou v areálu v Litvínově ve výši 1 250 

milionů Kč. Poslední významnou položkou byl růst krátkodobých finančních aktiv a 

Peněz a peněžních ekvivalentů v roce 2015. Tento vysoký nárůst peněžních prostředků 

byl způsoben především velmi dobrými finančními výsledky toho roku, kdy byl čistý zisk 

7 036 milionů Kč. Vývoj ostatních položek byl v absolutních číslech spíše nevýznamný.  

 

· Analýza zdrojů financování 

V následujících tabulkách je shrnuta vertikální a horizontální analýza pasiv. 
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Tabulka 8: Vertikální analýza zdrojů financování. Vlastní zpracování dle výročních zpráv. 

 

Analyzovaná společnost má poměrně zajímavou strukturu zdrojů financování majetku. 

Během analyzovaného období si společnost držela s asi 5 % odchylkou celkovou 

zadluženost na 40 % a equity ratio na úrovni 60 %. Když se dále podíváme na strukturu 

dluhu, zjistíme, že je téměř výhradně tvořen závazky z obchodních vztahů, je tedy patrné, 

že společnost téměř nevyužívá cizích zdrojů k financování. Tato konzervativní strategie 

kapitálové struktury teoreticky, není nejefektivnější, pro společnosti je však méně 

riziková. Firmy řídící svůj kapitál touto strategií mají většinou velmi malé či nulové 

úrokové riziko.  

VLASTVNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

Vlastní kapitál

Základní kapitál 36% 36% 37% 33% 26%

Fondy tvořené ze zisku 5% 5% 6% 0% 0%

Fond zajištění 0% 0% 1% 1% 0%

Fond změny reálné hodnoty 0% 0% 0% 0% 0%

Fond rozdílů z konsolidace zahraničních společností 0% 0% 0% 0% 0%

Ostatní fondy 0% 0% 0% 0% 0%

Nerozdělený zisk 17% 15% 15% 31% 35%

Vlastní kapitál náležící akcionářům mateřské společnosti 58% 57% 59% 65% 61%

Nekontrolní podíly 0% 0% 0% 0% 0%

Vlastní kapitál celkem 58% 57% 59% 65% 61%

Dlouhodobé závazky

Úvěry a jiné zdroje financování 0% 4% 8% 0% 0%

Odložené daňové závazky 1% 1% 1% 1% 1%

Rezervy 1% 0% 0% 1% 1%

Ostatní dlouhodobé závazky 0% 0% 0% 0% 0%

Dlouhodobé závazky celkem 2% 6% 10% 3% 3%

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období 31% 35% 28% 29% 33%

Úvěry a jiné zdroje financování 6% 1% 1% 0% 0%

Rezervy 1% 1% 2% 2% 1%

Krátkodobé finanční závazky 0% 1% 1% 0% 1%

Daňové závazky 0% 0% 0% 1% 1%

Závazky spojené s aktivy drženými k prodeji 1% 0% 0% 0% 0%

Krátkodobé závazky celkem 40% 38% 31% 32% 36%

Závazky celkem 42% 43% 41% 35% 39%

Vlastní kapitál a závazky celkem 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabulka 9: Horizontální analýza zdrojů financování absolutně. Vlastní zpracování dle výročních 

zpráv. 

 

VLASTVNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 2 013 2 014 2 015 2 016

Vlastní kapitál

Základní kapitál 0 0 0 0

Fondy tvořené ze zisku 59 60 -2 669 -1

Fond zajištění -190 728 7 -808

Fond změny reálné hodnoty 10 0 0 0

Fond rozdílů z konsolidace zahraničních společností 18 0 -3 1

Ostatní fondy -42 0 0 0

Nerozdělený zisk -1 081 -626 9 712 6 920

Vlastní kapitál náležící akcionářům mateřské společnosti -1 227 162 7 047 6 112

Nekontrolní podíly -2 0 0 0

Vlastní kapitál celkem -1 228 162 7 047 6 112

Dlouhodobé závazky

Úvěry a jiné zdroje financování 1 998 2 000 -4 000 0

Odložené daňové závazky 45 24 352 50

Rezervy -146 -23 475 319

Ostatní dlouhodobé závazky 18 -17 -19 4

Dlouhodobé závazky celkem 1 914 1 984 -3 192 373

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období 1 384 -3 731 2 125 7 277

Úvěry a jiné zdroje financování -2 329 -157 -350 1

Rezervy 33 241 110 -240

Krátkodobé finanční závazky 201 63 -284 787

Daňové závazky -37 -11 594 -157

Závazky spojené s aktivy drženými k prodeji -570 -33 -68 0

Krátkodobé závazky celkem -1 319 -3 628 2 127 7 668

Závazky celkem 596 -1 644 -1 065 8 041

Vlastní kapitál a závazky celkem -633 -1 482 5 982 14 153
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Tabulka 10: Horizontální analýza zdrojů financování relativně. Vlastní zpracování dle výročních 

zpráv. 

 

V prvních dvou letech došlo k poměrně vysokému čerpání dlouhodobých úvěrů a šlo 

o čerpání úvěru s celkovým rámcem 4 000 milionů Kč, čerpaného ve dvou tranších. 

Úvěr poskytla společnost PKN Orlen. Čerpání první tranše proběhlo na konci roku 

2013 ve výši 2 000 milionů Kč. Druhou tranší se následně začátkem roku 2014 

vyčerpal zbývající disponibilní rámec úvěru. Pokles krátkodobých úvěrů v roce 2013 

byl způsoben splacením dluhopisů ve výši 2 000 milionů Kč. V roce 2015 byl tento 

úvěr splacen. Pokles fondů ze zisku z roku 2015 byl vyvolán rozhodnutím valné 

hromady o zrušení těchto fondů a přesunutí prostředků do nerozděleného zisku 

minulých let. Nárůst nerozděleného zisku dále navýšil vysoký zisk z běžného období, 

což byl důvod růstu této položky i v následujícím období. Kolísání hodnoty fondu 

zajištění v analyzovaném období je způsobeno výhradně změnami reálné hodnoty 

derivátů splňující požadavky cash flow zajišťovacího účetnictví. Poslední významnou 

VLASTVNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 2 013 2 014 2 015 2 016

Vlastní kapitál     

Základní kapitál 0% 0% 0% 0%

Fondy tvořené ze zisku 2% 2% -99% -3%

Fond zajištění  -383% 1% -148%

Fond změny reálné hodnoty  0% 0% 0%

Fond rozdílů z konsolidace zahraničních společností  0% -17% 7%

Ostatní fondy -100%    

Nerozdělený zisk -12% -8% 137% 41%

Vlastní kapitál náležící akcionářům mateřské společnosti -4% 1% 25% 17%

Nekontrolní podíly 28% 0% 0% 0%

Vlastní kapitál celkem -4% 1% 25% 17%

Dlouhodobé závazky     

Úvěry a jiné zdroje financování 88356% 100% -100%  

Odložené daňové závazky 12% 6% 77% 6%

Rezervy -39% -10% 234% 47%

Ostatní dlouhodobé závazky 10% -8% -10% 2%

Dlouhodobé závazky celkem 202% 69% -66% 23%

    

Krátkodobé závazky     

Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období 9% -22% 16% 46%

Úvěry a jiné zdroje financování -82% -31% -100%  

Rezervy 6% 45% 14% -27%

Krátkodobé finanční závazky 135% 18% -69% 615%

Daňové závazky -66% -58% 7425% -26%

Závazky spojené s aktivy drženými k prodeji -84% -30% -89% 0%

Krátkodobé závazky celkem -7% -19% 14% 44%

    

Závazky celkem 3% -8% -5% 42%

    

Vlastní kapitál a závazky celkem -1% -3% 12% 26%
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položkou jsou závazky z obchodních vztahů, které významně narostly v posledních 

dvou letech sledovaného období. Vývoj ostatních položek pasiv není příliš významný. 

2.6.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka 11: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty. Vlastní zpracování dle výročních zpráv. 

 

Tabulka 12: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty relativně. Vlastní zpracování dle 

výročních zpráv. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Výnosy 100% 100% 100% 100% 100%

Náklady na prodej -97% -98% -95% -88% -95%

Hrubý zisk 3% 2% 5% 12% 5%

Distribuční náklady -2% -2% -2% -2% -3%

Administrativní náklady -1% -1% -1% -1% -2%

Ostatní provozní výnosy 1% 0% 1% 1% 12%

Ostatní provozní náklady -5% 0% -4% -1% -1%

Provozní hospodářský výsledek -4% -1% -1% 8% 11%

Finanční výnosy 2% 1% 1% 1% 1%

Finanční náklady -2% -2% -1% -1% -1%

Čisté finanční výnosy/(náklady) -1% 0% 0% 0% 0%

Zisk před zdaněním -4% -1% -1% 8% 11%

Daň z příjmů 1% 0% 1% -1% -2%

Čistý zisk -3% -1% 0% 6% 9%

2013 2014 2015 2016

Výnosy -7% 25% -12% -19%

Náklady na prodej -7% 22% -19% -13%

Hrubý zisk -27% 160% 113% -64%

Distribuční náklady 1% 6% 2% 20%

Administrativní náklady -5% 7% 2% 13%

Ostatní provozní výnosy -78% 775% -63% 1577%

Ostatní provozní náklady -95% 2199% -77% -19%

Provozní hospodářský výsledek -78% 12% -974% 14%

Finanční výnosy -43% 18% -1% -46%

Finanční náklady -40% 7% -20% -58%

Čisté finanční výnosy/(náklady) -33% -19% -87% -379%

Zisk před zdaněním -71% 1% -736% 16%

Daň z příjmů -104% -1621% -303% 26%

Čistý zisk -59% -60% -1365% 13%
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Tabulka 13: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty absolutně. Vlastní zpracování dle 

výročních zpráv. 

 

Dle vertikální analýzy jsou nejdůležitějšími položkami výnosy a náklady na prodej. Tyto 

položky jsou v případě společnosti Unipetrol velmi úzce provázány, jelikož jsou velmi 

silně ovlivňovány makroekonomickou situací, konkrétně vývojem cenami ropy. Ceny 

ropy jsou přímo spojené s rafinerskými a petrochemickými maržemi. Při nízkých cenách 

ropy rafinerské a petrochemické společnosti realizují vysokou rafinerskou a 

petrochemickou marži. Při růstu cen ropy se tento prostor pro realizaci vysokých marží 

snižuje. To zejména proto, že se jedná o poměrně cenově elastický produkt, který při 

obchodech ve velkých objemech může působit vysokou volatilitu tržeb a přímých 

nákladů. Toto lze pozorovat u horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty. Mezi lety 2012 

a 2013 klesly výnosy o 7 %, tedy téměř 8 000 milionů Kč.  Tento pokles výnosů byl 

způsoben zejména růstem cen ropy, výrazně nižším rafinerským maržím a nižším 

prodejům v rafinerském segmentu, které byly částečně způsobeny plánovanou odstávkou 

kralupské rafinérie. Petrochemické prodeje byly taktéž nižší. V roce 2014 však došlo k 25 

% nárůstu tržeb vlivem poklesu cen ropy, kdy OPEC začal hájit svůj marketshare. Nízká 

cena ropy měla kladný vliv na rafinerské a petrochemické marže. Hlavní vliv na tržby 

v tomto období měly ovšem obchodované objemy, které byly částečně stimulovány 

rostoucím HDP. Společnosti se dařilo jako v downstream segmentu, tak maloobchodu. 

V roce 2015 došlo k havárii polyethylenové jednotky, čímž se Unipetrolu výrazně snížily 

2013 2014 2015 2016

Výnosy -7 866 24 814 -15 322 -21 094

Náklady na prodej 6 999 -21 131 22 099 12 918

Hrubý zisk -867 3 683 6 777 -8 176

Distribuční náklady -18 -127 -50 -423

Administrativní náklady 58 -82 -28 -166

Ostatní provozní výnosy -672 1 457 -1 029 9 715

Ostatní provozní náklady 4 620 -5 035 4 043 231

Provozní hospodářský výsledek 3 121 -104 9 713 1 181

Finanční výnosy -810 196 -12 -575

Finanční náklady 1 034 -111 330 753

Čisté finanční výnosy/(náklady) 224 85 318 178

Zisk před zdaněním 3 345 -19 10 031 1 359

Daň z příjmů -1 327 859 -2 439 -420

Čistý zisk 2 018 840 7 592 939



 76 

výrobní kapacity. Společnost navzdory této mimořádné situaci však realizovala enormní 

provozní zisk ve výši 8 716 milionů Kč. Tento zisk byl způsoben přetrvávajícími velmi 

pozitivními makroekonomickými podmínkami, díky kterým společnost realizovala velmi 

vysoké rafinerské a petrochemické marže. Pozitivní vliv i nadále měla stále rychleji 

rostoucí česká ekonomika. V posledním roce analyzovaného období nastal pokles tržeb 

především kvůli neplánovaným odstávkám ethylenové jednotky a kralupské rafinérie. 

Tyto odstávky měly za důsledek nižší výrobní kapacity. Růst cen ropy měl v tomto roce, 

taktéž negativní vliv na tržby. Společnost i přesto dokázala oproti předešlému rekordnímu 

roku navýšit provozní zisk asi o miliardu Kč. Tento vysoký provozní zisk ovšem 

vysvětluje položka ostatní provozní výnosy, do které v tomto roce vstoupily dva 

jednorázové vlivy. Prvním z těchto vlivů je zaúčtování pojistného plnění souvisejícího se 

škodou na etylenové jednotce ve výši 7,9 miliard Kč, druhým z těchto vlivů je zrušení 

části opravné položky ve výši 1,9 miliardy Kč. Z těchto důvodů je zřejmé, že rok 2016 se 

nedá považovat za standardní. Z tohoto důvodu je pro finanční plán, budu výchozí rok 

2015, který je považován za poslední vypovídající rok. 

2.6.1.3 Analýza cash flow 

Následující tabulka zachycuje vývoj peněžních toků ve sledovaném období. 

Tabulka 14: Horizontální analýza výkazu o peněžních tocích absolutně. Vlastní zpracování dle 

výročních zpráv. 

 

Mezi lety 2012 a 2013 došlo k poklesu provozní cash flow a oproti tomu znatelnému 

nárůstu investic, analyzovaná společnost však tento úbytek peněžních prostředků nijak 

neohrozil, vzhledem k dobré finanční situaci, kdy zadluženost jakožto poměr čistého 

dluhu a vlastního kapitálu dosahovala hodnoty 4,9 %. Během dalšího roku již peněžní tok 

z provozní činnosti rostl rychleji než investice. Finanční cash flow v roce 2014 vzrostla 

oproti minulému roku především díky čerpáním druhé tranše výše zmiňovaného úvěru. 

Horizontální analýza cash flow 2013 2014 2015 2016

Provozní cash flow -1 675 437 14 194 -6 935

Investiční cash flow -767 -230 -4 422 -3 449

Finanční cash flow -136 2 311 -6 113 3 220

Celkové cash flow -2 578 2 518 3 659 -7 164
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V následujících období dosahovala společnost rekordního peněžního toku z provozní 

činnosti, které následně investovala do projektů spojených s obnovou etylenové jednotky. 

 

2.6.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů dává přehled o vztahu dvou či více absolutních ukazatelů 

z finančních výkazů společnosti. Tato kapitola pojednává o analýze jednotlivých 

ukazatelů likvidity, rentability, aktivity a dlouhodobé finanční stability. Ukazatele 

rentability a finanční stability jsou porovnány se skupinou podobných společností tzv. 

„comparebles“, jedná se tak o rafinerské a petrochemické společnosti na především na 

území Evropy. Ukazatele likvidity a aktivity kvůli transparentnosti dat, nebudou 

analyzovány.  

Jako podobné společnosti byly indentifikovány: 

· Hellenic Petroleum 

· Esso SA Francaise 

· Grupa Lotos 

· MOL Hungarian Oil & Gas 

· Motor Oil Hellas Corinth Refineries 

· Neste Oyj 

· NIS AD Novi Sad 

· Consolidated Oil & Gas 

· Saras 

· SLOVNAFT 

Data za jednotlivé společnosti jsou třízeny na rozdělení 1. kvantil, medián a 3. kvantil, 

čímž vznikne povědomí nejen o oborových průměrech, ale i hůře a lépe výkonných 

společnostech.  
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Ukazatele likvidity a aktivity kvůli transparentnosti dat, nebudou analyzovány v kontextu 

těchto srovnatelných společností.  

2.6.2.1 Ukazatele Rentability 

Následující tabulka 15 shrnuje vývoj jednotlivých ukazatelů rentability ve sledovaném 

období. Vybrané ukazatele dále budu jednotlivě rozebírat ve srovnání s podobnými 

společnostmi (viz Tabulka 16 a Graf 15). 

Tabulka 15: Vývoj ukazatelů rentability. Vlastní zpracování dle výročních zpráv. 

 

 

Tabulka 16: Porovnání ukazatele ROA s porovnatelnými společnostmi. Vlastní zpracování dle 

výročních zpráv. 

 

 

Ukazatele rentability 2012 2013 2014 2015 2016

ROA -7% -2% -3% 16% 14%

ROE -10% -5% -2% 20% 19%

ROS -3% -1% 0% 6% 9%

ROCE -10% -4% -2% 18% 17%

ROA 2012 2013 2014 2015 2016

Unipetrol -7% -2% -3% 16% 14%

1. kvantil 4% 1% -4% 5% 9%

Medián 7% 6% 1% 13% 15%

3. kvantil 10% 8% 5% 17% 16%
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Graf 15: Porovnání vývoje ukazatele ROA s porovnatelnými společnostmi. Vlastní zpracování 

dle výročních zpráv. 

V prvních dvou letech analyzovaného období firma silně zaostávala za trhem, kdy její 

rentabilita aktiv byla hluboce pod průměrem, dokonce i spodními 25% trhu. Z grafu je na 

první pohled patrný klesající trend napříč celým trhem v prvních třech letech sledovaného 

období. Tento trend je způsobený především rostoucími cenami ropy. Postupně zhoršující 

se situace na trhu však měla menší vliv na společnost Unipetrol, než na ostatní společnosti 

na trhu, kdy se rentabilita aktiv Unipetrolu snížila o 0,01 zatím co ROA prvního kvantilu 

porovnatelných společností klesla o 0,05, stejný pokles zaznamenaly průměrně 

performující společnosti a 3. kvantil zaznamenal taktéž vyšší pokles ukazatele ROA a to 

ve výši 0,03. V období 2015 – 2016 však lze sledovat do jaké míry právě ceny ropy 

ovlivňují rafinerské a petrochemické společnosti, kdy po strmém pádu cen výrazně 

vzrostly hodnotry ukazatelů napříč trhem. V roce 2015 Unipetrol realizoval svůj nově 

nabytý potenciál získaný odkupem České rafinerské a dosahoval hodnot srovnatelných 

s nejlepšími 25 % společností na trhu. V roce 2016 především díky vyplacenému pojištění 

se nepropadla ROA Unipetrol a zůstala na úrovni mediánu trhu, který se přiblížil 

společnostem 3. kvantilu. Pokud společnost bude pokračovat v trendu naznačeném v roce 

2015, její výsledky budou moci být považovány za tržní nadprůměr. 
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Tabulka 17: Porovnání ukazatele ROE s porovnatelnými společnostmi. Vlastní zpracování dle 

výročních zpráv. 

 

 

Graf 16: Porovnání vývoje ukazatele ROE s porovnatelnými společnostmi. Vlastní zpracování 

dle výročních zpráv. 

Jak již vyplynulo z horizontální analýzy, výše hodnoty vlastního kapitálu se příliš 

dramaticky neměnila a oscilovala okolo 60%. Z uvedeného faktu a definice rentability 

vlastního kapitálu je zjevné, že vývoj tohoto ukazatele bude v analyzovaném období 

velmi podobný. Rozdíl v tomto případě plyne z kapitálové struktury společnosti, kterou 

má Unipetrol velmi konzervativní. Vysoké equity ratio způsobuje nižší rentabilitu 

vlastního kapitálu v porovnání s trhem, kde jednotlivé společnosti volí spíše agresivnější 

přístup k financování podnikových činností. 

ROE 2012 2013 2014 2015 2016

Unipetrol -10% -5% -2% 20% 19%

1. kvantil 12% 4% -14% 16% 24%

Medián 15% 10% 4% 23% 32%

3. kvantil 30% 27% 12% 44% 45%
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Tabulka 18: Porovnání ukazatele ROS s porovnatelnými společnostmi. Vlastní zpracování dle 

výročních zpráv. 

 

 

Graf 17: Porovnání vývoje ukazatele ROS s porovnatelnými společnostmi. Vlastní zpracování dle 

výročních zpráv. 

Rentabilita tržeb analyzované společnosti má obdobný vývoj jako ostatní rentability. 

Stejný trend panoval v analyzované období napříč trhem. Během prvních třech let čistý 

zisk z každé utržené koruny klesal ke konci roku i společnosti 3.kvantilu dosahovaly 

čistého zisku pouze 2% na každou utrženou Kč, případně jinou měnou. V tomto roce 

Unipetrol svými výkony opět dohnal tržní průměr a v následujících letech profitoval 

z dobré makroekonomické situace. 

 

2.6.2.2 Ukazatele likvidity 

V následující tabulce je zachycen vývoj běžné, pohotové a okamžité likvidity. Hodnoty 

těchto ukazatelů vypovídají o schopnosti společnosti hradit své závazky. 

ROS 2012 2013 2014 2015 2016

Unipetrol -3% -1% 0% 6% 9%

1. kvantil 2% 1% -2% 4% 10%

Medián 3% 2% 0% 7% 10%

3. kvantil 6% 5% 3% 12% 13%
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Tabulka 19: Vývoj ukazatelů likvidity. Vlastní zpracování dle výročních zpráv. 

 

Běžná likvidita vypovídá o pravděpodobnosti zachování platební schopnosti společnosti, 

prakticky říká, kolikrát jsou oběžná aktiva schopna pokrýt krátkodobé cizí zdroje. Z této 

definice plyne, že čím vyšších hodnot běžné likvidity společnost dosahuje, tím vyšší je 

pravděpodobnost, že společnost bude schopna splatit své závazky. Obecně se doporučuje, 

aby ukazatel běžné likvidity dosahoval hodnot mezi 1,5 a 2,5. V analyzovaném období 

oceňovaná společnost během prvních dvou let dosahovala mírně nižších hodnot, než jsou 

ty doporučené, což je důsledkem celkově nižších provozních výsledků a do velké míry i 

rostoucích cen ropy v tomto období. Od roku 2014 až k datu ocenění, se společnost 

víceméně držela v doporučeném pásmu. 

Pohotová likvidita se od běžné likvidity liší tím, že nepočítá se zásobami, jelikož zásoby 

jsou nejméně likvidní položkou oběžných aktiv. Doporučené hodnoty pro tento ukazatel 

jsou 1 – 1,542. Vývoj tohoto ukazatele měl podobný vývoj jako ukazatel běžné likvidity. 

S rozdílem především v roce 2013, kdy zatímco rostla běžná likvidita, pohotová likvidita 

klesala. Důvod tohoto rozdílu je právě růst hodnoty, kterou podnik drží v zásobách. 

Návrat hodnot ukazatele do doporučeného pásma v letech 2014 – 2015 je právě díky 

pozitivnímu vývoji cen ropy, kdy nízké ceny ropy stimulují poptávku a zvyšují 

obrátkovost. V důsledku toho rostou peněžní prostředky, hodnota pohledávek a závazků, 

zatímco hodnoty zásob se odvíjejí od kapacitních možností a ceny ropy na trhu. 

Metodika ministerstva průmyslu a obchodu doporučuje hodnotu okamžité likvidity na 

úrovni 0,2. Společnosti by dle této metodiky měly být schopny v kterémkoli okamžiku 

splatit pětinu veškerých krátkodobých závazků čistě z peněz v hotovosti a na účtech. 

Vývoj tohoto ukazatele dosahoval nebezpečných hodnot pouze v roce 2013, kdy 

společnost zaznamenala negativní vývoj, u všech výše analyzovaných ukazatelů. 

Negativní výsledky tohoto roku vznikly vlivem negativních makroekonomických 

                                                 

42 KNÁPKOVÁ, Adriana. Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady, s. 91. 

Ukazatele likvidity 2012 2013 2014 2015 2016

Běžná likvidita 1,22 1,29 1,73 1,84 1,45

Pohotová likvidita 0,73 0,72 1,05 1,24 0,91

Okamžitá likvidita 0,15 0,06 0,23 0,59 0,25
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podmínek. V následujících obdobích však došlo k návratu k doporučeným hodnotám 

ministerstva průmyslu a obchodu.  

Firma se v prvních letech analyzovaného období pohybovala pod doporučovanými 

hodnotami, především z důvodu nepříznivého makroekonomického vývoje, v posledních 

třech letech však dosahuje hodnot, díky kterým se dá tvrdit, že společnost dosahuje zdravé 

likvidity. Vzhledem k charakteru podnikání lze opomenout drobné výkyvy pod 

doporučené hranice.  

2.6.2.3 Ukazatele aktivity 

Následující tabulka 20 zachycuje vývoj ukazatelů aktivity v analyzovaném období.  

Tabulka 20: Vývoj ukazatelů aktivity. Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv. 

 

Ve sledovaném období obrat aktiv neklesl pod hodnotu 1, tedy každá koruna držená 

v aktivech byla, schopná generovat vyšší hodnotu, což je pro společnost vhodné, jinak by 

nebyla schopna zhodnocovat svůj majetek. Nejblíž této kritické hranice se Unipetrol 

přiblížil v roce 2016 vlivem mimořádných podmínek ve skupině. I v tomto roce však byl 

schopný generovat hodnotu. 

Dle dosahovaných hodnot obratovosti zásob lze o podniku říct, že se jedná vysoce 

obrátkovou společnost. 

Vývoj ukazatele doba obratu vázaného kapitálu říká, jaká je průměrná doba mezi platbou 

za nakoupený materiál, přeměnou materiálu na finální výrobek, a inkasem platby za tento 

výrobek. Ve všech sledovaných letech lze pozorovat extrémně nízké hodnoty tohoto 

ukazatele. Hodnoty tohoto ukazatele svědčí o vysoké obrátkovosti zásob, dobré platební 

morálce odběratelů a větší vyjednávací síle s dodavateli. Vývoj ukazatelů aktivity 

společnosti Unipetrol lze považovat za indikaci zdravé koncepce provozní části 

podnikání. 

Ukazatele aktivity 2012 2013 2014 2015 2016

Obrat aktiv 2,10 1,99 2,55 2,00 1,28

Obrat zásob 10,83 9,29 12,01 10,48 6,40

Doba obratu zásob 33,24 38,76 29,98 34,34 56,27

Doba obratu pohledávek 35,52 44,88 36,33 37,21 66,31

Doba splatnosti závazků 67,72 68,22 44,18 57,31 102,51

Doba obratu vázaného kapitálu 1,05 15,43 22,12 14,25 20,07



 84 

2.6.2.4 Ukazatele dlouhodobé finanční stability 

V následující tabulce 21 je analyzovaná společnost porovnávána s výše definovanými 

podniky, které byly identifikovány jako podobné z hlediska kapitálové struktury. 

Tabulka 21: Porovnání ukazatele Equity ratio s porovnatelnými společnostmi. Vlastní zpracování 

dle dat z výročních zpráv. 

 

 

 

Graf 18: Vývoj ukazatele equity ratio. Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv. 

 

Tabulka 22: Porovnání ukazatele Celková zadluženost porovnatelnými společnostmi. Vlastní 

zpracování dle dat z výročních zpráv. 

  

Equity ratio 2012 2013 2014 2015 2016

Unipetrol 0,58 0,57 0,59 0,65 0,61

1. kvantil 0,31 0,28 0,18 0,26 0,30

Medián 0,40 0,36 0,42 0,43 0,44

3. kvantil 0,49 0,48 0,48 0,51 0,53
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Celková zadluženost 2012 2013 2014 2015 2016

Unipetrol 0,42 0,43 0,41 0,35 0,39

1. kvantil 0,69 0,72 0,82 0,74 0,70

Medián 0,60 0,64 0,58 0,57 0,56

3. kvantil 0,51 0,52 0,52 0,49 0,47
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Graf 19:Vývoj ukazatele celková zadluženost. Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv. 

Společnost Unipetrol má dlouhobě velmi vysoký poměr vlastního kapitálu na celkových 

pasivech a nízkou zadluženost. Hodnoty equity ratio ve všech letech sledovaného období 

vysoce překročovaly hodnoty podobných společností na trhu. Společnosti s takto 

vysokým podílem vlastního kapitálu bývají označovaný jako překapitalizované. Tato 

strategie je považována za velmi konzervativní a indikuje značnou opatrnost při finačním 

řízení společnost. Společnost se nevystavuje úrokovému riziku spojenému s cizím 

kapitálem, avšak nese vyšší náklady spojené s vlasním kapitálem.  

 

2.6.3 Vyhodnocení finanční analýzy 

Celkově může být společnost označena za finančně zdravou a prosperující. Drobný 

prostor pro zlepšení se nachází v oblasti řízení likvidity, kdy historicky v letech 

s nepříznivým makroekonomickým vývojem společnost dosahovala výsledků, které 

dosahovaly nižších než doporučených hodnot. Společnost by taktéž mohla využívat 

efektivnější kapitálové struktury, ale vzhledem k celkovému obrazu vytvořenému 

analýzou společnosti nevidím závažný důvod pro změnu struktury financování. Co se 

týče rentability, věřím v pokračování trendu nastoleném v roce 2015.  

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

2012 2013 2014 2015 2016

Celková zadluženost

Unipetrol

1. kvantil

Medián

3. kvantil



 86 

Finanční a strategická analýza potvrdila princip going concern a výnosové ocenění je tedy 

pro vybranou společnost vhodné. 

2.6.4 SWOT 

 

Obrázek 5:SWOT analýza. Vlastní zpracování dle výše vypracovaných analýz. 

2.6.5 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

Pro správné ohodnocení základního businessu je potřeba rozčlenit účetní aktiva na 

provozní a neprovozní a eliminovat tak vliv těch, která s hlavním provozem nesouvisí. 

Po jejich rozčlenění je vhodné vyčíslit provozně nutný investovaný kapitál za sledované 

období, který získáme jako součet provozně nutného dlouhodobého majetku a provozně 

nutného (upraveného) pracovního kapitálu.  

Z položek dlouhodobých aktiv jsou považovány za nutné pouze položky dlouhodobý 

hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek. Ostatní položky jsou považovány za 

provozně nepotřebné.  

Provozně nutný oběžný majetek je určen na úrovni čistého pracovního kapitálu a části 

peněžních ekvivalentů. Krátkodobý finanční majetek je tvořen pouze položkami peníze a 
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účty v bankách. Jeho provozně nutná část je kalkulována na úrovni 2 % z tržeb, dle 

doporučení odborné literatury.43 Je vhodné zdůraznit, že provozně nutný krátkodobý 

finanční majetek je součástí NWC. 

Tabulka 23: Rozdělení aktiv na provozně potřebné a nepotřebné. Vlastní zpracování. 

 

Dalším krokem je určení korigovaného provozního výsledku hospodaření, který očišťuje 

provozní výsledek hospodaření o výnosy a náklady spojené s neprovozním majetkem. 

Tabulka 24: Výpočet korigovaného provozního výsledku hospodaření. Vlastní zpracování. 

 

V tomto případě došlo k očištění o položky spojené s prodejem dlouhodobého majetku, 

odpisy a v roce 2016 pojistné plnění spojené s havárií etylénové jednotky ve výši 7 922 

milionů Kč. Během celého sledovaného období tak společnost dosahovala kladné 

                                                 

43 KOLLET, T., GOEDHART, M., WSSELS, D. : VALUATION : MEASURING AND MANAGING 

THE VALUE OF COMPANIES, STR. 177 

 

2012 2013 2014 2015 2016

DHM provozně nutný 23 326 23 177 18 893 19 398 30 080

DNM provozně nutný 1 978 1 748 1 792 1 514 1 492

DM provozně nutný 25 305 24 925 20 685 20 912 31 572

Zásoby 9 893 10 705 10 320 10 390 13 725

Pohledávky 10 575 12 393 12 506 11 258 16 175

Krátkodobé závazky 15 929 17 313 13 582 15 707 22 984

KFM v rozvaze 3 058 1 117 1 682 5 888 2 933

Provozně nutný KFM 2 146 1 988 2 485 2 178 1 756

Upravený provozně nutný NWC 6 685 7 773 11 729 8 119 8 672

Investovaný kapitál provozně nutný 31 990 32 698 32 414 29 031 40 244

2012 2013 2014 2015 2016

Provozní hospodářský výsledek -4 014 -893 -997 8 716 9 897

Vyloučení VH z prodeje majetku -3 989 -6 23 8 7979

Korigovaný provozní VH -25 -887 -1 020 8 708 1 918

Odpisy -2497 -2415 -2270 -1927 -2031

KPVH před zdaněním a odpisy 2 472 1 528 1 250 10 635 3 949

Tržby 107 281 99 415 124 229 108 907 87 813

Provozní zisková marže 2% 2% 1% 10% 4%
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provozní ziskové marže. Nejlepšího výsledku pak dosáhla v roce 2015, kdy provozní 

zisková marže dosahovala výše 10 %.  

2.7 Prognóza generátorů hodnoty 

Generátory hodnoty jsou základní podnikohospodářské veličiny, jejichž souhrn určuje 

hodnotu podniku. Identifikace a následná prognóza vývoje těchto veličin je jedním 

z klíčových kroků při oceňování společnosti. Analýza generátorů hodnoty slouží k jejich 

pochopení pro lepší schopnost plánování. Prognóza generátorů hodnoty je následně 

základem pro finanční plán.  

2.7.1 Tržby 

Jak již bylo rozebráno ve finanční analýze výkazu zisku a ztráty, výnosy jsou klíčovým 

ukazatelem, od kterého se odvíjí veškeré ostatní ukazatele. Vývoj tržeb se dá odvodit od 

vývoje HDP v běžných cenách a inflace, díky těmato dvěma ukazatelům se dá predikovat 

vývoj trhu. V této práci jsou tržby odvozeny z hrubé marže, která je vypočtena na základě 

informací o jednotlivých segmentech. 

2.7.1.1 Downstream 

Jedním z hlavních generátorů hodnoty je rafinerská kapacita společnosti, kterou Unipetrol 

v letech 2015 a 2016 navýšil odkupem podílů v České rafinerské od společnosti Shell a 

Eni (viz Graf 20). Rafinerská kapacita Unipetrolu tak vzrostla z 6 megatun na 8,7 

megatuny. Dle aktuálně dostupných informací se nepočítá s navyšováním nominální 

rafinerské kapacity, společnost plánuje pouze navýšení utilizace těchto kapacit. Dle 

strategie společnosti je plán v letech 2017 – 2018 tuto kapacitu navýšit na 87 % a dalších 

letech až na 89 %. Plánované navýšení utilizace a nově získaná kapacita by bez problému 

zásobovat rostoucí maloobchodní síť stejně jako navýšenou kapacitu petrochemické 

jednotky. 
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Graf 20: Kapacita rafinerie. Vlastní zpracování dle dat z výročních zpráv a vlastních analýz. 

Co se týče petrochemických kapacit je pro Unipetrol klíčová výstavba nové polyolefinové 

jednotky PE3 (viz Graf 21). Ve své strategii na roky 2017 – 2018 Unipetrol uvádí, že 

stavba této jednotky by měla být dokončena v průběhu roku 2018. Dokončením této 

stavby by se měla nominální kapacita polyofinové jednotky navýšit o 150 kilotun ročně. 

Kapacita olefinové jednotky zůstává stejná. 

 

Graf 21: Petrochemické kapacity. Vlastní zpracování z výročních zpráv a vlastních analýz. 
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Utilizaci u petrochemické výroby Unipetrol ve svých výročních zprávách nezveřejňuje. 

To především proto, že měření efektivity u chemických procesů je velmi náročné 

vzhledem k složitosti procesů, ztrátovosti, ale především faktu, že společnost může měnit 

jak portfolio, tak vstupy. 

Downstream je charakteristický tím, že funguje na principu modelových marží. Tyto 

marže se odvíjí od trhu, nejvyšší vliv na ně ovšem má vývoj cen vstupní suroviny – ropy. 

Plán marží na roky 2017 – 2018 je založen na odhadech tržních cen a marží managementu 

společnosti Unipetrol. Výhled na delší období nebyl zveřejněn. Prognóza cen za barel 

ropy byla převzata z dat dostupných světové banky, dle kapitoly 2.4.2.1. 

Tabulka 25: Plán KPIS. Vlastní zpracování. 

 

Odhad rafinerských marží managementem Unipetrolu je vzhledem k přebytku 

rafinerských kapacit v Evropě realistickým odhadem. 

Kombinovanou petrochemickou marži plánoval Unipetrol ve výši 686 EUR/t. Tento 

odhad mi připadá vysoce pesimistický, vzhledem k tomu, že kombinovaná petrochemická 

marže dosahovala koncem roku 2016 hodnoty 842 EUR/t. Tato hodnota byla navýšena 

na průměr těchto dvou čísel na výši 764 EUR/t a pro rok 2018 byl použit odhad 

Unipetrolu na rok 2017. Po zbytek období byly marže konzervativně poníženy. Z této 

marže v roce 2016 asi 40% připadá na olefiny a 60 % na polyolefiny. Vzhledem 

k dlouhodobě klesajícím maržím je meziročně podíl olefinů na kombinované marži 

ponižován o 2 %. 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021

Vývoj cen ropy brent USD/bbl 55 60 61,9 62,9 64,5

Meziroční růst 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7

Modelová marže USD/t 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Kombinovaná petrochemická marže EUR/t 780 686 650 650 650
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Tabulka 26: Plán tržeb downstream. Vlastní zpracování. 

 

Plán tržeb za Downstream tak vychází z očekávané produkce, nákladů na ropu s přidanou 

marží. Tržby a náklady na prodej dále doplánujeme dle hrubé marže z roku 2015, kdy 

dosahovala výše 12 % (viz Tabulka 27).  

Tabulka 27: Plán tržeb za segment Downstream. Vlastní zpracování. 

 

2.7.1.2 Maloobchod 

Stanovení a projekce tržeb je založena na datech z roku 2016, jelikož maloobchodní 

segment nebyl výrazně zasažen mimořádnými událostmi ve skupině. Projekce tržeb 

v maloobchodní segmentu je založena na podílu maloobchodního segmentu na tržbách a 

následnou projekci dle počtu stanic maloobchodní sítě a následně upravena o meziroční 

nárůst cen ropy. Dle výroční zprávy z roku 2016 se maloobchodní segment podílel na 

tržbách 10,5 %.  To odpovídá tržbám maloobchodního segmetu na úrovni 9 220,4 milionů 

Kč. Koncem roku 2016 měla společnost Benzina 363 stanic, z čehož plynou tržby 25,4 

milionů Kč na jednu čerpací stanici. Tento výpočet je poměrně konzervativní, vzhledem 

k faktu, že společnost Benzina v tomto roce začala s akvizicí čerpacích stanic společnosti 

OMV. Jednotlivé akvizice probíhaly během roku 2016, což znamená, že část roku pro 

společnost Benzina negenerovaly tržby. Co se týče plánovaného období, plán 

předpokládá, že společnost Benzina dokončí zbytek akvizic stanic společnosti OMV 

začátkem roku 2017, stejně jako dokončení výstavby 5 nových greenfield projektů. 

Dokončením těchto projektů bude celkový počet stanic společnosti Benzina 

2017 2018 2019 2020 2021

Rafinerská kapacita mt/rok 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Utilizace steamcrackeru 0,87 0,87 0,89 0,89 0,89

Efektivní kapacita refinery 7,569 7,569 7,743 7,743 7,743

Cena ropy Brent, USD/barel 55 60 61,9 62,9 64,5

Modelová rafinérská marže Unipetrolu, USD/t 2,3 2,3 2,3 4 4

Koeficient pro převod barelů na tuny 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

CZK/USD 22 21 21 21 21

Rafinerská hrubá marže 2 834 136 360 2 705 311 980 2 767 503 060 4 813 048 800 4 813 048 800

Petrochemická kapacita kt/rok 1139 1139 1289 1289 1289

Kapacita ethylenových jednotek (polyolefiny) 320 320 470 470 470

Kapacita olefinů 554 554 554 554 554

Modelová kombinovaná petrochemická marže EUR/t 750 686 650 650 650

Modelová petrochemická marže z olefinů, EUR/tun 300,00 260,68 234,00 221,00 208,00

Modelová petrochemická marže z polyolefinů, EUR/t 450,00 425,32 416,00 429,00 442,00

Kurz EUR/CZK 26,1 25,7 25,7 25,7 25,7

Petrochemická hrubá marže 8 096 220 000,00 7 209 341 384,00 8 356 509 200,00 8 328 444 800,00 8 300 380 400,00

Celková downstream hrubá marže 10 930 356 360 9 914 653 364 11 124 012 260 13 141 493 600 13 113 429 200

2017 2018 2019 2020 2021

Hrubá marže 12% 12% 12% 12% 12%

Tržby Downstream 91 086 303 000 82 622 111 367 92 700 102 167 109 512 446 667 109 278 576 667

Náklady na prodej down stream -80 155 946 640 -72 707 458 003 -81 576 089 907 -96 370 953 067 -96 165 147 467
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v plánovaném období 406. Vzhledem k hustotě čerpacích stanic na území České 

republiky plán nepředpokládá, že by společnost Benzina plánovala další greenfield 

projekty a nejsou ani zprávy o tom, že by měla probíhat akvizice dalších stanic. Výše 

plánovaných tržeb na stanici je dále upravena předpovídaným meziročním růstem cen 

ropy, který je rozebrán v kapitole zabývající se tržbami rafinérie.  

Tabulka 28: Vývoj KPIs retailu. Vlastní zpracování. 

 

2.7.1.3 Konsolidace 

Konsolidovaný plán tržeb, nákladů na prodej a hrubé marže je součtem hodnot za 

downstream a retail. Z těchto hodnot bude vycházet finanční plán společnosti. 

Tabulka 29: Konsolidovaný plán tržeb. Vlastní zpracování. 

 

2.7.2 Náročnost na investice 

Před rokem 2016 investoval Unipetrol průměrně asi ve výši 2,4 miliardy Kč. Počínaje 

rokem 2016 začaly investice spojené s výstavbou jednotky PE3, se kterou je spojený 

plánovaný CAPEX (Capital Expenditures) ve výši 10,1 miliardy Kč. Náklady spojené 

s výstavbou polyolefinové jednotky jsou plánovány na roky 2017 a 2018. Dle strategie 

společnosti jsou předpokládané investice ve výši 8,1 miliard ročně. Po zbytek 

plánovaného období je počítáno s investicemi ve výši 4 miliardy Kč ročně, to je asi 35 % 

navýšení oproti průměrným investicím v období 2011 – 2015. Ačkoli se nepočítá 

s dalšími investicemi do PE3, společnost Unipetrol převzala společnost SPOLANA je 

možným cílem investiční činnosti. 

Retail 2016 2017 2018 2019 2020

Počet stanic 363 406 406 406 406

Podíl na tržbách 10,5%

Tržby na stanici 25,40 26,36 28,76 29,67 30,15

Tržby 9220,365 10 702 11 675 12 044 12 239

Tržby 2017 2018 2019 2020 2021

Tržby retail 10 702 11 675 12 044 12 239 12 550

Tržby Downstream 91 086 82 622 92 700 109 512 109 279

Tržby celkem 101 788 94 297 104 744 121 751 121 829



 93 

Tabulka 30: Plán DHM, Investic a Odpisů. Vlastní zpracování. 

 

Pro potřeby finančního plánu rozvahy je majetek rozdělen do 2 skupiny. Stávající 

majetek, který je po dobu plánu odepisován dle odpisů z předcházejícího období. U nově 

pořízených investic je stanovena délka odepisování na 40 let dle výročních zpráv 

společnosti. U dlouhodobého nehmotného majetku se nepředpokládá navyšování a je 

odepisován dle výše odpisů z předchozího období. 

Tabulka 31: Plán DNM a odpisů. Vlastní zpracování. 

 

2.7.3 Provozní zisková marže 

Dalším krokem je naplánování provozní ziskové marže. Její hodnota byla stanovena 

metodou plánování marže zdola, tedy plánováním jednotlivých nákladových položek. 

Výsledné hodnoty byly porovnány s historickým vývojem a v potaz byly vzaty závěry ze 

strategické analýzy. Pro větší přehlednost, jsou data analyzovány, dle druhového členění, 

které je ve výročních zprávách dostupné. Pro plánovaný VZZ  je zvolena upravená verzi, 

ve které je možné alokovat náklady dle následující tabulky. 

2017 2018 2019 2020 2021

Stávající hmotný majetek BoP 30 080 28 276 26 472 24 668 22 864

Stávající odpisy hmotný majetek -1 804 -1 804 -1 804 -1 804 -1 804

Zůstatková cena stávající majetek EoP 28 276 26 472 24 668 22 864 21 060

CAPEX 8 100 8 100 4 000 4 000 4 000

Odpisy CAPEX -203 -400 -490 -578 -663

Zůstatková cena CAPEX 7 898 15 598 19 108 22 530 25 867

Zůstatková cena DHM EOP 36 174 42 070 43 776 45 394 46 927

2017 2018 2019 2020 2021

Stávající nehmotný majetek 1 492 1 384 1 276 1 168 1 060

Stávající odpisy nehmotný majetek -108 -108 -108 -108 -108

Zůstatková cena 1 384 1 276 1 168 1 060 952
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Tabulka 32: Struktura nákladů dle výročních zpráv. Vlastní zpracování dle výročních zpráv. 

 

Hlavní nákladovou položkou jsou náklady na nákup ropy, které historicky v průměru 

tvořily asi 79 % veškerých nákladů. Náklady na prodané zboží a nakupované služby jsou 

další dvě významné položky, které jsou plánovány procentem dle následující tabulky. 

Osobní náklady jsou prvním rokem plánovány s 4 % růstem během let 2017 – 2018 

vzhledem k aktivním odborům, nízké nezaměstnanosti a hospodářskému růstu. Zbytek 

plánovaného období je indexováno nižším růstem ve výši 2 %. 

Položka ostatní provozní náklady byla očištěna o jednorázové položky a je plánována 

stabilním 1 %, které zachycuje provozně nezbytné položky jako například škody, 

reklamace, nebo emisní povolenky. 

Odpisy a amortizace jsou plánovány v rámci předchozí kapitoly a vychází z plánovaného 

CAPEXu a stávajících odpisů DHM a DNM. 

2.7.4 Plán provozně nutných aktiv 

Základem pro plánovanou rozvahu je plán provozně nutných aktiv, tedy aktiv, které 

generují hodnotu. Položky pracovního kapitálu zásoby, pohledávky z obchodních vztahů 

a závazky z obchodních vztahů jsou plánovány na základě historických průměrů 

obrátkovosti jednotlivých položek. Položkou dlouhodobý majetek je myšlen provozně 

nutný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Plánovaná hodnota je výsledkem 

kapitoly 2.7.2. Náročnost na investice.  

Materiál a energie 79,0%

Náklady na prodané zboží a materiál 8,0%

Nakupované služby 7,0%

Osobní náklady 3,0%

Odpisy a amortizace 2,0%

Ostatní náklady 1,0%

Náklady celkem 100,0%
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Tabulka 33: Plánovaná provozně nutná aktiva. Vlastní zpracování. 

 

 

2.8 Finanční plán 

Společnost ve svých výročních zprávách prezentuje výsledky, dle mezinárodních 

účetních standardů (IFRS). 

Pro ocenění pomocí výnosových metod je nezbytné sestavit finanční plán hlavních 

účetních výkazů: 

· Plán výkazu zisku a ztráty 

· Plánovanou rozvahu 

· Plán investic do provozně nutného majetku 

Plán je sestaven metodou procentuálního poměru na tržbách. Tržby společnosti jsou 

plánovány segmentově, dle plánovaných kapacit, utilizace steam crackeru, vývoje cen 

ropy a s tím spojených rafinerských a petrochemických marží. Segment retailu je 

plánován dle počtu stanic a poměrově dle tržeb. 

Struktura plánovaného výkazu zisku a ztráty, je upravena pro větší přehlednost dle 

druhové členění provozních nákladů. Ve výročních zprávách a dle dostupných plánů 

společnosti jsou naplánovány výrobní kapacity společnosti a CAPEX příštích období.  

V plánu jsou taktéž zapracovány nově získaná data o výplatě dividend v roce 2017, tyto 

dividendy jsou naplánovány na celé období. 

Provozně nutná aktiva 2017 2018 2019 2020 2021

Podíl Hotovosti na tržbách v (%) 2% 2% 2% 2% 2%

Tržby 101 788 94 297 104 744 121 751 121 829

Plánované provozně nutné peněžní prostředky 2 036 1 886 2 095 2 435 2 437

Zásoby 10 891 10 089 11 207 13 027 13 035

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 12 455 11 538 12 817 14 898 14 907

Krátkodobé závazky 19 223 17 808 19 781 22 993 23 007

Provozně nutný pracovní kapitál 6 159 5 706 6 338 7 367 7 371

Dlouhodobý majetek 37 558 43 346 44 944 46 454 47 879

Provozně nutný investovaný kapitál 43 716 49 051 51 281 53 821 55 250
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2.8.1 Plán výkazu zisku a ztráty 

Plánovaný výkaz zisku a ztráty vychází z konsolidované výsledovky společnosti, kterou 

Unipetrol prezentuje ve svých výročních zprávách. Veškeré segmenty jsou sloučeny 

dohromady a náklady na prodej zahrnují krom přímých nákladů na nákup i mzdové 

náklady. Geneze jednotlivých účtů je poměrně složitá, proto je jejich plánování dle 

procentuálního poměru na tržbách vhodnou metodou, jelikož drobné výkyvy ve větších 

položkách dorovná složka takzvaného bílého šumu, jež se dá plánovat pouze velmi 

náročně, přesto každý rok s jistotou nastane. 

Základem pro finanční plán byl rok 2015, jakožto poslední vypovídající vzorek, 

vzhledem k abnormálním okolnostem roku 2016. Výkaz zisku a ztráty společnosti jsou 

upraveny do podoby, se kterou se v této práci bude lépe pracovat. 

Položky tržby, CAPEX, odpisy marže jsou převzaty z plánu generátorů hodnoty. Popis 

mechanizmu propočtu jednotlivých položek mezi výnosy a provozním výsledkem 

hospodaření je popsán v kapitole zabývající se provozní ziskovou marží. Položky finanční 

výnosy a finanční náklady byly stanoveny procentuálně dle tržeb z roku 2015 a bez 

indexace. Do výnosů nejsou plánovány tržby z prodeje dlouhodobého majetku, ukazatel 

EBITDA je tak ekvivalentem korigovaného provozního výsledku hospodaření.  

Plán výše odpisů vychází ze stávajících odpisů navýšených o odpisy spojené s Investiční 

činností. U těchto položek se předpokládá délku odepisování 40 let. 

Pro finanční plán je použita nominální daňovou sazbu ve výši 19 %. 



 97 

Tabulka 34: Plán výkazu zisku a ztráty. Vlastní zpracování 

 

2.8.2 Plán rozvahy 

Pro přehlednost je plánovaná rozvaha rozdělena na aktiva a pasiva.  

2.8.2.1 Aktiva 

Tabulka 35: Plánovaná rozvaha - Aktiva. Vlastní zpracování. 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Výnosy 101 788 94 297 104 744 121 751 121 829

Materiál a energie -74 039 -68 595 -77 141 -89 856 -89 786

Náklady na prodané zboží a materiál -7 404 -7 110 -7 996 -9 314 -9 307

Nakupované služby -6 478 -6 274 -7 056 -8 219 -8 212

Osobní náklady -2 776 -2 675 -3 031 -3 593 -3 668

Odpisy a amortizace -2 115 -2 312 -2 402 -2 490 -2 575

Náklady celkem -92 812 -86 966 -97 626 -113 472 -113 547

Ostatní náklady -1 851 -1 673 -1 881 -2 192 -2 190

Provozní výsledek hospodaření 7 125 5 658 5 237 6 088 6 091

EBIT Marže (%) 7% 6% 5% 5% 5%

Finanční výnosy 794 736 817 950 950

Finanční náklady -642 -595 -669 -779 -779

Zisk před zdaněním 7 277 5 798 5 385 6 258 6 263

Daň -1 383 -1 102 -1 023 -1 189 -1 190

Čistý zisk 5 894 4 697 4 362 5 069 5 073

Čistý zisk (%) 6% 5% 4% 4% 4%

EBITDA 9 240 7 970 7 639 8 577 8 667

EBITDA marže (%) 9% 8% 7% 7% 7%

AKTIVA 2017 2018 2019 2020 2021

Dlouhodobá aktiva

Pozemky, budovy a zařízení 36 174 42 070 43 776 45 394 46 927

Nehmotný majetek 1 384 1 276 1 168 1 060 952

Investice do nemovitostí 432 432 432 432 432

Ostatní dlouhodobá aktiva 121 121 121 121 121

Finanční majetek držený k prodeji 2 2 2 2 2

Odložená daňová pohledávka 143 143 143 143 143

Dlouhodobá aktiva celkem 38 256 44 044 45 642 47 152 48 577

Oběžná aktiva

Zásoby 10 891 10 089 11 207 13 027 13 035

Pohledávky z ochodních vztahů a ostatní pohledávky 12 455 11 538 12 817 14 898 14 907

Krátkodobá finanční aktiva 3 416 3 416 3 416 3 416 3 416

Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva

Peníze a peněžní ekvivalenty 11 230 8 937 9 773 11 137 13 278

Provozně potřebný KFM 2 036 1 886 2 095 2 435 2 437

Provozně nepotřebný KFM 9 194 7 051 7 678 8 702 10 841

Pohledávka z titulu daně z příjmů 133 133 133 133 133

Aktiva určen k prodeji 0 0 0 0 0

Oběžná aktiva celkem 38 125 34 114 37 346 42 611 44 769

Aktiva celkem 76 380 78 157 82 987 89 763 93 346
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S rostoucími tržbami je spojen i nárůst majetku podniku. Tento nárůst se v aktivech 

společnosti projeví především růstem oběžného majetku, a to především ve formě 

krátkodobých pohledávek a zásob. Růst tržeb a dlouhodobý kladný výsledkem 

hospodaření se projeví v položce peníze a peněžní ekvivalenty. Stav krátkodobých 

finančních aktiv je plánován jako konstantní. Krátkodobý finanční majetek je rozdělen na 

provozně potřebný a provozně nepotřebný. Provozně potřebný krátkodobý finanční 

majetek je plánovaný ve 2 % výši tržeb. Neprovozní nepotřebný krátkodobý finanční 

majetek je výsledkem plánovaného cash flow, tento finanční majetek není počítaný do 

čistého pracovního kapitálu. 

Růst dlouhodobých aktiv, konkrétně pozemků, budov a zařízení roste dle plánu investic 

a odpisů společnosti. Provozně nepotřebná aktiva nebyla plánována. Jejich hodnota je 

5 424 milionů Kč. 

2.8.2.2 Pasiva 

Tabulka 36: Plánovaná rozvaha – Pasiva. Vlastní zpracování. 

 

· Vlastní kapitál 

VLASTVNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY

Vlastní kapitál

Základní kapitál 18 133 18 133 18 133 18 133 18 133

Fondy tvořené ze zisku 33 33 33 33 33

Fond zajištění -263 -263 -263 -263 -263

Fond změny reálné hodnoty 10 10 10 10 10

Fond rozdílů z konsolidace zahraničních společností 16 16 16 16 16

Ostatní fondy 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření běžného období 5 894 4 697 4 362 5 069 5 073

Výsledek hospodaření minulých let 29 296 33 685 36 877 39 734 43 298

Vlastní kapitál náležící akcionářům mateřské společnosti 53 119 56 311 59 168 62 732 66 300

Nekontrolní podíly -9 -9 -9 -9 -9

Vlastní kapitál celkem 53 110 56 302 59 159 62 723 66 291

Dlouhodobé závazky

Úvěry a jiné zdroje financování 0 0 0 0 0

Odložené daňové závazky 859 859 859 859 859

Rezervy 997 997 997 997 997

Ostatní dlouhodobé závazky 170 170 170 170 170

Dlouhodobé závazky celkem 2 026 2 026 2 026 2 026 2 026

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období 19 223 17 808 19 781 22 993 23 007

Úvěry a jiné zdroje financování 1 1 1 1 1

Rezervy 652 652 652 652 652

Krátkodobé finanční závazky 915 915 915 915 915

Daňové závazky 445 445 445 445 445

Závazky spojené s aktivy drženými k prodeji 8 8 8 8 8

Krátkodobé závazky celkem 21 244 19 829 21 802 25 014 25 028

Závazky celkem 23 270 21 855 23 828 27 040 27 054

Vlastní kapitál a závazky celkem 76 380 78 157 82 987 89 763 93 346
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Plán vlastního kapitálu byl rozšířen o položku výsledek hospodaření běžného období, 

jelikož tato položka je v rozvahové struktuře z výročních zpráv brána dohromady spolu 

s položkou výsledek hospodaření z minulých let. Pro lepší přehlednost je tato položka 

rozdělena.  

Jsou to právě tyto dvě položky, u kterých jako jediných jsou v rámci vlastního kapitálu 

plánovány změny. Výsledek běžného období v letech vychází z plánované výsledovky. 

Hospodářský výsledek minulých let je pak suma výsledku hospodaření minulých let 

s výsledkem hospodaření běžného období, v období t-1. Tento výsledek je následně 

upraven o plánovanou dividendu 1,505 mld. CZK. V roce 2016 je v položce nerozdělený 

výsledek hospodaření minulých let započteno pojistné plnění plánované na rok 2017 

vztahující se k pojistné události z roku 2016. 

 Hodnota základního kapitálu je konstantní, společnost do budoucna neplánuje emisi 

dalších akcií. Fondy ze zisku a ostatní fondy jsou taktéž ponechány konstantní. 

· Cizí zdroje 

Tvorba rezerv stejně jako změna krátkodobých finančních závazků není plánována. 

V roce 2016 neměla společnost jakýkoli úročený cizí kapitál a nulové úrokové náklady. 

Nic neindikuje tomu, že by tomu mělo být jinak v budoucnosti. V plánu se rovněž počítá 

se stabilními hodnotami dlouhodobého cizího kapitálu. Jediná položka, jejíž hodnota se 

mění, jsou závazky z obchodních vztahů, které vychází z plánovaných hodnot z kapitoly 

plán provozně nutných aktiv. 
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2.8.3 Plán peněžních toků 

Tabulka 37: Plán Cash flow. Vlastní zpracování. 

 

V plánu peněžních toků je zohledněné pojistné plnění ve výši 7 100 milionů Kč, toto 

plnění je započteno oproti CAPEXu v roce 2017, které toto plnění má pokrýt, v pasivech 

se tato položka projeví ve výsledku hospodaření minulých období. Výsledná hodnota 

krátkodobého finančního majetku je rovna provozně nepotřebnému krátkodobému 

finančnímu majetku pro plánovanou rozvahu. 

2.8.4 Finanční analýza plánu 

Sestavený finanční plán je v této části podroben finanční analýze, která by měla 

determinovat, zda plánovaný vývoj společnosti je zdravý a v souladu s konceptem „going 

concern“. Ukazatele aktivity nejsou analyzovány, jelikož z obrátkovosti vychází plán 

položek čistého pracovního kapitálu. 

Provozní CF 2017 2018 2019 2020 2021

EBITDA 9 240 7 970 7 639 8 577 8 667

Změna NWC 757 453 -632 -1 029 -5

CF po provozu 9 997 8 423 7 007 7 548 8 662

Investiční CF

CAPEX -1 000 -8 100 -4 000 -4 000 -4 000

Čistý výnos z prodeje majetku 0 0 0 0 0

CF po provozu, investicích 8 997 323 3 007 3 548 4 662

Finanční Cash Flow

Daň -1 383 -1 102 -1 023 -1 189 -1 190

Ostatní finanční výnosy/ (náklady) 152 141 148 170 172

Čerpání / (Splátka) Bankovních úvěrů

Čerpání / (Splátka) EQ

Výplata dividend -1 505 -1 505 -1 505 -1 505 -1 505

Čerpání / (Splátka) Ostatní dlouhodobé závazky

Výplata naběhlých a nevyplacených úroků (SHL)

CF po provozu, investicích,  finančním CF 6 261 -2 143 627 1 025 2 139

KFM

BoP 2 933 9 194 7 051 7 678 8 702

"+/-" 6 261 -2 143 627 1 025 2 139

EoP 9 194 7 051 7 678 8 702 10 841
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Tabulka 38: Plánované ukazatele rentability. Vlastní zpracování. 

 

Ukazatele ROA a ROE v plánovaném období dosahují nižších hodnot, což je důsledkem 

rostoucích cen ropy a stabilní marže upravené o indexované osobní náklady. Stejně tak je 

rentabilita tržeb v plánu výrazně konzervativnější oproti posledním rokům výše 

analyzovaného období. Vzhledem k stabilní plánované provozní marži hodnoty ukazatele 

ROS v období mírně klesají především indexací osobních nákladů. 

 

Tabulka 39: Plánované ukazatele likvidity. Vlastní zpracování. 

 

U běžné a pohotové likvidity kolísá společnost v doporučeném pásmu. U okamžité 

likvidity plán výrazně překonává hodnoty doporučené ministerstvem průmyslu a 

obchodu, především v důsledku akumulace cash flow. 

Tabulka 40: Plánované ukazatele Zadluženosti. Vlastní zpracování. 

 

Ukazatel plánované zadluženosti kolísá okolo stávající kapitálové struktury, o které se dá 

říct, že je překapitalizovaná. 

Dle finanční analýzy plánu lze tvrdit, že plán společnosti vypovídá o zdravém vývoji 

v souladu s konceptem going concern. 

2017 2018 2019 2020 2021

ROA 8% 6% 5% 6% 6%

ROE 13% 10% 9% 10% 9%

ROS 6% 5% 4% 4% 4%

2017 2018 2019 2020 2021

Běžná likvidita 1,79 1,72 1,71 1,70 1,79

Pohotová likvidita 1,21 1,14 1,13 1,11 1,19

Okamžitá likvidita 0,69 0,62 0,60 0,58 0,67

2017 2018 2019 2020 2021

Equity ratio 70% 72% 71% 70% 71%

Celková zadluženost 30% 28% 29% 30% 29%
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2.9 Návrh ocenění 

2.9.1 Kalkulace diskontní míry 

Pro dvoufázový výpočet peněžních toků ve variantě entity se jako diskontní míra 

používají průměrné vážené náklady na kapitál, jež jsou váženým průměrem nákladů na 

vlastní a cizí kapitál, kde jednotlivé váhy představují míra ekvity a míra zadlužení. 

· Náklady na vlastní kapitál 

Tyto náklady představují výnosové očekávání investorů. Z toho plyne, že se nejedná o 

náklady účetně vykazované, nýbrž náklady implicitní. V praxi se pro stanovení těchto 

nákladů nejčastěji vyžívá metody CAPM, což je model vycházející z teorie kapitálových 

trhů a náklady na vlastní kapitál odvozuje od alternativních možných výnosů a zároveň 

bere v potaz riziko. 

o Bezriziková úroková míra – byla stanovena jako průměrná výnosnost 

10letých českých dluhopisů (viz Graf 22). Běžně by se počítala aktuální 

hodnota k datu, ale vzhledem k extrémně nízkým hodnotám za poslední 

rok, je pro ocenění použit průměr delšího období.44 Výsledná bezriziková 

úroková míra je průměrem výnosnosti 10-ti letých státních dluhopisů 

České republiky od roku 2009. 

                                                 

44 https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/vynos-dluhopisu-10r-cr/ 
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Graf 22: Výnosnost 10 letých dluhopisů. Vlastní zpracování dle Kurzy.cz.  

o Riziková prémie trhu – Vychází z rizikové prémie trhu, jež je pro 

jednotlivé trhy k dohledání na stránkách prof. Damodarana, který tyto 

prémie počítá na základě ratingu dané země, stanovené agenturou 

Moodys.45 Tato hodnota pro ČR vychází 5,89%. Což leží v pásmu 

doporučeném německou technickou komisí pro valuace a ekonomii 

(FAUB), kteří pro oblast střední Evropy doporučují hodnoty rizikové 

prémie trhu v rozmezí 5,5% - 7,0%. 

o Koeficient beta – V této práci je koeficient beta vypočítán, na základě 

hodnot získaných regresí měsíčních hodnot koeficientů beta 10 

podobných společností za posledních 5 let. Data jsou čerpána z Bloomberg 

databáze. Hodnoty jsou upraveny pákovým faktorem, dle poměru debt to 

equity jednotlivých společností a české daňové sazby, čímž je vypočítán 

unlevered beta koeficient. 

                                                 

45 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
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Tabulka 41: Výpočet Beta koeficientu podobných společností. Vlastní zpracování dat 

z Bloomberg databáze. 

 

Unlevered beta koeficient je dále přepočten pákou dle hodnot mediánů a kvantilů. 

Tabulka 42: Výpočet Beta koeficientu s pákou. Vlastní zpracování. 

 

Pro potřeby ocenění se počítá s hodnotou mediánu, přepočteného pákou podobných 

společností. Vypočtený koeficient beta se může pro jistotu porovnat s průměrem hodnot, 

které na svých stránkách uvádí prof. Damodaran v oblastech oil and gas, jež vychází na 

0,85.46 Vypočtená hodnota tohoto ukazatele tak lze považovat za korektní. Z výsledné 

hodnoty koeficientu beta plyne, že podnik je necyklický a tedy méně citlivý na změny na 

trhu. A riziko akcie je tedy menší než průměrné riziko kapitálového trhu. 

· Náklady na cizí kapitál – Pro ocenění se počítá s mírou výnosnosti 10letých bondů 

společnosti MOL group, jež je přímým konkurentem a velmi podobnou 

společností. V roce 2016 vydala společnost MOL group dluhopisy, jejichž roční 

výnos do splatnosti byl 2,65 %.47 

 

 

                                                 

46 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

47 Bloomberg databáze 

Společnost Adj. Beta D/(E+D) E D E+D Daň Leverage Unlevered Beta

Esso 0,75 0,74 918,14 2 616,22 3 534,36 19% 0,63 0,47

Hellenic Petroleum SA 0,78 0,72 2 074,23 5 429,27 7 503,50 19% 0,63 0,49

Grupa Lotos SA 1,10 0,56 2 024,31 2 593,32 4 617,64 19% 0,69 0,75

MOL Hungarian Oil & Gas PLC 1,04 0,54 6 713,23 7 770,45 14 483,68 19% 0,70 0,73

Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 0,76 0,77 586,77 1 963,67 2 550,44 19% 0,62 0,47

Neste Oyj 1,12 0,57 2 996,20 4 038,00 7 034,20 19% 0,68 0,77

NIS AD Novi Sad 0,80 0,53 1 332,23 1 478,57 2 810,80 19% 0,70 0,56

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1,11 0,49 6 129,99 5 879,23 12 009,22 19% 0,72 0,79

Saras SpA 0,75 0,74 917,05 2 648,43 3 565,48 19% 0,62 0,47

SLOVNAFT AS 0,82 0,37 1 442,90 831,91 2 274,81 19% 0,77 0,63

Adj. Beta D/(E+D) Unleavered Beta Levered with peers

1. Kvantil 0,77 0,53 0,48 0,68

Medián 0,81 0,57 0,59 0,87

3. Kvantil 1,08 0,74 0,75 1,19
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Tabulka 43: Výpočet WACC. Vlastní zpracování. 

  

Výsledná diskontní míra pro model 

2.9.2 Návrh ocenění 

2.9.2.1 Současná hodnota první fáze 

Pro ocenění se počítá s optimální kapitálovou strukturou, na kterou mají vliv pouze 

obchodní závazky a výsledek hospodaření jednotlivých období z tohoto důvodu v práci 

není využita iterace WACC, která by měnila míru rizika v projekci. Tato metoda by měla 

smysl například v případě měnící se struktury financování.  

Tabulka 44: Návrh ocenění – současná hodnota první fáze 

 

 

Risk free rate 2,7%

Beta koeficient 0,87

Equity premium 6,3%

Cost of equity 8,18%

Cost of debt 2,65%

Debt 39%

Equity 61%

WACC 6,00%

2017 2018 2019 2020 2021

EBIT 7 125 5 658 5 237 6 088 6 091

Daň 19% 19% 19% 19% 19%

NOPAT 5771 4583 4242 4931 4934

Odpisy 2 115 2 312 2 402 2 490 2 575

CAPEX/divestice -1 000 -8 100 -4 000 -4 000 -4 000

Změny v  NWC 757 453 -632 -1 029 -5

Free cash flow 7 643 -752 2 012 2 392 3 505

WACC 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Diskontní faktor 0,94 0,89 0,84 0,79 0,7471

NPV z FCF 7 210 -669 1 689 1 894 2 618

Suma NPV z FCF 12 743
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2.9.2.2 Současná hodnota druhé fáze 

Hodnotu druhé fáze ocenění podniku počítám pomocí Gordnova vzorce. Pro tento vzorec 

je nutné stanovit tempo růstu. Stanovení tempa růstu pro takto velkou společnost je 

obtížné. Jelikož se jedná o velkou firmu tempo růstu, stanovuji ve výši 1 %, jelikož podnik 

nemá tolik prostoru pro růst.48   

.*/0*%)'/(#1é'2á34 =
5676

89: ; <:>
= 6?'556'@$A$*0B'CD 

Tato pokračující hodnota však nezobrazuje současnou hodnotu a je třeba jí diskontovat 

pomocí diskontní míry z posledního analyzovaného roku.  

E*#D),0á'1*/0*%)'/(#1é'2á34 = FG!<<? H 7IJ6? = 5G!<7?I<J'@$A$*0B'CD 

2.9.2.3 Výsledné ocenění 

Metoda DCF je obecně považována za velmi přesnou především díky tomu, že lze 

modifikovat délku jednotlivých fází a diskontní sazbu. Zároveň metoda počítá 

s budoucím vývojem, který vyplývá z historie – nikoli historickým vývojem podniku. 

Výsledkem výše zpracovaných analýz a plánů je ohodnocení společnosti k 31. 12. 2016, 

které shrnuje následující tabulka. 

Tabulka 45: Výsledné ohodnocení k 31. 12. 2016 

 

Vypočtená hodnota první a druhé fáze podniku je očištěna o úročený cizí kapitál 

(v případně Unipetrolu nulový) a upraven o hodnotu neprovozních aktiv, která nevstupují 

                                                 

48 48 DAMODARAN, A. Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance 

– 2nd ed. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2006 – str. 118 

Současná hodnota první fáze 12 743

Současná hodnota druhé fáze 39 102

Provozní hodnota brutto 51 845

Úročený cizí kapitál k datu ocenění 0

Provozní hodnota netto 51 845

Neprovozní majetek k datu ocenění 5 424

Výsledná hodnota vlastního kapitálu k 31.12.2016 57 269
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do výpočtů spojených s generovanou hodnotou příštích období. Konečná vypočtená 

hodnota k datu je 57 269 milionů Kč.  

K datu bylo emitováno 181 334 764 kusů akcií. Přepočtená hodnota na akcii je v tomto 

případě 315,82 Kč/ks.  

3 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo stanovení subjektivní hodnoty podniku Unipetrol. Hodnota podniku 

byla stanovena ke dni 31. 12. 2016 a to metodou diskontovaného peněžního toku. Tento 

cíl byl splněn a výsledná subjektivní hodnota k 31. 12. 2016 je 57 269 milionů Kč.  

V práci byl představen teoretický aparát pro ocenění obchodního závodu. Na teoretickou 

část navazuje část praktická. Byla provedena strategická analýza, jež byla podkladem pro 

výpočet vývoje tržeb, které jsou klíčovým prvkem pro sestrojení finančního plánu. Dále 

byla sestavena finanční analýza, která poukázala na některá slabší místa ve finančním 

řízení společnosti. Na základě finanční a strategické analýzy byl sestrojen plán generátorů 

hodnoty na základě, kterých byl sestrojen finanční plán společnosti pro roky 2017 – 2021.  

Po sestavení finančního plánu a stanovení diskontní míry byl podnik oceněn pomocí 

metody diskontovaného cash flow pro roky 2017 – 2021 a pokračující hodnota byla 

stanovena pomocí Gordnova růstového vzorce. 

Společnost Unipetrol je kótovaná a cena akcie společnosti k datu ocenění byla 183,76 Kč. 

Dvoufázový DCF model stanovil hodnotu akcie na 315,82 Kč, což je značný „upside“ a 

indikuje doporučení koupit k 31. 12. 2016. 

Všechny položky zadání práce byly v této práci splněny. 
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PŘÍLOHA Č. 1 
ROZVAHA SPOLEČNOSTI V LETECH 2012 – 2016  

AKTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

Dlouhodobá aktiva      

Pozemky, budovy a zařízení 23 326 23 177 18 893 19 398 30 080 

Nehmotný majetek 1 978 1 748 1 792 1 514 1 492 

Investice do nemovitostí 384 427 419 433 432 

Ostatní dlouhodobá aktiva 56 53 29 25 121 

Finanční majetek držený k prodeji   1 1 1 2 

Odložená daňová pohledávka 307 259 1 039 1 204 143 

Dlouhodobá aktiva celkem 26 051 25 665 22 173 22 575 32 270 

       

Oběžná aktiva      

Zásoby 9 893 10 705 10 320 10 390 13 725 

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 10 575 12 393 12 506 11 258 16 175 

Krátkodobá finanční aktiva 33 49 1 764 4 281 3 416 

Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva 131         

Peníze a peněžní ekvivalenty 3 058 1 117 1 682 5 888 2 933 

Pohledávka z titulu daně z příjmů  34 70 72 107 133 

Aktiva určen k prodeji 857         

Oběžná aktiva celkem 24 581 24 334 26 344 31 924 36 382 

            

Aktiva celkem 50 632 49 999 48 517 54 499 68 652 

      

VLASTVNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Vlastní kapitál      

Základní kapitál 18 133 18 133 18 133 18 133 18 133 

Fondy tvořené ze zisku  2 584 2 643 2 703 34 33 

Fond zajištění   -190 538 545 -263 

Fond změny reálné hodnoty   10 10 10 10 

Fond rozdílů z konsolidace zahraničních společností   18 18 15 16 

Ostatní fondy 42         

Nerozdělený zisk 8 776 7 695 7 069 16 781 23 701 

Vlastní kapitál náležící akcionářům mateřské společnosti 29 536 28 309 28 471 35 518 41 630 

Nekontrolní podíly -7 -9 -9 -9 -9 

Vlastní kapitál celkem  29 528 28 300 28 462 35 509 41 621 

Dlouhodobé závazky           

Úvěry a jiné zdroje financování 2 2 000 4 000     

Odložené daňové závazky 388 433 457 809 859 

Rezervy 372 226 203 678 997 

Ostatní dlouhodobé závazky 184 202 185 166 170 

Dlouhodobé závazky celkem  947 2 861 4 845 1 653 2 026 

  

           

Krátkodobé závazky           

Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje 
příštích období 15 929 17 313 13 582 15 707 22 984 

Úvěry a jiné zdroje financování 2 836 507 350   1 



 

Rezervy 508 541 782 892 652 

Krátkodobé finanční závazky 148 349 412 128 915 

Daňové závazky 56 19 8 602 445 

Závazky spojené s aktivy drženými k prodeji 679 109 76 8 8 

Krátkodobé závazky celkem 20 157 18 838 15 210 17 337 25 005 

            

Závazky celkem 21 104 21 699 20 055 18 990 27 031 

            

Vlastní kapitál a závazky celkem 50 632 49 999 48 517 54 499 68 652 

 

  



 

PŘÍLOHA Č. 2 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V LETECH 2012 – 2016  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Výnosy 107 281 99 415 124 229 108 907 87 813 

Náklady na prodej -104 111 -97 112 -118 243 -96 144 -83 226 

Hrubý zisk 3 170 2 303 5 986 12 763 4 587 

Distribuční náklady -1 945 -1 963 -2 090 -2 140 -2 563 

Administrativní náklady -1 250 -1 192 -1 274 -1 302 -1 468 

Ostatní provozní výnosy 860 188 1 645 616 10 331 

Ostatní provozní náklady -4 849 -229 -5 264 -1 221 -990 

Provozní hospodářský výsledek -4 014 -893 -997 8 716 9 897 

Finanční výnosy 1 886 1 076 1 272 1 260 685 

Finanční náklady -2 560 -1 526 -1 637 -1 307 -554 

Čisté finanční výnosy/(náklady) -674 -450 -365 -47 131 

Zisk před zdaněním -4 688 -1 343 -1 362 8 669 10 028 

Daň z příjmů 1 274 -53 806 -1 633 -2 053 

Čistý zisk -3 414 -1 396 -556 7 036 7 975 

 


