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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti TURBOSOL 

SERVIS, spol. s.r.o. k 1. 1. 2017 za použití výnosových metod, a to metody 

diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty. 

Abstract 

This diploma thesis is focused on determining the value of the TURBOSOL 

SERVIS, spol. s.r.o. company at 1. 1. 2017 by using Income capitalization approach, 

especially the method of Discounted Cash Flow and Economic Value Added method.  

 

Klíčová slova 

výnosové metody oceňování, strategická analýza, finanční analýza, SWOT analýza, 

generátory hodnoty, finanční plán, průměrné vážené náklady kapitálu, diskontované 

peněžní toky, ekonomická přidaná hodnota 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku výnosovou metodou. 

Ač se lidově říká, že vše není o penězích, v případě vlastníka, věřitele či jiných osob 

propojených s podnikem, je jeho hodnota zásadní. Také proto je téma ocenění v dnešní 

době velmi vyhledávané a v případě jeho správného provedení může v dobách krize 

či naopak vzestupu v mnohém napomoct při rozhodování o dalších krocích ze strany 

vlastníků i věřitelů. 

Významnost ocenění napovídá také o jeho náročnosti. Stanovení hodnoty podniku 

je velmi náročným a zdlouhavým procesem, zahrnujícím mnoho dílčích operací. V rámci 

oceňovacího procesu oceňovatel pracuje jak s teoretickými východisky, tak s obrovským 

množstvím informací, dat, údajů a praktickými poznatky, na jejichž základě provádí 

spousty výpočtů. Jediná nesrovnalost v postupu může mít za následek zcela odlišnou 

hodnotu ocenění, kdy se v případě nenapravení skutečnosti ocenění může stát 

irelevantním. Ani správně stanovená hodnota podniku však není jeho hodnotou 

skutečnou, nýbrž pouze subjektivním odhadem oceňovatele.  

Pro stanovení hodnoty podniku se nabízí celá řada metod oceňování a při výběru 

konkrétní metody je hlavním kritériem důvod ocenění. Smyslem ocenění zvolené 

společnosti v diplomové práci je stanovení odhadované hodnoty podniku při případném 

prodeji neznámému kupujícímu, a za tímto účelem byly vybrány také odpovídající 

metody ocenění. 

Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti TURBOSOL 

SERVIS, spol. s.r.o., jejíž hlavní činností je servis nákladních vozidel a prodej náhradních 

dílů. 
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CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti TURBOSOL SERVIS, 

spol. s.r.o. na základě výnosových metod DCF ve variantě entity a EVA k 1. 1. 2017. 

K naplnění hlavního cíle je potřeba splnit dílčí cíle, které spočívají ve vymezení 

základních pojmů problematiky oceňování, sestaveni strategické, finanční a SWOT 

analýzy, rozdělení majetku podniku na provozní a neprovozní, prognóze generátorů 

hodnoty, sestavení finančního plánu, stanovení nákladů kapitálu a aplikaci výnosových 

metod. 

Všech výše uvedených cílů bude dosaženo s použitím následujících metod:  

• deskripce – metodou deskripce jsou popsány základní pojmy potřebné k procesu 

ocenění 

• interpretace – získané informace prostřednictvím deskripce jsou následně 

interpretovány vlastními slovy pro lepší uchopení problematiky 

• analýza – pomocí metody analýzy je provedena strategická a finanční analýza za 

účelem rozboru vnitřních i vnějších faktorů podniku 

• syntéza – spojením poznatků z analýzy jsou syntézou vyvozeny závěry SWOT 

analýzy, které vedou k vytvoření nových námětů 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části jsou popsány stěžejní pojmy a postupy potřebné ke stanovení hodnoty 

podniku. 

1.1 Definice podniku 

Abychom mohli podnik správně ohodnotit, musíme si nejdříve ujasnit co vlastně 

oceňujeme a za jakým účelem.  

S koncem platnosti obchodního zákoníku se z českých zákonů vytratil pojem „podnik“ 

a byl nahrazen pojmem „obchodní závod“, který Nový Občanský zákoník definuje takto:  

„Obchodní 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.1” 

Definici podniku tak můžeme naleznout v pouze dnes již neplatném Obchodním 

zákoníku, který jej vymezoval jako „soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných 

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

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto 

účelu sloužit”2.  

Nejdůležitějším poznatkem společným pro obě zmíněné definice je fakt, že je podnik3 

chápán jako celek, nikoliv jako právní subjekt. Z hlediska oceňování by definice 

podniku měla zahrnovat taktéž skutečnost využívání závazků všeho druhu v podnikání, 

neboť na jejich rozsah je potřeba při ohodnocování podniku brát zřetel. Dalším důležitým 

aspektem správného chápání podniku je jeho funkce, kterou je tvorba zisku4. 

Nejvýstižnější definici podniku nabízejí německé oceňovací zásady, které jej vysvětlují 

jako „účelné kombinace materiálních a nemateriálních hodnot, jejímž smyslem je 

nahospodařit zisk“5. 

                                                
1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §502. 
2 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §5 odst.1. 
3 Slovo podnik zůstalo pojmem finanční teorie a v tomto smyslu bude v rámci mé práce užíváno.  
4 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 15-16. 
5 tamtéž, s. 16. 
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1.2 Hodnota podniku 

Oceňování podniku pro mnohé znamená zjištění jeho objektivní hodnoty. Taková 

hodnota však neexistuje, protože na podnik jako celek nelze nahlížet objektivně. Jeho 

hodnota se odvíjí od plánování budoucího vývoje – tedy odhadu, který se může s každým 

vykonavatelem ocenění lišit. Kromě osoby, která podnik oceňuje, závisí stanovená 

hodnota podniku také na účelu prováděného ocenění6. 

Hodnota z ekonomického hlediska vychází především z toho, že lidské potřeby jsou 

neomezené, kdežto zdroje k jejich uspokojování nikoliv. Možnosti statku uspokojovat 

potřeby odrážejí jeho užitnou hodnotu, která se každým vlastníkem liší na základě jeho 

možností, priorit a záměrů. Omezenost zdrojů potom může znamenat nutnost směny, 

což odráží jeho směnnou hodnotu, jejímž peněžním vyjádřením se tvoří tržní cena7.  

Dalším důležitým aspektem hodnoty je budoucí užitek z vlastnictví podniku, na který 

nahlížíme z finančního pohledu a takového, který nelze peněžně vyjádřit (společenské 

postavení apod.). V rámci oceňování se bere v potaz pouze užitek finanční: „Hodnota 

podniku je tedy dána očekávanými budoucími příjmy (buď na úrovni vlastníků, nebo 

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

(diskontovanými) na jejich současnou hodnotu (ang. present value).“ Při oceňování 

bývá předpoklad neomezeného trvání podniku, jeho hodnota je tedy peněžně vyjádřenou 

vírou v budoucí existenci podniku8. 

Pro účely oceňování rozlišujeme 2 hladiny hodnoty podniku9: 

• Hodnota brutto – představuje hodnotu podniku jako celku. Obsahuje hodnotu, 

kterou představuje pro vlastníky i věřitele.  

• Hodnota netto – představuje hodnotu pouze pro vlastníky, je to v podstatě 

ocenění vlastního kapitálu. 

 

 

                                                
6 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 20-21. 
7 tamtéž, s. 20-21. 
8 tamtéž, s. 20. 
9 tamtéž, s. 16. 
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1.2.1 Kategorie hodnoty 

Hodnotu rozlišujeme na 4 základní kategorie, které vyplývají z následujících otázek10: 

1) Jaké je tržní ocenění podniku?  

2) Jakou cenu má podnik pro konkrétního kupujícího? 

3) Jaká je nejméně sporná hodnota? 

Tržní hodnota 

Tržní hodnota udává, jakou částku je ochoten za majetek zaplatit běžný investor na trhu. 

Jedná se tedy o ocenění založené na trhu. Používá se zejména v případech jako je 

uvedení podniku na burzu nebo prodej podniku bez konkrétního kupujícího za účelem 

odhadu prodejní ceny11. 

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

mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými 

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

informovaně, rozumně a bez nátlaku12“  

Tržní hodnotou se rozumí cena aktiva avšak bez nákladů na prodej či koupi 

a souvisejících daní. Měla by být odhadem rovnovážné ceny, tedy vyrovnávat nabídku 

s poptávkou. Obsahuje předpoklad nejlepšího možného využití daného majetku, 

přičemž se uvažuje cena dohodnutá na volném a konkurenčním trhu. Tržní hodnotu 

neurčujeme pouze odvozením z cen daného předmětu na trhu, může být stanovena 

různými metodami (nejčastěji výnosové), přičemž finanční plán či projekce výnosů musí 

odpovídat tržním (všeobecným) názorům13. 

Subjektivní (investiční) hodnota 

Subjektivní hodnota je hodnotou podniku pro konkrétního investora. Používá se 

například v situacích, kdy subjekt potřebuje zjistit zda pro něj bude prodej nebo koupě 

daného podniku výhodná, nebo se rozhoduje mezi likvidací a sanací podniku. Je 

stanovena očekávanými užitky z majetku, které plynou určitému kupujícímu, 

                                                
10 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 21. 
11 tamtéž, s. 22-34. 
12 IVS 1, 2007, odst 3.1. 
13 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 22-26. 
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prodávajícímu. Ve velké míře je subjektivní hodnota dána představami, názory 

a podmínkami osoby, která ji stanovuje a především proto ji nemůžeme označovat za 

hodnotu tržní, neboť oceňovatel odpovídajícím způsobem netestoval přiměřenost 

podnikem poskytnutých podkladů14.  

Objektivizovaná hodnota 

Objektivizovaná hodnota je jistým protikladem výše uvedené subjektivní hodnoty, 

poskytuje odhadcům více prostoru. Objektivizovaná hodnota je taková hodnota, která je 

obecně přijatelná. Zjišťuje se při poskytování úvěru či zjišťování nynější reálné bonity 

podniku.15. 

Podle německých standardů  „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.16“  

Objektivizovaná hodnota by se měla co nejvíce opírat o všeobecně uznávaná data (což ji 

přibližuje k tržní hodnotě) a její výpočty by měly být v souladu s určitými zásadami 

a požadavky uvedenými v německých standardech. Důležitý je předpoklad setrváni 

podniku v dosavadním konceptu, přihlédnutí k realistickým očekáváním tržních 

šancí a rizik v budoucnu a finančních možností podniku. Objektivizovaná hodnota 

bere v potaz jen výnosové šance a opatření zavedené nebo zdokumentované 

k rozhodnému dni17.  

Kolínská škola 

Podle Kolínské školy se ocenění nemá přizpůsobovat k jednotlivým podnětům, 

ale v závislosti na obecných funkcích, které má ocenění pro jeho zadavatele, uživatele. 

Funkce Kolínské školy jsou: poradenská, rozhodčí, argumentační, komunikační a daňová. 

Tyto funkce také tvoří odpovídající hodnoty. Hodnota Kolínské školy je významná při 

                                                
14 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 26-34. 
15 tamtéž, s. 27-34. 
16 VŠE IOM, Návrh českého standardu pro oceňování podniků, s. 4, bod 3.3. 
17 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 28-30. 
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vyvažování zájmů jednotlivých stran, především při podnikových transakcích, 

ale i prodeji podniku18.  

1.3 Postup oceňování podniku 

Než začneme oceňovat, je potřeba si vyjasnit proč oceňujeme a k jaké hodnotě chceme 

dospět. Na základě tohoto uvážení se následně volí techniky oceňování19. 

Nejprve zpracujeme strategickou a finanční analýzu pro zhodnocení jeho celkové situace, 

pozice na trhu i konkurenční síly. Nejdůležitější je však schopnost podniku dlouhodobě 

přežít a generovat hodnotu. Tento průzkum se provádí pokaždé, bez ohledu na použité 

metody ocenění20. 

Dále, na základě vyhodnocení analýzy, vybereme nejvhodnější metody ocenění21. 

Aby bylo ocenění kvalitní, jsou potřeba informace jak z podniku, tak z jeho prostředí 

(makroprostředí) a odvětví (mikroprostředí) do kterého podnik spadá. Díky tomu budeme 

mít správný náhled na fungování podniku22. 

Podle Maříka je obecný postup při ocenění podniku následující23: 

1) Sběr vstupních dat 

2) Analýza dat 

a) Strategická analýza 

b) Finanční analýza  

c) Rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná 

d) Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

e) Předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty 

3) Sestavení finančního plánu 

4) Ocenění 

a) Volba metody 

b) Ocenění podle vybraných metod 

                                                
18 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 30-34. 
19 tamtéž, s. 36. 
20 tamtéž, s. 36. 
21 tamtéž, s. 36. 
22 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku, s. 25. 
23 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 53. 
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c) Souhrnné ocenění  

1.4 Strategická analýza 

Dle Sedláčkové a Buchty je tvorba strategie náročný proces, ve kterém se identifikují 

a analyzují vnější faktory podniku a srovnávají se se zdroji a schopnostmi podniku. Cílem 

strategie je příprava podniku na situace, které mohou v budoucnu nastat24.  

Strategická analýza dle literatury Sedláčkové a Buchty znamená rozložení souboru na 

jednotlivé části. Postupuje od celku ke složkám, které tvoří celek. Cílem strategické 

analýzy je stanovit, analyzovat a zhodnotit všechny možné faktory, které by mohly 

ovlivnit výběr cílů a strategie podniku. Při provádění strategické analýzy se zaměřujeme 

na vnější okolí podniku a vnitřní zdroje a schopnosti podniku. Nemluvíme o dvou na 

sobě nezávislých okruzích ale o vzájemně propojených rovinách které mají mezi sebou 

souvislosti25. 

Stěžejní definici strategické analýzy uvádí Mařík, který na ni nahlíží jako analýzu faktorů 

prostředí ovlivňujících hodnotu. Funkcí strategické analýzy při oceňování podniku 

je vymezení jeho celkového výnosového potenciálu, který je závislý na vnějším 

a vnitřní potenciálu podniku. Vnějším potenciálem se rozumí šance a rizika v odvětví, 

trhu ve kterém se podnik pohybuje. Analýza vnitřního potenciálu zkoumá schopnost 

využití šancí a čelení rizikům, z čehož vyplynou silné a slabé stránky podniku26. 

Podle Maříka jsou kroky strategické analýzy následující27: 

1) Analýza vnějšího potenciálu -  analýza a prognóza relevantního trhu 

2) Analýza vnitřního potenciálu a konkurence 

3) Prognóza tržeb provedená na základě předchozích kroků 

1.4.1 Analýza vnějšího okolí 

Analýza vnějšího okolí se zaměřuje na vlivy jednotlivých částí makro a mikroprostředí a 

jejich společné vazby a souvislosti. Zkoumá vývoj všeobecných vnějších faktorů, které 

                                                
24 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza, s. 8. 
25 tamtéž, s. 8-10. 
26 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 56. 
27 tamtéž, s. 58. 
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mají vliv na chování a chod podniku v současnosti, stejně tak měly v minulosti, a zároveň 

je předpoklad jejich významu i do budoucna28.  

1.4.1.1 Analýza makrookolí 

Makrookolí je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících výkonnost podniku. Hodnocení 

vývoje podmínek, ve kterých podnik fungoval a funguje i v současnosti, společně 

s prognózou dalšího vývoje umožňuje posouzení výkonnosti podniku v minulosti 

a možnost splnění jeho stanovených cílů29. 

Ekonomické, sociální, politické a technologické prostředí, ve kterém podnik funguje, je 

jeho makrookolím. Makrookolí obsahuje vlivy a podmínky, které vznikají mimo podnik 

a zpravidla nezávisle na jeho chování. Podnik své makrookolí nemůže ovlivňovat, pouze 

na něj reagovat a měnit orientaci svého vývoje. Schopnost podniků vyrovnat se s vlivy 

jako je například míra inflace, politická stabilita či technologické inovace, je hlavním 

faktorem jejich úspěchu30. 

PEST analýza 

PEST analýza rozděluje vlivy makrookolí do 4 základních skupin31: 

• Politické a legislativní faktory 

• Ekonomické faktory 

• Sociální a kulturní faktory 

• Technologické faktory 

Politické a legislativní faktory 

Stabilita politické situace, otázka členství zemí v EU a další politicko-legislativní faktory, 

mohou být pro podnik příležitostí i hrozbou. Omezení jako regulace importu a exportu, 

protimonopolní zákony, daňové zákony, cenová politika a další zákony na ochranu 

spotřebitelů, zaměstnanců či životního prostředí, se týkají každého podniku. Legislativa 

                                                
28 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza, s. 13. 
29 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku, s. 29. 
30 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza, s. 16. 
31 tamtéž, s. 16. 
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vymezuje oblast pro podnikání a upravuje podnikání samotné, což se může odrazit 

v budoucnosti podniku32. 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory určuje stav ekonomiky. Hlavními faktory z makroekonomického 

okolí, které ovlivňují vývoj podniku jsou: hospodářský cyklus, vývoj HDP, úrokové míry, 

míra inflace, daňová politika a devizový kurz. Růst ekonomiky znamená nárůst spotřeby 

a příležitostí na trhu. Od úrovně úrokové míry se odvíjí složení použitých  finančních 

prostředků, protože stanoví cenu kapitálu a ovlivňuje tak investiční činnost a tím 

i výnosnost podniku. Míra inflace odráží ekonomickou stabilitu, pokud je vysoká, 

omezuje ekonomický rozvoj, protože klesají investiční aktivity. Od devizového kurzu 

se odvíjí konkurenceschopnost tuzemských podniků v zahraničí33.  

Sociální a kulturní faktory 

Mezi skupinu sociálních a kulturních faktorů můžeme zařadit také demografické, 

náboženské, vzdělávací a etické podmínky lidského života. Tyto vlivy odrážejí 

stanoviska a život obyvatel. Se stárnoucí populací vzniká prostor pro rozvoj oblasti 

zdraví, s novodobým postojem k životnímu prostředí podniky mění své produkty, 

technologie. Dalšími faktory mohou být úroveň vzdělání, nebo i přístup k práci či využití 

volného času.34. 

Technologické faktory 

Pro udržení pozice na trhu je v dnešní době důležité nezastavit se a neustále se vyvíjet. 

S tím souvisí také potřeba informovanosti o změnách z oblasti techniky a technologií. 

Mezi důležité faktory můžeme zařadit například podporu ze strany vlády na výzkum 

a vývoj, změny v technologiích či nové objevy, tempo zastarávání35. 

 

 

                                                
32 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza, s. 16-17. 
33 tamtéž, s. 17-19. 
34 tamtéž, s. 18-19. 
35 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza, s. 18-19. 
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1.4.1.2 Analýza mikrookolí 

Analýza mikroprostředí zkoumá stav odvětví, ve kterém podnik funguje. Důležité je 

vymezení vztahu mezi ekonomikou jako celku a daným odvětvím, což nám umožňuje 

analýza citlivosti odvětví, která určí, zda má ekonomika stejný vývoj jako je vývoj 

odvětví.  

• Cyklická odvětví – jsou závislá na hospodářském cyklu (např. automobilový 

průmysl) 

• Neutrální odvětví – na hospodářském cyklu nejsou závislá, jejich spotřeba nemá 

s vývojem hospodářství žádnou spojitost ( např. léky, potraviny) 

• Anticyklická odvětví – mají opačný vývoj jako hospodářský cyklus, největší 

expanzi zaznamenávají s útlumem hospodářství (zábavní průmysl)36 

Porterův model pěti sil 

Z Porterovy analýzy lze vyvodit rizika podnikání v daném odvětví a postavení podniku 

na trhu. Porterův model pěti sil obsahuje pět faktorů, která zásadně ovlivňují odvětví 

a společnost: 

• Vyjednávací síla dodavatelů 

• Vyjednávací síla kupujících 

• Hrozba substitutů 

• Hrozba vstupu nových konkurentů 

• Rivalita mezi existujícími podniky37 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů, tedy subjektů zásobující oceňovaný podnik, které podnik 

potřebuje pro svůj chod, se odvíjí od počtu takových subjektů na trhu, nákladů na změnu 

dodavatele či využití substitutů (vysoké náklady = vyšší síla), schopnosti dodavatele 

vynechání prostředníka na distribuční cestě k zákazníkovi, nebo na náročnosti, vzácnosti 

dodávaného produktu na trhu38. 

                                                
36 TYLL, L. Podniková strategie, s. 19. 
37 tamtéž, s. 20-26. 
38 tamtéž, s. 20. 
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Vyjednávací síla kupujících  

Za kupujícího se považuje konečný zákazník, prostředník, prodejce apod. Jejich 

vyjednávací síla závisí na jejich počtu a stupni koncentrace (omezený počet = vyšší síla), 

výši nákladů na změnu dodavatele, jejich schopnosti nákupu od prvovýrobce a míry 

informovanosti o nabídkách na trhu39. 

Cílem podniku je nalezení způsobů omezení vyjednávacích sil kupujících a dodavatelů, 

nebo jejich síly obrátit ve svůj prospěch40. 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů znamená možnost záměny spotřeby daného produktu za jiný produkt 

se stejnými funkcemi. Odvíjí se od možnosti nahrazení daného produktu podniku jiným 

produktem se stejnými parametry, citlivosti zákazníka na změnu ceny (jaká je cenová 

elasticita poptávky) a nákladů spojených s přechodem na substituční produkt41. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví je úměrná jeho atraktivitě. Atraktivní 

odvětví má vysoké marže, málo konkurentů, neuspokojenou poptávku a poměrně nízké 

bariéry na vstupu. Bariérami na vstupu mohou být objem výroby a zkušenosti, přístup ke 

zdrojům a zákazníkům (distribuční kanál), legislativní omezení či podpora, odlišení se. 

Kromě bariér na vstupu je třeba brát v potaz také ty na výstupu, které se týkají vysokých 

nákladů při neúspěšném podnikání (vazby na zaměstnance, propojené podnikání, 

vlastnictví jinde nevyužitelných aktiv)42. 

Rivalita mezi existujícími podniky 

Úroveň konkurence v odvětví závisí na počtu a velikosti konkurentů v odvětví, 

možnostech výrobní kapacity, velikosti poptávky a úrovni růstu odvětví (nízká poptávka 

a tempo růstu = vysoká konkurence -> cenová válka), výši fixních nákladů (vysoké = 

                                                
39 TYLL, L. Podniková strategie, s. 20-21. 
40 tamtéž, s. 21. 
41 tamtéž, s. 23. 
42 tamtéž, s. 24-26. 



 22 

podniky vyrábějí kvůli úspoře z rozsahu více, než jaká je poptávka -> konkurenční boj), 

míře odlišení se a nákladech na výstup z odvětví43. 

1.4.2 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí zkoumá vnitřní zdroje a schopnosti podniku reagovat na vlivy 

zjištěné prostřednictvím analýzy vnějšího okolí, zda je podnik schopen dlouhodobě 

přežít44. 

Analýza vnitřního prostředí má objektivně zhodnotit postavení podniku. Měla by určit, 

v čem podnik vyniká a jeho slabé stránky. Vnitřní zdroje jsou vstupy do výroby a služeb 

podniku, jako personál, manažerské dovednosti, finance, zařízení, ale také znalosti, 

znalecké posudky pracovníků apod45. 

1.4.2.1 McKinsey 7S model 

Model byl vytvořen pracovníky společnosti McKinsey pro porozumění manažerů 

spletitostem spojeným s organizačními změnami. Model 7S vyžaduje pro efektivní 

změnu brát v potaz všechny v něm uvedené faktory najednou: 

• Strategy – strategie 

• Structure – struktura 

• Systems – systémy 

• Style – styl vedení práce 

• Staff – zaměstnanci 

• Skills – schopnosti 

• Shared values – sdílené hodnoty46 

1.4.3 Prognóza tržeb 

Predikce tržeb je provedena na základě analýz vnějšího a vnitřního potenciálu podniku. 

Může být odvozena použitím základních postupů, kterými jsou dle Maříka analýza 

                                                
43 TYLL, L. Podniková strategie, s.26-27. 
44 tamtéž, s. 31. 
45 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování, s. 53. 
46 tamtéž, s. 73. 
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časových řad a jejich extrapolace a dále použití jednoduché a vícenásobné regresní 

analýzy47.   

Analýza časových řad a jejich extrapolace je vyvození výsledků analýzy časových řad 

tržeb podniku za minulost a jejich extrapolace. Jedná se o komplexní výpočet, obsahuje 

vypočtení tempa růstu na relevantním trhu a tempa růstu podílu oceňovaného podniku na 

trhu. Pro dlouhodobé odhady extrapolace minulých tržeb nemusí postihnout nedávné 

významné mezníky. V případě, že jsou oceňovateli známy důvody této skutečnosti, může 

trend uměle vylepšit48. 

Regresní analýza modeluje souvislost mezi velikostí poptávky a dalšími poptávku 

ovlivňujícími faktory49. Vzhledem k tržbám se jedná především o HDP, příjem 

domácností, zaměstnanost, vývoj tržeb v odvětví apod. Parametry regresní funkce 

se stanoví z časových řad tržeb minulého období a časových řad ovlivňujících faktorů za 

minulé období. Je potřeba prognózovat hodnoty působících faktorů po plánované období 

a tyto hodnoty poté dosadit do regresní funkce. Regresní analýza na rozdíl od analýzy 

časových řad pracuje s více faktory ovlivňujícími výši tržeb, ale je náročnější na získávání 

vstupních dat50. 

1.5 Finanční analýza 

Finanční analýza je systematickým rozborem dat získaných z účetních výkazů a zahrnuje 

zhodnocení minulosti, současnosti a predikci budoucího vývoje51. 

Z hlediska oceňování podniku by měla finanční analýza plnit následující funkce: 

1) Ověřit finanční zdraví podniku 

2) Zformovat základ pro finanční plán, ze kterého se vyvodí výnosová hodnota52 

Společně s dalšími informacemi může sloužit finanční analýza k posouzení rizika 

(především provozního a finančního), které je důležité pro stanovení diskontní nebo 

kapitalizační míry v určitých modelech pro výpočet tržní hodnoty podniku53. 

                                                
47 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 69. 
48 tamtéž, s. 69-95. 
49 tamtéž, s. 69. 
50 FORT, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe, s. 181. 
51 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 91. 
52 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 96. 
53 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku, s. 39. 
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Hlavním zdrojem pro finanční analýzu je účetní závěrka, která se sestává z rozvahy, 

výkazu zisku a ztrát a přílohy (ta obsahuje mimo jiné i výkaz o peněžních tocích)54. 

1.5.1 Absolutní ukazatele 

Absolutními ukazateli se rozumí účetní výkazy. Rozvaha je stavovým ukazatelem, uvádí 

hodnotu majetku a kapitálu k určitému datu. Výkaz zisku a ztrát a Cash Flow obsahují 

tokové veličiny, tedy uvádí například kolik tržeb bylo dosaženo za minulé období. 

Absolutní ukazatele jsou hlavním východiskem rozkladu, prvním krokem finanční 

analýzy je jejich vertikální a horizontální rozbor55. 

Horizontální analýza porovnává v čase jednotlivé položky – o kolik se absolutně 

konkrétní položka změnila za určité období a jaká je to změna v procentech. Na 

horizontální navazuje vertikální analýza, která zkoumá jen jedno období. Sleduje podíl 

dílčích veličin na globální veličině. jedná se tedy o rozbor struktury vyjádřený 

v procentech56.  

1.5.2 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele představují vzájemné poměry absolutních hodnot jednotlivých 

položek z výkazů. Poměrových ukazatelů je mnoho, jejich základní členění je následující: 

• Ukazatele rentability 

• Ukazatele aktivity 

• Ukazatele zadluženosti 

• Ukazatele likvidity57 

Ukazatele rentability 

Rentabilita je schopnost podniku generovat nové zdroje, tvořit zisk za použití 

investovaného kapitálu. Obecně je vyjadřována poměrem zisku k hodnotě aktiv, vlastního 

kapitálu, nebo k tržbám58. 

                                                
54 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku, s. 39-40. 
55 tamtéž, s. 63. 
56 tamtéž, s. 63-64. 
57 tamtéž, s. 68. 
58 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 57-62. 
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• Rentabilita vloženého kapitálu ROI (return on investment) – měří efektivnost 

dlouhodobě investovaného kapitálu, udává kolik korun zisku připadne na 1 Kč 

dlouhodobých zdrojů   	"#$ = &'()
*+,-(./,0+ý	)02'.á4

   

• Rentabilita aktiv ROA (return on assets) – měří jaký efekt připadne na jednotku 

majetku, zda podnik efektivně využívá svůj majetek. 

     "#5 = &'()
6-4)/,á	0).',0

 

• Rentabilita vlastního kapitálu ROE (return on equity) – měří výnosnost 

vlastního kapitálu, udává kolik korun zisku připadne na 1 Kč vlastního kapitálu.

     "#7 = &'()
840(.+í	)02'.á4

 

• Rentabilita tržeb ROS (return on sales) – udává kolik korun zisku připadne 

na 1 Kč tržeb59.   	"#: = &'()
;<ž>?

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hodnotí, jak podnik využívá investované finanční prostředky 

a vázanost složek kapitálu v jednotlivých skupinách aktiv a pasiv. Udávají, jak podnik 

s aktivy a jejich položkami hospodaří a jaký to má vliv na jeho výnosnost a likviditu60. 

• Obrat aktiv – měří rychlost obratu aktiv a jejich přiměřenost co se týče celkových 

výstupů podniku.  	#@ABC	BDCEF = ;<ž>?
G).',0

 

• Doba obratu zásob – udává efektivnost řízení zásob. 

    	H#	IáJK@ = &á(/>?
L-++í	.<ž>?

 

• Doba obratu pohledávek – udává, jak dlouhá je doba splatnosti pohledávek. 

    	H#	MKℎOPQáFPD = R/S4-Tá,)?	U	/>VS/T+íVS	,U.0Sů
L-++í	.<ž>?

 

• Doba obratu krátkodobých závazků – udává, jaká je doba splatnosti závazků. 

    	H#	IáFBIDů = &á,0U)?	U	/>VS/T+íVS	,U.0Sů
L-++í	.<ž>?

 

 

                                                
59 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku, s. 69. 
60 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 67. 
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Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují, z jaké míry je podnik financován cizími zdroji. 

Především velké podniky by neměly všechna svá aktiva pokrývat pouze z vlastního, 

nebo naopak cizího kapitálu. Financování pouze z vlastních zdrojů snižuje celkovou 

výnosnost vloženého kapitálu a financování výhradně cizím kapitálem představuje 

značné obtíže pro jeho získání. Analýza zadluženosti tedy hledá nejvhodnější 

kapitálovou strukturu61. 

• Koeficient samofinancování (equity ratito) – je poměrem vlastního kapitálu 

a celkových aktiv, vyjadřuje míru financování aktiv vlastními zdroji. 

    	7XYECZ	"BCEK = 840(.+í	)02'.á4
6-4)/,á	0).',0	

 

• Úrokové krytí – představuje tzv. bezpečnostní polštář pro věřitele. Udává, 

kolikrát zisk převýší nákladové úroky – doporučenou hodnotou je 3x a více62. 

     ÚAKDKFé	DAZCí = ]^*;
_á)40T/,é	ú</)?

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita představuje schopnost podniku včas uhradit své závazky. Při nedostatku 

likvidity podnik nemůže využívat náhlých ziskových příležitostí, nebo nedokáže uhradit 

běžné závazky, což může později vést i k bankrotu. Také příliš vysoká likvidita není 

žádoucí, značí vázanost financí v aktivech, která jej nezhodnocují a snižují tak 

rentabilitu63.  

• Běžná likvidita – udává, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky 

podniku, neboli kolikrát uspokojí podnik své věřitele směnou veškerého oběživa 

za hotovost. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1,5-2,5 - přičemž běžná likvidita 

s hodnotou nižší než 1 je brána jako riziková. 

    	aěžcá	OEDFEQECB = dG
e<.		Uá,0U)?	

 

                                                
61 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 64. 
62 tamtéž, s. 64-66. 
63 tamtéž, s. 54-55. 
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• Pohotová likvidita – ukazuje pokrytí krátkodobých závazků oběžnými aktivy 

s vyloučením zásob. Tedy kolikrát je podnik schopen uhradit své závazky aniž by 

prodal své zásoby. Doporučenou hodnotou je 1-1,5. 

    	gKℎKCKFá	OEDFEQECB = dGhUá(/>?
e<.		Uá,0U)?

 

• Okamžitá likvidita – udává míru krytí krátkodobých závazků z finančního 

majetku podniku (hotovost, bankovní účty, krátkodobé cenné papíry)64. Interval 

doporučených hodnot pro Českou republiku je 0,6-1,1 (podle ministerstva 

průmyslu a obchodu dokonce 0,2-1,1). 

    	#DBižECá	OEDFEQECB = j'+0+č+í	l0m-.-)
e<.		Uá,0U)?

 

1.5.3 Souhrnné ukazatele 

Souhrnné ukazatele vyjadřují celkovou finančně-ekonomickou situaci a výkonnost 

podniku prostřednictvím jednoho čísla. Slouží pouze k rychlému srovnání podniků a jsou 

orientačním podkladem pro hodnocení65. 

1.5.3.1 Bankrotní modely 

Bankrotní modely informují o možnosti ohrožení podniku bankrotem. Nejčastějšími 

problémy takového podniku bývá problémová běžná likvidita, výše čistého pracovního 

kapitálu a rentabilita vloženého kapitálu66.  

Altmanův model 

Altmanův index finančního zdraví podniku je součtem pěti poměrových ukazatelů 

s odlišně přiřazenou váhou (největší váhu má rentabilita aktiv)67. 

Altmanův model formuluje závěry finanční analýzy podniku s cílem vyjádření jeho 

finanční důvěryhodnosti. Je založen na statistických hodnotách z ekonomické praxe 

a jejich diskriminační analýze68. 

                                                
64 dle vyhlášky 500/2002 Sb. již nejsou v rozvaze od roku 2016 vykazovány peněžní prostředky jako 
součást krátkodobého finančního majetku, ale jako samostatná položka 
65 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 75. 
66 tamtéž, s. 77. 
67 tamtéž, s. 78. 
68 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 110. 
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Z-skóre = 0,717*ČPK/A+0,847*NZ/A+3,107*EBIT/A+0,42*VK/CZ+0,998*Tržby/A 

kde: 

ČPK ……. čistý pracovní kapitál 
A …..…… aktiva 
NZ ….….. nerozdělený zisk 
EBIT….….. zisk před zdaněním a úroky  
VK ……….  vlastní kapitál 
CZ ………. cizí zdroje 

Interpretace výsledků Z-skóre69: 

• Z-skóre ≤ 1,2370 …………. ohrožení bankrotem 

• 1,23 > Z-skóre > 2,9…..…. nelze stanovit, tzv. „šedá zóna“ 

• Z-skóre ≥ 2,9 ...………….. finančně zdravý podnik 

Model IN 05 

Model IN 05 je modifikací Altmanova modelu od manželů Neumaierových, kteří model 

upravili pro naše podmínky. Jedná se o bonitně-bankrotní index, který vyhodnocuje 

pravděpodobnost tvorby hodnoty podniku a pravděpodobnost nesplacení závazků71. 

IN 05 = 0,13*A/CZ+0,04*EBIT/NÚ+3,97*EBIT/A+0,21*V/A+0,09*OA/KZ+KBÚ 

kde: 

A …..………….…. aktiva 
CZ ……….………. cizí zdroje 
EBIT….…..…….... zisk před zdaněním a úroky  
NÚ ….…..…….…. nákladové úroky 
V .……….…….….  výnosy 
OA ……….………. oběžná aktiva 
KZ + KBÚ ………. krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry 

Interpretace výsledků IN 0572: 

• IN05 ≤ 0,9 ……………….. podnik netvoří hodnotu 

• 0,9 > IN05 > 1,6 …………. nelze stanovit, tzv. „šedá zóna“ 

                                                
69 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 78. 
70 ALTMAN, E. I. Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-score and Zeta® 
Models. 
71 NEUMAIEROVÁ, I. a I. NEUMAIER. Proč se ujal index IN a nikoli pyramidový systém ukazatelů 
INFA s. 4-5. 
72 NEUMAIEROVÁ, I. a I. NEUMAIER. Index IN05, s. 145. 
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• IN05 ≥ 1,6 ……………….. podnik tvoří hodnotu 

Neumaierová a Neumaier pro praktické aplikace doporučují shora omezit hodnotu 

ukazatele EBIT/NÚ na 973. 

1.5.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je shrnutím strategické a finanční analýzy. Určuje silné (strenght) a slabé 

(weaknesses) stránky, které plynou ze situace uvnitř podniku, a příležitosti 

(opportunities) a hrozby (threats), které na podnik působí zvenčí74.   

1.6 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

Pro účely oceňování se vychází z předpokladu, že byl podnik zřízen pro jedno základní 

zaměření. Pokud tedy provozuje více podnikatelských aktivit, měla by být každá 

jednotka oceněna zvlášť a podnik následně oceněn jako souhrn těchto jednotek. 

Z tohoto hlediska dělíme aktiva podniku na provozně nutná (majetek nezbytný pro 

podnikání) a provozně nenutná (ostatní aktiva). Výnosy a náklady spojené s provozně 

nepotřebnými aktivy se z celkových výnosů a nákladů vylučují. Důvodem pro toto 

rozdělení majetku je zajištění relevantnosti ocenění majetku (aby nedošlo k podcenění 

majetku ze kterého plynou malé příjmy i když má velkou hodnotu), rozdílná rizika 

spojená s příjmy z neprovozních a provozních aktiv, rozdílné ocenění daného majetku 

(nepotřebný majetek by měl být oceňován samostatně, protože jej může vlastník 

nezávisle na provozu prodat apod.)75. 

1.6.1 Nejčastější nepotřebná aktiva 

• Krátkodobý finanční majetek – krátkodobé cenné papíry a podíly s charakterem 

strategické rezervy 

• Peněžní prostředky – nad rámec provozně potřebné úrovně 

• Dlouhodobý finanční majetek – u dlouhodobého finančního majetku je 

rozhodující jeho účel – pokud je finanční investice pouze za účelem uložení peněz 

                                                
73 NEUMAIEROVÁ, I. a I. NEUMAIER. Index IN05, s. 143-148. 
74 TYLL, L. Podniková strategie, s. 39. 
75 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 118-119. 
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a není vázána na základní činnost podniku, vylučuje se (společně s výnosy 

a náklady) 

• Ostatní – nemovitosti nesloužící hlavní činnosti, nadbytečný provozní majetek, 

pohledávky nevztahující se k základní činnosti76 

1.6.2 Provozně nutný investovaný kapitál 

Provozně nutný investovaný kapitál je důležitým východiskem následujících výpočtů pro 

ocenění podniku. Získáme jej součtem provozně nutného dlouhodobého majetku 

a provozně nutného (upraveného) pracovního kapitálu (aktiva se upravují o provozně 

nepotřebné položky; oběžná aktiva se snižují o závazky, u kterých nelze přesně určit 

jejich náklady – např. s dodavateli, zaměstnanci, státem. Přičítají se ostatní aktiva 

a odečítají ostatní pasiva)77. 

1.6.3 Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Základnou úprav výsledku hospodaření z výsledovky je provozní výsledek hospodaření, 

neboť nezahrnuje mimořádné položky, které by se musely vylučovat. Z něj vyloučíme 

výnosy a náklady spojené s provozně nepotřebnými aktivy. Nejčastějšími úpravami jsou: 

vyloučení zisků z prodeje majetku; vyloučení odpisů neprovozního majetku; připočtení 

finančních výnosů a nákladů souvisejícími s provozními aktivy. Po takových úpravách 

můžeme mluvit o hospodářském výsledku vytvořeném provozně nutným 

investovaným kapitálem78.  

1.7 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Generátory hodnoty jsou takové faktory, které rozhodujícím způsobem ovlivňují 

výslednou hodnotu. Zaměření na nejdůležitější proměnné umožní jejich důkladnou 

analýzu, díky níž dostaneme jasnější pohled na minulá období – zda podnik generuje 

hodnotu a jaké faktory tuto skutečnost ovlivňují. Prognóza generátorů hodnoty by měla 

                                                
76 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 120-122. 
77 tamtéž, s. 122-123. 
78 tamtéž, s. 123. 
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být základnou finančního plánu, který by pak měl umožnit posouzení pravděpodobnosti 

prognózy79. 

Za účelem oceňování Mařík uvádí tyto hlavní generátory hodnoty80: 

• Tržby a tempo růstu 

• Marže korigovaného provozního zisku 

• Investice do pracovního kapitálu 

• Investice do dlouhodobého majetku provozně nutného 

• Diskontní míra 

• Způsob financování 

• Předpokládaná doba existence podniku 

1.7.1 Tržby 

Prognóza tržeb je výsledkem strategické analýzy, ale může být na nejbližší období 

korigována kapacitou podniku81. 

1.7.2 Provozní zisková marže 

Provozní zisková marže je důležitým faktorem a její prognóza si vyžaduje pozornost. 

Nejvhodnější postup je zpracování její prognózy shora a zdola a následně obě prognózy 

postupně upravovat k souladu82. 

• Provozní marže shora – jde o základní postup, vycházející z minulého 

a navazujícího budoucího vývoje ziskové marže. Z minulých let se z KPVH 

před odpisy odvodí zisková marže vyjádřena v procentech; minulá zisková marže 

a její faktory se podrobí analýze (s ohledem na konkurenční pozici); na základě 

analýzy se provede odhad vývoje faktorů působících na marži a její prognóza 

v procentním vyjádření; dopočet KPVH (prognózované tržby*odhadnutá zisková 

marže). 

• Provozní zisková marže zdola – při výpočtu marže zdola se nejdříve sestaví 

prognóza hlavních provozních nákladových položek (výkonová spotřeba, osobní 

                                                
79 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s.125-126. 
80 tamtéž, s. 126. 
81 tamtéž, s. 126. 
82 tamtéž, s. 127. 
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náklady, náklady na prodané zboží), která je poté doplněna o další poměrně 

důležité nákladové provozní  položky a výnosy. Následně se dopočítá KPVH 

(rozdíl provozních výnosů a nákladů). Ze spočteného zisku a tržeb se poté 

dopočítá zisková marže83. 

1.7.3 Pracovní kapitál 

Pro potřeby stanovení hodnoty podniku se ukazatel pracovního kapitálu liší od ukazatele 

z finanční analýzy, jak již bylo zmíněno při definici provozně nutného investovaného 

kapitálu výše. Oproti rozdílu oběžných aktiv a krátkodobého cizího kapitálu se tak 

provozně nutný pracovní kapitál vypočítá následovně:  

Ke krátkodobému finančnímu majetku a peněžním prostředkům přičteme zásoby, 

pohledávky a ostatní aktiva, odečteme neúročené závazky a ostatní pasiva. Všechny tyto 

položky jen do hodnoty provozně nutné pro bezproblémový chod podniku. K odvození 

takové hodnoty může sloužit například ukazatel okamžité likvidity s odhadem jeho 

přijatelné výše84. 

1.7.3.1 Analýza a prognóza složek pracovního kapitálu 

1) Zjištění náročnosti výkonů položek pracovního kapitálu za minulá období – 

vyloučení provozně nepotřebného majetku a vyjádření vztahu mezi výkony 

a složkami pracovního kapitálu pomocí doby obratu (zásob, pohledávek 

a závazků) ve dnech. 

2) Odhalení hlavní příčiny vývoje analyzovaných složek (nákupní politika, 

vyjednávací pozice vůči odběratelům a dodavatelům, využívání skonta…) 

3) Odhad budoucího vývoje náročnosti výkonů na složky pracovního kapitálu 

na základě předpokládaného působení zjištěných faktorů z bodu 285. 

1.7.4 Investice do dlouhodobého provozně nutného majetku 

Protože se investice obvykle nevyvíjí plynule a je tak obtížné použít extrapolaci, je 

plánování investiční činnosti velmi náročné. Podnik může dlouhodobě přežít 

                                                
83 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 127-128. 
84 tamtéž, s. 132-133. 
85 tamtéž, s. 134-135. 
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za podmínky pokrytí nutných investic (včetně investic do lidského kapitálu 

či výzkumu a vývoje). Plánování investiční náročnosti má 3 následující varianty86. 

1) Globální přístup – vhodný pro podniky s průběžnou investiční činností. Vychází 

z analýzy brutto investic do dlouhodobého majetku ve vztahu k tržbám. 

Koeficient náročnosti tržeb na investice brutto by měl být vypočítán za co nejdelší 

období z minulosti,  vzoreček je následující:  

kDMb =
*+,-(.'V-	><n../	T/	2</,/U+ě	+n.+éS/	T4/nS/T/>éS/	l0m-.)n

opžqr  

Dále je možné použít koeficient náročnosti růstu tržeb na investice brutto, který 

ale není tak dobře porovnatelný. 

kDMn=
∆	2</,/U+ě	+n.+éS/	T4/nS/T/>éS/	l0m-.)n

∆	tpžuq
 

2) Podle hlavních položek – přístup vychází z konkrétních investičních plánů pro 

nejbližší léta. 

3) Přístup založený na odpisech – vychází z předpokladu, že investice pod úrovní 

odpisů spíše nepostačí k dlouhodobému přežití podniku a jeho růstu87.   

1.7.5 Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu 

Tato analýza je pro prognózu parametrů pokračující hodnoty velmi důležitá. Součin výše 

zmiňované ziskové marže a obrátkovosti provozně nutného investovaného kapitálu nám 

dá rentabilitu provozně nutného investovaného kapitálu z korigovaného provozního 

zisku. Analýza ziskové marže za minulá a budoucí období se provádí ve spojitosti 

s vývojem rentability investovaného kapitálu a jeho obrátky88. 

1.7.6 Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty 

Po analýze generátorů hodnoty je můžeme použít pro předběžné ocenění hodnoty 

podniku, které se provádí na principu peněžních toků. Volné peněžní toky (free cash 

                                                
86 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 136. 
87 tamtéž, s. 137-138. 
88 tamtéž, s. 138-139. 
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flow) se spočtou jako rozdíl korigovaného provozního zisku po dani a přírůstku 

pracovního kapitálu a dlouhodobého majetku, výpočet vyjadřuje následující vzorec89:  

vwvt = xthy	 ∙ 1 + } ∙ A~�Ä ∙ 1 − Q − xthy ∙ } ∙ (DÉÑ + DÖÜá) 

kde: 

X……. …… velikost tržeb za zboží a vlastní výrobky 

g…..……… tempo růstu tržeb 

A~�Ä………. provozní zisková marže propočtená z korigovaného výsledku hospodaření 

d…………..  sazba daně z korigovaného výsledku hospodaření 

DÉÑ……….  koeficient náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu 

DÖÜá………  koeficient náročnosti růstu tržeb na růst dlouhodobého majetku 

t …………..  rok90 

Odhadovanou hodnotu podniku jako celku můžeme zjistit následovně: 

âq =
xthy ∙ 1 + } ∙ A~�Ä ∙ 1 − Q − xthy ∙ } ∙ (DÉÑ + DÖÜá)

Eä − }
 

kde: 

Eä…………. předběžně odhadnutá kalkulovaná úroková míra91 

1.8 Finanční plán 

Finanční plán je nezbytnou součástí podnikového plánu,  který je tvořen soustavou plánů, 

a to především: prodeje, produkce, pracovních sil, provozního výsledku hospodaření, 

cash flow (provozního a celkového) a rozvahy. Pro účely ocenění se sestavuje pouze 

finanční plán, který by však měl obsahovat jeho základní racionální vazby92. 

Postup při sestavování finančního plánu 

Z analýzy a prognózy generátorů hodnoty je již  zjištěna hodnota: 

• Tržeb z prodeje hlavních produktů 

• Zisková marže a z ní odvozený provozní zisk 

                                                
89 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 147. 
90 tamtéž, s. 147. 
91 tamtéž, s. 147-148. 
92 tamtéž, s. 149-150. 
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• Plánovaná výše zásob, závazků a pohledávek 

• Prognóza nezbytných investic do dlouhodobého majetku93 

Pro sestavení úplné výsledovky, rozvahy a výkazu peněžních toků, je potřeba doplnit: 

• Plán financování – je potřeba zohlednit plánované splátky externích zdrojů, 

navýšení vlastního kapitálu, plán interního a externího financování.. 

• Peněžní toky spojené s užíváním kapitálu – plánování dividend, výplaty podílů 

na zisku..  

• Méně významné položky – položky které se pravidelně opakují, nemají vliv na 

oceněné ale mohou jej zpřesnit 

• Položky nesouvisející s hlavním provozem – položky které se mají oceňovat 

samostatně, ale mohou mít nepřímé důsledky pro konečné ocenění 

• Formální dopočty pro kompletní finanční plán – doplnění rozvahy, výsledovky 

a výkazu peněžních toků94  

1.9 Výnosové metody ocenění 

Výnosové metody vycházejí z faktu, že se hodnotou statku rozumí jeho očekávaný užitek 

pro držitele, tedy jeho očekávané výnosy. Konkrétní výnosové metody se liší v pojetí 

vyjádření výnosů, základními metodami jsou: 

• Metoda diskontovaného peněžního toku DCF 

• Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

• Metoda ekonomické přidané hodnoty EVA 

• Kombinované metody95 

1.9.1 Metoda diskontovaného cash flow 

Metoda DCF je základní výnosovou metodou. Peněžní toky přesně odrážejí definici 

hodnoty, protože jsou reálným vyjádřením užitku ze statku v podobě příjmu. Můžeme 

rozlišit tři základní metody diskontovaného peněžního toku, avšak cílem každé z technik 

                                                
93 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 150. 
94 tamtéž, s. 150-151. 
95 tamtéž, s. 163. 
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je stanovení hodnoty vlastního kapitálu. Metody DCF se tak rozlišují podle způsobu 

zjištění hodnoty vlastního kapitálu na následující: 

• Metoda DCF entity – nejdříve se pro získání hodnoty podniku jako celku  

diskontují peněžní toky, které jsou k dispozici vlastníkům a věřitelům, a od této 

brutto hodnoty se následně odečte výše cizího kapitálu ke dni ocenění, což nám 

dá hodnotu vlastního kapitálu  

• Metoda DCF equity – hodnota vlastního kapitálu se získá diskontováním 

peněžních toků, které mají k dispozici pouze vlastníci podniku 

• Metoda DCF APV – nejprve se zjistí hodnota podniku jako celku (součtem 

hodnoty za předpokladu nulového zadlužení podniku a současné hodnoty 

daňových úspor z úroků), od níž se poté odečte cizí kapitál a vznikne hodnota 

netto96 

1.9.1.1 Metoda DCF entity 

Metoda DCF entity je základní technikou oceňování metodou diskontovaných peněžních 

toků. Podnik jako celek je zde chápán na úrovni investovaného kapitálu – který 

se vypočítá pomocí dvou úprav rozvahy, a to: určením nákladů na investovaný kapitál 

a rozdělením aktiv na provozně nutná a nepotřebná. Ocenění investovaného kapitálu pak 

získáme diskontováním budoucí časové řady peněžních toků, což je principem 

metody DCF97. 

Pro účely oceňování však ve finančním plánu nenajdeme vhodný typ peněžního toku. 

Proto se pracuje s provozním cash flow, který se upraví tak, aby z něj bylo zřejmé, o kolik 

peněz může podnik přijít, aniž by se narušil jeho předpokládaný chod. Úpravy spočívají 

především v odečtení investic (konkrétně brutto investic, ty zjistíme součtem odpisů 

a netto investic), které jsou potřeba k dosažení určité hodnoty peněžních toků v budoucnu, 

a takové cash flow se poté nazývá volné cash flow98. 

                                                
96 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 164-165. 
97 tamtéž, s. 164-166. 
98 tamtéž, s. 170-175. 
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Tabulka č. 1: Výpočet FCF99 

1 + KPVH před zdaněním  

2 - Upravená daň z příjmů (KPVHD·sazba daně) 

3 = KPVH po zdanění 

4 + Odpisy 

5 + Ostatní náklady z provozního VH, které nejsou výdaje běžného období 

6 = Předběžný provozní cash flow 

7 - Investice do upraveného provozně nutného kapitálu 

8 - Investice do pořízení provozně nutného dlouhodobého majetku 

9 = Volné cash flow (FCF) 

 

Volný peněžní tok je vždy východiskem metody DCF, u metody DCF entity 

se konkrétněji užívá pojem peněžní toky do firmy (free cash flow to firm), někdy také 

peněžní toky pro vlastníky a věřitele100. FCFF je počítán nepřímou metodou, základem je 

korigovaný provozní výsledek hospodaření, který vznikne po úpravách provozního 

výsledku hospodaření101. 

Tabulka č. 2: Výpočet KPVH102 

  Provozní výsledek hospodaření  

- Provozní výnosy jednorázové a s provozním majetkem nesouvisející 

+ Provozní náklady jednorázové a s provozním majetkem nesouvisející 

+ Výnosy z finančních investic a úroky, plynou-li z provozně nutného majetku 

- Finanční náklady související s provozně nutným majetkem 

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

 

FCFF následně zjistíme odečtením brutto investic (do provozně nutného dlouhodobého 

majetku a pracovního kapitálu) od KPVH a přičtením odpisů103. 

                                                
99 vlastní zpracování dle: Mařík, 2011 
100  MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 170. 
101 tamtéž, s. 171-174. 
102 vlastní zpracování dle: Mařík, 2011 
103 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 175. 
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Technika propočtu hodnoty podniku 

Nejdříve je potřeba určit celkovou hodnotu podniku, tedy výnosovou hodnotu 

investovaného kapitálu a to jak vlastního, tak cizího. Získáme jí diskontováním FCFF, 

což znamená, že se jedná pouze o hodnotu „provozu“ podniku, neboli provozně nutného 

investovaného kapitálu104.  

Poté se dopočítá výnosová hodnota vlastního kapitálu, kdy se provozní hodnota sníží 

o výši úročených dluhů ke dni ocenění (nové dluhy se neuvažují, neboť metoda entity 

předpokládá veškeré financování z vlastních zdrojů). Nakonec přičteme neprovozní 

aktiva k datu ocenění. Postup je znázorněn na následujícím obrázku105. 

  

Obrázek č. 1: Postup výpočtu hodnoty metodou DCF entity106 

Hodnota podniku jako celku se poté spočítá následovně:  âq =
ãÑããå
(yçéè)å

á

têy
 

kde ik je kalkulovaná úroková míra (diskontní míra) a n je počet let předpokládané 

existence podniku107. 

Protože se ale v praxi počítá s tzv. going concern, tedy nekonečnou existencí podniku, 

a po takovou dobu nelze peněžní toky plánovat na jednotlivé roky, používá 

se dvoufázová metoda výpočtu. Ta rozděluje budoucí období na 1. fázi, kde lze určit 

prognózu FCFF pro jednotlivé roky, a 2. fázi, která navazuje na první a pokračuje 

do nekonečna – označuje se jako pokračující hodnota. Pokračující hodnota je současná 

                                                
104 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 177. 
105 tamtéž, s. 177. 
106 vlastní zpracování dle: Mařík, 2011 
107 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 178. 
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hodnota peněžních toků od konce prognózované fáze až do nekonečné budoucnosti, 

a to ke dni ukončení první fáze108.  

Výpočet hodnoty podniku dvoufázovou metodou: 	âq =
ãÑããå
(yçéè)å

+ �ë
(yçéè)í

o

têy
 

kde T je délka první fáze v letech; PH pokračující hodnota a ik je kalkulovaná úroková 

míra na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu109. 

V první fázi je důležité rozhodnutí o délce prognózovaného období a od jakého okamžiku 

se začne počítat pokračující hodnota. Délku první fáze je možné odvodit:  

• z předpokladu období po které je podnik schopen generovat novou hodnotu 

• s vazbou na životní cyklus podniku (podle jeho aktuální fáze cyklu) 

• v závislosti na fázi cyklu konjunktury (měla by zahrnovat celý cyklus) 

• z doby, po které bude podnik schopen dosáhnout stavu rovnováhy  

• z doby, po kterou jsou vytvořené plány od vedení podniku110. 

Druhá fáze, neboli pokračující hodnota, se určuje pomocí Gordonova vzorce 

a parametrického vzorce. 

• Gordonův vzorec předpokládá stabilní a trvalý růst FCFF. Pokračující hodnota 

je zde současnou hodnotou nekončící rostoucí časové řady peněžních toků. 

Ač je tento vzorec užíván především při oceňování akcií na základě dividend, jeho 

aplikací na FCFF dostaneme pokračující hodnotu: 

gKDABčYìíîí	ℎKQcKCB	F	čBJP	ï =
vwvvoçy
Eä − }

 

kde:  T……… poslední rok prognózovaného období  

  ik……… prům. náklady kapitálu (kalkulovaná úroková míra)

  g………. předpokládané tempo růstu FCFF až do nekonečna 

Pro platnost vzorce musí být splněna podmínka: ik > g111. 

- Tempo růstu g by mělo být v souladu s dlouhodobými možnostmi trhu. 

Při jeho odhadu je třeba dodržet horní limit na úrovni dlouhodobého růstu 

HDP a pro dolní limit je vhodné držet se úrovně dlouhodobé očekávané 

                                                
108 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 178-179. 
109 tamtéž, s. 178. 
110 tamtéž, s. 179-181. 
111 tamtéž, s. 183-187. 
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inflace, neboť při nižší úrovni je ohrožen předpoklad going concern. 

Odhadované míře růstu musí odpovídat také předpokládaná míra 

investic112.  

• Parametrický vzorec, neboli vzorec založený na faktorech tvorby podniku, 

pracuje s tempem růstu KPVH po dani a očekávanou rentabilitou nových (čistých) 

investic do provozně potřebného dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu. 

Pro generování hodnoty podniku je důležité, aby rentabilita investovaného 

kapitálu převyšovala náklady kapitálu. Vzorec pro pokračující hodnotu je poté 

následující:  	gKDABčYìíîí	ℎKQcKCB =
ñ�óëíòô∙ yh

ö
õô

éèhú
  

 kde KPVHT+1 je KPVH po zdanění v 1. roce po prognózovaném období113. 

Na závěr je pro zjištění výsledné hodnoty vlastního kapitálu nutné provést následující 

opatření:  

Tabulka č. 3: Výpočet výsledné hodnoty VK114 

  Hodnota brutto (provozní hodnota)  

- Hodnota úročeného cizího kapitálu k datu ocenění 

= Hodnota vlastního kapitálu ( provozní) 

+ Hodnota provozně nepotřebných aktiv k datu ocenění 

= Konečná hodnota vlastního kapitálu podniku 

1.9.1.2 Diskontní míra pro metodu DCF 

Způsob stanovení diskontní míry záleží na výběru použití dané varianty DCF. Pro DCF 

entity se jedná o úroveň průměrných vážených nákladů kapitálu WACC, pro DCF equity 

je to odhad nákladů na vlastní kapitál při určité úrovni zadlužení115.  

Průměrné vážené náklady kapitálu WACC 

Průměrné vážené náklady kapitálu se vypočítají za použití následujícího vzorce: 

                                                
112 DVOŘÁK, A. Odhad parametrů pokračující hodnoty v modelu DCF, s. 8-12. 
113 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 183-187. 
114 vlastní zpracování dle: Mařík, 2011 
115 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 206. 
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WACC = A† ∙ (1 − Q) ∙
H
w + Au ∙

7
w 

kde:�  

A† ……….. náklady cizího kapitálu (úrok)  

d ………… sazba daně z příjmů �  

D ………... tržní hodnota cizího kapitálu�  

E ………… tržní hodnota vlastního kapitálu�  

C ………… tržní hodnota celkového kapitál  

Au ………… náklady vlastního kapitálu116  

Náklady na vlastní kapitál jsou dány očekávaným výnosem investorů, v praxi 

se nejčastěji stanovují za použití metody CAPM (Capital Asset Pricing Model). Model 

CAPM vychází z dat kapitálového amerického trhu, která se upravují na české podmínky. 

Vzorec pro výpočet vlastního kapitálu je následující: 

Au = A° + ¢ ∙ (A£ − A°) 

kde:�  

r ………… očekávaná výnosová míra  

rf ………… bezriziková výnosová míra  

β ………… koeficient beta (měří systematické riziko daného aktiva) 

rm …………očekávaná výnosnost trhu (tržního portfolia)117  

1.9.2 Metoda ekonomické přidané hodnoty EVA 

Ukazatel EVA se řídí skutečností, že by měla být produkce podniku alespoň taková, jaké 

jsou jeho náklady kapitálu, a to jak vlastního, tak i dluhu. V obecném pojetí představuje 

ekonomická přidaná hodnota, jakožto měřítko finanční výnosnosti, rozdíl zisku a nákladů 

na kapitál – které odpovídají požadované míře výnosnosti118. 

                                                
116 MAŘÍKOVÁ, P. a M. MAŘÍK, Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku, s. 10. 
117 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 215 
118 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 19. 
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Ekonomická přidaná hodnota je cenným nástrojem finanční analýzy, oceňování podniku 

a jeho řízení. Měří ekonomický zisk po uhrazení běžných nákladů, včetně těch na vlastní 

kapitál. Její základní vzorec je následující: 

EVA = NOPAT – Capital · WACC 

kde:  NOPAT … zisk z operační činnosti podniku po zdanění   
 Capital …. kapitál vázaný v provozně potřebných aktivech  (bývá nahrazen 
                   čistými operačními aktivy NOA)     
 WACC…. průměrné vážené náklady kapitálu119   

Pro výpočet ekonomické přidané hodnoty za rok t se provede rozdíl mezi operačním 

ziskem a celkovými náklady na kapitál: 

EVAt = NOPATt – NOAt-1 · WACCt
120 

Co se oceňovacích metod týče, má EVA stejně jako metoda DCF tři varianty, a to entity, 

equity a APV121. 

1.9.2.1 EVA entity 

Při oceňování metodou EVA entity se nejdříve vypočítá hodnota aktiv:  

Tabulka č. 4: Výpočet tržní hodnoty VK122 

  Tržní hodnota provozně nutných (operačních) aktiv  

- Tržní hodnota neoperačních aktiv 

- Tržní hodnota úročených závazků 

= Tržní hodnota vlastního kapitálu 

Když známe hodnotu pro vlastníky a věřitele, můžeme zjistit hodnotu pouze pro vlastníky 

odečtením cizího kapitálu. Hodnota provozně nutných aktiv se zjistí následovně123: 

 

                                                
119 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 282-284. 
120 tamtéž, s. 285. 
121 tamtéž, s. 295. 
122 vlastní zpracování dle: Mařík, 2011 
123 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 295. 
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Tabulka č. 5: Výpočet hodnoty operačních aktiv124 

  Čistá operační aktiva NOA (net operating assets) 

+ Tržní přidaná hodnota MVA (market value added) 

= Tržní hodnota operačních aktiv 

Důležitým faktorem oceňování metodou EVA entity je tržní přidaná hodnota, která je 

současnou hodnotou budoucích EVA. „EVA měří úspěch společnosti během minulého 

roku; MVA je pohled do budoucnosti, který odráží očekávání trhu ohledně perspektiv 

společnosti.125“  

MVA lze vypočítat dvěma způsoby: 

• Ex post – rozdílem mezi tržní hodnotou celku a NOA, tato technika je však 

vhodná jen pro obchodované akciové společnosti 

• Ex ante – výpočtem současné hodnoty budoucích operačních nadzisků, jedná 

se opět o dvoufázový proces:  

âá = §#5• +
7¶5t

(1 +ß5ww)t

o

têy

+
7¶5oçy

ß5ww ∙ (1 +ß5ww)o − H• + 5• 

kde:  Hn ……. hodnota vlastního kapitálu     

 EVAt….. EVA v roce t       

 T ……… počet let plánovaných EVA     

 WACC… průměrné vážení náklady kapitálu     

 D0 …...... hodnota úročených dluhů ke dni ocenění    

 A0 …….. neoperační aktiva ke dni ocenění     

 NOA0…. čistá operační aktiva ke dni ocenění126  

  

 

  

                                                
124 vlastní zpracování dle: Mařík, 2011 
125 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, s. 296. 
126 tamtéž, s. 295-297. 

MVA 
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Firma TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. byla založena v roce 1994 v Brně jako 

samostatná společnost za účelem dodávek produktů firmy WABCO – předního výrobce 

a dodavatele brzdových a elektronických řídících systémů pro užitková a osobní vozidla 

– na český trh. Hlavním prodejním artiklem byly od počátku brzdy pro užitková vozidla, 

komponenty vzduchotlakové brzdové soustavy, komponenty a celé systémy ABS, EBS, 

popř. ECAS, apod127. 

Za 23 let působení na trhu se společnost postupně rozrostla o pobočky v Praze a Plzni. 

V současné době sortiment produktů prodávaných firmou TURBOSOL SERVIS, spol. 

s.r.o. zahrnuje kromě již zmíněných komponentů brzdové soustavy firmy WABCO 

rovněž produkty dalších renomovaných výrobců, jako např.: HALDEX Brake Systems 

- brzdy a komponenty brzdové soustavy, KNORR-Bremse - brzdy a komponenty brzdové 

soustavy, MANN-Filter – filtry, ASPÖCK – osvětlení, SHMITZ128. 

Společnost kromě prodeje výše uvedených komponentů nabízí také servisní služby 

systémů WABCO, HALDEX, KNORR-Bremse a kompletní servis pro brzdové 

a elektronické systémy129. 

S poslední rekonstrukcí brněnské pobočky byla v servisní hale vybudována také lakovna 

a klempírna, v rozměrech umožňujících lakování všech typů osobních i užitkových 

vozidel. V rámci rozšiřování služeb společnost převzala aktivity pro servis vozů AVIA 

(a ostatních vozidel kategorie N2) a servis a montáž hydraulických nástaveb130. 

Firma TURBOSOL SERVIS, spol. s. r. o. také pořádá technická školení. 

 

 

                                                
127 Turbosol Servis, spol. s.r.o. O společnosti. [online]. 
128 Turbosol Servis, spol. s.r.o. O společnosti. [online]. 
129 Turbosol Servis, spol. s.r.o. O společnosti. [online]. 
130 Turbosol Servis, spol. s.r.o. O společnosti. [online]. 
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Organizační struktura  

Obrázek č. 2: Organizační struktura společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o.131 

Společnost má 2 jednatele, její vedení je v kompetenci zakladatele (dále ředitel), který 

má mnohonásobně větší podíl než druhý jednatel. Ředitel kontroluje činnost obchodního, 

technického a ekonomického úseku. Na brněnské pobočce tak dělá osobně, ostatní 

pobočky kontroluje prostřednictvím informačního serveru. Takzvaným zástupcem 

ředitele je manažer prodeje, který zároveň dohlíží na servis a poprodejní služby.  Tento 

manažer prodeje má ve společnosti po řediteli nejvyšší pozici. Spadají pod něj tedy 

prodejci náhradních dílů ze všech poboček, kteří pracují jak na prodejně, tak “v terénu”, 

a servisní služby v Brně. Účetní kontrolují ekonomickou činnost všech poboček 

z pracoviště v Brně, kde jsou řediteli vždy k dispozici. 

 

 

 

  
                                                
131 vlastní zpracování 
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3 STRATEGICKÁ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

Strategická analýza zkoumá obecné a oborové okolí firmy a její interní faktory. K analýze 

obecného (vnějšího) okolí je použita PEST analýza a oborové prostředí je analyzováno 

pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Interní faktory, tedy vnitřní prostředí 

firmy, jsou analyzování prostřednictvím Mc Kinseyho modelu 7S. 

3.1 PEST analýza 

Prostřednictvím PEST analýzy jsou zkoumány jednotlivé faktory představující vnější 

okolí firmy. Konkrétně se jedná politické, legislativní, ekonomické, sociální, kulturní 

a technologické faktory, které v různém poměru ovlivňují činnosti podniku zvnějšku. 

Politické a legislativní faktory 

Politická situace v České republice je v posledních letech poměrně proměnlivá. 

Nestabilní prostředí ekonomice příliš neprospívá. Příkladem politické nestability může 

být dlouhé jednání o zavedení Elektronické evidence tržeb, kdy týden před jeho 

zahájením vzešel návrh na pozměnění zákona, kterým budou některé subjekty 

osvobozeny, ale přesto musí splnit všechny náležitosti, dokud změna nevejde 

v  platnost132. TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. eviduje v rámci EET všechny tržby od 

března 2017. 

Zavedení EET je jen jednou z mnoha změn, se kterými se podnikatelské subjekty v České 

republice pravidelně potýkají. V posledních letech bylo nejvýznamnější nahrazení 

Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku Novým občanským zákoníkem v roce 

2014. Dále v rámci Zákona o DPH došlo v roce 2014 k rozšíření snížené sazby daně na 

15% a 10% a od roku 2016 vzniká podnikatelským subjektům povinnost každý měsíc 

podat kontrolní hlášení o DPH, a to včetně čtvrtletních plátců. V roce 2016 došlo také 

ke změně účetních předpisů, což se dotklo i struktury účetních výkazů. 

Kromě již zmíněného Nového občanského zákoníku, Zákonu o DPH a Zákonu 

o účetnictví se musí analyzovaná společnost při výkonu své činnosti řídit také Zákonem 

o dani z příjmů právnických osob, Zákonem o dani silniční, Zákoníkem práce a dalšími. 

                                                
132 Česká televize. Domácí. [online]. 
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Jako společnost se sídlem ve členském státě Evropské unie se řídí nejen českými zákony, 

ale také legislativou Evropské unie. 

S každým novým zákonem se pojí náklady na proškolení zaměstnanců vykonávajících 

činnosti, kterých se tato změna týká, a další s tím spojené náklady. Ať už jde o výše 

zmiňovanou evidenci tržeb, kdy bylo potřeba zakoupení nových pokladen, propojení se 

softwarem a omezení příjmů hotovosti na jedno místo z důvodu úspory nákladů, či 

zavedení kontrolního hlášení k DPH, kdy účetnímu oddělení přibyla administrativní 

a kontrolní práce, včetně zvýšené nutnosti komunikace se zákazníky. 

Ekonomické faktory 

Jedním z makroekonomických ukazatelů ovlivňujících chod firmy je hrubý domácí 

produkt, tedy hodnota statků a služeb vyprodukovaná v České republice za 1 daný rok. 

Meziroční růst HDP ke 3. čtvrtletí 2017 je 5% - což značí větší výkonnost ekonomiky133. 

Jelikož TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. servisuje nákladní a jiná velká vozidla, kterých 

je díky pozitivnímu vývoji ekonomiky potřeba více, je pro společnost tento trend 

příznivý.  Podrobněji je vývoj HDP v letech 2008-2016 znázorněn v následující tabulce. 

Tabulka č. 6: Vývoj HDP v České republice134  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
3,1 -4,5 2,3 1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,6 

Dalším makroekonomickým ukazatelem, který má vliv na činnost podniku je inflace, 

která se promítá zejména v oblasti nákladů na materiál, mzdy a ostatní provozní výdaje. 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, 

která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců oproti 

předchozímu průměru, je k prosinci 2017 na úrovni 2,5 %135. Meziroční vývoj inflace od 

roku 2008 je zachycen v následující tabulce.  

 

                                                
133 Český statistický úřad. HDP, národní účty. [online]. 
134 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Makroekonomická predikce [online]. 
135 Český statistický úřad. Inflace, spotřebitelské ceny. [online]. 
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Tabulka č. 7: Vývoj inflace v České republice136 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 

Chod společnosti ovlivňuje také vývoj měnového kurzu. Česká národní banka od roku 

2013 do dubna 2017 intervenovala na devizovém trhu za účelem podpory exportu a tak 

se kurz CZK/EUR pohyboval mírně nad 27 Kč. Toto oslabování národní měny 

se vztahovalo také na ostatní měny, například dolary137. Vzhledem k událostem ve světě 

v roce 2016 (Brexit, volby v USA) tak intervencím vděčíme za poměrnou stabilitu kurzu. 

Nicméně podnik realizuje dolarové platby minimálně, a tak je ovlivněn spíše vývojem 

eura, které po skončení intervencí postupně klesá138.  

V posledních letech výrazně ovlivňuje ekonomickou aktivitu nízká nezaměstnanost, která 

ke 3. čtvrtletí 2017 činí 2,8%139. V takové době je náročné najmout kvalifikované 

a schopné zaměstnance bez přeplácení. Od počtu zaměstnanců na obchodním a servisním 

úseku se odvíjí také výše tržeb, neboť při nedostatečném počtu zaměstnanců není kapacita 

servisu plně využívána. Míru dlouhodobé nezaměstnanosti na českém trhu od roku 2008 

zachycuje následující tabulka. 

Tabulka č. 8: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice140 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2,2 2,0 3,0 2,7 3,0 3,0 2,7 2,4 1,7 

Dalším faktorem je zvyšování cen elektrické energie a plynu, což zvyšuje provozní 

náklady. 

Sociální a kulturní faktory  

Tak jako pro každou společnost je pro firmu TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. důležitý 

demografický vývoj obyvatelstva. Jelikož se v posledních letech zaměřuje více a více na 

servisní služby, je zapotřebí větší míra mužské práce a proto je tedy složení zaměstnanců 

převážně mužského pohlaví. S trendem dnešní generace studování vysokých škol 

                                                
136 vlastní zpracování dle: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Makroekonomická predikce [online]. 
137 Česká národní banka. Měnový kurz jako nástroj měnové politiky. [online]. 
138 K 23.1.2018 je denní kurz ČNB na úrovni 25,405 CZK/EUR. 
139 Český statistický úřad. Zaměstnanost, nezaměstnanost. [online]. 
140 vlastní zpracování dle: Český statistický úřad. Hlavní makroekonomické ukazatele. [online]. 
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v ekonomických oborech dochází k nedostatku kvalitní pracovní síly na poli “ručních 

prací” a proto vždy vedení společnosti rádo uvítá čerstvé absolventy učilišť se zaměřením 

na automechanika. To ovšem neznamená, že by byla společnost složena z převážně 

mladého kolektivu, průměrný věk se pohybuje okolo 38 let. 

Vývoj počtu obyvatel dle pohlaví společně s věkovou strukturou je znázorněn 

v následující tabulce. Ze zjištěných údajů vyplývá, že z celkového počtu obyvatel je 

v České republice více žen a to především proto, že se dožívají oproti mužům více let. Ve 

věkové skupině 15-65 let, a tedy skupině, která je z pohledu zaměstnavatele důležitá, však 

převládá mužské pohlaví. 

Tabulka č. 9: Demografický vývoj obyvatel v České republice ( v tis. obyvatel)141 

 Obyvatelé celkem 15-65 let 65+ let 85+ let 
Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži 

2006 5261 5026 3559 3652 900 583 83 31 
2011 5347 5158 3470 3630 1010 692 117 45 
2012 5352 5164 3427 3591 1044 724 121 48 
2013 5350 5162 3383 3551 1074 752 125 50 
2014 5361 5177 3349 3524 1102 778 130 53 
2015 5368 5186 3315 3495 1129 803 133 55 
2016 5378 5200 3278 3467 1159 830 138 58 

Technologické faktory 

V dnešní době je vše závislé na internetu. Reklama, nabídka, informace, komunikace 

a mnoho dalšího. Přináší mnohé užitky, ale v internetovém obchodu je dnes těžké 

vyniknout. Internetové obchodování je jedním z hlavních důvodů poklesů tržeb z 

prodaného zboží a přeorientování hlavní činnosti podniku na služby.  

Jakožto firma zaměřená na služby je pod tlakem neustálého inovování a zvětšování svých 

prostor. V servisních halách jsou instalovány geometrické, diagnostické přístroje, 

vystavěny diagnostické kanály vybavené nejmodernějšími funkcemi. Nejnovější hala 

umožňuje provádět práce na 3 jízdních soupravách současně. 

S množstvím opravovaných vozů také stoupá potřeba parkovacích míst, jehož kapacita je 

zatím dostačující. 

                                                
141 vlastní zpracování dle: Český statistický úřad. Vývoj obyvatelstva České republiky. [online]. 
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3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Pomocí Porterova modelu jsou zmapovány faktory, které ovlivňují chod firmy 

v oborovém okolí. Je zkoumána síla odběratelů a dodavatelů, konkurence, substituty 

a rivalita v daném oboru. 

Síla odběratelů 

Z pohledu prodejních služeb mají odběratelé velkou vyjednávací sílu a to z důvodu 

existence internetových vyhledávačů a obchodů. Společnost TURBOSOL 

SERVIS, spol. s.r.o. poskytuje klientům slevy dle odbytu, rovněž důležitým a seriózním 

klientům umožňuje delší splatnost pohledávek.  

Síla odběratelů servisních služeb již tak velká není, neboť na českém trhu není mnoho 

firem s obdobnou nabídkou takových služeb. Společnost TURBOSOL 

SERVIS, spol. s.r.o. má na českém trhu dlouho budované jméno a svým zákazníkům je 

schopna poskytovat stále komplexnější služby zahrnující i plný záruční a pozáruční 

servis.  

Společnost TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. svou obchodní politiku nezaměřuje na 

vybrané odběratele, aby pak nebyla na daných subjektech závislá a ohrožená jejich 

ztrátou, proto nemá žádné výraznější odběratele jejichž podíl na tržbách by byl 

většinovým.   

Síla dodavatelů 

Předním dodavatelem firmy byl dříve evropský dodavatel dílů WABCO, s růstem cen 

firma zkusila korejského konkurenta, jehož kvalita však byla značně nižší. Od roku 2005 

tak do svého repetroáru postupně zařazuje i produkty značek HALDEX Brake Systems, 

KNORR-Bremse, MANN-Filter, ASPÖCK a SHMITZ. Díky velikosti skladu má 

možnost objednávat tolik zboží, aby nebyla závislá na dodacích lhůtách dodavatelů 

a může tak komponenty potřebné pro servis odebírat rovnou ze svého skladu. Vzhledem 

k objemu objednávek je podnik schopen vyjednat si lepší podmínky, hrozba růstu síly 

vyjednávací síly dodavatelů je tedy minimální.  
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Stejně jako u odběratelů není chod společnosti závislý na úzkém výběru dodavatelů, 

avšak mezi největší lze zařadit např. Wabco, Haldex, Kögel, EWT, BPW či SAF. 

Vstup nových konkurentů na trh 

Z pohledu prodeje zboží není vstup nových konkurentů nijak zvlášť omezen. Odradit je 

může pouze poměrně přesycený trh a potřeba skladovacích prostor, které společnost 

TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. vlastní.  

Z pohledu servisu náprav už vstup do odvětví představuje mnoho bariér. Především se 

jedná o bariéru kapitálového vstupu, tedy výstavba/odkoupení/pronájem prostor 

vhodných k servisu a jeho technické vybavení. Aby byl servis efektivní, je potřeba zajistit 

také dostatek zásob pro jeho plynulý chod - to znamená další prostory pro uložení 

materiálu. Jedná se tedy o desítky až stovky milionů korun. Vybavení servisu se nevyplatí 

kupovat staré, protože zastaralé stroje nebudou splňovat požadavky zákazníků, a tedy 

morální opotřebení přístrojů je další významnou bariérou. Servisní práce vyžaduje také 

kvalifikované pracovníky jejichž platové ohodnocení dnes stoupá - vzhledem k jejich 

nedostatku na trhu práce. Vývoj průměrné mzdy v hospodářské sekci, do které spadá 

společnost TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o., je zachycen v následující tabulce. 

Tabulka č. 10: Vývoj průměrné mzdy v sekci G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel142 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
21 455  21 526  22 076  22 946  23 304  23 142  23 947  24 994  25 772  

Firma TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. má výhodu dobrého jména, které si buduje již 

přes 20 let. Její servisní centrum v Brně je největší na Moravě a v oboru se řadí k předním 

společnostem v celé České republice. Vzhledem ke komplexním službám a velkým 

skladovým zásobám ve vlastním skladě se větší konkurence, která by se jí mohla 

vyrovnat, prozatím nemusí obávat. 

 

 

                                                
142 vlastní zpracování dle: Český statistický úřad. Česká republika od rou 1989 v číslech. [online]. 
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Hrozba vzniku substitutů 

Vzhledem k tomu, že podnik pouze přeprodává zboží a poskytuje servisní služby, tato 

hrozba se zde vylučuje. 

Rivalita 

Hrozba silné rivality se týká opět pouze úseku prodeje zboží. Společnosti za účelem 

získání zákazníků neustále snižují ceny zboží a další podniky je napodobují, aby nepřišly 

o klientelu. Toto chování je však zcela neekonomické a podniky tak přicházejí o zisk, 

protože odběratelé si na nižší ceny rychle zvykají. Díky internetu zákazníci lehce 

naleznou zboží s výhodnější cenou a “věrných odběratelů” tak postupně ubývá. 

Hlavními konkurenty na českém trhu jsou Penax, který v Čechách provozuje servisní 

služby a prodává náhradní díly, dále celosvětové firmy jako je Scania, Volvo. 

Jakožto přední distributor zboží a služeb v oboru s dlouholetými zkušenostmi 

potvrzujícími řady ocenění a certifikátů, se společnost TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 

větší rivality v oblasti servisních služeb obávat nemusí. Díky pokrytí strategicky 

vhodných měst z pohledu nákladní dopravy, snadno dostupným servisním centrem 

u dálnice a sítí dlouhodobých obchodních partnerů je místo pro rivalitu minimální. 

3.3 Mc Kinsey 7S model  

K analýze interního prostředí je využit Model 7S, který zkoumá 7 vzájemně se 

ovlivňujících faktorů, a to: strategii, strukturu, systém řízení, styl řízení, spolupracovníky, 

schopnosti a sdílené hodnoty. Rozbor těchto faktorů umožňuje určit klíčové faktory 

úspěchu společnosti. 

Strategie 

Strategie rozvoje společnosti je zaměřena na udržení konkurenceschopnosti v oblasti 

servisních služeb a možnosti získání nových zakázek i nových segmentů trhu. Po 

zbudování lakovny a převzetí aktivity pro servis vozů AVIA následuje v roce 2017 

opětovné rozšíření servisu. V rozvojovém trendu hodlá společnost nadále pokračovat. 
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 “Prioritou a hlavním cílem naší společnosti je splnit veškeré požadavky a přání 

zákazníků k jejich plné spokojenosti tak, aby se k nám naši zákazníci vždy s důvěrou 

vraceli. K dosažení tohoto cíle používáme veškeré možné prostředky, hlavně široký 

sortiment náhradních dílů skladem, zabezpečení dodávek dílů našich zákazníků včas na 

místo určení a v neposlední řadě i vysokou úroveň technické znalosti našich 

pracovníků143.” 

Struktura 

Organizační struktura společnosti je líniově-štábní a její pobočky jsou rozděleny do 

divizí. Společnost má 2 jednatele, její vedení je v kompetenci zakladatele (dále ředitel), 

který má mnohonásobně větší podíl než druhý jednatel. Ředitel kontroluje činnost 

obchodního, technického a ekonomického úseku. Na brněnské pobočce tak dělá osobně, 

ostatní pobočky kontroluje prostřednictvím informačního serveru. Takzvaným zástupcem 

ředitele je manažer prodeje, který zároveň dohlíží na servis a poprodejní služby.  Tento 

manažer prodeje má ve společnosti po řediteli nejvyšší pozici. Spadají pod něj tedy 

prodejci náhradních dílů ze všech poboček, kteří pracují jak na prodejně, tak “v terénu”, 

a servisní služby v Brně. Účetní kontrolují ekonomickou činnost všech poboček 

z pracoviště v Brně, kde jsou řediteli vždy k dispozici. 

Ke dni ocenění má společnost 38 stálých zaměstnanců a 2 pracovníky na dohodu.  

Systém řízení  

Jako informační systém používá společnost TURBOSOL SERVIS, spol. s. r. o. program 

Helios Orange. Helios Orange je jedním z mnoha produktů firmy Asseco Solutions, a.s. 

Patří mezi technologicky vyspělé ERP podnikové informační a ekonomické systémy a je 

určený především pro střední a menší firmy. Obsahuje velké množství modulů, díky nimž 

se dokáže přizpůsobit rozličným firemním procesům. Individuálně řeší specifické 

požadavky firmy na fungování programu pro optimalizaci, jednoduchost a provázanost 

toku informací i mezi jednotlivými pobočkami. Veškeré činnosti v programu na sebe 

navazují a jsou dohledatelné144. 

                                                
143 Turbosol Servis, spol. s.r.o. O společnosti. [online]. 
144 Asseco Solutions. Produkty: Helios Orange. [online]. 
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Styl řízení 

Ve společnosti je uplatňován spíše smíšený styl řízení kombinující demokratický 

a direktivní styl. S ohledem na okolnosti ředitel o všem rozhoduje sám z důvodu letitých 

zkušeností, nebo na společné schůzi nechá zaměstnance vyjádřit své návrhy 

a připomínky, avšak pouze k provozním záležitostem.  

Spolupracovníci 

Vztahy mezi zaměstnanci jsou spjaty především na jednotlivých úsecích. Obecně ale v 

podniku panuje rodinná atmosféra, především z důvodu, že vznikl ve 3 členech 

a postupně se rozrůstal. Zaměstnanci zde pracují zpravidla od počátku, především co 

se obchodního a ekonomického úseku týče. Nejvyšší fluktuace zaměstnanců je na 

servisním úseku, kde také možná díky častějšímu zaučování nových zaměstnanců dochází 

k mnoha škodným událostem, za které zaměstnanci nenesou žádnou finanční 

odpovědnost, ačkoliv mnohdy jde o pochybení z nepozornosti za desítky tisíc korun 

z firemních zdrojů. 

Firemní kultura nabízí pravidelné vánoční besídky, oslavy nových přírůstků do rodiny 

apod., avšak co se týče zaměstnaneckých benefitů, zde atraktivita pro zaměstnance 

pokulhává. 

Schopnosti  

V podniku jsou využívány měkké i tvrdé schopnosti, avšak vzhledem k 

automechanickému zaměření převažují spíše ty tvrdé. Kvalifikace zaměstnanců 

servisního úseku spočívá ve vyučení či vystudování odborných středních škol, 

zkušenostech, odborné zdatnosti a proškolení. Při provádění servisu náprav je potřeba 

jejich následné odstavení na parkovací místo po skončení servisu, pracovníci tedy musí 

umět manipulovat s danými vozy. Prodejci musí znát technické specifikace každého 

produktu, aby byli schopni zákazníkovi vhodně poradit. 

Sdílené hodnoty  

Ředitel zaměstnance na schůzích pravidelně informuje o hospodaření, aktivitách a cílech 

společnosti. Ne vždy se jedná o schůze v zasedací místnosti, někdy se zaměstnanci 

dohodnou na večerním setkání v příjemném prostředí. Ředitel se snaží udržet rodinnou 
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atmosféru a morálku pracovníků, například zaskakuje při nečekaném výpadku z důvodu 

nemoci na daném úseku i jiné pobočce. 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

Finanční analýza slouží k ověření finančního zdraví podniku a položení základu pro 

finanční plán. V následujících krocích bude provedena analýza absolutních a poměrových 

ukazatelů. Analýza poměrových ukazatelů byla pro srovnání provedena také u vybraných 

konkurenčních podniků působících na českém a slovenském trhu. Údaje pro provedení 

analýzy byly čerpány z výkazů zveřejněných na portále Justice.cz a Registeruz.sk, 

oborové hodnoty z webu Ministerstva průmyslu a obchodu. 

4.1 Představení vybraných konkurentů 

EWT spol. s.r.o. (dále jen EWT) je ovládaná rakouskou společností EWT Truck 

&Trailer GmbH, která vlastní 67% obchodní podíl. Zbývajících 33% má druhý vlastník 

společnosti Ing. Michal Žižák. Předmětem podnikání je kromě servisu a prodeje 

náhradních dílů také pronájem návěsů a výkup a prodej návěsové techniky. Dalším 

významným rozdílem pro uchopení výsledků analýzy je fakt, že společnost nevlastní 

žádné stavby, budovy,  všechny objekty k provozu má v pronájmu145. 

HOCHSTAFFL SLOVAKIA, s.r.o. (dále jen Hochstaffl) je z 80% vlastněná Hochstaffl 

GMbH, Rakousko. Zbývající 20% obchodní podíl vlastní Peter Drahovský. Kromě 

servisní činnosti a prodeje náhradních dílů se firma specializuje na prodej nových 

a ojetých přípojných vozidel146. Sumy z výkazů jsou přepočítány kurzem k datu ocenění, 

tedy 31.12.2016, který činil 27,02 Kč/EUR147. 

4.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Pomocí absolutních ukazatelů, tedy účetních výkazů, bude provedena horizontální 

a vertikální analýza.  Bude se zkoumat změna konkrétních položek výkazů za období 

a jejich podíl na hlavní veličině. 

4.2.1 Analýza majetkové a finanční struktury společnosti 

Následující dvě tabulky zobrazují analýzu Rozvahy v horizontálním a vertikálním pojetí. 

                                                
145 Veřejný rejstřík a Sbírka listin – Ministerstvo spravedlnosti České republiky. EWT spol. s.r.o. [online]. 
146 Register účtovných závierok - MFSR. HOCHSTAFFL SLOVAKIA spol. s.r.o. [online]. 
147 KURZY.ČR. Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 30.12.2016, historie kurzů měn.  [online]. 
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Tabulka č. 11: Horizontální analýza Rozvahy148 

Rozvaha Relativní změna v % 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
AKTIVA CELKEM 2,09 0,60 2,68 -4,79 
Dlouhodobý majetek 4,18 -4,38 -4,80 0,58 
Dlouhodobý nehmotný majetek -100,00 0,00 -17,95 93,75 
Dlouhodobý hmotný majetek 4,18 -4,40 -4,79 0,25 
Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 
Oběžná aktiva -2,44 12,97 18,78 -14,71 
Zásoby -4,74 0,59 1,64 -13,80 
Dlouhodobé pohledávky -33,33 -50,00 -98,75 1 633,33 
Krátkodobé pohledávky -3,27 -23,38 18,25 -18,14 
Peněžní prostředky 8,26 113,39 41,83 -13,83 
Časové rozlišení -59,24 85,94 -9,80 180,75 
PASIVA CELKEM 2,09  0,60  2,68  -4,79  
Vlastní kapitál 4,74  2,97  4,22  -6,41  
Základní kapitál 0,00  0,00  0,00  0,00  
Výsledek hospodaření min. let 2,38  4,96  3,01  -6,24  
Výsledek hospodaření b. o. 107,40  -34,49  46,55  -12,23  
Cizí zdroje -9,24  -11,38  -6,16  4,74  
Dlouhodobé závazky 1,44  0,38  0,68  9,45  
Krátkodobé závazky -0,96  -9,80  55,06  83,28  
Bankovní úvěry a výpomoci -15,37  -18,16  -22,19  -28,51  
Časové rozlišení -65,75  304,00  -33,66  416,42  

Pro lepší orientaci je meziroční pokles vyznačen červeně.  

Tabulka č. 12: Vertikální analýza Rozvahy149 

Rozvaha Podíl na hlavní veličině v % 
 2012 2013 2014 2015 2016 
AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek 70,22 71,66 68,11 63,16 66,71 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 
Dlouhodobý hmotný majetek 70,22 71,66 68,1 63,14 66,48 
Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 
Oběžná aktiva 29,57 28,26 31,73 36,71 32,88 
Zásoby 14,72 13,74 13,74 13,60 12,31 
Dlouhodobé pohledávky 0,32 0,21 0,11 0,00 0,02 
Krátkodobé pohledávky 9,67 9,16 6,98 8,04 6,91 
Peněžní prostředky 4,85 5,14 10,91 15,07 13,64 
Časové rozlišení 0,21 0,09 0,16 0,14 0,41 
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 81,16 83,27 85,23 86,51 85,04 

                                                
148 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
149 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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Základní kapitál 1,13 1,10 1,10 1,07 1,12 
Výsledek hospodaření min. let 78,03 78,25 81,64 81,90 80,65 
Výsledek hospodaření b. o. 1,86 3,77 2,46 3,50 3,23 
Cizí zdroje 18,81 16,72 14,73 13,46 14,81 
Dlouhodobé závazky 5,40 5,37 5,36 5,25 6,04 
Krátkodobé závazky 1,69 1,64 1,47 2,22 4,27 
Bankovní úvěry a výpomoci 11,71 9,71 7,90 5,99 4,50 
Časové rozlišení 0,03 0,01 0,04 0,03 0,16 

Celková aktiva vykazovala až na poslední rok sledovaného období růst. Největší podíl na 

aktivech má dlouhodobý hmotný majetek, jenž představuje přibližně 68%, z čehož 

největší položku tvoří stavby, téměř 55% celkových aktiv. Kromě staveb eviduje 

společnost v dlouhodobém hmotném majetku také pozemky a stroje a zařízení potřebné 

pro servisní služby.  

Celkový dlouhodobý majetek ve sledovaném období mírně kolísal, z důvodu amortizace 

a drobných investic do nového majetku. Společnost TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 

neeviduje žádný dlouhodobý finanční majetek, neboť nevlastní podíly v žádné jiné 

společnosti. 

Oběžná aktiva představují přibližně 32% podíl celkových aktiv. Jsou tvořeny přibližně 

v třetinovém poměru zásobami (zbožím), peněžními prostředky a krátkodobými 

pohledávkami. Oproti dlouhodobému majetku byl vývoj oběžného majetku vice kolísavý, 

zatím co v letech 2013-2015 se oběžná aktiva navyšovala, v posledním roce došlo 

k poklesu o téměř 15% a to jak na zásobách, tak peněžních prostředcích i krátkodobých 

pohledávkách. 

Největší položku pasiv v Rozvaze představuje vlastní kapitál, v průměru 84%. Hlavní 

položkou vlastního kapitálu je výsledek hospodaření minulých let, který činí v průměru 

80% celkových pasiv a až na poslední rok se meziročně navyšoval. Takový podíl na 

pasivech značí, že se zisk nerozděluje mezi společníky, ale slouží k rozvoji společnosti.  

Cizí zdroje představují téměř 16% celkových pasiv a až do roku 2015 se snižovaly. 

Na základě výše zmíněných podílů je zřejmá konzervativní politika financování, 

neboť podnik svoje aktivity financuje především z vlastních zdrojů. 
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4.2.2 Analýza Výkazu zisku a ztráty 

Následující dvě tabulky zobrazují analýzu Výkazu zisku a ztráty v horizontálním 

a vertikálním pojetí. 

Tabulka č. 13: Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty150 

Výkaz zisku a ztráty Relativní změna v % 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Tržby za prodej zboží -6,02  -6,74  21,42  -15,47  
Náklady na prodané zboží -0,99  -5,73  27,62  -19,03  
Obchodní marže -16,61  -9,27  5,32  -4,25  
Výkony 5,15  -5,53  23,21  2,20  
Tržby za prodej výrobků a sl. 5,15  -5,53  23,21  2,20  
Výkonová spotřeba 4,28  -17,69  13,66  -1,71  
Přidaná hodnota -13,51  3,53  17,40  0,88  
Osobní náklady -46,55  6,25  19,24  7,53  
Provozní výsledek hospodaření 157,22  -31,05  44,21  -11,40  
Finanční výsledek hospodaření -257,46  8,26  25,80  15,19  
Výsledek hospodaření za b. č. 107,40  -34,49  46,55  -12,23  
Výsledek hospodaření za ú. o. 107,40  -34,49  46,55  -12,23  
Výsledek hospodaření před daní 107,20  -34,66  47,00  -14,85  

Pro lepší orientaci je meziroční pokles vyznačen červeně. 

Tabulka č. 14: Vertikální analýza Výkazu zisku a ztráty151 

Výkaz zisku a ztráty Podíl na hlavní veličině v % 
 2012 2013 2014 2015 2016 
CELKOVÉ TRŽBY 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tržby za prodej zboží 74,52 72,33 72,07 71,78 67,78 
Náklady na prodané zboží 50,53 51,67 52,04 54,47 49,27 
Obchodní marže 23,99 20,66 20,03 17,30 18,51 
Výkony 25,48 27,67 27,93 28,22 32,22 
Tržby za prodej výrobků a sl. 25,48 27,67 27,93 28,22 32,22 
Výkonová spotřeba 22,54 24,28 21,35 19,91 21,86 
Přidaná hodnota 26,93 24,05 26,60 25,62 28,87 
Osobní náklady 19,65 10,85 12,32 12,05 14,47 
Provozní výsledek hospodaření 3,23 8,58 6,32 7,48 7,40 
Finanční výsledek hospodaření 0,44 -0,72 -0,83 -0,86 -1,11 
Výsledek hospodaření za b. č. 2,93 6,28 4,39 5,28 5,18 
Výsledek hospodaření za ú. o. 2,93 6,28 4,39 5,28 5,18 
Výsledek hospodaření před daní 3,67 7,86 5,49 6,62 6,29 

                                                
150 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
151 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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Celkové tržby společnosti představují tržby za prodej zboží a služeb. Ve sledovaném 

období se podíl tržeb za prodej služeb pomalu navyšuje, důvodem je především rostoucí 

konkurence v oblasti prodeje náhradních dílů, nikoliv však v oblasti servisních služeb.  

U tržeb za prodané zboží můžeme sledovat klesající tendenci - až na nárůst v roce 2015, 

stejný trend vykazuje s tím spojená obchodní marže. Naopak u tržeb za prodej služeb lze 

vidět rostoucí trend, pouze v roce 2014 došlo k meziročnímu poklesu. Přidaná hodnota, 

kromě počátku období, kolísavě rostla, avšak její podíl na celkových tržbách se ve 

sledovaném období poměrně stabilně držel v intervalu 24-29% z celkových tržeb. 

Výše osobních nákladů se v průběhu období navyšovala, v souvislosti s přidanou 

hodnotou a výkony.  

Vývoj provozního výsledku hospodaření je hodně kolísavý, to především kvůli nízkému 

výsledku v době ekonomické krize 2012, kdy poté meziročně vzrostl o 157% a to také 

díky snížení mzdových nákladů. V roce 2014 došlo k poklesu tržeb z prodeje zboží 

o téměř 7%, což se také podepsalo na výsledku hospodaření. Spolu s rostoucími osobními 

náklady a taktéž náklady na energii a materiál tak výraznější pokles tržeb znamená také 

snížení hospodářského výsledku. Na druhou stranu lze pozorovat každoroční snižování 

nákladů na služby, což značí, že stále více činností si společnost TURBOSOL SERVIS, 

spol. s.r.o., dokáže zajistit sama. Finanční výsledek hospodaření je kromě prvního roku 

po celé období záporný. Stejně jako provozní výsledek hospodaření, je výsledek 

hospodaření za běžné období taktéž kolísavý a hospodářský výsledek po zdanění ve 

sledovaném období v průměru představoval necelých 5% z celkových tržeb. 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Následující kapitola zahrnuje rozbor poměrových ukazatelů. Patří mezi ně ukazatele 

likvidity, aktivity, zadluženosti a rentability. 

4.3.1 Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability řeší otázku zhodnocování vložených prostředků. Pro účely analýzy 

byla sledována rentabilita aktiv, vlastního kapitálu a rentabilita tržeb. 
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Tabulka č. 15: Ukazatele rentability152 

Rentabilita  2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 

TURBOSOL 2,05% 5,15% 3,53% 4,96% 4,62% 
Obor 3,60% 4,26% 5,97% 8,18% 7,25% 
EWT 12,60 % 9,52 % 12,75 % 16,84 % 15,97 % 
Hochstaffl 2,62 % 3,27 % 1,68 % 4,34 % 5,11 % 

ROE 

TURBOSOL 2,29% 4,53% 2,88% 4,05% 3,80% 
Obor 10,76% 8,42% 16,09% 23,04% 18,56% 
EWT 16,54 % 16,24 % 18,09 % 27,01 % 25,90 % 
Hochstaffl 10,92 % 11,91 % 6,18 % 20,29 % 20,66 % 

ROS 

TURBOSOL 3,23% 8,58% 6,32% 7,48% 7,40% 
Obor 1,26% 1,64% 2,14% 2,86% 2,71% 
EWT 2,87 % 2,60 % 2,46 % 2,98 % 3,13 % 
Hochstaffl 0,99 % 1,07 % 0,74 % 1,47 % 1,57 % 

Rentabilita aktiv ROA 

Rentabilita celkových aktiv je podíl aktiv na provozním výsledku hospodaření. Řeší 

otázku, zda podnik efektivně využívá svůj majetek. Oborové hodnoty ROA ve 

sledovaném období rostly z 3,60% až na 8,18%, v posledním roce mírně poklesly na 

7,25%. U konkurenčních podniků ROA kolísala, společnost EWT značně převyšovala 

všechny srovnávané subjekty, především protože nevlastní žádné budovy. Rentabilita 

aktiv podniku byla kromě druhého roku nižší než oborové hodnoty, naopak oproti 

slovenskému konkurentovi byla ve většině období větší. Obecně vzato však, kromě 

poklesu v roce 2014, hodnoty ROA podniku kopírovaly vývoj ROA oboru. 

Ve sledovaném období se hodnoty ROA pohybovaly mezi 2 - 5%. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu slouží k měření efektivnosti vloženého kapitálu. Je to 

poměr čistého zisku a vlastního kapitálu. Udává, kolik korun zisku připadá na korunu 

investovaného kapitálu vlastníkem. ROE v oboru v období kolísala mezi hodnotami 

8 - 23%. Obdobný vývoj měly také konkurenční podniky. ROE analyzované společnosti 

byla ve všech letech hluboce pod oborovým průměrem, stejně tak pod průměrem 

konkurentů, kolísala mezi 2 - 4,5%. Tyto výsledky jsou ovlivněny výší vlastního kapitálu 

a zisku, společnost TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. většinu aktivit financuje vlastními 

zdroji a její poměr zisku a vlastního kapitálu je oproti srovnávaným konkurentům odlišný. 
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V porovnání výsledky znamenají fakt, že nevyužívá kapitál vložený vlastníky tak 

efektivně, jako srovnávané subjekty.  

Rentabilita tržeb ROS 

Rentabilita tržeb udává, kolik korun zisku připadá na korunu tržeb. Jedná se o poměr 

provozního výsledku hospodaření a výkonů s tržbami za zboží. ROS oboru ve 

sledovaném období, až na poslední rok, mírně rostla z 1,26% na 2,86%. Obdobných 

hodnot dosahovala taktéž ROS EWT, slovenská Hochstaffl byla ze sledovaných subjektů 

na nejnižší úrovni. ROS TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. byla ze sledovaných subjektů 

nejvyšší a měla v porovnání odlišný vývoj. Největší navýšení bylo v roce 2013 kdy 

se provozní výsledek hospodaření vice než zdvojnásobil a rentabilita tržeb tak vzrostla 

o 5,35%.  

4.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity sledují schopnost podniku využívat svůj majetek. Byla provedena 

analýza obratu aktiv, doby obratu zásob, pohledávek a závazků.  

Tabulka č. 16: Ukazatele aktivity153 

Aktivita  2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat 
aktiv 

TURBOSOL 0,63 0,60 0,56 0,66 0,62 
Obor 2,86 2,60 2,79 2,86 2,68 
EWT 4,40 3,67 5,17 5,65 5,10 
Hochstaffl 2,66 3,05 2,29 2,95 3,26 

DO zásob 
TURBOSOL 84 82 88 74 71 
EWT 64 82 58 51 60 
Hochstaffl 34 33 50 46 39 

DO 
pohledávek 

TURBOSOL 57 56 46 44 40 
EWT 19 15 10 14 9 
Hochstaffl 10 11 6 11 7 

DO 
závazků 

TURBOSOL 10 10 9 12 25 
EWT 16 37 18 19 25 
Hochstaffl 54 49 73 70 62 

Obrat aktiv 

Obrat aktiv je podílem celkových aktiv na tržbách a udává, kolikrát se celková aktiva za 

rok obrátí. Oborové hodnoty se pohybovaly okolo 2,7 a byly poměrně stabilní. 
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O stabilním vývoji lze hovořit také o TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o., jehož hodnoty 

se pohybovaly okolo 0,6. Hodnoty analyzovaného podniku byly oproti oborovému 

průměru a konkurenci značně nižší, důvodem jsou nižší tržby z důvodu rozdílů 

v předmětu podnikání, neboť jak konkurence, tak zvolená CZ-NACE klasifikace zahrnuje 

prodej vozů.   

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob představuje počet dní skladování zboží před jeho prodejem. Jelikož je 

hlavním smyslem skladu mít zboží ihned k dispozici pro servisní činnost, je doba obratu 

různých položek značně odlišná a celková doba obratu zásob tímto faktem zkreslená. 

To je také hlavním důvodem, proč jsou hodnoty analyzovaného podniku oproti 

konkurentům tak vysoké. Pozitivním jevem je však postupné snižování 

DO zásob,  u konkurenčních podniků můžeme pozorovat spíše nestabilní vývoj, což lze 

přisoudit jejich obecnému předmětu podnikání.  

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek znamená jinými slovy dobu jejich inkasa, platby od odběratelů. 

Obchodní politika TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. je v tomto směru velmi shovívavá, 

ověřeným a dlouholetým partnerům umožňuje své dluhy po krizi postupně splácet bez 

sankcí. Stejně tak významní partneři mohou dosáhnou na lhůtu splatnosti až 90 dní. 

Z těchto důvodů je DO pohledávek nepříznivě vysoká, avšak její každoroční snižování 

lze brát za pozitivní trend. Doba obratu pohledávek konkurenčních podniků je 

v ukázkových hodnotách, za čímž budou pravděpodobně firemní zásady ovládajících 

společností.  

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků značí, po kolika dnech podnik hradí své závazky. Zpravidla by měla 

být tato doba větší než doba obratu pohledávek. Obchodní politika analyzovaného 

podniku, oproti zmíněným konkurenčním podnikům,  toto pravidlo nectí a větší důraz 

klade na obraz spolehlivého obchodního partnera. I když se DO závazků v období 

prodloužila, oproti slovenskému konkurentovi je stále více než 2x nižší.  
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4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají míru používání cizích zdrojů pro financování chodu 

podniku. Byl zkoumán koeficient samofinancování, s tím související celková zadluženost 

a úrokové krytí. 

Tabulka č. 17: Ukazatele zadluženosti154 

Zadluženost  2012 2013 2014 2015 2016 

Koeficient 
samofinancování 

TURBOSOL 0,81 0,83 0,85 0,87 0,85 
Obor 0,28 0,26 0,27 0,27 0,29 
EWT 0,77 0,60 0,71 0,63 0,62 
Hochstaffl 0,24 0,27 0,27 0,21 0,25 

Celková 
zadluženost 

TURBOSOL 0,19 0,17 0,15 0,13 0,15 
Obor 0,72 0,74 0,73 0,73 0,71 
EWT 0,23 0,40 0,29 0,37 0,38 
Hochstaffl 0,76 0,73 0,73 0,79 0,75 

Úrokové krytí 
TURBOSOL 8,59 5,96 4,32 6,55 6,10 
EWT - - - - - 
Hochstaffl 4,56 6,84 4,43 12,51 15,95 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování znamená podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech, 

tedy jakou část majetku financuje podnik z vlastních zdrojů. Oborové hodnoty 

koeficientu byly vcelku stabilně na úrovni kolem 27%. Koeficient samofinancování 

u konkurenčních podniků  tolik stabilní nebyl, dá se pozorovat odlišná strategie 

financování mezi zvolenými konkurenty. Koeficient analyzované společnosti spíše rostl 

nad hladinu 85%, podnik tedy více a více preferuje konzervativní styl financování, 

obdobně tomu je u konkurenta EWT, ten se však svým podílem vlastního kapitálu na 

financování více přibližuje hranici 65%. Oproti oborovému průměru tak můžeme 

u analyzované společnosti a českého konkurenta pozorovat, že dávají přednost 

financování podniku z vlastních zdrojů oproti podstupování riziku. 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti je zrcadlovým ukazatelem koeficientu a jejich součet tedy 

musí být rovný 1. Představuje podíl cizích zdrojů na celkových aktivech, tedy míru krytí 
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majetku cizími zdroji. Jeho vývoj u sledovaných subjektů je tedy přesně opačný, jako je 

tomu u koeficientu samofinancování.  

Úrokové krytí 

Úrokové krytí představuje podíl nákladových úroků na provozním výsledku hospodaření. 

I když není chod podniku založen na financování cizími zdroji, je potřeba ověřit, zda je 

společnost schopna hradit nákladové úroky plynoucí z cizích zdrojů. Z výsledků je 

zřejmé, že TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. dokáže své nákladové úroky pokrýt, stejně 

jako jeho slovenský konkurent. Společnost EWT ve sledovaném období nákladové úroky 

nevykazovala.  

4.3.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita znamená schopnost podniku hradit své závazky. V rámci ukazatelů likvidity je 

posuzována likvidita běžná, pohotová a okamžitá (peněžní). 

Tabulka č. 18: Ukazatele likvidity155 

Likvidita  2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná 

TURBOSOL 8,47 8,31 9,85 9,35 5,42 
Obor 1,40 1,37 1,43 1,43 1,53 
EWT 3,95 2,22 3,26 2,61 2,40 
Hochstaffl 0,59 0,64 0,65 0,63 0,51 

Pohotová 

TURBOSOL 4,16 4,20 5,55 5,88 3,39 
Obor 0,98 1,04 1,05 0,97 0,97 
EWT 1,96 1,43 2,14 1,39 1,26 
Hochstaffl 0,22 0,30 0,13 0,18 0,13 

Okamžitá 

TURBOSOL 1,39 1,51 3,39 3,84 2,25 
Obor 0,17 0,15 0,23 0,17 0,15 
EWT 0,74 1,00 1,53 0,56 0,87 
Hochstaffl 0,01 0,08 0,05 0,03 0,03 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Její 

hodnota v oboru měla ve sledovaném období spíše rostoucí tendenci, z počáteční hodnoty 

1,4 se do roku 2016 zvýšila na 1,53. Běžná likvidita českého konkurenta v období spíše 

klesala ze 3,95 na 2,40 a u slovenského konkurenta do roku 2014 rostla a poté se začala 
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snižovat. Hodnoty běžné likvidity podniku jsou mnohonásobně větší než u všech 

srovnávaných subjektů a jejich výše spíš kolísala, největší propad byl z roku 2015 na 

2016, kdy klesla o 3,93 bodu, což je hodnota, která u srovnávaných subjektů nebyla až 

na jeden rok ani dosažena. Důvodem je nízká hodnota krátkodobých závazků společnosti. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita říká, kolikrát oběžná aktiva mimo zásob (nejméně likvidní položky) 

pokryjí krátkodobé závazky. Pohotová likvidita v oboru do roku 2014 rostla, poté 

se ustálila na hodnotě 0,97. Ani jeden z podniků se nepřibližuje oborovým hodnotám 

pohotové likvidity, slovenský konkurent je pod průměrem, český konkurent ho až dvakrát 

převyšuje a TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. je stejně jako u běžné likvidity vysoce nad 

průměrem i konkurenty. Hodnota pohotové likvidity podniku do roku 2015 rostla z 4,16 

na 5,88, poté poklesla na 3,39. V roce 2016 tedy s pomocí krátkodobých pohledávek 

a peněžních prostředků mohl podnik své krátkodobé závazky uhradit 3,39 krát. 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita udává, kolikrát peněžní prostředky pokryjí krátkodobé závazky, proto 

se někdy označuje za likviditu peněžitou. Hodnoty okamžité likvidity v oboru 

se pohybovaly v rozmezí 0,15-0,23. I v tomto případě se po celé období slovenský 

konkurent nacházel pod oborovým průměrem a český konkurent jej několikanásobně 

převyšoval. TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. i zde značně převýšil všechny zkoumané 

subjekty a kromě dvou let u společnosti EWT byl jediným podnikem, který by dokázal 

své krátkodobé závazky uhradit pouze ze svých peněžních prostředků, v roce 2015 

až 3,84 krát. 

4.4 Souhrnné ukazatele 

Souhrnné ukazatele představují rozbor bankrotních modelů. Na základě výsledků lze 

konstatovat, zda je podnik ohrožen bankrotem či nikoliv, případně zda se nachází v tzv. 

šedé zóně. 
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4.4.1 Altmanův model 

Altmanův model vyvozuje závěry z finanční analýzy pro vyjádření finanční 

důvěryhodnosti analyzovaného podniku. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výsledky 

na základě dosazení hodnot do vzorce uvedeného v teoretické části.  

Tabulka č. 19: Výsledky Altmanova modelu156 

Ukazatel Váha 2012 2013 2014 2015 2016 
ČPK/A 0,717 0,26 0,25 0,29 0,33 0,27 
NZ/A 0,847 0,78 0,78 0,82 0,82 0,81 

EBIT/A 3,107 0,02 0,05 0,04 0,05 0,05 
VK/CZ 0,420 4,32 4,98 5,79 6,43 5,74 

T/A 0,998 0,16 0,17 0,16 0,19 0,20 
Z-score  2,89 3,26 3,59 3,97 3,63 

Ohrožen?  Šedá zóna NE NE NE NE 

Z předchozí tabulky vyplývá, že podnik ve sledovaném období nedosáhl hodnoty 1,23, 

která, jak je uvedeno v teoretické části práce, představuje ohrožení bankrotem. V roce 

2012 spadal s hodnotou indexu 2,89 do hranice  tzv. šedé zóny (1,23-2,9). Ve všech 

ostatních letech byly hodnoty Altmanova indexu  nad hranicí 2,9 a tedy podnik nebyl 

ohrožen bankrotem. Hodnoty Z-score nejvíce ovlivňoval poměr vlastního kapitálu 

a cizích zdrojů, který představoval přibližně 66%. V roce 2012, kdy společnost spadala 

do šedé zóny, byla výše cizích zdrojů nejvyšší za sledované období. 

4.4.2 Model IN 05 

Model IN 05 je modifikací Altmanova modelu, který hodnotí pravděpodobnost tvorby 

hodnoty podniku a nesplacení závazků v českých podmínkách. Z níže uvedené tabulky 

lze vyčíst hodnoty modelu IN 05 po dosazení do vzorce uvedeného v teoretické části 

společně s kritérii pro interpretaci výsledků. 

Tabulka č. 20: Výsledky Modelu IN 05157 

Ukazatel Váha 2012 2013 2014 2015 2016 
A/CZ 0,13 5,32 5,98 6,79 7,43 6,75 

EBIT/NÚ 0,04 8,59 5,96 4,32 6,55 6,10 
EBIT/A 3,97 0,02 0,05 0,04 0,05 0,05 
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157 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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V/A 0,21 0,65 0,61 0,57 0,673 0,63 
OA/KCZ 0,09 8,47 8,31 9,85 9,35 5,42 

IN05  2,01 2,10 2,20 2,41 1,93 
Ohrožen?  NE NE NE NE NE 

Podle modelu IN 05 byl podnik po celé období nad hranicí 1,6 a tedy tvořil hodnotu pro 

vlastníky. Hodnotu indexu nejvíce ovlivňoval podíl aktiv na cizích zdrojích a podíl 

oběžných aktiv na krátkodobých cizích zdrojích, které dohromady tvořily přes 74%. 

Kromě roku 2012, kdy se podnik podle Altmanova modelu nacházel v šedé zóně, 

se výsledky obou modelů shodují. 

4.5 Shrnutí finanční analýzy 

V rámci rentability podnik po sledované období oproti oboru a konkurenci spíše 

zaostával. Rentabilita aktiv byla mírně pod oborovým průměrem a ve sledovaném období 

kolísala, na druhou stranu poměrně dobře kopírovala vývoj v oboru. Oproti tomu 

rentabilita vlastního kapitálu, která byla mnohonásobně nižší než oborový průměr nebo 

konkurenční hodnoty, se s oborovým trendem příliš nesjednocovala. U rentability tržeb 

byly hodnoty naopak vysoce nad oborovým průměrem a stejně tak nad hodnotami 

konkurentů. Největší nárůst byl na přelomu 2012 a 2013, kdy podnik vykázal více než 

dvojnásobně vyšší provozní výsledek hospodaření. Poté se poměrně ustálil na hodnotě 

kolem 7,4%. 

Výsledky analýzy ukazatelů aktivity byly ovlivněny obsahem předmětu podnikání, neboť 

jak konkurence, tak příslušný obor jako součást své podnikatelské činnosti prodává vozy 

a návěsovou techniku, což prozatím TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. neprovozuje. 

Ač byl tedy obrat aktiv podniku pod oborovým průměrem, vývoj ukazatele vykazoval 

stejný trend, stabilně se držel na stejné úrovni. Doba obratu zásob je vzhledem k jejich 

účelu delší než u konkurentů, ale pozitivně hodnotím její zkracování v průběhu období. 

Nepříliš pozitivní výsledky přinesla doba obratu pohledávek, která je díky obchodní 

politice společnosti nepřiměřeně vysoká, jediným pozitivem je opět znatelné zkracování 

doby inkasa pohledávek ve sledovaných letech. Oproti tomu u doby obratu závazků došlo 

k prodloužení splatnosti dodavatelům na 25 dní, což také hodnotím pozitivně. 

Z analýzy zadluženosti podniku vyplynula konzervativní strategie financování, neboť ve 

sledovaném období bylo 85% aktiv pokryto vlastními zdroji, což je oproti oborovému 
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průměru zcela opačný výsledek. V rámci úrokového krytí bylo potvrzeno, že provozní 

výsledek hospodaření bez problémů pokryje nákladové úroky hned několikrát. 

Ukazatele likvidity společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. byly několikanásobně 

vyšší než oborový průměr a hodnoty konkurentů, na čemž má vliv nízká hodnota 

krátkodobých závazků společnosti. V rámci pohotové likvidity se ukázalo, že by své 

krátkodobé závazky dokázal ve všech obdobích okamžitě uhradit pouze analyzovaný 

podnik, což považuji za pozitivní výsledek. 

V rámci souhrnných ukazatelů bylo prostřednictvím Altmanova modelu zjištěno, že se 

podnik v žádném ze sledovaných obdobích nenacházel v ohrožení bankrotem, pouze 

v roce 2012 spadal do šedé zóny, kdy jeho situaci nešlo jasně určit. Dle výsledků Modelu 

IN 05 pak bylo vyvozeno, že TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. po celé období tvořil 

hodnotu pro vlastníky. Kromě zařazení do šedé zóny v roce 2012 se tak bankrotní modely 

ve všech letech shodovaly. 
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5 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza slouží ke shrnutí výsledků strategické a finanční analýzy podniku. 

Hodnotí vnitřní a vnější faktory, které představují potenciál podniku. Analýza obsahuje 

silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti a hrozby. 

Tabulka č. 21: SWOT matice158 

Silné stránky - STRENGTHS Slabé stránky - WEAKNESSES  
• přední distributor zboží a služeb v ČR v 

oboru 
• poskytovatel komplexních služeb 
• poloha u dálnice 
• velké, vlastní, prostory 
• vlastní, velký, sklad 
• dlouhodobá tradice a zkušenosti 
• známé jméno na trhu 
• důvěryhodný dodavatel i odběratel 
• pokrytí strategicky výhodných měst 
• spolupráce s kvalitními zahraničními 

dodavateli 
• originální díly se zárukou 
• kvalitní a moderní technické zázemí 
• držitel řady certifikátů a ocenění 
• síť dlouhodobých obchodních partnerů 
• vysoké hodnoty rentability tržeb 
• nízká úroveň zadlužení 
• nadprůměrná likvidita 
• dle bankrotních modelů podnik nebyl 

v posledních 5 letech ohrožen 
 

• málo vedoucích pracovníků 
• nedostatek kvalifikovaných mechaniků 
• nedostatek odborných prodejců 
• neznalost cizího jazyka u většiny 

zaměstnanců 
• platební morálka odběratelů 
• klesající prodeje zboží 
• nízká odpovědnost zaměstnanců 
• nízká rentabilita aktiv a vlastního kapitálu 
• vysoká doba splatnosti pohledávek 

 

Příležitosti - OPPORTUNITIES  Hrozby - THREATS  
• zavedení nových zaměstnaneckých benefitů 
• zavedení spoluúčasti na škodách 

způsobených zaměstnanci 
• získávání kvalifikovaných pracovníků z 

učňovského zařízení a středních škol 
• investice do reklamy 
• posílení managementu 
• zahájení prodeje návěsové techniky 

• nepříznivý vývoj ekonomiky 
• výpadek kvalitního dodavatele 
• neschopnost práce ředitele 
• selhání lidského faktoru 
• velké množství škodných událostí 
• nesplacení pohledávek odběratelů 

                                                
158 vlastní zpracování dle: data TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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Dle provedené SWOT analýzy můžeme konstatovat, že ve firmě převažují silné stránky 

nad slabými. Jako přední distributor náhradních dílů a servisních služeb pro nákladní 

vozy s dlouholetou tradicí na českém trhu, se spoustou kontaktů budovaných 25 let 

a moderním, technologicky vyspělým, zázemím, může odběratelům nabídnout kvalitní 

a především komplexní služby.  

Příležitosti a hrozby podniku jsou poměrně vyrovnané. Pro analyzovaný podnik by dle 

mého názoru byla vhodná strategie minimalizující jeho slabé stránky a zároveň 

maximalizující příležitosti, jinak řečeno WO strategie, která překonává slabiny využitím 

příležitostí.  

Společnost by se do budoucna měla zaměřit na získávání lidských zdrojů, kterých je dnes 

vzhledem k situaci na trhu práce nedostatek a mnohdy tak nemůže plně využít svých 

kapacit. V této souvislosti by bylo vhodné, kromě zefektivnění inzerce, zavést 

zaměstnanecké benefity pro větší atraktivitu pracovních pozic, které jsou dnes čím dál 

více vyžadované. Kromě posílení počtu zaměstnanců by pro společnost byla příležitost 

rozšíření sortimentu o prodej návěsové techniky, neboť prostory jsou pro tuto činnost 

vyhovující.  

Na základě strategické a finanční analýzy podniku lze předpokládat neomezené 

trvání podniku. 
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6 ROZDĚLENÍ AKTIV NA PROVOZNĚ POTŘEBNÁ 

A NEPOTŘEBNÁ 

Pro zajištění relevantnosti ocenění majetku je potřeba rozdělit aktiva podniku na 

provozně nutná a nenutná. Dalším důležitým krokem je vyloučení výnosů a nákladů 

spojených s provozně nepotřebnými aktivy z provozního výsledku hospodaření. 

Po takových úpravách vzniká korigovaný provozní výsledek hospodaření (dále jen 

KPVH), tedy výsledek hospodaření z provozně nutného kapitálu. 

Tabulka č. 22: Rozdělení majetku159 

Rozdělení majetku 2012 2013 2014 2015 2016 
Dlouhodobý nehmotný majetek 3 0 39 32 62 
Dlouhodobý hmotný majetek 155 901 162 423 155 272 147 829 148 198 
DM provozně nutný 155 904 162 423 155 311 147 861 148 260 
Zásoby 32 688 31 140 31 324 31 839 27 444 
  Pozemky ke stavbě Popůvky 751 751 751 751  
Pohledávky 22 187 21 245 16 150 18 817 15 453 
  Půjčka propojené osobě  960 720 480 212 452 
Ostatní aktiva (časové rozlišení) 471 192 357 322 904 
Krátkodobé závazky 3 751 3 715 3 351 5 196 9 523 
Ostatní pasiva (časové rozlišení) 73 25 101 67 346 
Peníze   10 768 11 657 24 875 35 280 30 401 
Likvidita  2,87 3,14 7,42 6,79 3,19 
Provozně nutná likvidita  0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Provozně nutné peníze 562,65 557,25 502,65 779,4 1428,45 
Pracovní kapitál provozně 
nutný 

50 374 47 923 43 651 45 531 34 908 

Investovaný kapitál provozně 
nutný 

206 278 210 346 198 962 193 392 183 168 

V předchozí tabulce jsou vyznačeny úpravy o provozně nepotřebná aktiva. Společnost 

nevlastní žádný provozně nepotřebný dlouhodobý majetek. Pozemky spojené s výstavbou 

nového projektu nezapadajícího do předmětu činnosti podniku byly evidovány 

v zásobách jako nedokončená výroba a byly v tomto kroku vyloučeny. Stejně tak byla 

vyloučena poskytnutá půjčka propojené osobě160. Vysoká likvidita byla ponížena na 

hodnotu oborové průměru okamžité likvidity a vynásobením takto získané provozně 

                                                
159 vlastní zpracování dle: data TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
160 dané jednotky jsou propojené stejnou ovládající osobou 
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nutné likvidity a peněžních prostředků byla vypočtena výše provozně nutných peněžních 

prostředků. Součtem dlouhodobého provozně nutného majetku a provozně nutného 

pracovního kapitálu byla získána celková hodnota provozně nutného investovaného 

kapitálu. 

Tabulka č. 23: Výpočet korigovaného provozního výsledku hospodaření161 

Výpočet KPVH 2012 2013 2014 2015 2016 
Provozní výsledek hospodaření  4 542 11 683 8 055 11 616 10 292 
Vyloučení nákladů s Popůvkami 2 650 500 182 0 16 846 
Vyloučení VH z prodeje majetku -282 -74 64 0 -39 
KPVH 6 910 12 109 8 301 11 616 27 099 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření byl získán po vyloučení nákladů spojených 

s výstavbou projektu Popůvky a tržeb z prodeje dlouhodobého majetku ponížených o jeho 

zůstatkovou cenu, neboť ani tyto tržby nebyly předmětem činnosti podniku. Díky 

vysokým nákladům, které byly vyloučeny, se KPVH od provozního výsledku 

hospodaření značně odlišuje. 

  

                                                
161 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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7 ANALÝZA A PROGNÓZA GENERÁTORŮ HODNOTY 

V následujících kapitolách budou zkoumány faktory, které výrazně ovlivňují výslednou 

hodnotu podniku. Následná prognóza vybraných generátorů bude základnou finančního 

plánu. 

7.1 Prognóza tržeb a tempo růstu 

Tržby podniku se vyvíjí v závislosti na tempu růstu odpovídajícího trhu a velikosti tržního 

podílu. Stanovené prognózy tržeb bylo dosaženo s pomocí regresní analýzy, jejíž 

parametry byly stanoveny z časových řad minulých tržeb odvětví a vývoje ovlivňujících 

faktorů za minulé období. Mezi zkoumanými faktory byl sledován vývoj HDP, inflace, 

zaměstnanosti, dlouhodobých úrokových sazeb a HDP v běžných cenách. Vývoj 

a predikce zmíněných makroekonomických veličin je zmapován na serveru Ministerstva 

financí ČR. 

Korelačním koeficientem byl vybrán ukazatel s největší závislostí na tržbách odvětví, a to 

HDP v běžných cenách. Následně byly hodnoty tržeb odvětví a ovlivňujícího faktoru 

dosazeny do lineární, kvadratické, exponenciální a kubické trendové funkce. Pro další 

výpočty byla dále zvolena exponenciální funkce, dle nejmenšího rozdílu ve vývoji 

prognózovaných tržeb oproti skutečným.  

Výsledkem exponenciální rovnice  ® = ©, ´´¨≠ + ÆØ´,´´´∞± , kde x představuje veličinu 

HDP v běžných cenách, jsou hodnoty vyobrazené v následující tabulce. 

Tabulka č. 24: Porovnání skutečného a prognózovaného vývoje162 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Skutečné 
tempo růstu 86 % 93 % 131 % 106 % 102 % 114 % 121 % 114 % 

Exponenciální 
tempo růstu  92 % 104 % 105 % 96 % 129 % 111 % 115 % 109 % 

Rozdíl -6 % -11 % 26 % 10 % -27 % 2 % 6 % 5 % 

Průměrný 
rozdíl 0,51 % 

                                                
162 vlastní zpracování  



 75 

Následně byla provedena prognóza tržeb podniku, odvíjející se od vývoje trhu a jeho 

podílu na něm. Prognózované hodnoty zachycuje následující tabulka. 

Tabulka č. 25: Prognóza tržeb TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o.163 

 2017 2018 2019 2020 

Tržby trhu 249 940 322 284 923 915 319 009 913 356 816 691 

index růstu trhu 110,33 % 114,00 % 111,96 % 111,85 % 

Tržní podíl 0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,05 % 

index změny tržního 
podílu 0,96 0,96 0,96 0,96 

Tržby TURBOSOL 147 248 161 065 173 036 185 711 

tempo růstu tržeb 
TURBOSOL 5,87 % 9,38 % 7,43 % 7,32 % 

Vzhledem k predikovanému růstu HDP v běžných cenách se předpokládá v následujících 

letech růst tržeb jak v odvětví, tak u podniku. Predikované průměrné tempo růstu tržeb 

7,50% je oproti tempu růstu v minulosti 4,64% vyšší. 

7.2 Provozní zisková marže 

Dalším důležitým faktorem je marže korigovaného provozního zisku a proto byla její 

prognóza provedena postupem shora i zdola. 

Tabulka č. 26: Zisková marže za minulost shora164 

 2012 2013 2014 2015 2016 
KPVH před odpisy v tis. Kč 10 708 18 012 17 740 20 997 36 563 
Zisková marže  7,61 % 13,23 % 13,92 % 13,51 % 26,29 % 
Průměr 14,91 % 

Předchozí a následující tabulka zobrazuje ziskovou marži shora za minulost 

a plánovanou. 

 

                                                
163 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
164 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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Tabulka č. 27: Plánovaná zisková marže shora165 

 2017 2018 2019 2020 
KPVH před odpisy v tis. Kč 23 742 25 970 27 900 29 944 
Zisková marže  16,12 % 16,12 % 16,12 % 16,12 % 
Průměr 16,12% 

Provozní zisková marže shora je odvozena z KPVH minulých let před odpisy a tržeb 

podniku. 

Pro výpočet ziskové marže zdola je potřeba nejdříve sestavit prognózu hlavních 

provozních nákladových položek jako je výkonová spotřeba, osobní náklady a náklady 

na prodané zboží. Tato prognóza je následně doplněna o další méně významné nákladové 

položky a výnosy. Rozdílem provozních výnosů a nákladů je dopočítán KPVH a z něj 

se odvozuje provozní zisková marže zdola. 

Tabulka č. 28: Zisková marže za minulost zdola166 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Obchodní marže 23,99 % 20,66 % 20,03 % 17,30 % 18,51 % 
Přidaná hodnota 26,93 % 24,05 % 26,60 % 25,62 % 28,87 % 
Osobní náklady 19,65 % 10,85 % 12,32 % 12,05 % 14,47 % 
  Mzdové náklady 16,82 % 8,06 % 9,13 % 8,95 % 10,80 % 
  Náklady na soc. zabezpečení 2,78 % 2,73 % 3,12 % 3,04 % 3,62 % 
Daně a poplatky 0,19 % 0,18 % 0,20 % 0,17 % 0,20 % 
Ostatní provozní položky 1,35 % 0,16 % 0,31 % -0,11 % 0,03 % 
KPVH před odpisy v tis. Kč 10 708 18 012 17 740 20 997 36 563 
Zisková marže před odpisy  7,61 % 13,23 % 13,92 % 13,51 % 26,29 % 

Zisková marže vypočtená zdola je vyobrazena v předchozí a následující tabulce. 

Tabulka č. 29: Plánovaná zisková marže zdola167 

 2017 2018 2019 2020 
Obchodní marže 20,097 % 20,097 % 20,097 % 20,097 % 
Přidaná hodnota 26,41 % 26,41 % 26,41 % 26,41 % 
Osobní náklady 13,87 % 13,87 % 13,87 % 13,87 % 
    Mzdové náklady 10,75 % 10,75 % 10,75 % 10,75 % 
    Náklady na soc. zabezpečení 3,06 % 3,06 % 3,06 % 3,06 % 
Daně a poplatky 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 % 
Ostatní provozní položky 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 

                                                
165 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
166 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
167 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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KPVH před odpisy v tis. Kč 23 742 25 970 27 900 29 944 
Zisková marže před odpisy  16,12 % 16,12 % 16,12 % 16,12 % 

Výše zmiňované a v tabulce uvedené položky ziskové marže za minulost jsou podílem 

daných položek z výkazu na celkových tržbách podniku. V minulosti lze vidět narůstající 

podíl přidané hodnoty oproti klesajícímu podílu obchodní marže, s tím související růst 

osobních nákladů. Hodnota KPVH před odpisy je v roce 2016 značně navýšena z důvodu 

vyloučení neprovozních nákladů. Jelikož je zisková marže podílem KPVH před odpisy 

na celkových tržbách, byla v roce 2012 z důvodu nízkého výsledku hospodaření v době 

krize nezvykle nízká a naopak v roce 2016 po vyloučení neprovozních nákladů prudce 

vzrostla. Jelikož jsou plánované položky stanovené aritmetickým průměrem, je také 

zisková marže jako podíl plánovaného KPVH před odpisy na tržbách v prognózovaných 

letech stejná. Oproti průměrné hodnotě ziskové marže za minulost 14,91% se tak na 

plánované období hodnota plánované provozní ziskové marže zvedla na 16,12%. 

Výsledky obou metod výpočtu provozní ziskové marže se ve všech letech shodují. 

7.3 Prognóza pracovního kapitálu 

Pracovní kapitál pro potřeby stanovení hodnoty podniku je odlišný od ukazatele finanční 

analýzy. Provozně nutný pracovní kapitál je součtem krátkodobého finančního majetku, 

peněžních prostředků, zásob, pohledávek a ostatních aktiv, od kterého se odečte hodnota 

neúročených závazků a ostatních pasiv. 

Pro výpočet upraveného pracovního kapitálu je důležitá doba obratu. 

Tabulka č. 30: Doba obratu z tržeb ve dnech168 

DO ve dnech 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zásoby  82,90 81,46 87,57 73,03 72,02 75,51 75,51 75,51 75,51 
Pohledávky 55,10 55,02 44,88 43,71 39,37 42,65 42,65 42,65 42,65 
Kr. závazky  9,74 9,96 9,60 12,21 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 

Doba obratu byla již komentována ve finanční analýze, hodnoty doby obratu zásob 

a pohledávek pro budoucí období byly stanoveny jako průměr doby obratu minulých let, 

                                                
168 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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doba obratu krátkodobých závazků je prognózována ve stejné výši, jako byla poslední 

rok. 

Po zjištění doby obratu je třeba stanovit provozně nutnou výši peněz. Ta je násobkem 

provozně nutné likvidity převzaté z rozdělení majetku a prognózy hodnot krátkodobých 

závazků. Vzhledem k vysoké hodnotě likvidity podniku byla pro všechny roky stanovena 

provozně nutná likvidita dle Maříka na hodnotu 0,15. 

Tabulka č. 31: Upravený pracovní kapitál za minulost v tis. Kč169 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Zásoby 31 937 30 389 30 573 31 088 27 444 
Pohledávky 21 227 20 525 15 670 18 605 15 001 
Provozně nutné peníze 563 557 503 779 1 428 
Časové rozlišení aktivní 471 192 357 322 904 
Krátkodobé závazky 3 751 3 715 3 351 5 196 9 523 
Časové rozlišení pasivní 73 25 101 67 346 
Upravený pracovní kapitál 50 374 47 923 43 651 45 531 34 908 

V předchozí tabulce je znázorněn výpočet pracovního kapitálu za minulé období, 

v následující tabulce jde o jeho prognózu. 

Tabulka č. 32: Prognóza upraveného pracovního kapitálu v tis. Kč170 

  2017 2018 2019 2020 
Zásoby 30 461 33 319 35 796 38 418 
Pohledávky 17 207 18 822 20 221 21 702 
Provozně nutné peníze 1 512 1 654 1 777 1 907 
Časové rozlišení aktivní 904 904 904 904 
Krátkodobé závazky 10 082 11 028 11 848 12 715 
Časové rozlišení pasivní 346 346 346 346 
Upravený pracovní kapitál 39 656 43 325 46 504 49 869 

Zásoby, pohledávky a krátkodobé závazky jsou vypočteny s pomocí doby obratu ve 

vztahu k tržbám. Provozně nutné peníze jsou násobkem provozně nutné likvidity 

a hodnoty krátkodobých závazků z rozvahy, pro budoucnost z prognózovaných 

krátkodobých závazků. Časové rozlišení je převzato z rozvahy a pro budoucí období 

ponecháno v hodnotě posledního roku. Jelikož společnost nevlastní žádné krátkodobé 

cenné papíry a podíly, vypočte se upravený pracovní kapitál jako součet zásob, 

                                                
169 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
170 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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pohledávek, provozně nutných peněz a časového rozlišení aktiv, od kterého se odečte 

hodnota krátkodobých závazků a časového rozlišení pasiv. Výsledkem je prognózovaný 

narůstající provozně nutný pracovní kapitál, jehož vývoj je podmíněn predikovaným 

růstem tržeb, který znamená navýšení zásob, pohledávek i závazků. 

7.4 Investice do dlouhodobého provozně nutného majetku 

Plánování investiční činnosti je velmi náročné, protože obvykle nemají plynulý vývoj. 

Jako generátor hodnoty jsou však důležité, neboť bez pokrytí nutných investic podnik 

nemůže dlouhodobě přežít. 

Základem pro prognózu investic do dlouhodobého provozně nutného majetku byl v práci 

použit výpočet koeficientů náročnosti na nehmotný majetek, stavby a samostatné movité 

věci u společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. a HOCHSTAFFL SLOVAKIA, 

s.r.o., společně s odborným odhadem netto investic na plánované období od vedení 

společnosti. 

Koeficient náročnosti investic je podíl změny majetku na přírůstku tržeb za analyzované 

období, který za minulé období činil 8 987 tis. Kč. Násobením získaného koeficientu 

s prognózovaným přírůstkem tržeb (38 463 tis. Kč) je zjištěn odhad investic v netto 

hodnotě. Odhad investic pro TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. a jeho konkurenta je 

znázorněn v následující tabulce. 

Tabulka č. 33: Odhad investic v tis. Kč pomocí koeficientu171 

 TURBOSOL Hochstaffl 
Koeficient Investice Koeficient Investice 

Nehmotný majetek 0,66 % 253 0,00 % 0 
Stavby -109,21 % -42 007 -10,69 % -4 113 
Sam. movité věci 11,14 % 4 284 2,24 % 862 
Celkem -97,42 % -37 470 -8,45 % -3 251 

Vzhledem k zápornému koeficientu u staveb byl proveden stejný výpočet 

u konkurenčního podniku, který ukázal stejný vývoj. Z konkurenčního průzkumu byl 

Hochstaffl jediným podnikem s položkou staveb v majetku, obdobné společnosti mají 

budovy zpravidla v nájmu z důvodu kapitálové náročnosti. Z tohoto důvodu byl pro 

                                                
171 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. a Hochstaffl 
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prognózu investic do budov použit odhad stanovený vedením společnosti, který se opírá 

o realizovanou přístavbu servisní budovy v roce 2017 v hodnotě 4 700 tis. Kč. Investice 

do nehmotného majetku a samostatných movitých věcí byla odhadnuta s použitím 

koeficientu. Konečný odhad investic zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 34: Odhad investic netto TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. v tis. Kč172 

  Investice 2017-2020 
Nehmotný majetek 253 
Stavby 4 700 
Samostatné movité věci 4 284 
Celkem 9 237 

V průběhu následujících let je tak plánovaná hodnota investic do nehmotného majetku 

v celkové výši kalkulována na 253 tis. Kč, do staveb, konkrétně přístavba servisní haly, 

ve výši 4 700 tis. Kč a investice do samostatných movitých věcí jsou kalkulovány ve výši 

4 284 tis. Kč, což představuje především obnovu servisního zařízení a vozového parku. 

Tabulka č. 35: Celkové investice do dlouhodobého majetku v tis. Kč173 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Odpisy 9 464 9 464 10 083 10 761 11 507 
Zůstatková hodnota 140 504 142 813 145 122 147 431 149 741 
Celkové investice netto do DM -7 182 2 309 2 309 2 309 2 309 
Celkové investice brutto do DM  2 282 11 773 12 392 13 070 13 817 

Předchozí tabulka je shrnutím celkových investic do dlouhodobého majetku. Jsou v ní 

vyznačeny stabilně rostoucí odpisy a zůstatková hodnota majetku. Celkové netto 

investice představují součet netto investic do nehmotného majetku, staveb a samostatných 

movitých věcí. V roce 2016 mají zápornou hodnotu z důvodu posupného snižování 

hodnoty staveb v důsledku odepisování, v následujících letech již díky zohlednění nových 

investic představují ¼ celkově odhadovaných netto investic. Celkové brutto investice 

představují rozdíl odpisů a celkových netto investic za dané období a stejně jako odpisy 

vykazují růst. 

 

                                                
172 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
173 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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7.5 Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu 

Analýza rentability provozně nutného investovaného kapitálu je důležitá pro prognózu 

parametrů pokračující hodnoty. Je součinem dříve vypočtené ziskové marže a obratu 

provozně nutného investovaného kapitálu, který je poměrem celkových tržeb a provozně 

nutného investovaného kapitálu – zde již ovšem po odpisech a dani. Výslednou hodnotu 

rentability investovaného kapitálu zachycují následující 2 tabulky. 

Tabulka č. 36: Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu za minulost174 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Daňová sazba 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
Korigovaný provozní zisk po 
odpisech a po dani (v tis. Kč) 5 597 9 808 6 724 9 409 21 950 

Zisková marže z KPVH po 
odpisech a po dani 3,98 % 7,20 % 5,28 % 6,06 % 15,78 % 

Provozně nutný investovaný 
kapitál k 31.12. (v tis. Kč) 206 278 210 346 198 962 193 392 183 168 

Obrat investovaného provozně 
nutného kapitálu  0,66 0,61 0,78 0,72 

Rentabilita investovaného 
kapitálu  4,75 % 3,20 % 4,73 % 11,35 % 

V minulosti byla rentabilita investovaného kapitálu na úrovni do 5%, pouze v posledním 

roce došlo k jejímu prudkému navýšení z důvodu navýšení KPVH o vyloučené 

neprovozní náklady. 

Tabulka č. 37: Plánovaná rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu175 

 2017 2018 2019 2020 
Daňová sazba 0,19 0,19 0,19 0,19 
Korigovaný provozní zisk po 
odpisech a po dani 11 565 12 869 13 883 14 934 

Zisková marže z KPVH po 
odpisech a po dani 7,85 % 7,99 % 8,02 % 8,04 % 

Provozně nutný investovaný 
kapitál k 31.12. 182 469 188 447 193 935 199 610 

Obrat investovaného provozně 
nutného kapitálu 0,80 0,88 0,92 0,96 

                                                
174 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
175 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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Rentabilita investovaného 
kapitálu 6,31 % 7,05 % 7,37 % 7,70 % 

Pro plánovanou rentabilitu je hodnota provozně nutného investovaného kapitálu pro 

výpočet jeho obratu získána součtem dříve vypočteného upraveného pracovního kapitálu 

a zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Oproti minulosti je prognózovaný vývoj 

stabilní a roste lehce nad 7%, což je zapříčiněno stabilním růstem KPVH a investovaného 

kapitálu. 

7.6 Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty 

Na základě získaných generátorů hodnot z předchozích výpočtů bylo provedeno 

předběžné ocenění společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o.  

Tabulka č. 38: Předběžné ocenění TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o.176  

Generátor hodnoty Označení Hodnota 
Tempo růstu tržeb g 6,50 % 
Zisková marže po odpisech a po dani rZM 7,98 % 
Náročnost růstu tržeb na:   
    - růst pracovního kapitálu kČPK 38,90 % 
    - růst dlouhodobého majetku kDM 24,01 % 
    - investice netto celkem  62,91 % 
Kalkulovaná úroková míra i 10,00 % 
Hodnota podniku brutto (v tis. Kč)  175 108 
Hodnota neprovozního majetku (v tis. Kč)  29 425 
Hodnota podniku netto (v tis. Kč)  204 533 

Zisková marže po odpisech a dani byla vypočtena jako rozdíl dříve vypočtené ziskové 

marže před odpisy a podílu odpisů na celkových tržbách, to celé upravené o 19% daň. 

Pro předběžné ocenění je následně počítáno s průměrnou hodnotou ziskové marže po 

odpisech a dani za prognózované období, která činí 7,98%.  Při kalkulované úrokové míře 

na 10% je hodnota brutto podniku 175 108 tis Kč. Po přičtení neprovozního majetku je 

výsledná netto hodnota TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 204 533 tis. Kč. Podrobný 

vzorec pro výpočet předběžného ocenění je uveden v teoretické části práce. 

  

                                                
176 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o.  
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8 FINANČNÍ PLÁN 

Pro pozdější aplikaci výnosových metod je nutné sestavit finanční plán, který, jak již bylo 

zmíněno, vychází z prognózy generátorů hodnot. Tržby společnosti vykazují 

v plánovaném období rostoucí tendenci a položky plánu jsou počítány s přihlédnutím 

k výsledkům strategické analýzy a predikovaného vývoje trhu, který má taktéž rostoucí 

trend. V následujících krocích bude představena plánovaná rozvaha, výsledovka a výkaz 

cash flow. 

8.1 Plánovaná výsledovka 

Následující tabulka zobrazuje plánovanou výsledovku TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 

na období 2017-2020. 

Tabulka č. 39: Plánovaná výsledovka v tis. Kč177 

Plánovaná výsledovka  2016 2017 2018 2019 2020 
a) Hlavní činnost - náklady a výnosy spojené s provozním majetkem 
Obchodní marže 25738 29593 32370 34776 37323 
Výkony 44 778 47 445 51 897 55 755 59 839 
Výkonová spotřeba 30 399 32 089 35 101 37 709 40 472 
Přidaná hodnota 14 379 15 356 16 797 18 045 19 367 
Osobní náklady 20 127 20 420 22 336 23 996 25 754 
Daně a poplatky 272 276 302 324 348 
Odpisy  9 464 9 464 10 083 10 761 11 507 
Ostatní provozní položky  38 511 559 600 644 
KPVH 10 253 15 300 17 005 18 340 19 725 
b) Náklady na cizí kapitál 
Nákladové úroky 1 688 950 950 950 950 
c) Vedlejší činnost - náklady a výnosy spojené s neprovozním majetkem 
Výnosy z DFM 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 22 22 22 22 22 
Výnosy z prodeje DM 39 0 0 0 0 
Neprovozní náklady 16 846 0 0 0 0 
VH z neprovozního majetku 16 907 22 22 22 22 
d) Celkový výsledek hospodaření 
Mimořádný VH před daní 0 0 0 0 0 
Celkový VH před daní 25 433 14 372 16 077 17 412 18 797 
Daň  4 998 2 824 3 160 3 422 3 694 
VH za účetní období po dani 20 435 11 548 12 918 13 990 15 103 

                                                
177 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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Hodnoty obchodní marže jsou převzaty z prognózy ziskové marže zdola a plánovaných 

tržeb. Jsou součinem průměrného růstu obchodní marže za roky 2012-2016 a celkových 

tržeb za dané plánované období. Rozdílem mezi výkony a výkonovou spotřebou je 

přidaná hodnota. Rostoucí trend obchodní marže a přidané hodnoty odpovídá 

prognózovanému růstu HDP v běžných cenách. 

Osobní náklady mají symetrický vývoj jako výkony a stejně jako v minulých letech tedy 

vykazují rostoucí trend. Celkové odpisy, které zahrnuji odpisy budov, nehmotného 

majetku a samostatných movitých věcí, jsou výsledkem plánu investic do dlouhodobého 

majetku. Ostatní provozní položky zahrnují změnu stavu rezerv v provozní oblasti 

a ostatní provozní výnosy a náklady. Stejně jako obchodní marže jsou ostatní provozní 

položky spočítány na základě jejich průměrné hodnoty v minulosti a očekávaných tržeb 

za daný rok. 

Hodnota nákladových úroků byla určena jako konstantní částka spočtená  jako průměrná 

úrokovou sazba za minulá období násobená s hodnotou bankovních úvěrů v roce 2016. 

Výnosové úroky jsou ponechány ve výši roku 2016. Daň z příjmů právnických osob je 

uvažována jako průměrná hodnota zdanění za minulá období, která odpovídá sazbě 

19,65%.  

8.2 Plánovaná rozvaha 

Plán rozvahy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. na období 2017-2020 zahrnuje 

následující tabulka. 

Tabulka č. 40: Plánovaná rozvaha v tis. Kč178 

Plánovaná rozvaha  2016 2017 2018 2019 2020 
AKTIVA CELKEM 222 914 235 021 248 884 263 694 279 665 
Dlouhodobý majetek 148 712 151 021 153 330 155 639 157 949 
Dl. nehmotný majetek 62 125 188 251 315 
Dlouhodobý hmotný majetek 148 198 150 444 152 690 154 936 157 182 
  Pozemky 19 418 19 418 19 418 19 418 19 418 
  Stavby 114 032 115 207 116 382 117 557 118 732 
  Samostatné movité věci  6 992 8 063 9 134 10 205 11 276 
  Jiný DHM 0 0 0 0 0 
  Nedokončený DHM 7 756 7 756 7 756 7 756 7 756 

                                                
178 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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  Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 452 452 452 452 452 
  a) Provozně potřebný 0 0 0 0 0 
  b) Provozně nepotřebný 452 452 452 452 452 
Oběžná aktiva 73 298 83 078 94 614 107 098 120 742 
Zásoby 27 444 30 461 33 319 35 796 38 418 
Pohledávky 15 453 17 659 19 274 20 673 22 154 
Peněžní prostředky 30 401 34 976 42 057 50 682 60 241 
  a) Provozně potřebné 1 428 1 512 1 654 1 777 1 907 
  b) Provozně nepotřebné 28 973 33 463 40 403 48 905 58 334 
Časové rozlišení 904 904 904 904 904 
PASIVA CELKEM 222 914 235 021 248 884 263 694 279 665 
Vlastní kapitál 189 560 201 108 214 025 228 015 243 119 
  Základní kapitál 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 
  Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
  Fondy ze zisku 80 80 80 80 80 
  VH  minulých let 179 779 186 980 198 528 211 445 225 435 
  VH  běžného úč. období  7 201 11 548 12 918 13 990 15 103 
Cizí zdroje 33 008 33 567 34 513 35 333 36 200 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 13 465 13 465 13 465 13 465 13 465 
Krátkodobé závazky 9 523 10 082 11 028 11 848 12 715 
Bankovní úvěry a výpomoci 10 020 10 020 10 020 10 020 10 020 
  Bankovní úvěry dlouhodobé 6 024 6 024 6 024 6 024 6 024 
  Krátkodobé bankovní úvěry 3 996 3 996 3 996 3 996 3 996 
Časové rozlišení 346 346 346 346 346 

Hodnoty rozvahových položek plánované rozvahy jsou získány z prognózy generátorů 

hodnot z plánu investic do dlouhodobého majetku a investic do pracovního kapitálu. 

Stejně jako prognózované tržby i jednotlivé položky rozvahy rostou stejným tempem. 

Hodnoty krátkodobého finančního majetku jsou převzaty z plánovaného cash-flow. 

Dlouhodobý nehmotný majetek představuje zůstatkovou hodnotu předchozího období 

zvýšenou o netto investici, která je součinem investiční náročnosti růstu tržeb za minulé 

období u nehmotného majetku a odhadovaného přírůstku tržeb 2017-2020, podělené 

čtyřmi plánovanými roky. Pro každý rok je tedy suma netto investice stejná. Dlouhodobý 

hmotný majetek představují stavby, samostatné movité věci a pozemky. U pozemků 

nebyla provedena žádná změna. Stavby, a především samostatné movité věci budou dle 

plánu postupně obnovovány, popřípadě doplňovány, přičemž jejich výpočet je založen na 

stejném principu jako u nehmotného majetku.  
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Oběžná aktiva jsou určena jako průměrná hodnota z minulého období násobená denními 

prognózovanými tržbami. Časové rozlišení aktiv a pasiv konstantní hodnota roku 2016. 

V oblasti vlastního kapitálu není uvažována změna v základním kapitálu ani fondů ze 

zisku. Výsledek hospodaření minulých let je součet HV běžného účetního období za 

předchozí rok a výsledku hospodaření minulých let taktéž minulého roku. Vzhledem 

k rostoucímu výsledku hospodaření tedy vlastní kapitál v plánovaném období roste. 

Z položek cizích zdrojů je hodnota krátkodobých závazků určena stejně jako oběžná 

aktiva. Ostatní položky jsou ponechány ve stejných částkách jako v poslední analyzovaný 

rok. Hodnotu cizích zdrojů tedy ovlivňují pouze krátkodobé závazky, které pomalu 

rostou. 

8.3 Plánovaný výkaz peněžních toků 

Posledním z plánovaných výkazů je výkaz peněžních toků TURBOSOL SERVIS, spol. 

s.r.o. na období 2017-2020, který je vyobrazen v následující tabulce. 

Tabulka č. 41: Plánovaný výkaz Cash Flow v tis. Kč179 

Plánovaný výkaz peněžních toků 2017 2018 2019 2020 
Počáteční stav peněžních prostředků 30 401 34 976 42 057 50 682 
KPVH 15 300 17 005 18 340 19 725 
Daň připadající na KPVH 3 007 3 342 3 604 3 876 
KPVH po dani 12 293 13 663 14 736 15 848 
Úpravy o nepeněžní operace 9 464 10 083 10 761 11 507 
Odpisy dl. DM (provozně nutného) 9 464 10 083 10 761 11 507 
Změna zůstatků rezerv 0 0 0 0 
Úpravy oběžných aktiv (provozně 
nutných) -4 664 -3 527 -3 056 -3 235 

Změna stavu pohledávek -2 206 -1 615 -1 399 -1 481 
Změna stavu krátkodobých závazků 559 946 820 868 
Změna stavu zásob -3 017 -2 858 -2 476 -2 622 
Peněžní tok z provozní činnosti celkem 17 093 20 219 22 441 24 120 
Nabytí DM (provozně nutného) -11 773 -12 392 -13 070 -13 817 
Prodej dlouhodobého majetku 0 0 0 0 
Peněžní tok z investiční činnosti celkem -11 773 -12 392 -13 070 -13 817 
PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍHO 
MAJETKU CELKEM 5 320 7 827 9 371 10 304 

Platba nákladových úroků -950 -950 -950 -950 

                                                
179 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 
Příjmy z neprovozního majetku 
a mimořádné příjmy 204 204 204 204 

Výnosy z DFM 0 0 0 0 
Výnosové úroky 22 22 22 22 
Diference v platbě daně oproti dani 
z KPVH 182 182 182 182 

Mimořádný VH před daní 0 0 0 0 
PENĚŽNÍ TOK Z NEPROVOZNÍHO 
MAJETKU CELKEM 204 204 204 204 

Změna stavu dlouhodobých závazků 0 0 0 0 
Změna dl. bankovních úvěrů 0 0 0 0 
Změna stavu kr. bankovních úvěrů 0 0 0 0 
Zvýšení a snížení VK z vybraných 
operací 0 0 0 0 

Upsání cenných papírů a účastí  0 0 0 0 
Výplata dividend a podílů ze zisku 0 0 0 0 
PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ 
ČINNOSTI CELKEM 0 0 0 0 

PENĚŽNÍ TOK CELKEM 4 575 7 081 8 625 9 559 
Stav peněžních prostředků na konci 
období 34 976 42 057 50 682 60 241 

Peněžní tok z provozní činnosti zahrnuje korigovaný výsledek hospodaření, který byl 

společně s daní převzat z plánované výsledovky, dále odpisy z generátorů hodnoty 

a úpravy provozně nutných oběžných aktiv, jejichž hodnota odpovídá meziroční změně 

v plánované rozvaze. 

Peněžní tok z investiční činnosti zachycuje výdaje na pořízení dlouhodobého provozně 

nutného majetku, které jsou převzaty z celkových brutto investic generátorů hodnoty, dále 

platbu nákladových úroků, která je převzata z výsledovky a výnosové úroky z půjčky 

propojené osobě, které jsou ve výsledovce odhadovány v neměnné výši. Nakonec 

diferenci v platbě daně oproti dani z KPVH, která představuje rozdíl mezi daní uvedenou 

v plánované výsledovce a dani z korigovaného provozního výsledku hospodaření.  

Hodnota bankovních úvěrů byla stanovena na následující období ve stejné výši 

posledního roku a společnost nevyplácí svým společníkům dividendy, proto je peněžní 

tok z provozní činnosti roven nule. 
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8.4 Finanční analýza plánu  

Jako doplnění a kontrola fungování finančního plánu byla provedena jeho finanční 

analýza, jejíž výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce. 

Tabulka č. 42: Finanční analýza plánu180 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Rentabilita 
ROA 4,62 % 6,51 % 6,83 % 6,96 % 7,05 % 
ROE 3,80 % 5,73 % 6,03 % 6,13 % 6,21 % 
ROS 7,40 % 10,39 % 10,56 % 10,60 % 10,62 % 
Aktivita 
Obrat aktiv 0,62 0,63 0,65 0,66 0,66 
Zadluženost 
Úrokové krytí 6,10 16,11 17,91 19,31 20,77 
Equity Ratio 85,04 % 85,57 % 85,99 % 86,47 % 86,93 % 
Likvidita 
Běžná 5,42 5,90 6,30 6,76 7,23 
Pohotová 3,39 3,74 4,08 4,50 4,93 
Peněžitá 2,25 2,48 2,80 3,20 3,60 

Finanční analýza plánu ukázala navazující rostoucí trend ukazatelů z minulosti. 

U  rentability lze vidět mírný skok oproti roku 2016, ale dále se jedná o mírný růst, což 

je zapříčiněno zvyšováním tržeb a s tím souvisejícím růstem majetku a vlastního kapitálu. 

Obrat aktiv vykazuje rostoucí trend, úrokové krytí se díky většímu KPVH navyšuje 

a způsob financování znázorňující Equity Ratio odpovídá dosavadní strategii 

financování. Likvidita po poklesu v roce 2016 navazuje na předchozí růstový trend. 

 

 

 

 

 

  

                                                
180 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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9 NÁKLADY KAPITÁLU 

Pro výsledné stanovení hodnoty TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. je nutné stanovit 

náklady na vlastní a cizí kapitál, které slouží k výpočtu vážených průměrných nákladů 

WACC (Weighted Average Cost Of Capital), používaných jako diskontní míra pro účely 

ocenění podniku výnosovými metodami DCF a EVA. 

9.1 Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál byly určeny zjednodušeným postupem. Úroková sazba byla 

stanovena na základě porovnání nákladových úroků s celkovou výší úvěrů 

a dlouhodobých závazků v posledních pěti letech. Průměrná úroková sazba určená 

na základě tohoto postupu činí 4,48%. 

9.2 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady vlastního kapitálu jsou stanoveny na základě modelu CAPM, a to konkrétně dle 

jeho modifikace vytvořené prof. Damodaranem. Tato modifikace vychází z bezrizikové 

výnosnosti amerického trhu (výnosnost 10letých státních dluhopisů v USA), ke které 

se následně přičítá riziko dané země, tedy České republiky181. 

V rámci modelu CAPM bylo třeba zjistit následující hodnoty: 

• Bezriziková výnosnost (rf) byla určena na základě výnosnosti desetiletých vládních 

dluhopisů USA182 a činí 2,45 %, tato hodnota je k datu 3. 1. 2017 (k datu ocenění),  

• Beta nezadlužená (βu), riziková prémie země a riziko selhání země183 vychází 

z internetových stránek prof. Damodarana, údaje jsou platné k datu 5. 1. 2017, 

• Rating ČR byl převzat z webových stránek ČNB184, 

• Inflace ČR byla stanovena jako průměr odhadu makroekonomické predikce MF ČR 

na období 2017-2020 a činí 2,25% 

                                                
181 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, str. 215. 
182 U. S. DEPARTMENT OF TREASURY. Daily Treasury Yield Curve Rates. Treasury.gov [online]. 
183 DAMODARAN ONLINE. Current data. Stern.nyu.edu [online]. 
184 ČNB. Srovnávací tabulka ratingového ohodnocení vybraných zemí. Cnb.cz [online].  
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• Inflace USA byla stanovena obdobným způsobem inflace ČR, z dat webových stránek 

mezinárodního měnového fondu, a činí přibližně 2,3%185. 

• Efektivní sazba daně z příjmu právnických osob činí 19,65% a byla stanovena jako 

průměr efektivních sazeb daně za období 2012-2016 (podíl daně z příjmu za běžnou 

činnost na výsledku hospodaření před zdaněním za období). 

Výpočet nákladů vlastního kapitálu pomocí CAPM modelu zachycuje následující 

tabulka. 

Tabulka č. 43: Výpočet nákladů na vlastní kapitál186 

Náklady vlastního kapitálu pomocí CAPM modelu Hodnota 
Bezriziková výnosnost (aktuální výnosnost státních dluhopisů USA) 2,45 % 
Beta nezadlužená pro Auto & Truck (Evropa) 0,78 
Riziková prémie kapitálového trhu USA (1928-2016) 4,62 % 
Rating České republiky A1 
Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů A1 oproti AAA) 0,81 % 
Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,5 
Riziková prémie země 1,22 % 
• upravená o rozdíl v inflaci 1,17 % 
Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílu – odhad 0 % 
Poměr cizího a vlastního kapitálu 11,17 % 
Efektivní sazba daně z příjmu právnických osob 19,65 % 
Beta zadlužená 0,850 
Náklady vlastního kapitálu 7,5 % 

9.3 Průměrné vážené náklady kapitálu WACC 

Po zjištění nákladů na vlastní a cizí kapitál byly vypočítány průměrné vážené náklady 

kapitálu, výpočet znázorňují následující 2 tabulky. 

Tabulka č. 44: Výpočet vah položek kapitálu187 

a) Váhy položek kapitálu tis. Kč Podíl 
Vlastní kapitál 210 343  89,96 % 
Bankovní úvěry dlouhodobé 6 024 2,58 % 
Bankovní úvěry krátkodobé 3 996 1,71 % 

                                                
185 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Inflation rate, end of period consumer prices. [online]. 
186 vlastní zpracování dle: výše uvedených zdrojů 
187 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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Dlouhodobé závazky 13 465 5,76 % 
Cizí kapitál celkem 23 485 10,04 % 
Celkový zpoplatněný kapitál 233 828 100,00 % 

Zjištěné váhy se následně dosadily do vzorce pro výpočet WACC uvedeného v teoretické 

části práce. 

Tabulka č. 45: Výpočet WACC188 

b) Průměrné vážené náklady kapitálu Váha Náklad Součin 
Vlastní kapitál 89,96 % 7,5 % 6,75 % 
Cizí kapitál po dani  10,04 % 3,60 % 0,36 % 
WACC 7,11 % 

Výsledné průměrné vážené náklady kapitálu budou pro stanovení hodnoty podniku 

výnosovými metodami využité jako diskontní míra 7,11%. 

  

                                                
188 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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10 NÁVRH VÝSLEDNÉHO OCENĚNÍ  

Výsledné ocenění společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. bude stanoveno pomocí 

výnosových metod, konkrétně dvoufázovou metodou diskontovaného peněžního toku 

ve variantě entity a metodou ekonomické přidané hodnoty. 

10.1 Metoda DCF entity 

Principem metody DCF entity je dvoufázový výpočet volného cash flow. V první fázi 

je vypočten volný peněžní tok, který je následně diskontován na současnou hodnotu. 

Druhá fáze navazuje na konec první a její podstatou je stanovení pokračující hodnoty 

do nekonečna. 

Tabulka č. 46: Výpočet současné hodnoty první fáze v tis. Kč189 

Současná hodnota 1. fáze 2017 2018 2019 2020 
KPVH 15 300 17 005 18 340 19 725 
Upravená daň 3 007 3 342 3 604 3 876 
KPVH po dani 12 293 13 663 14 736 15 848 
Odpisy 9 464 10 083 10 761 11 507 
Úpravy o nepeněžní operace  0 0 0 0 
Investice do provozně nutného DM -11 773 -12 392 -13 070 -13 817 
Investice do pr. nutného prac. kapitálu -5 200 -3 669 -3 179 -3 366 
FCFF (free cash flow to firm) 4 784 7 685 9 248 10 174 
Odúročitel pro diskontní míru WACC 93,36 % 87,17 % 81,38 % 75,98 % 
Diskontované FCFF k 1. 1. 2017 4 466 6 699 7 526 7 730 
Současná hodnota 1. fáze 26 421 

Základem pro výpočet současné hodnoty první fáze je korigovaný provozní výsledek 

hospodaření, převzatý z finančního plánu společně s daní, odpisy a úpravami o nepeněžní 

operace. Výdaje na investice do dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu odpovídají 

meziroční změně hodnoty majetku zvětšené o odpisy a jakožto odliv financí se značí 

mínusem. Součet všech položek výsledná hodnota volného peněžního toku do firmy 

FCFF. Jeho diskontováním na současnou hodnotu je zjištěna hodnota první fáze. 

                                                
189 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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Pro stanovení pokračující hodnoty do nekonečna ve druhé fázi je použit Gordonův 

vzorec a následně i parametrický vzorec, které by měly vést ke stejnému výsledku. Pro 

jejich výpočet je potřeba znát parametry vyznačené v následující tabulce. 

Tabulka č. 47: Parametry pro výpočet pokračující hodnoty190 

Parametry pro pokračující hodnotu  
Tempo růstu 1,90 % 
Míra investic netto do DM a PK 24,45 % 
Rentabilita investic netto 7,77 % 
FCFF 2021 (tis. Kč) 12 201 

Tempo růstu by se mělo pohybovat mezi mírou inflace (0,70%) a trvale udržitelným 

růstem HDP, který byl určen jako průměrná hodnota z makroekonomických údajů dle 

MF ČR na 1,90%. Míra investic do dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu 

je podílem meziročního růstu investovaného kapitálu 2020-2021, který je odvozen 

z určeného tempa růstu, s KPVH po dani 2021 taktéž rostoucím o tempo růstu. Následně 

je zjištěna rentabilita investic netto jako podíl tempa růstu a míry investic netto do DM 

a PK. Volný peněžní tok 2021 je rozdílem KPVH 2021 a meziročního růstu celkového 

investovaného kapitálu 2020-2021. 

Výpočet dle Gordonova vzorce 

gKDABčYìíîí	ℎKQcKCB =
vwvvoçy
Eä − }

=
12	201

0,0711 − 0,019 = 234	247	CEJ.		∏č 

Výpočet dle parametrického vzorce 

gâ =
∏g¶âoçy ∙ 1 −

}
Ay

Eä − }
=
16	150 ∙ (1 − 0,019

0,0777)

0,0711 − 0,019 = 234	247	CEJ.		∏č 

Diskontováním získané hodnoty je stanovena současná hodnota druhé fáze: 

:KYčBJcá	ℎKQcKCB	gâ = 234	247 ∙
1

1 + 0,0711 ª = 177	982	CEJ.		∏č 

 

                                                
190 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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Sečtením hodnoty první a druhé fáze je výsledná hodnota podniku brutto, od které je 

potřeba odečíst celkový úročený cizí kapitál a přičíst neprovozní aktiva. Takto upravená 

hodnota již odpovídá výsledné hodnotě vlastního kapitálu společnosti. Výpočet zahrnuje 

následující tabulka. 

Tabulka č. 48: Výsledná hodnota vlastního kapitálu TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. metodou 

DCF entity v tis. Kč191 

Výnosové ocenění k 1. 1. 2017 v tis. Kč  
Současná hodnota 1. fáze 26 421 
Současná hodnota 2. fáze 177 982  
Provozní hodnota brutto 204 403 
Úročený cizí kapitál k datu ocenění 23 485 
Provozní hodnota netto 180 918 
Neprovozní majetek k datu ocenění 29 425 
Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle DCF 210 343 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu vypočtena metodou diskontovaného peněžního toku 

ve variantě entity byla stanovena k 1. 1. 2017 na 210 343 tis. Kč. 

10.2 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

Stejně jako u předchozí metody je výpočet hodnoty podniku prostřednictvím ekonomické 

přidané hodnoty rozdělen do dvou fází. V první fázi je z plánovaných hodnot vypočítána 

EVA, která se následně diskontuje a součtem diskontovaných hodnot je dána současná 

hodnota první fáze. Současná hodnota pro druhou fázi je vypočtena prostřednictvím 

Gordonova vzorce. Dále je stanovena tržní přidaná hodnota MVA jakou součet hodnot 

první a druhé fáze, a společně s čistými operačními aktivy tvoří brutto hodnotu podniku. 

Následující tabulka zobrazuje výpočet současné hodnoty první fáze použitím 

základního vztahu z teoretické části 7¶5t = 	§#g5ït − §#5thy ∙ ß5wwt, kde NOPAT 

představuje KPVH po dani a NOA odpovídá hodnotě provozně nutného investovaného 

kapitálu. 

 

                                                
191 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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Tabulka č. 49: Výpočet současné hodnoty první fáze metodou EVA v tis. Kč192 

 2016 2017 2018 2019 2020 
NOPAT 8 238 12 293 13 663 14 736 15 848 
NOA (ke konci období) 183 168 190 677 196 655 202 143 207 818 
WACC x NOAt-1  13 021 13 555 13 979 14 370 
EVA  -728 108 756 1 479 
Odúročitel pro diskontní míru   93,36 % 87,17 % 81,38 % 75,98 % 
EVA diskontovaná  -680 94 615 1 124 
Současná hodnota 1. fáze 1 154 

Součet diskontovaných hodnot EVA dává současnou hodnotu 1. fáze 1 154 tis. Kč. 

Pro navazující výpočet současné hodnoty druhé fáze je potřeba vypočítat hodnotu EVA 

pro první rok pokračující hodnoty. 

7¶5Ω•Ωy = 	§#g5ïΩ•Ωy − §#5Ω•Ω• ∙ ß5ww = 16	150 − 207	818 ∙ 0,0711 = 1	377	CEJ. ∏č 

Z níž je následně vypočtena pokračující hodnota: 

gKDABčYìíîí	ℎKQcKCB =
7¶5Ω•Ωy
ß5ww − } =

1	154
0,0711 − 0,019 = 26	429	CEJ.		∏č 

A jejím diskontováním je dána současná hodnota druhé fáze: 

:KYčBJcá	ℎKQcKCB	gâ =
26	429

1 + 0,0711 ª = 20	081	CEJ.		∏č 

Finální výpočet je zachycen v následující tabulce. 

Tabulka č. 50: Výsledná hodnota vlastního kapitálu TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. metodou EVA 

v tis. Kč193 

Výnosové ocenění k 1. 1. 2017 v tis. Kč  
Současná hodnota 1. fáze 1 154 
Současná hodnota 2. fáze 20 081 
MVA 21 235 
NOA k datu ocenění 183 168 
Provozní hodnota brutto 204 403 
Úročený cizí kapitál k datu ocenění 23 485 
Provozní hodnota netto 180 918 

                                                
192 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
193 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 
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Neprovozní majetek k datu ocenění 29 425 
Výsledná hodnota vlastního kapitálu podle EVA 210 343 

Ukazatel MVA představující tržní přidanou hodnotu je součtem současných hodnot obou 

fází a společně s čistými operačními aktivy NOA tvoří hodnotu brutto. Provozní hodnota 

netto je rozdílem mezi brutto hodnotou a úročeným cizím kapitálem. Pro výslednou 

hodnotu je potřeba na závěr přičíst hodnotu neprovozních aktiv, čímž je dosaženo 

výsledného ocenění společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. metodou EVA k 1.1. 

2017 v hodnotě 210 343 tis. Kč. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo stanovení hodnoty společnosti TURBOSOL 

SERVIS, spol. s.r.o. k 1. 1. 2017 pro případ, kdy není kupující znám a vlastník chce pouze 

odhadnout hodnotu podniku při jeho případném prodeji. Z toho důvodu byly pro splnění 

cíle využity výnosové metody, konkrétně metoda diskontovaných peněžních toků 

ve variantě entity a metoda ekonomické přidané hodnoty ve variantě entity, tedy byly 

použity ve variantě pro vlastníky a věřitele.  

Pro dosažení výsledného ocenění byla nejprve vytvořena strategická a finanční analýza. 

Tedy rozebrány faktory působící na podnik z vnitřního a vnějšího okolí, současně 

se zhodnocením finanční situace podniku, a to jak ve srovnání v oboru, tak i s vybranými 

konkurenty. Po srovnání výsledků finanční analýzy bylo znát odlišné zaměření 

společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o., která na trhu nemá příliš rovnocenných 

konkurentů se stejným zaměřením ve všech úrovních, což se také odráželo v odlišných 

hodnotách vybraných ukazatelů finanční analýzy. Výsledné poznatky byly shrnuty ve 

SWOT analýze, ze které vzešel předpoklad neomezeného trvání fungování společnosti. 

Dále byly prognózovány generátory hodnoty, na jejichž základě byl sestaven finanční 

plán pro období 2017-2020, kde byl vymezen také provozně potřebný a nepotřebný 

majetek. Z plánované výsledovky, rozvahy a výkazu peněžních toků byly následně 

vypočtené hodnoty peněžních toků využity pro stanovení hodnoty metodou 

diskontovaných peněžních toků.  

Po stanovení nákladů na vlastní a cizí kapitál byly vypočteny průměrné vážené náklady 

kapitálu WACC, které představují diskontní míru. Na základě získaných výpočtů bylo 

možné provést ocenění metodou diskontovaných peněžních toků ve variantě entity, které 

bylo stanoveno k 1.1. 2017 na 210 343 tis. Kč. 

Stanovením hodnoty vlastního kapitálu metodou ekonomické přidané hodnoty bylo při 

shodné výši WACC docíleno stejného výsledku. 

Závěrem diplomové práce je splnění všech cílů v rámci stanovení výsledné hodnoty 

společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o.  k 1. 1. 2017 ve výši 210 343 tis. Kč.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Rozvaha TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 2012-2016194  

 AKTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 
 AKTIVA CELKEM 222 018 226 657 228 017 234 119 222 914 
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ 

KAPITÁL      
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 155 904 162 423 155 311 147 861 148 712 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3  39 32 62 
B.I.1. Zřizovací výdaje      
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           
B.I.3. Software 3                         
B.I.4. Ocenitelná práva      
B.I.5. Goodwill      
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek   39 32 62 
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek      
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 155 901 162 423 155 272 147 829 148 198 
B.II.1. Pozemky 19 418 19 418 19 418 19 418 19 418 
B.II.2. Stavby 123 847 135 447 128 360 121 196 114 032 
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 991 7 558 7 479 7 040 6 992 
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů      
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata      
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek      
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 645  15 175 7 756 
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek      
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku      
B.III. Dlouhodobý finanční majetek     452 
B.III.1. Podíly – ovládaná osoba      
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem      
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly      
B.III.4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 

účetním jednotkám pod podstatným vlivem      
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek      
B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní     452 
B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek      
C. OBĚŽNÁ AKTIVA 65 643 64 042 72 349 85 936 73 298 
C.I. Zásoby 32 688 31 140 31 324 31 839 27 444 
C.I.1. Materiál 120 120 120 120 120 
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 2 650 3 150 3 332 3 332 0 

                                                
194 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 



 II 

C.I.3. Výrobky      
C.I.4. Zvířata      
C.I.5. Zboží 29 918 27 870 27 872 28 387 27 324 
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby      
C.II. Dlouhodobé pohledávky 720 480 240 3 52 
C.II.1. Pohledávky z obchodních  vztahů      
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba      
C.II.3. Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem 720 480 240   
C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení      
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy    3  
C.II.7. Jiné pohledávky      
C.II.8. Odložená daňová pohledávka     52 
C.III. Krátkodobé pohledávky 21 467 20 765 15 910 18 814 15 401 
C.III.1. Pohledávky z obchodních  vztahů 17 120 18 481 13 476 16 724 15 137 
C.III.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba      
C.III.3. Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem 1 387 1 387 1 903 1 565  
C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení      
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění      
C.III.6. Stát – daňové pohledávky 2 692 716 178       13 
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 264 181 353 502 230 
C.III.8. Dohadné účty aktivní      
C.III.9. Jiné pohledávky 4             23 21 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 10 768 11 657 24 875 35 280 30 401 
C.IV.1. Peníze 495 414 195 203 130 
C.IV.2. Účty v bankách 10 273 11 243 24 680 35 077 30 271 
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly      
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek      
D.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 471 192 357 322 904 
D.I.1. Náklady příštích období 254 192 209 310 306 
D.I.2. Komplexní náklady příštích období      
D.I.3 Příjmy příštích období 217  148 12 598 
       
 PASIVA 2012 2013 2014 2015 2016 
 PASIVA CELKEM 222 018 226 657 228 017 234 119 222 914 
A. VLASTNÍ KAPITÁL 180 190 188 736 194 334 202 538 189 560 
A.I. Základní kapitál 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 
A.I.1. Základní kapitál 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly                               
A.I.3. Změny základního kapitálu                               
A.II. Kapitálové fondy                               
A.II.1. Emisní ážio                               
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy                               
A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 
                              



 III 

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách                               
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 330 330 80 80 80 
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 250 250                   
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 80 80 80 80 80 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 173 240 177 361 186 156 191 754 179 779 
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 173 240 177 361 186 156 191 754 179 779 
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let                               
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+ – ) 4 120 8 545 5 598 8 204 7 201 
B. CIZÍ ZDROJE 41 755 37 896 33 582 31 514 33 008 
B.I. Rezervy                               
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů                               
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky                               
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů                               
B.I.4. Ostatní rezervy                               
B.II. Dlouhodobé závazky 12 000 12 173 12 219 12 302 13 465 
B.II.1. Závazky z obchodních  vztahů      
B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám      
B.II.3. Závazky k účetním jednotkám po podstatým 

vlivem      
B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení      
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy      
B.II.6. Vydané dluhopisy      
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě      
B.II.8. Dohadné účty pasivní      
B.II.9. Jiné závazky 12 000 12 025 12 025 12 025 13 465 
B.II.10. Odložený daňový závazek  148 194 277 0 
B.III. Krátkodobé závazky 3 751 3 715 3 351 5 196 9 523 
B.III.1. Závazky z obchodních  vztahů 654 583 332 816 6 026 
B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám      
B.III.3. Závazky k účetním jednotkám po podstatým 

vlivem 51 50  314  
B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení      
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 709 728 763 961 969 
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 389 413 428 557 555 
B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 1 429 1 499 1 410 2 131 1 766 
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy      
B.III.9. Vydané dluhopisy      
B.III.10. Dohadné účty pasivní 512 436 402 400 191 
B.III.11. Jiné závazky 7 6 16 17 16 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 26 004 22 008 18 012 14 016 10 020 
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 22 008 18 012 14 016 10 020 6 024 
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 3 996 3 996 3 996 3 996 3 996 
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci      
C.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 73 25 101 67 346 



 IV 

C.I.1. Výdaje příštích období 73    321 
C.I.2. Výnosy příštích období  25 101 67 25 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 2012-
2016195 

Označení Text 2012 2013 2014 2015 2016 
I. Tržby za prodej zboží 104 795 98 483 91 842 111 517 94 270 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 71 059 70 352 66 319 84 636 68 532 
+ obchodní marže 33 736 28 131 25 523 26 881 25 738 
II. Výkony 35 828 37 674 35 590 43 850 44 815 
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 35 828 37 674 35 590 43 850 44 815 
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti                               
II.3. Aktivace                               
B. Výkonová spotřeba 31 701 33 057 27 210 30 928 30 399 
B.1. Spotřeba materiálu a energie 11 279 12 146 13 475 18 193 21 079 
B.2. Služby 20 422 20 911 13 735 12 735 9 320 
+ přidaná hodnota 37 863 32 748 33 903 39 803 40 154 
C. Osobní náklady 27 637 14 773 15 697 18 717 20 127 
C.1. Mzdové náklady 23 657 10 976 11 638 13 910 15 018 
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva                               
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 3 908 3 717 3 980 4 728 5 041 
C.4. Sociální náklady 72 80 79 79 68 
D. Daně a poplatky 263 249 257 263 272 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 3 798 5 903 9 439 9 381 9 464 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 330 74 32  39 
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 330 74 32  39 
III.2. Tržby z prodeje materiálu                
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 48 
      

96  
      

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 48 

      
96  

      

F.2. Prodaný materiál                     
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období 761 -84 -124 -190 118 

IV. Ostatní provozní výnosy 42 11 91 704 196 
H. Ostatní provozní náklady 1 186 309 606 720 116 
V. Převod provozních výnosů                
I. Převod provozních nákladů                
* provozní výsledek hospodaření 4 542 11 683 8 055 11 616 10 292 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku      
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem      
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku      
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů      

                                                
195 vlastní zpracování dle: účetní výkazy TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. 



 VI 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti      

X. Výnosové úroky 143 57 40 18 22 
N. Nákladové úroky 529 1 961 1 866 1 773 1 688 
XI. Ostatní finanční výnosy 2 243 2 049 1 793 1 423 1 058 
O. Ostatní finanční náklady 1 234 1 126 1 029 1 004 931 
XII. Převod finančních výnosů      
P Převod finančních nákladů      
* Finanční výsledek hospodaření 623 -981 -1 062 -1 336 -1 539 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 045 2 157 1 395 2 076 1 552 
Q 1. – splatná 1 045 2 009 1 349 1 993 1 882 
Q 2. – odložená 0 148 46 83 -330 
** výsledek hospodaření za běžnou činnost 4 120 8 545 5 598 8 204 7 201 
XIII. Mimořádné výnosy      
R. Mimořádné náklady      
* Mimořádný výsledek hospodaření      
*** výsledek hospodaření za účetní období (+/–) 4 120 8 545 5 598 8 204 7 201 
**** výsledek hospodaření před zdaněním 5 165 10 702 6 993 10 280 8 753 
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Příloha č. 3: Makroekonomické údaje pro prognózu tržeb196 

Makroekonomické údaje (minulost) dle MFČR 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
HDP [%] 3,1 -4,5 2,3 1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 
Inflace [%] 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 
Zaměstnanost [%] 1,6 -1,4 -1,0 0,4 0,4 1,0 0,8 1,4 
dl. úrokové sazby 
[%] 

4,6 4,7 3,7 3,7 2,8 2,1 1,6 0,6 

HDP v b.c. (mld. 
Kč) 

3635 3471 3557 3662 3585 4 098 4 314 4 596 

 

 

                                                
196 vlastní zpracování dle: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Makroekonomická predikce [online]. 

Makroekonomické údaje (minulost + prognóza) dle MFČR 
 2016 2017 2018 2019 2020 
HDP [%] 2,6 4,3 3,4 2,6 2,4 
Inflace [%] 0,7 2,5 2,6 2,1 1,80 
Zaměstnanost [%] 1,9 1,6 0,6 0,2 0,20 
dl. úrokové sazby [%] 0,4 1 1,7 2  
HDP v b.c. (mld. Kč) 4 773 5042 5304 5530 5754 


