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1 ÚVOD 

 Oceňování podniku patří v posledních letech k základním pilířům pro vlastníky 

podniků, které zajímá nejen účetní, ale i trţní hodnota podniku. Výsledná hodnota pak můţe 

přinést managementu důleţité informace o stavu podniku a následné strategické rozhodnutí, 

zda se podnik ubírá tím správným směrem. 

 Základním předpokladem úspěšného ocenění je vymezení předmětu ocenění, účel 

ocenění a cíl. Tyto podklady pak ovlivňují výběr pouţívaných metod a postupů a veškerá 

rozhodování, která je třeba učinit. Oceňovatel zároveň musí získat všechna významná data, 

zohlednit související fakta, provést adekvátní a relevantní průzkum trhu a mít všeobecný 

přehled o ekonomických podmínkách v zemi a situacích v jednotlivých odvětvích. Tento 

proces je dosti náročný a ţádné ocenění se neobejde bez vlastního úsudku oceňovatele.  

 Samotným cílem diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti BROMASTAV 

s.r.o. s vyuţitím vybraných oceňovacích metod k datu 1. 1. 2012. 

 Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje 

základní definice k problematice oceňování podniku, účel ocenění, postup při oceňování a 

metody pouţívané pro oceňování podniku.  

 V praktické části je představena společnost BROMASTAV s.r.o., její charakteristika, 

historie a nabízené sluţby. V další fázi je provedena strategická analýza makroprostředí a 

mikroprostředí a finanční analýza absolutních a poměrových ukazatelů. Následně je vytvořena 

SWOT analýza a finanční plán společnosti, který obsahuje plánovanou rozvahu, plánovaný 

výkaz zisku a ztráty a plánované cash flow. S vyuţitím výsledků z předchozích analýz a 

finančního plánu je vypracováno samotné ocenění společnosti. K ocenění byla pouţita metoda 

účetní a substanční, metoda kapitalizovaných čistých výnosů za pouţití paušální varianty a 

metoda DCF-Entity. Závěrem praktické části je pak zhodnocení dosaţených výsledků a 

následné návrhy a doporučení k dalšímu vývoji společnosti. 

 I přesto, ţe výsledky a závěry z této diplomové práce mají pro společnost čistě 

informativní charakter, mohou být do určité míry nápomocné při řízení této společnosti a 

k budoucímu vyuţití k její prosperitě. 
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2 Teoretická východiska oceňování podniku 

 Při procesu oceňování podniku, jakoţto jednoho z nástrojů finančního řízení, je 

nezbytné vymezit jednotlivé kroky, které jsou dále v podniku realizovány. O tom, co vlastně 

hodnota podniku představuje, jaké základní kategorie hodnoty se v praxi rozlišují, jaké 

metody oceňování jsou vyuţívány, jak probíhá proces oceňování podniku a k čemu nám 

vlastně ocenění slouţí, je popsáno v této kapitole. 

2.1 Definice podniku 

Velmi obecně můţeme podnik chápat jako autonomní subjekt, který něco produkuje 

(např. výrobky, sluţby), aby tím uspokojoval potřeby, k jejichţ plnění podnik vznikl. Lidské 

potřeby jsou na začátku kaţdého podnikání. Je zřejmé, ţe konečným cílem veškerých 

lidských aktivit není zisk ani peníze, ale právě uspokojení potřeb. Podniky jsou vlastně 

vhodným nástrojem k co moţná nejefektivnějšímu uspokojování lidských potřeb. To platí i 

pro zaměstnance, manaţery a vlastníky podniku, jejichţ peníze se v konečné fázi opět pouţijí 

k uspokojení jejich potřeb. [1] 

Ovšem nejdůleţitější význam pro oceňovatele má definice uváděná v § 5 obchodního 

zákoníku, který definuje podnik jako: „…soubor hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných 

sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu 

slouţit. Podnik je věc hromadná…“  

 Lze tedy říci, ţe podnik je souhrn všech hmotných a nehmotných majetků s přispěním 

lidského faktoru, který obohacuje tento celek svými znalostmi a zkušenostmi. Je zapotřebí 

brát všechny tyto sloţky v celistvosti a zachovávat v jednotě.  

Často se nahlíţí na majetek podniku pouze s představou jeho fyzické existence, avšak 

při oceňování podniku nejde jen o tyto fyzické aspekty majetku, ale zohledňují se především 

práva spojená s uţitím tohoto majetku, coţ znamená mít prostřednictvím vlastnického práva 

uţitek. Na podnik nelze nahlíţet jen z právního hlediska. Podnik je současně i hospodářským 

celkem se svými sociálními, ekonomickými, technickými a dalšími aspekty. Tím tvoří 

funkční celek, který má schopnost přinášet určitý uţitek a generovat určitý výnos v 

současnosti i budoucnosti. Takto charakterizovaný podnik tvoří východisko pro výnosové 

ocenění podniku a má klíčový vliv na jeho hodnotu. [2] 
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2.2 Hodnota podniku 

Ekonomický pojem ,,hodnota“ označuje pravděpodobnou cenu statku či sluţby, při 

které by se prodávající dohodnul s kupujícím. Z tohoto důvodu je hodnota odhadem 

pravděpodobné ceny, nikoliv skutečnou cenou. Tento odhad je ovlivňován řadou faktorů, 

zejména pak ze dvou základních skutečností hospodářského ţivota, a to lidských potřeb a 

zdrojů k uspokojení lidských potřeb. Můţeme tedy říci, ţe hodnota podniku je dána 

očekávanými budoucími příjmy převedenými na jejich současnou hodnotu. [3] 

Hodnotu podniku můţeme oceňovat na dvou hladinách: 

- Hodnota brutto – určuje hodnotu podniku jako celku, která zahrnuje hodnotu jak pro 

vlastníky, tak pro věřitele. 

- Hodnota netto – určuje hodnotu na úrovni vlastníků podniku. Oceňujeme tedy vlastní 

kapitál. [3] 

Obchodní zákoník vymezuje tyto hladiny v § 6. Hodnota brutto je zde pojmenována 

jako obchodní majetek a definována v § 6, odst. 1) takto: 

„Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona 

rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří 

podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který 

je právnickou osobou, se rozumí veškerý majetek.“ 

Hodnota netto je pak pojmenována jako čistý obchodní majetek a definována je v § 6, 

odst. 3) takto: 

„Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli 

v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou 

osobou.“ [3] 

Postupem času se pak hodnota podniku rozdělila do několika základních kategorií: 

- trţní hodnota, 

- objektivizovaná hodnota, 

- subjektivní hodnota (tj. investiční hodnota), 

- rozhodčí hodnota (tzv. Kolínská škola). [3] 



8 

 

2.2.1 Tržní hodnota 

Trţní hodnota určuje, kolik je ochoten zaplatit běţný zájemce na trhu za oceňovaný 

podnik. V mezinárodních oceňovacích standardech je definována jako:  

,,odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným 

kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery 

po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez 

nátlaku.“  

Trţní hodnota by měla být výsledkem ocenění zejména při: 

 uvádění podniku na burzu, 

 prodeji podniku, kdy zatím není znám konkrétní kupující a stávající vlastník chce 

odhadnout, za kolik by mohl podnik pravděpodobně prodat. [3] 

2.2.2 Objektivizovaná hodnota 

Hodnotu, kterou lze povaţovat za relativně nespornou můţeme nazvat hodnotou 

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

uznávaných datech a při jejím výpočtu by měly být dodrţeny určité zásady a poţadavky. Mezi 

tyto zásady patří například nezměněný podnikový koncept, zohlednění všech budoucích 

očekávání v rámci trţních příleţitostí a rizik, zohlednění finančních moţností podniku, 

rozhodující význam potenciálu podniku, který má k rozhodujícímu dni ocenění, nutnost 

účelově typizovat daňové zatíţení, v závislosti na konkrétním důvodu ocenění, ale především 

se při ocenění vychází z podniku takového jaký je v současnosti a případně ze všeobecných 

očekávání na trhu a v odvětví. Objektivizovanou hodnotu se obvykle snaţíme zjistit 

v případech, kde je důleţitá prokazatelnost stanovení hodnoty podniku a kde se vychází se 

současného stavu jako například při poskytování úvěru či při zjišťování skutečné bonity 

podniku. [3] 

2.2.3 Subjektivní investiční hodnota 

 Subjektivní hodnota udává, jakou má podnik hodnotu z hlediska konkrétního 

kupujícího. V mezinárodních oceňovacích standardech je subjektivní (investiční) hodnota 

definována takto:  

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

stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým 
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investorem nebo skupinou investorů, kteří mají určité investiční cíle a/nebo kritéria. Investiční 

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

aktiva. Termín investiční hodnota by neměl být zaměňován s tržní hodnotou investičního 

majetku.“ 

 Subjektivní hodnota je tedy v rozhodující míře dána subjektivními názory a 

představami a případně konkrétními podmínkami subjektu, z jehoţ hlediska je sestavena. Za 

jistý protiklad investiční hodnoty můţeme povaţovat objektivizovanou hodnotu. [3] 

2.2.4  Kolínská škola 

Zatím co předchozí kategorie hodnot vyplývají z odpovědí na otázku o ceně dostupné 

na trhu (trţní hodnota), ceně podniku pro konkrétního kupujícího (subjektivní hodnota) a ceně 

podniku, kterou je moţno povaţovat za nespornou (objektivizovaná hodnota), Kolínská škola 

vychází z funkcí, které má ocenění splnit. Tyto funkce jsou: 

a) Funkce poradenská – funkce, která je povaţována za nejdůleţitější. Smyslem je 

poskytnout kupním stranám podklady pro údaje o maximální ceně, kterou ještě můţe 

zaplatit kupující, aniţ by na transakci prodělal, a o minimální ceně, kterou ještě můţe 

prodávající přijmout, aniţ by na prodeji prodělal. Oceňování zde tedy poskytuje tzv. 

hraniční hodnoty neboli hodnoty pro rozhodnutí. Hraniční hodnoty tedy vymezují 

prostor pro vlastní cenové jednání za předpokladu, ţe hraniční hodnota kupujícího je 

vyšší neţ u prodávajícího. 

b) Funkce rozhodčí – zajišťuje ji nezávislý oceňovatel, rozhodčí. Tento oceňovatel by 

měl, alespoň odhadnout hraniční hodnoty účastníků transakce a nalézt spravedlivou 

hodnotu v rámci odhadnutého rozpětí. 

c) Funkce argumentační – slouţí k hledání argumentů, které mají zlepšit pozici dané 

strany a slouţit jí jako podklad pro jednání. 

d) Funkce komunikační – jde o poskytnutí informací pro komunikaci s veřejností, 

především s investory a bankami. 

e) Funkce daňová – cílem je poskytnout materiály pro daňové účely. [3] 

2.3 Účel ocenění 

Stanovení trţní hodnoty podniku je všeobecně povaţováno za nejdůleţitější oblast při 

jeho prodeji. Definování podpůrné prodejní ceny je velice důleţité především u podniků, které 
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jsou kótovány pro obchodování na veřejných trzích. Nadhodnocený podnik nemá význam 

uvádět na trh. Kvalitní ocenění, můţe být velkou pomocí při stanovení reálné prodejní ceny, 

která můţe v závěru vést k realizaci prodeje. Pro kupujícího má profesionálně zpracované 

ocenění vysokou hodnotu při zvaţování o cenové nabídce. Významnou pomocí můţe být i 

pro stanovení vhodného a příznivého financování akvizice. Většina bank i ostatních 

financujících institucí vyţaduje před rozhodnutím o financování akvizice ocenění cílového 

podniku. [13] 

Ocenění podniku včetně stanovené hodnoty má vţdy široké vyuţití jak pro interní tak 

pro externí potřeby. Jedná se v podstatě o sluţbu, kterou si objednává zákazník, aby mu 

přinesla určitý uţitek. Podle potřeb objednavatele můţe mít tento uţitek různou podobu, proto 

se ocenění rozlišuje a vychází z odlišných podnětů a slouţí k různým účelům. K těm 

nejzákladnějším patří skutečnost, zda ocenění souvisí se změnou vlastnictví podniku či 

nikoliv. [3] 

Ocenění, které souvisí s vlastnickými změnami, například: 

 prodej a koupě podniku na základě smlouvy o prodeji podniku, 

 nepeněţitý vklad do obchodní společnosti, 

 ocenění v souvislosti s rozdělením společnosti, 

 ocenění v souvislosti s fúzí, 

 ocenění v souvislosti s nabídkou na převzetí 

 ocenění v souvislosti s nabídkou na odkoupení účastnických cenných 

papírů, 

Ocenění, které nesouvisí s vlastnickými změnami: 

 změna právní formy společnosti, 

 ocenění v souvislosti se sanací podniku, 

 ocenění v souvislosti s poskytováním úvěru. 

Je třeba podotknout, ţe u kaţdého ocenění by mělo být zřetelně řečeno, z jakého 

podnětu vznikalo, o jakou kategorii hodnoty se jedná, jaká hladina hodnoty má být určena a 

k jakému datu hodnota platí. [3] 
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2.4 Postup při ocenění podniku 

V dnešní době patří k základním cílům podniku zvyšovat svoji trţní hodnotu. Pro 

oceňovatele znamená ocenění podniku velmi náročný úkol a to ještě před závěrečným 

výrokem o hodnotě podniku. Jedním z klíčových problémů je vymezení účelu, pro který se 

ocenění zpracovává. Pro úspěšné ocenění je dobré si vytvořit určité předpoklady. V prvé řadě 

se jedná o přesnou formulaci zadání, specifikaci cíle práce a sestavení týmu (experti, top 

management, střední úroveň vedoucích pracovníků podniku), harmonogram prací, atd. Po 

těchto úkonech následuje obecný postup při ocenění podniku, a to: 

1) Sběr vstupních dat 

2) Analýza dat 

 strategická analýza, 

 finanční analýza, 

3) Sestavení finančního plánu 

4) Ocenění 

 volba metody pro vlastní ocenění, 

 ocenění podle zvolených metod, 

 souhrnné ocenění. [3] 

2.4.1 Sběr vstupních dat 

Ocenění se týká především výběrem přiměřených vstupních dat, coţ je klíčovým 

krokem k ocenění podniku. Tyto data můţeme rozdělit do skupin: 

a) Základní data o podniku – data identifikující podnik, název, právní forma, IČ, předmět 

podnikání, informace o historii podniku, aj. 

b) Ekonomická data – podnikové plány, účetní výkazy za poslední období, zprávy 

auditorů, výroční zprávy. 

c) Relevantní trh – segmentace trhu, vymezení trhu, na kterém se oceňovaný podnik 

pohybuje, velikost a vývoj tohoto trhu, faktory atraktivity relevantního trhu, faktory 

vývoje trhu. 

d) Konkurenční struktura relevantního trhu – hlavní přímí konkurenti a data o nich, 

moţné substituty výrobků nebo produktů oceňovaného podniku, bariéry vstupu do 

odvětví, poměr sil oceňovaného podniku k dodavatelům a odběratelům. 
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e) Odbyt a marketing – struktura výrobků, struktura odběratelů, hlavní produkty, cenová 

politika, reklama, srovnání výdajů na reklamu s konkurencí, výzkum a vývoj, atd. 

f) Výroba a dodavatelé – řízení kvality, charakter výroby, kapacity a jejich vyuţití, 

logistika a její úroveň, stav dlouhodobého majetku, míra závislosti oceňovaného 

podniku na dodavatelích. 

g) Zaměstnanci – situace na trhu práce, struktura pracovníků, personální náklady, 

fluktuace pracovníků, produktivita práce, atd. [3] 

2.4.2 Strategická analýza 

Jednou z klíčových fází oceňovacího procesu je právě strategická analýza, jejímţ cílem 

je vymezit celkový výnosový potenciál oceňovaného podniku. Výnosový potenciál podniku 

se odvíjí od vnějšího a vnitřního potenciálu, kterým podnik disponuje. Vnější potenciál lze 

vyjádřit šancemi a riziky, které nabízí podnikatelské prostředí, ve kterém se oceňovaný 

podnik nachází. Vnitřní potenciál je souhrn silných a slabých stránek a měl by být odpovědí 

na otázku, zda má či nemá podnik určitou konkurenční výhodu (výhody). [3] 

Obr. 2.1 Analýza vývoje potenciálu podniku 

 

Zdroj: MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2011, str. 56 

Analýza makroprostředí – vyznačuje se celou řadou faktorů politického, technologického, 

ekonomického a sociálního charakteru. Vypracovat celkový náhled na podnikové makrookolí 

nám umoţní vlivy, jako např. tempo růstu HDP, státní fiskální politika, vývoj úrokových 

sazeb, devizových kurzů a inflace, míra nezaměstnanosti nebo politické a ekonomické šoky. 

Uvedené faktory jsou povaţovány za jedny z hlavních prvků makroprostředí a právě vývojem 

makroprostředí, ve kterém daný podnik funguje, je výrazně ovlivňována výkonnost podniku. 

Analýza mikroprostředí – mezi faktory mikrookolí, které se aktivně podílejí na vývoji 

podniku, patří odvětví, ve kterém se podnik nachází a konkurenční síly. [2] 

Potenciál vývoje podniku 

Vnější potenciál 

Národní 
hospodářství 

Odvětví a trh 

Vnitřní potenciál 

Konkurence 
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2.4.3 Finanční analýza 

Jedním z nejdůleţitějších nástrojů, který slouţí k interpretaci dat účetních výkazů a tím 

v podstatě umoţňuje vyhodnotit finanční situaci podniku je právě finanční analýza. 

Výkonnost podniku je rozhodující faktor finanční situace a měříme jej nejčastěji pomocí 

ukazatelů rentability. Dalším důleţitým faktorem je finanční pozice podniku, která odráţí 

finanční rizika vyvolaná způsobem financování. [4] 

 Finanční analýza hodnotí současné a minulé hospodaření podniku a cílem je odvodit 

z této analýzy doporučené návrhy, které by mohly podniku přispět k zlepšení hospodaření 

v budoucnu. Smyslem finanční analýzy není pouze vyhodnotit uplynulá období, ale jde také o 

zformování predikcí finančních perspektiv a schopností podniku. Cílem analýzy je rozeznat 

silné a slabé stránky podniku a jeho finanční zdraví. Finanční zdraví podniku se odráţí v jeho 

způsobu vypořádávat se s interními a externími provozními riziky. K rozvíjení podniku je 

důleţité, aby měl pevné finanční zdraví a předešel finančním problémům. [5] 

 Vlastní postup finanční analýzy lze shrnout v rámci ocenění do následujících kroků: 

1) prověříme úplnost a správnost vstupních údajů, 

2) sestavíme analýzu základních účetních výkazů, 

3) spočítáme a vyhodnotíme poměrové ukazatele, 

4) zpracujeme souhrnné zhodnocení dosaţených poznatků. 

Zdrojem informací pro finanční analýzu jsou základní účetní výkazy, mezi které můţeme 

zahrnout například:  

 Výkazy finančního účetnictví, které lze jinak označit i jako výkazy externí, protoţe 

poskytují informace zejména externím uţivatelům (rozvaha, výkaz zisků a ztrát). 

 Výkazy vnitropodnikového účetnictví (druhové a kalkulační podnikové náklady, 

výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo v jednotlivých střediscích. 

 K základním metodám, které je moţné při provádění finanční analýzy vyuţít, patří 

analýza absolutních ukazatelů (horizontální analýza – analýza trendů a vertikální analýza – 

procentní analýza) a analýza poměrových ukazatelů (ukazatel aktivity, likvidity, rentability, 

zadluţenosti a finanční struktury) i různé další poměrové či souhrnné ukazatele. [6]  



14 

 

2.4.4 Sestavení finančního plánu 

Pokud se oceňovatel rozhodne pouţít pro ocenění podniku některou z výnosových 

metod, měl by pro oceňovaný podnik sestavit kompletní finanční plán. Tento plán se skládá 

z následujících hlavních finančních výkazů: 

1) výkaz zisku a ztráty, 

2) rozvaha, 

3) výkaz peněţních toků. 

 V rámci běţného řízení podniku je finanční plán součástí podnikového plánu, jeho 

vyústěním a syntézou. Podnikový plán by měl vycházet z dlouhodobé koncepce podniku, tedy 

z jeho vize a jasné strategie. [3] 

2.4.5 Metody používané pro ocenění podniku 

 Správný výběr oceňovací metody slouţí k dosaţení stanoveného cíle a rozhodující vliv 

na něj má samotný účel ocenění. V současnosti existuje široká škála metod, které lze vyuţít 

při oceňování podniku, ale zpravidla se nejčastěji vyuţívají tři základní metody ocenění, které 

jsou mezinárodně uznávány. Patří zde metody zaloţené na analýze výnosů, metody zaloţené 

na analýze trhu a metody zaloţené na analýze majetku. Při ocenění podniku můţe být pouţita 

jedna metoda nebo i kombinace všech tří metod. 

2.4.5.1 Metody založené na analýze výnosů 

 Metody zaloţené na analýze výnosů vychází z předpokladu, ţe hodnota určitého 

podniku, je pro současného či potenciálního majitele, dána očekávanými budoucími výnosy. 

Nejvhodnější je tedy pouţívat skutečné příjmy, které z oceňovaného podniku plynou 

vlastníkovi. Za základ ocenění můţeme samozřejmě chápat i jiné výnosy. Jde o to, jakou 

veličinu si zvolíme ve všeobecném vyjádření. Od toho lze rozlišovat jednotlivé výnosové 

metody pro ocenění podniku. Výnosové metody si berou za svůj princip diskontování 

očekávaných výnosů. Budoucí výnosy můţeme kalkulovat v cenách k datu ocenění (ve 

stálých cenách), a to diskontní mírou očištěnou o inflaci (reálnou mírou). Výnosy také 

vyjadřujeme v jejich budoucí nominální výši (v běţných cenách). V tomto případě musí být 

diskontní míra nominální (včetně inflace). V rámci kalkulace daní je kalkulováno s daněmi na 

úrovni zdanění příjmů oceňovaného společnosti. Tento přístup je typický, kdyţ je vyuţíváno 

výnosové ocenění pro trţní ocenění. [3] 
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a) Metoda diskontovaného Cash Flow 

K té nejpouţívanější a tedy i nejzákladnější metodě zaloţené na analýze výnosů patří 

metoda diskontovaných peněţních toků. Peněţní toky jsou reálným příjmem a přesně odráţejí 

teoretickou definici hodnoty. Lze rozlišit tři základní metody pro výpočet výnosové hodnoty: 

 Metoda ,,entity“ – v prvé řadě je vycházeno z cash flow jak pro věřitele, tak 

pro vlastníky a jejich diskontováním dostaneme hodnotu podniku jako celku, 

přičemţ diskontní míra je na bázi WACC, která ukazuje kapitálovou strukturu. 

V dalším kroku odečteme hodnotu cizího kapitálu, a tím získáme hodnotu 

vlastního kapitálu.  

 Metoda ,,equity“ – pouţíváme cash flow, které je k dispozici jen pro vlastníky 

podniku. Jejich diskontováním přímo dostaneme hodnotu vlastního kapitálu. 

 Metoda ,,APV“ – stanovíme celkovou hodnotu podniku a to jako součet 

hodnoty podniku za podmínek nulového zadluţení a hodnoty daňových úspor 

z úroků. V praxi se tato metoda pouţívá zřídka. [3] 

Metoda diskontovaného CF můţe být rozčleněna do několika kroků. Nejprve musíme 

určit investovaný kapitál, následně peněţní toky na úrovni entity popř. equity, zvolit časový 

horizont a techniku propočtu prognózy peněţního toku a nakonec kvantifikovat diskontní 

sazbu. [3,8] 

Investovaný kapitál 

 Důleţitou otázkou při pouţití metody diskontovaného cash flow je vymezení 

peněţních toků pro ocenění a stanovení prognózy těchto peněţních toků. K propočtu 

peněţních toků vyuţíváme investovaný kapitál. Je zapotřebí brát v úvahu pouze kapitál, který 

nese náklady, tedy vlastní kapitál a úročený cizí kapitál. Druhá úprava se opírá v rozčlenění 

aktiv na provozně nutná a nepotřebná. Provozně nutný investovaný kapitál obsahuj provozně 

nutný dlouhodobý majetek a provozně nutný pracovní kapitál. [3] 

Free cash flow 

 Základem je produkce peněz v podniku neboli provozní peněţní tok. Od něj se 

odečtou investice, které jsou podmínkou dosaţení určité výše peněţních toků v budoucnosti. 

Výsledkem je tzv. volné cash flow (free cash flow – FCF), které je podkladem u metody DCF. 

Následující tabulka 2.1 zobrazuje výpočet volného cash flow. [7] 
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Tab. 2.1 Výpočet volného cash flow 

1. 

2. 

+ Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi (KPVHD) 

– Upravená daň z příjmů (= KPVHD · daňová sazba)  zjednodušený výpočet 

3. 

4. 

5. 

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření p daních (KPVH) 

+ Odpisy 

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

6. 

7. 

8. 

= Předběţný peněţní tok z provozu 

– Investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) 

– Investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného) 

9. = Volný peněžní tok (FCF) 

Zdroj: MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2007, str. 170 

Peněţní toky pro metodu DCF-Equity 

Při vyuţití metody DCF-Equity, je oceňován pouze vlastní kapitál. Metoda pouţívá 

přímo peněţní toky pro vlastníky. Proto se někdy můţeme setkat s označením FCFE (free 

cash flow equity). Hodnota podniku za pomoci této metody je důleţitým faktorem pro další 

rozhodování o budoucích cílech a finančním řízení podniku. [3] 

Peněţní toky pro metodu DCF-Entity 

 Touto metodou se rozumí produkce peněţních prostředků, které jsou k dispozici jak 

vlastníkům, tak věřitelům. Proto se někdy setkáváme s označením FCFF (free cash flow to 

firm) neboli peněţní toky do firmy. Výslednou hodnotou této metody je hodnota brutto. 

V této metodě dále pouţíváme diskontní míru na úrovni WACC (průměrných nákladů na 

kapitál). Metoda DCF-Entity patří k nejvíce pouţívaným metodám a její výhodou je moţnost, 

pouţít ji i v případě, kdy chceme ocenit samostatné divize a tím zjistit hodnotu podniku jako 

celku. [2,3] 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření pro výpočet FCFF 

 FCFF počítáme nepřímou metodou a východiskem je výsledek hospodaření. 

V některých pramenech se můţeme setkat i s tím, ţe jako východisko je vybrán tzv. EBIT, 

tedy výsledek hospodaření před odpočtem placených úroků a daní z příjmů. EBIT lze 

vypočítat tak, ţe pouţijeme výsledek hospodaření za účetní období a zpět k němu připočteme 

placenou daň a nákladové úroky.[2,3,8]  
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Volba časového horizontu a technika propočtu prognózy peněţního toku 

 Propočet metodou DCF entity probíhá ve dvou krocích. Nejprve určíme výnosovou 

hodnotu podniku neboli hodnotu brutto. Poté vypočítáme výnosovou hodnotu vlastního 

kapitálu. Ta vznikne jednoduchou úpravou hodnoty brutto. Nejprve od hodnoty brutto 

odečteme hodnotu úročeného cizího kapitálu a přičteme hodnotu neoperativních aktiv. 

Výsledná hodnota bude hodnota netto neboli hodnota vlastního kapitálu. [2]  

1. Hodnota brutto (výnosová hodnota podniku jako celku) 

 Hodnotu brutto lze vypočítat na základě dvoufázové, nebo třífázové metody. Způsob 

výpočtu se odráţí od stanoveného budoucího vývoje společnosti, kdy při třífázové metodě se 

budoucnost dělí na fázi rychlého růstu, fázi přechodnou, při které se rychlý růst zpomaluje, a 

fázi stability. Dvoufázová metoda se člení na období první fáze, která by měla trvat tolik let, 

neţ podnik nabude určité rovnováhy a období pokračující hodnoty. K výpočtu pokračující 

hodnoty se jsou doporučeny dvě metody, kde první z těchto metod je tzv. Gordonův vzorec, 

který předpokládá ustálený a trvalý růst FCF a parametrický vzorec, který je zaloţen na 

faktorech tvorby hodnoty. [2] 

Vzorec pro dvoufázovou metodu:         (2.1) 

   ∑
     

         

   

   

 
       

        
            

kde,  

Hb = hodnota brutto podniku, 

FCFFt = free cash flow entity (volný peněţní tok pro vlastníky a věřitele) v čase t, 

WACC = váţené kapitálové náklady, 

g = tempo růstu FCFF ve druhé fázi horizontu budoucích let, 

n = počet období. [3] 

 Gordonův vzorec:      
        

      
     (2.2) 

 

 Parametrický vzorec:     
            

 

  
 

      
    (2.3) 
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kde, 

KPVHT+1 = korigovaný provozní VH po upravených daních v prvním roce druhé fáze, 

g = očekáváné tempo růstu, 

ri = rentabilita čistých investic, 

WACC = váţené kapitálové náklady. [3]  

Diskontované FCFF:           (2.4) 

∑
     

         

   

   

 

kde, 

FCFFt = free cash flow entity (volný peněţní tok pro vlastníky a věřitele) v čase t, 

WACC = váţené kapitálové náklady, 

n = počet období. [3] 

2. Hodnota netto (výnosová hodnota vlastního kapitálu) 

Tab. 2.2 Výpočet výsledné hodnoty vlastního kapitálu 

Hodnota brutto (provozní) 

   - Hodnota úročeného CK (kde dni ocenění) 

= Hodnota VK (provozní) 

   + Hodnota aktiv, která nejsou provozně nutná (ke dni ocenění) 

= Výsledná hodnota VK podniku 

Zdroj: MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2007, str. 201 

Diskontní sazba 

 Při pouţití oceňovací metody DCF-Entity je zapotřebí zjistit diskontní míru na úrovni 

průměrných váţených nákladů kapitálu (WACC). Náklady kapitálu v tomto případě 

odpovídají příjmům, které investoři očekávají ze svých investic do podniku a tomu 

odpovídajícímu riziku. Obecný vzorec pro průměrné váţené náklady kapitálu je: 

              
 

 
    

 

 
               (2.5) 
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kde, 

WACC = průměrné váţené náklady na kapitál, 

rd = náklady CK, 

t = daň z příjmů právnických osob, 

re = náklady VK, 

D = úročené cizí zdroje, C = celkový zpoplatněný kapitál, E = vlastní kapitál. 

 Do cizího kapitálu je moţno zahrnovat sloţky typu bankovních úvěrů, obligací všeho 

druhu, leasingové financování nebo jiné druhy úvěrů. Neúročená pasiva, jako jsou například 

závazky k dodavatelům, se však v tomto případě do cizího kapitálu nezahrnují. Předpokládá 

se, ţe platby za tyto závazky jsou zahrnuty v provozních peněţních tocích. [3] 

b) Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Tato metoda patří k základním modelům pro oceňování podniku. Podstatou metody 

kapitalizovaných čistých výnosů je to, ţe vychází z údajů minulé výkonnosti podniku a 

hodnotu podniku lze odvodit od hodnoty tzv. trvale udrţitelné úrovně zisku podniku. Hodnota 

podniku se pak vypočte jako podíl trvale dosaţitelného zisku odvozeného od minulého 

respektive budoucího vývoje a míry kapitalizace (ve jmenovateli). K moţnosti vyuţít tento 

model bereme v úvahu základní teoretické předpoklady. Prvním předpokladem je nekonečně 

dlouhá doba trvání podniku, důsledná informovanost minulých výsledků podniku, kdy by se 

měl oceňovatel velmi podrobně seznámit s výkazy zisku a ztráty minimálně 3 roky starými a 

předpokládají se také investice pouze do výše odpisů. V případě, ţe podnik uvaţuje o vyšších 

investicích, počítá se s navýšením vlastního jmění podniku. [3,7] 

 Vlastní postup při metodě kapitalizovaných čistých výnosů je podobný jako u všech 

výnosových metod, který vypadá následovně: 

1) Analýza a úprava dosavadních výnosů podniku. 

2) Prognóza budoucích čistých výnosů a propočet finanční potřeby a korekce čistých 

výnosů. 

3) Odhad kalkulované úrokové míry. 

4) Vlastní propočet výnosové hodnoty, a to analytickou nebo paušální metodou. [3] 
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Analytická metoda 

 Tato metoda je obdobou metody diskontovaného cash flow s tím rozdílem, ţe ocenění 

podniku není zaloţeno na prognóze budoucích finančních toků, ale na prognóze upravených 

budoucích VH. Vycházíme z řady odnímatelných čistých výnosů, tzn. skutečné, co nejméně 

ovlivnitelné budoucí výsledky hospodaření, které mohou být roztříděny, aniţ by došlo 

k ohroţení výnosového potenciálu společnosti. [3] 

Paušální metoda 

 Základem jsou upravené minulé výsledky hospodaření, ze kterých se stanoví trvale 

odnímatelný čistý výnos. Pokud je budoucí prognóza podniku obtíţná, pouţívá se právě 

paušální metoda a budoucí růstové moţnosti podniku zpravidla nejsou brány v úvahu, avšak 

musí platit, ţe budoucí existence podniku není ohroţena. Další podstatnou odlišností této 

metody je, ţe trvale odnímatelný čistý výnos musí být uváděn ve stálých cenách k datu 

ocenění a kalkulovaná úroková míra je očištěna o inflaci. Počítáme tedy s reálnou úrokovou 

mírou. Platí zde zásada, ţe z časové řady je zapotřebí vyloučit všechny extrémní odchylky. [3] 

Analytická metoda - Vzorec pro výpočet hodnoty podniku je obdobný jako u metody DCF: 

             (2.6) 

   ∑
   

      
 

   

  
 

 

       

 

   

   

kde, 

ČVt = čistý odnímatelný výnos v roce t první fáze, 

ČVT = trvalý čistý odnímatelný výnos ve druhé fázi, 

ik = kalkulovaná úroková míra, 

T = délka období, ve kterém je moţno stanovit čistý výnos v letech. [2] 

Paušální metoda – Hodnota podniku se vypočítá dle vzorců:  

   
                              

  
   (2.7) 

Trvale odnímatelný čistý výnos:                       (2.8) 
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kde, 

qt = váhy významnosti čistého výnosu v určitém roce v minulosti pro odhad trvale 

odnímatelného ČV, 

ČVt = upravený minulý výnos, 

K = počet let minulosti, 

Hn = hodnota podniku. [2] 

c) Metoda ekonomické přidané hodnoty EVA 

Stejně jako metoda DCF umoţňuje stanovit hodnotu podniku na úrovni vlastního nebo 

celkového kapitálu. Vychází ze vzorce: 

EVA = NOPAT – NOA · WACC      (2.9) 

Jednotlivé proměnné rovnice se stanovují na základě podobného principu jako u 

metod předchozích. Východiskem pro stanovení NOA je rozvaha, jejíţ úpravy se týkají: 

 vyčlenění provozně nenutných aktiv, 

 sníţení aktiv o neúročený cizí kapitál, 

 vyloučení mimořádných poloţek a zahrnutí aktiv, které podnik vyuţívá, ale 

která nejsou zachycena v účetnictví. 

Určení NOPAT pak vychází z výsledku hospodaření za běţnou činnost, který je nutno 

upravit o: 

 promítnutí změn souvisejících s úpravou rozvahy do výsledovky, 

 přičtení placených úroků zpět k výsledku hospodaření, 

 vyloučení mimořádných poloţek nákladů a výnosů z výsledovky. 

Výsledná hodnota se pak stanoví dle vzorce:                                                          (2.10) 

        ∑(
    

         
)

 

   

 
      

                
       

kde, 

Hn = hodnota VK podniku (hodnota netto), 

EVAt = NOPATt – WACC · NOAt-1 

NOA0 = čistá operativní aktiva (k datu ocenění), 



22 

 

NOAt-1  = čistá operativní aktiva (ke konci předchozího roku), 

NOPATt = operativní VH po dani v roce t, 

T = počet let explicitně plánovaných, 

WACC = průměrné náklady kapitálu, 

D0 = hodnota úročených dluhů, 

A0 = ostatní aktiva k datu ocenění (neoperativní). [2] 

Při stejných úpravách účetních výkazů a stejné pouţité diskontní sazbě by výsledek 

dosaţený metodou EVA měl odpovídat výsledku dosaţenému metodou DCF. 

2.4.5.2 Metody založené na analýze trhu 

Tato metoda je běţnému člověku nejbliţší, chce-li totiţ něco prodat a potřebuje zjistit, 

kolik můţe v daném období za statek poţadovat. Měli bychom tedy za daný statek zaplatit 

právě tolik, kolik se za něj běţně platí na trhu. Je vyuţívána v případě stejných nebo velice 

podobných statků. Problémy však nastávají, kdyţ se jednotlivé statky výrazně odlišují. 

Otázkou zůstává, jak přesně dokáţeme zjištěné odlišnosti promítnout do cen. [3,9] 

Metody zaloţené na analýze trhu můţeme rozdělit: 

 ocenění na základě dat z kapitálového trhu, 

 ocenění metodou trţního porovnání. [10] 

a) Metoda tržní kapitalizace 

Akciové společnosti, jejichţ akcie jsou přímo obchodovatelné na kapitálovém trhu, 

vyuţívají právě tuto metodu. K dispozici máme trţní cenu akcií, nekalkulujeme však 

s poslední trţní cenou, ale s průměrnou cenou za poslední období. Tu vynásobíme počtem 

akcií, a tím získáme trţní kapitalizaci. Trţní kapitalizace je pokládána za trţní hodnotu 

podniku. Stanovení délky období pak záleţí na oceňovateli. [3] 

b) Metoda tržního porovnání 

Tato metoda bývá vyuţívána u akciových společností, jejichţ akcie nejsou přímo 

obchodovatelné na kapitálovém trhu, ale i pro všechny ostatní společnosti. Zjednodušeně tedy 

můţeme říci, ţe trţní hodnotu aktiv můţeme vyvodit z informací o konkrétních cenách, anebo 

trţních hodnotách obdobných aktiv. Metodu trţního porovnání můţeme uplatnit pouze tehdy, 

kdyţ jsou rozdíly mezi aktivy nízké. Je tedy velmi obtíţné nalézt srovnatelný podnik, jehoţ 
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cena by byla plně k dispozici. Přijatelné podmínky pro tuto metodu se nachází ve Spojených 

státech, kde je největší trh s podniky a nejlepší datová základna. [3] 

 Základní postupy, které uvádí literatura, jsou 

 metoda srovnatelných podniků – srovnání s podobnými podniky, u kterých je 

známá cena akcií, 

 metoda srovnatelných transakcí – srovnání s podniky, jeţ byly předmětem 

transakcí, známe jejich realizační cenu a jsou si podobné, 

 srovnání s obdobnými podniky – oceňovány za účelem vstupu na burzu. [3] 

2.4.5.3 Metody založené na analýze majetku 

Majetková hodnota je definována jako souhrn individuálně oceněných poloţek 

majetku, od kterého je odečten souhrn individuálně oceněných závazků. Měla by zahrnovat 

veškeré poloţky majetku, na které byly vynaloţeny výdaje a od kterých lze předpokládat 

přidanou hodnotu k výsledkům hospodaření podniku. Majetkové metody ocenění lze rozdělit 

dle předpokladu, zda očekáváme další pokračování podniku: 

 ocenění likvidační hodnotou (nepředpokládá dlouhodobou existenci podniku), 

 ocenění na principu reprodukčních cen (předpokládá going concern princip). 

[3,7] 

a) Metoda likvidační hodnoty 

Při metodách oceňování se předpokládá, ţe podnik bude dále pokračovat ve své 

činnosti. Existují však podniky, které mají potíţe a nedokáţou tedy zabezpečit své budoucí 

postavení. U takovýchto podniků se zvaţuje, zda v činnosti pokračovat nebo raději své 

podnikání ukončit. Právě v takovýchto případech se zjišťuje likvidační hodnota. 

 Základem metody likvidační hodnoty je zjištění hodnoty majetku podniku k určitému 

datu za předpokladu, ţe tento podnik ukončí svou činnost, rozprodá jednotlivá aktiva a splatí 

všechny své závazky včetně odměny likvidátora. Likvidační hodnota tedy představuje 

mnoţství peněz, které získáme tím, ţe prodáme jednotlivé části majetku podniku. Ačkoliv 

podstata této metody je poměrně jednoduchá, nebývá snadné ji určit, protoţe konkrétní výnos 

z prodeje závisí na mnoha obtíţně odhadnutelných podmínkách. Výsledná likvidační hodnota 

tvoří dolní hranici hodnoty podniku. 
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 Pokud je likvidační hodnota větší neţ hodnota podniku stanovená některou 

z výnosových metod, můţe být právě likvidace pro vlastníka zajímavým řešením, díky které 

získá více, neţ kdyby podnik dále pokračoval ve své činnosti. [2] 

b) Metoda účetní hodnoty 

U této metody je vycházeno z rozvahy a celková hodnota je odvozena z historických 

cen. Má pro nás informativní charakter, při kterém zjistíme, za kolik byl majetek skutečně 

pořízen. Oceňujeme dlouhodobý a oběţný majetek, závazky a dluhy v nominálních 

hodnotách. Za hodnotu netto se povaţuje vlastní kapitál chápaný jako účetní vlastní kapitál. 

Jednotlivé poloţky aktiv se oceňují zvlášť, poté se sečtou a tím dostaneme souhrnné ocenění 

aktiv, od kterého pak odečteme hodnotu závazků a dluhů. Výsledná hodnota pak odráţí 

hodnotu vlastního kapitálu. 

 Problémem u této metody je, ţe její jednoduchost se následně promítá do nepřesnosti. 

K hlavním nevýhodám této metody patří, ţe se oceňuje v nominálních hodnotách, které se 

mohou odlišovat od trţních hodnot. Další výhradou je, ţe účetní rozvaha obvykle nezahrnuje 

všechna aktiva, kterými podnik disponuje, především nehmotná aktiva jako know-how 

podniku, kvalifikace personálu, dobré jméno, atd., která v současnosti tvoří stále větší část 

podnikových aktiv. Metoda účetní hodnoty je vyuţívána více jako doplňkové ocenění a slouţí 

jako výchozí porovnávací metoda. [11] 

c) Metoda substanční hodnoty 

Metoda substanční hodnoty se pouţívala jako jedna z prvních metod pro zjištění 

hodnoty podniku. Substanční hodnota poskytuje investorovi informace o finanční situaci a 

rizicích spojených s provozováním podniku. Provádí se přecenění jednotlivých sloţek 

majetku podniku a záleţí, jakou majetkovou část oceňovatel právě přeceňuje. Důleţitým 

předpokladem je, ţe aktiva se oceňují jako součást fungujícího podniku.  Výhodou ocenění je 

zohlednění trţních podmínek při oceňování jednotlivých poloţek majetku, na druhé straně 

nevýhodou můţe být skutečnost, ţe při výpočtu není brána v potaz současná a budoucí 

výnosnost podniku a také nebere v úvahu hodnotu goodwill či nehmotná aktiva[2] 

 Při stanovování hodnoty podniku se vychází z reprodukčních pořizovacích cen. 

Shrnutím těchto aktiv dostaneme substanční hodnotu brutto, od které pak odečteme reálné 

ocenění všech závazků a dluhů a dostaneme substanční hodnotu netto. Substanční hodnota 

tedy představuje souhrn samostatných ocenění jednotlivých majetkových sloţek podniku 

k datu ocenění za předpokladu, ţe podnik bude pokračovat ve své činnosti. 
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Souhrn majetkových hodnot v reprodukčních cenách 

+ Výnos z prodeje nepotřebného majetku 

= Substanční hodnota brutto Sb 

- Hodnota závazků a dluhů v reálných cenách 

= Substanční hodnota netto Sn [11] 

 Tato hodnota většinou představuje horní cenovou hranici, jelikoţ podnikatel nebude 

chtít za podnik zaplatit více, neţ kolik by ho stálo jeho znovupořízení. [12] 

2.4.5.4 Kombinované metody 

Z názvu těchto metod je patrné, ţe kombinují výsledky získané z dříve uvedených 

metod, zejména substanční a výnosové metody, které jsou zpravidla vyuţívány k syntéze 

výsledků ocenění.  

a) Schmalenbachova metoda střední hodnoty 

Dle Kislingerové 2001 je hlavní podstatou této metody tvrzení, ţe ,,hodnota podniku 

je vytvářena jak vloženými statky a výkony do podniku, tak i budoucím výnosem.“ Obě tyto 

sloţky povaţuje autorka za stejně důleţité. Neslučitelnost výnosu a substance je povaţována 

za velký nedostatek této metody. Tato metoda se většinou vyuţívá ve strojírenském nebo 

zpracovatelském průmyslu, avšak nikoli u poradenských nebo leasingových společností, z 

hlediska vzájemné podmíněnosti majetkové a výnosové hodnoty. Výpočet je zaloţen na 

aritmetickém průměru hodnoty výnosu a substanční hodnoty, přičemţ se jedná o hodnotu 

substance netto a hodnota výnosu je stanovená metodou kapitalizace zisku. [2] 

   
                                

 
              (2.11) 

b) Metoda nadzisku 

Metoda nadzisku se opírá o fakt, ţe podnik vytvoří vyšší zisk, neţ zisk alternativního 

bezrizikového výnosu. Rozdíl mezi vytvořeným ziskem z investovaného kapitálu do 

bezrizikové investice a ziskem, který vytvořil podnik, představuje tzv. kapitalizovaný nadzisk. 

[2] 
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Kapitalizovaný nadzisk = Z – ik · S              (2.12) 

kde,  

Z = zisk skutečně dosaţený podnikem, 

ik = kalkulovaný bezrizikový výnos, 

S =  hodnota substance. [2] 

Při trvale dosahovaném nadzisku se potom hodnota podniku H vypočítá jako poměr 

kapitalizovaného nadzisku a výnosové míry. 

  
         

   

                (2.13) 

kde, 

H = hodnota podniku, 

Z = trvale udrţitelný zisk, 

ik = kalkulovaný bezrizikový výnos, 

ik2 = výnosová míra 

S = hodnota substance. [2] 
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3 Aplikace zvolených metod oceňování na 

konkrétní podnik 

Praktická část této diplomové práce je orientována na ocenění vybrané společnosti 

z odvětví stavebnictví. Následující kapitola nejprve uvádí obecné informace o 

společnosti, dále je provedena strategická a finanční analýza s vyuţitím poměrových 

ukazatelů a následné ocenění společnosti BROMASTAV s.r.o. 

3.1 Charakteristika společnosti BROMASTAV s.r.o. 

3.1.1 Základní údaje o společnosti 

Název subjektu   : BROMASTAV s.r.o. 

IČ     : 277 96 434 

Sídlo     : Rychvald, Lípová 1700, PSČ 735 32 

Vznik společnosti   : 04. 04. 2007 

Právní forma    : společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Statutární orgán   : jednatel 

     Rostislav Broţek – Vklad: 120 000,- Kč 

   Martin Broţek – Vklad: 80 000,- Kč 

 Základní kapitál   : 200 000,- Kč 

 Předmět podnikání   : inţenýrská činnost v investiční výstavbě, 

        přípravné práce pro stavby, 

        tesařství, klempířství, pokrývačství 

3.1.2 Historie a zaměření podniku 

Společnost byla zaloţena Rostislavem Broţkem v roce 1999 jako fyzická osoba pod 

názvem Firma VÝR – Výroba a rekonstrukce střech, která se v roce 2007 transformovala na 

právnickou osobu BROMASTAV s.r.o. Společnost se zaměřuje nejen na tesařské, stolařské, 

pokryvačské-klempířské práce, výškové práce z lana, kácení stromů, atd. Hlavní doménou 

společnosti jsou doškové a šindelové střechy, které se provádí většinou ve skanzenech.   
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Další moţné vyuţití jsou chalupy, altány, slunečníky, přístřešky a další drobné stavby 

v zahradní architektuře či například dekorace interiéru. Během let společnost prošla mnoha 

školeními a rozšiřováním nejen teoretických, ale především praktických znalostí. V současné 

době má pět stálých zaměstnanců, včetně dvou výše uvedených jednatelů, kteří zastávají 

manaţerské pozice. Při vysoké poptávce jsou kaţdoročně přijímáni pracovníci na Dohodu o 

provedení práce.  

3.1.2.1 Nabízené služby 

a) Slaměné a rákosové došky 

Slaměné a rákosové střechy mají v Čechách velmi dlouhou tradici. Došková střecha má 

výborné izolační vlastnosti, brání rychlému střídání teplot v interiéru. Dobře provedená 

došková střecha z rákosu vydrţí aţ 40 let. Pokládka probíhá na laťování. Tloušťka takto 

poskládané krytiny se pohybuje okolo 30 cm. Většinou se došková krytina prováděla z došků 

svázaných povřísly, později drátem. Způsoby krytí i vázání nebyly stejné, proto by se měli 

respektovat při opravách střech krajové zvyklosti. Díky zvýšenému zájmu o pouţívání 

přírodních materiálů ve stavebnictví se došky začínají navracet a své místo nacházejí i na 

novostavbách. Z hlediska lepší trvanlivosti i dostupnosti jsou aktuální především došky 

rákosové. U rekonstrukcí objektů lidové architektury lze uvaţovat o obou alternativách, tj. 

střechách rákosových i slaměných. [16] 

Obr. 3.1 Došková střecha na Kotulové dřevěnce v Havířově 

 

Zdroj: internetové stránky BROMASTAV s.r.o. Dostupné z: 

 http://www.strechy-brozek.kvalitne.cz/ 
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b) Dřevěné šindele 

Předností šindelů je nejen vysoká estetičnost, ale především výborné izolační a tepelné 

vlastnosti. Předností můţe být i nízká hmotnost, zvláště při realizaci pokrývky starých krovů. 

Šindel lze pouţít i k zakrytí stěn. Dřevěné šindele najdou uplatnění nejen na památkových 

objektech, ale jsou vhodné i pro moderní stavby, dřevostavby, roubence a sruby. Dřevo, ze 

kterého jsou šindele vyráběné, bývá smrkové nebo modřínové (obsahuje velké mnoţství silic) 

tím je odolnější povětrnostním vlivům. Šindele jsou vyráběny štípáním, povrch je pak dále 

upravován. Při takovémto postupu nedochází na rozdíl od řezaných šindelů k narušení 

dřevních vláken, a to zaručuje odolnost a vysokou ţivotnost střechy. [16] 

Obr. 3.2 Ukázka šindelové střechy 

 

Zdroj: internetové stránky BROMASTAV s.r.o. Dostupné z: 

 http://www.strechy-brozek.kvalitne.cz/ 

3.2 Strategická analýza 

Strategická analýza je zaměřena na zhodnocení podnikatelského prostředí, ve kterém 

společnost působí, stejně jako na vlastní potenciál firmy a klíčové faktory ovlivňující její 

činnost. Analýza je rozdělena na analýzu makroprostředí a mikroprostředí. 

3.2.1 Analýza makroprostředí 

Na výkonnost podnikatelských subjektů má podstatný vliv vývoj makroprostředí, ve 

kterém podniky fungují. Z tohoto důvodu je nezbytné neustále sledovat vývoj a předpověď, 

alespoň některých klíčových makroekonomických veličin, které mohou ve svých důsledcích 

významně působit na podnik samotný. 
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Tab. 3.1 Hlavní makroekonomické indikátory 

Ukazatel 2010 2011 2012 
Aktuální predikce 

2013 2014 

HDP růst v % s.c. 2,5 1,9 -1,1 0,1 1,4 

Spotřeba domácností růst v % s.c. 1,0 0,7 -3,0 -0,7 0,9 

Spotřeba vlády růst v % s.c. 0,5 -2,5 -0,9 -1,0 -0,9 

Tvorba hrubého fixního 

kapitálu 
růst v % s.c. 1,0 -0,7 -0,8 0,1 1,3 

Příspěvek ZO k růstu 

HDP 
p.b., s.c. 0,5 2,0 1,4 0,7 0,3 

Deflátor HDP růst v % -1,4 -0,8 1,1 0,5 0,6 

Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 2,1 1,8 

Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 0,0 0,0 

Míra nezaměstnanosti 

(VŠPS) 
průměr v % 7,3 6,7 6,9 7,3 7,4 

Objem mezd a platů 

(dom. koncept) 
růst v % b.c. 0,7 2,2 1,7 1,9 3,5 

Poměr BÚ k HDP % -3,9 -2,8 -1,6 -1,3 -1,2 

Předpoklady: 

Směnný kurz CZK/EUR  25,3 24,6 25,1 24,9 24,8 

Dlouhodobé úrokové 

sazby 
% p.a. 3,7 3,7 2,8 2,2 2,3 

Ropa Brent USD/barel 80 111 112 105 102 

HDP eurozóny (EA12) růst v % s.c. 2,0 1,4 -0,4 -0,2 0,5 

Zdroj: Parlamentní listy [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/MF-

Ceska-ekonomika-by-mela-v-roce-2013-stagnovat-inflace-poklesne-261515 

Hrubý domácí produkt (HDP) je měřítkem hospodářské aktivity, vypovídá o tom jaká 

je celková hodnota statků a sluţeb nově vytvořených v daném období na určitém území. Po 

mnoha letech ekonomického růstu, přišlo vystřízlivění, a Česká republika byla ve 4. čtvrtletí 

roku 2008 zasaţena světovou ekonomickou krizí a vstoupila do recese. V souvislosti 

s poklesem zahraniční a zpomalení domácí poptávky došlo během roku 2009 k poklesu HDP 

o cca 4 %. Při postupném odeznívání globální krize a jejich důsledků se očekával v roce 2010 

růst HDP na cca 1,3 %, přičemţ by toto navýšení měl táhnout převáţně zahraniční obchod. 

Predikce růstu HDP v roce 2010 byla správná, ba dokonce došlo k růstu aţ o 2,5 %. V roce 

2012 došlo k propadu o 1,1 % a velký dopad na ekonomiku měla špatná situace ve 

stavebnictví, které vlivem úsporných opatření státu, šetření firem a slábnoucí poptávky lidí po 

novém bydlení zaţívá jedno z nejhorších období. Na úroveň růstu v roce 2011 se nedostalo 
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zemědělství, pojišťovnictví, peněţnictví a právě zmiňované stavebnictví. Naopak zahraniční 

obchod si vedl dobře, kdy celkový vývoz zvýšený o 4,3 % předčil o 2 % dovoz. V dalších 

období se očekává nepatrný růst. Ke znatelnějšímu tempu růstu se dostaneme aţ v roce 2014, 

kdy by měly začít růst trţní úrokové sazby. 

 Inflace je faktor, který působí na kaţdý podnik bez ohledu na oblast jeho činnosti. 

Především výrazným způsobem ovlivňuje vstupy podniku, jeţ je třeba následně patřičně 

promítnout do výstupů v podobě cen produkce. Niţší míra inflace pozitivně působí na vývoj 

ekonomiky, zvyšuje růst reálných mezd a koupěschopnost obyvatelstva. Poměrně vyšší 

inflace v roce 2008 (6,3 %) byla v roce 2009 vystřídána výraznou dezinflací. Pro rok 2013 

počítáme s poklesem inflace z 3,3 % na 2,1 %, v roce 2014 by měla průměrná míra inflace 

dále klesnout na 1,8 %. V obou letech by se tedy měla pohybovat v blízkosti inflačního cíle 

ČNB, přičemţ rizika jak zrychlení inflace, tak i deflace jsou povaţována za nízká. 

Dalším důleţitým faktorem, který má vliv na činnost podniku je míra 

nezaměstnanosti. Zaměstnanost, která se v roce 2012 podle aktuálního odhadu zvýšila o 0,4 

%, by v tomto i příštím roce měla stagnovat. Tendenci k mírnému růstu by však měla 

vykazovat míra nezaměstnanosti, která by z loňských odhadovaných 6,9 % mohla letos vzrůst 

na 7,3 % (ukazatel dle ČSÚ, odlišný od míry registrované nezaměstnanosti) a v roce 2014 

dále na 7,4 %. Růst objemu mezd a platů by v tomto roce mohl dosáhnout 1,9 %. 

 Deficit státního rozpočtu se nadále prohlubuje. Predikce týkající se příštích let nejsou 

nijak příznivé a to zejména z důvodů pokračující krize v eurozóně a rovněţ kvůli nízké úrovni 

důvěry v českou ekonomiku. Česká republika má v současnosti v porovnání s okolními 

zeměmi relativně nízký, ale prudce se zvyšující státní dluh.  

Tab. 3.2 Aktuální ekonomické údaje Moravskoslezského kraje 

Ukazatel Hodnota ukazatele Růst/pokles v % 

Regionální HDP mil. Kč, b.c. 392 166 +3,6 

Průměrná mzda Kč 23 577 +2,7 

Míra nezaměstnanosti % 10 +0,9 

Počet ekonomických subjektů  244 750 -1,6 

Zdroj: Český statistický úřad [cit. 2013-04-11]. Dostupné z:http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xt 
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3.2.2 Analýza mikroprostředí 

Společnost BROMASTAV s.r.o., spadá dle OKEČ zejména do stavebnictví. 

Stavebnictví v České republice patří, stejně jako v ostatních zemích EU, mezi významná 

národohospodářská odvětví, neboť vytváří zhruba 7 % hrubé přidané hodnoty a na celkové 

zaměstnanosti se podílí asi 9 %. Stavebnictví je klasickým příkladem cyklického odvětví, 

které zcela kopíruje hospodářský cyklus. To znamená, ţe nejlepších výsledků podniky 

cyklických odvětví dosahují v období hospodářské expanze, problémy nastávají v období 

recese, kdy poptávka po jejich produktech klesá. 

Graf 3.1 Předpokládaná stavební produkce v Moravskoslezském kraji v roce 2013 

 

Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR [cit. 2013-04-15]. Dostupné z:http://www.sps.cz/index.asp 

Jak můţeme vidět v grafu 3.1, očekává v Moravskoslezském kraji 72 % firem pokles 

stavební produkce. Důvodem poklesu bude především utlumení státních zakázek a 

přetrvávající obavy obyvatel ČR z budoucího vývoje a případné ztráty zaměstnání. Postupná 

stabilizace odvětví by se mohla dostavit jiţ v roce 2014. 

3.2.3 Vyhodnocení vnějšího potenciálu podniku 

 Od roku 2008 dochází ke zpomalení České ekonomiky v důsledku finanční krize, 

která postupně odeznívá od roku 2010, kdy byl nárůst ekonomické aktivity 2,5 %. Nepříznivý 

vliv na vývoj ekonomiky má stále rostoucí státní dluh, zvyšující se počet zadluţených 

domácností a rostoucí nezaměstnanost, která je v některých krajích České republiky značně 

vysoká. 
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 Odvětví, ve kterém působí společnost BROMASTAV s.r.o., by v budoucnosti nemělo 

potkat významné ohroţení, jelikoţ stavět a rekonstruovat se bude jistě i nadále. Mírná 

stagnace ve stavebnictví by měla pokračovat do druhé poloviny 2014 a přelom roků 

2014/2015 přinese obrat směrem k růstu. 

3.3 Finanční analýza 

Finanční analýza je důleţitým nástrojem finančního řízení. V rámci oceňování je nutné 

posoudit finanční zdraví podniku a vytvořit tak základ pro sestavení finančního plánu. 

Z finanční analýzy je nutné vyvodit závěry, které se promítnou do ocenění podniku. Z 

finanční analýzy vychází stejně jako z předchozí strategické analýzy představa o 

perspektivnosti podniku a také o rizicích, se kterými je hospodaření podniku spojeno. 

 Finanční analýza je provedena na základě údajů a informací z účetních výkazů a 

výročních zpráv společnosti za období let 2010 – 2012. 

3.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Základem pro analýzu absolutních ukazatelů je přímé vyuţití údajů z účetních výkazů. 

Absolutní ukazatele jsou vyuţívány k analýze struktury poloţek jednotlivých účetních výkazů 

(vertikální analýza) a k analýze vývojových trendů (horizontální analýza). Tak jsou 

analyzovány jednotlivé účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). 

3.3.1.1 Vertikální analýza 

Spočívá v tom, ţe se na jednotlivé poloţky účetních výkazů pohlíţí v relaci k nějaké 

veličině, zjišťuje procentní podíl jednotlivých poloţek výkazů na zvoleném základu. Při 

analýze rozvahy bývají poloţky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, resp. z 

celkových pasiv, tedy z bilanční sumy. Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ pro procentní 

vyjádření určité poloţky bere obvykle velikost celkových výnosů nebo trţeb. 

Tato technika umoţní zkoumat relativní strukturu aktiv a pasiv a roli jednotlivých 

činitelů na tvorbě zisku. Pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů, nikoli 

napříč jednotlivými lety, proto označení vertikální analýza. Pokud máme k dispozici vedle 

sebe údaje za dva roky či za více let, můţeme identifikovat trendy nebo nejvýznamnější 

časové změny sloţek. Rozebrány v této analýze budou výkaz rozvahy a výkaz zisku a ztrát 

pro roky 2010-2012. [14] 
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Tab. 3.3 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv společnosti 

BROMASTAV s.r.o. 
 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 47,06% 42,28% 22,68% 

Dlouhodobý hmotný majetek 47,06% 42,28% 22,68% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 47,06% 42,28% 22,68% 

Oběžná aktiva 49,9% 56,6% 74,6% 

Zásoby 1,31% 2,24% - 

Materiál 13,07% 2,24% - 

Krátkodobé pohledávky 1,53% 25,28% 28,34% 

Pohledávky z obchodních vztahů - 15,44% 28,34% 

Ostatní daně a poplatky 1,53% 9,84% - 

Krátkodobý finanční majetek 47,06% 29,08% 46,26% 

Peníze 10,9% 4,25% 21,32% 

Účty v bankách 36,17% 24,83% 24,94% 

Ostatní aktiva - přechodné účty 3,04% 1,12% 2,72% 

Časové rozlišení 3,04% 1,12% 2,72% 

Náklady příštích období 3,04% 1,12% 2,72% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 3.4 Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv společnosti 

BROMASTAV s.r.o. 
 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 77,78% 83,89% 93,65% 

Základní kapitál 43,58% 44,74% 45,35% 

Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 
- - 2,5% 

Výsledek hospodaření z minulých let - 35,12% 37,18% 

Výsledek hospodaření běţného účetního období (+/-) 34,2% 4,03% 8,62% 

Cizí zdroje 22,22% 16,11% 5,44% 

Krátkodobé závazky 22,22% 16,11% 5,44% 

Závazky z obchodních vztahů 3,05% 6,26% 0,68% 

Závazky k zaměstnancům 8,06% 8,73% 1,81% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
0,65% 1,12% 0,91% 

Ostatní daně a poplatky 10,46% - 2,04% 

Ostatní pasiva - přechodné účty - - 0,91% 

Časové rozlišení - - 0,91% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Co se týče aktiv (viz tabulka 3.3), jiţ od roku 2010 můţeme pozorovat, ţe největší 

podíl na nich tvoří oběţná aktiva, zvláště pak krátkodobý finanční majetek. Největší podíl 

měla oběţná aktiva v roce 2012, kdy tvořila 74,6%. Nemalou část aktiv zastává i dlouhodobý 

hmotný majetek. 

Graf 3.2 Vývoj struktury aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podobně jako u aktiv bylo postupováno také při analýze pasiv. Z tabulky 3.4 vyplývá, 

ţe firma BROMASTAV s.r.o. vyuţívá k financování své činnosti převáţně vlastní kapitál, 

který během celého sledovaného období tvořil 77 – 94 % kapitálové struktury podniku. To je 

dáno značným podílem základního kapitálu a výsledku hospodaření z minulých let.  

 Podíl cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku v čase klesá a v roce 2012 dokonce 

tvoří pouhých 5,44 %, coţ ve srovnání s rokem 2010 (22,22 %) je výrazný posun, především 

díky sníţení závazků vůči zaměstnancům.  

Graf 3.3 Vývoj struktury pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 3.5 Vertikální analýza výnosů v % 

Vertikální analýza výnosů 

společnosti BROMASTAV s.r.o. 
 2010 2011 2012 

Výkony 100% 99,84% 100% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
100% 99,84% 100% 

Ostatní provozní výnosy - 0,16% - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z vertikální analýzy výnosů (tabulka 3.5) společnosti BROMASTAV s.r.o. vyplývá, 

ţe výkony se podílejí na celkových výnosech firmy plnými 100% a to v letech 2010 a 2012. 

V roce 2011 výkony činily 99,84% z celkových výnosů a ostatní provozní výnosy činily 

zbývajících 0,16%. Ostatní provozní výnosy v tomto roce obsahovaly zejména smluvní 

pokuty a úroky z prodlení. 

Tab. 3.6 Vertikální analýza nákladů 

Vertikální analýza nákladů 

společnosti BROMASTAV s.r.o. 
 2010 2011 2012 

Výkonová spotřeba 92,57% 77,59% 79,09% 

Spotřeba materiálu a energie 32,04% 75,18% 62,42% 

Sluţby 67,96% 24,82% 37,58% 

Osobní náklady 4,47% 11,49% 13,22% 

Mzdové náklady 74,49% 74,65% 80,95% 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
25,51% 25,35% 19,05% 

Daně a poplatky 0,04% 0,24% 0,26% 

Odpisy investičního majetku 1,23% 8,18% 5,54% 

Ostatní provozní náklady 0,5% 1,86% 1,07% 

Ostatní finanční náklady 0,09% 0,32% 0,26% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1,1% 0,32% 0,56% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hlavní podnikatelská činnost společnosti je zaměřena na provádění sluţeb, tudíţ je 

zřejmé, ţe na celkových nákladech má největší podíl výkonová spotřeba 77 – 93 %, ve které 

převaţuje spotřeba materiálu a energie. Hodnoty výkonové spotřeby v analyzovaném období 

velmi kolísají. Druhou největší poloţku nákladů představují osobní náklady, které tvoří 

především mzdové náklady. Růst mzdových nákladů je zapříčiněn zejména pravidelným 

navyšováním mezd zaměstnanců. V roce 2012 došlo k vyplacení mimořádných prémií. 
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Graf 3.4 Vývoj výnosů a nákladů v letech 2010 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu 3.4 můţeme vidět, ţe firma BROMASTAV s.r.o. dosahuje vyrovnaných 

hodnot jak u nákladů tak výnosů. Největší výnosy, ale také náklady dosáhla firma v roce 2010 

a to i díky velké zakázce v ZOO Lešná, kde probíhaly částečné rekonstrukce výběhů a voliér 

pro zvířata. V následujících letech pak firma dosahovala značně niţších výnosů i nákladů, kde 

v roce 2012 došlo k mírnému růstu oproti roku 2011. 

3.3.1.2 Horizontální analýza 

Zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase, vyjadřuje změnu v určité poloţce v 

procentech nebo indexem (řetězovým či bazickým). Porovnání jednotlivých poloţek výkazů v 

čase se provádí po řádcích, horizontálně, proto tedy hovoříme o horizontální analýze 

absolutních ukazatelů. Horizontální analýza si klade za cíl změřit pohyby jednotlivých veličin 

a to absolutně a relativně a změřit jejich intenzitu. 

Jiţ v tomto stádiu analýzy se dají postřehnout momenty, kdy vývoj dvou 

korespondujících poloţek se dostává do kolize se známými finančními pravidly – např. ţe 

index vývoje dluhů není v náleţitém souladu s indexem výsledku hospodaření. 

Finanční účetní výkazy obsahují jak údaje týkající se běţného roku, tak údaje z 

předcházejících let nebo alespoň z minulého roku. Je zapotřebí mít k dispozici údaje za 

minimálně dvě po sobě jdoucí období. [14] 

Nejprve bude provedena horizontální analýza aktiv následována horizontální analýzou 

pasiv. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát bude provedena ke konci, čímţ bude finanční 

analýza absolutních ukazatelů uzavřena. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2010 2011 2012

V
ý

n
o

sy
 a

 n
á

k
la

d
y
 (

ti
s.

K
č)

 

Výnosy

Náklady



38 

 

Tab. 3.7 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza 

aktiv společnosti 

Bromastav s.r.o. 

Absolutní změna v tis. Kč Relativní změna v % 

2011 - 2010 2012 - 2011 2011 - 2010 2012 - 2011 

AKTIVA CELKEM -12 -6 -2,61 1,34 

Dlouhodobý majetek -27 -89 -12,5 -47,09 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
-27 -89 -12,5 -47,09 

Oběžná aktiva 24 -76 10,48 -30,04 

Zásoby 4 -10 66,67 -1 

Krátkodobé pohledávky 106 12 1 514,29 10,62 

Krátkodobý finanční 

majetek 
-86 74 -39,81 -56,92 

Ostatní aktiva -9 7 -64,29 140 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky 3.7 je patrné, ţe celková aktiva firmy ve sledovaných letech klesla. Při 

porovnání v roku 2010, kdy celková aktiva firmy činila 459 tis. Kč, s posledním 

analyzovaným rokem, kdy celková aktiva byla ve výši 441 tis. Kč, je pokles o 18 tis. Kč, coţ 

je pokles o téměř 4 %. Tento pokles je charakteristický tím, ţe se sniţovala hodnota 

dlouhodobého hmotného majetku. 

Tab. 3.8 Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza 

pasiv společnosti 

Bromastav s.r.o. 

Absolutní změna (v tis. Kč) Relativní změna (v %) 

2011 - 2010 2012 - 2011 2011 - 2010 2012 - 2011 

PASIVA CELKEM -12 -6 -2,61 -1,34 

Vlastní kapitál 18 38 5,04 10,13 

Základní kapitál - - - - 

Výsledek hospodaření 

z min. let 
157 7 - 4,46 

Výsledek hospodaření 

běţného účetního období 
-139 20 -88,54 111,11 

Cizí zdroje -30 -48 -29,41 -66,67 

Ostatní pasiva - 4 - - 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Podobně jako u aktiv byl patrný pokles v následujících letech i u pasiv (viz tabulka 

3.8). Pokles byl způsoben převáţně sniţováním cizích zdrojů. Pro srovnání v roce 2010 byly 

cizí zdroje ve výši 102 tis. Kč a v roce 2012 činily cizí zdroje 24 tis. Kč, coţ je pokles o 88 %. 
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Tab. 3.9 Horizontální analýza VZZ 

Horizontální analýza 

VZZ společnosti 

Bromastav s.r.o. 

Absolutní změna (v tis Kč) Relativní změna (v %) 

2011 - 2010 2012 - 2011 2011 - 2010 2012 - 2011 

Výkony -3 291 374 -72,44 29,87 

Výkonová spotřeba -3 101 297 -76,38 30,97 

Spotřeba materiálu a 

energie 
-580 63 -44,58 8,74 

Sluţby -2 521 234 -91,37 98,32 

Osobní náklady -54 68 27,55 47,89 

Mzdové náklady -40 64 -27,4 60,38 

Náklady na soc. 

zabezpečení a zdrav. 

pojištění 

-14 4 -28 11,11 

Daně a poplatky 1 1 50 33,33 

Odpisy investičního 

majetku 
47 -13 87,04 -12,87 

Ostatní provozní 

výnosy 
2 -2 - -100 

Ostatní provozní 

náklady 
1 -6 4,55 -26,09 

Provozní VH -183 25 -87,56 96,15 

Ostatní provozní 

náklady 
- - - - 

Finanční VH - - - - 

Daň z příjmu za 

běžnou činnost 
-44 5 -91,67 125 

VH za běžnou činnost -139 20 -88,54 111,11 

VH za účetní 

jednotku 
-139 20 -88,54 111,11 

VH před zdaněním -183 25 -89,27 113,64 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V tabulce 3.9 můţeme pozorovat, ţe celkové trţby firmy BROMASTAV s.r.o. od 

roku 2010 výrazně klesly, zejména díky velké zakázce v roce 2010 v ZOO Lešná. Spolu 

s poklesem trţeb klesly také náklady v čele s výkonovou spotřebou a to zejména v oblasti 

sluţeb. Nicméně firma si stále drţí kladný hospodářský výsledek a to ve všech sledovaných 

letech, především díky stále vysoké poptávce a efektivnímu hospodaření firmy. 
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3.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

 Nejdůleţitějšími ukazateli pro posouzení finančního zdraví podniku a jeho perspektiv 

jsou ukazatele krátkodobé likvidity a ukazatele vypovídající o dlouhodobé finanční 

rovnováze. Následně bude analyzována výnosnost, která je měřena pomocí ukazatelů 

rentability a nutné je analyzovat i ukazatele aktivity. 

Tab. 3.10 Ukazatele finanční stability a zadluženosti  

Ukazatel Vzorec 
Měrná 

jednotka 
2010 2011 2012 

Podíl vlastního kapitálu 
vlastní kapitál/aktiva 

celkem 
% 77,78 83,89 93,65 

Majetkový koeficient 
celková aktiva/vlastní 

kapitál 
- 1,29 1,25 1,07 

Celková zadluţenost 
cizí kapitál/celková 

aktiva 
% 22,22 16,11 5,44 

Zadluţenost vlastního 

kapitálu 

cizí kapitál/vlastní 

kapitál 
% 28,57 19,2 5,81 

Úrokové krytí EBIT/úroky - 52,55 6,5 12,75 

Úrokové zatíţení úroky/EBIT % 1,91 15,38 7,84 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Jak je moţno vyčíst z tabulky 3.10, společnost vykazovala v průběhu analyzovaného 

období hodnotu celkové zadluţenosti, která se pohybovala mezi 5 – 23 %, coţ je velmi 

pozitivní. Podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech se pohybuje od 77 – 94 %, z čehoţ 

je patrné, ţe firma vyuţívá ke své činnosti převáţně vlastní zdroje.  

Graf 3.5 Vývoj ukazatelů zadluženosti společnosti BROMASTAV s.r.o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 3.11 Ukazatele rentability v % 

Ukazatel Vzorec 2010 2011 2012 

ROA EBIT/aktiva 45,53 5,82 11,56 

ROE EAT/vlastní kapitál 43,98 4,8 9,2 

ROS EAT/tržby 3,46 1,44 2,34 

Rentabilita 

nákladů 
EAT/celkové náklady 3,58 1,46 2,39 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Prostřednictvím ukazatelů rentability (tabulka 3.11) lze porovnat konečný efekt 

dosaţený podnikatelskou činností k určitému vstupu. Z tabulky je patrné, ţe společnost 

BROMASTAV s.r.o. je trvale zisková. 

 Ukazatel rentability aktiv (ROA) dosahuje nejvyšších hodnot v roce 2010 stejně tak i 

ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), který udává, jak efektivně podnik vyuţívá 

kapitál svých vlastníků. Tyto vysoké hodnoty jsou dány především početnými zakázkami 

v tomto roce. V následujících letech uţ ukazatele dosahují průměrných hodnot zdravého 

podniku pohybujících se mezi 5 – 12 %. 

 Ukazatel rentability trţeb (ROS) nás informuje o tom, kolik korun zisku připadá na 

jednu korunu trţeb. Nejvyšší hodnota byla zjištěna opět v roce 2010, kdy na jednu korunu 

trţeb připadalo 0,035 Kč zisku. 

 Rentabilita nákladů představuje doplňkový ukazatel k rentabilitě trţeb a informuje nás 

o tom, kolik nákladů musel podnik vynaloţit na dosaţení jedné koruny trţeb. 

Graf 3.6 Vývoj ukazatelů rentability společnosti BROMASTAV s.r.o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 3.12 Ukazatele likvidity 

Ukazatel Vzorec 2010 2011 2012 

Běţná likvidita oběžná aktiva/krátkodobé závazky 2,25 3,51 13,71 

Pohotová likvidita 
(oběžná aktiva – zásoby)/krátkodobé 

závazky 
2,19 3,38 13,71 

Okamţitá likvidita 
pohotové platební prostředky/krátkodobé 

závazky 
2,12 1,81 8,5 

ČPK (v tis. Kč) oběžná aktiva – krátkodobé závazky 127 181 305 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Jak je patrné z tabulky 3.12, všechny ukazatele likvidity u společnosti BROMASTAV 

s.r.o. dosahovaly hodnot, které můţeme povaţovat za doporučené. Z toho tedy vyplývá, ţe 

společnost nemá problémy, týkající se likvidity, naopak, můţeme říci, ţe se jedná o 

společnost likvidní. 

 Běţná likvidita určuje, kolikrát oběţná aktiva pokrývají krátkodobé závazky a 

doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5. Hodnoty pohotové likvidity by se měli pohybovat 

mezi 1 – 1,5. Během sledovaného období se její hodnoty pohybovaly nad tímto doporučeným 

rozměrem. Ukazatel okamţité likvidity vyjadřuje podíl peněţních prostředků ke krátkodobým 

závazkům. Doporučovaná hodnota v rozmezí 0,2 – 0,5 byla znovu vysoko překročena. Čistý 

pracovní kapitál nás informuje o tom, jak velká část oběţných aktiv je kryta dlouhodobým 

kapitálem. 

 V roce 2012 dosahovala hodnota ukazatele celkové a pohotové likvidity 13,71 u obou 

těchto ukazatelů. Tato poměrně vysoká čísla svědčí o dobré platební schopnosti podniku. 

Graf 3.7 Vývoj ukazatelů likvidity společnosti BROMASTAV s.r.o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 3.13 Ukazatele aktivity 

Ukazatel Vzorec 
Měrná 

jednotka 
2010 2011 2012 

Obrat aktiv tržby/celková aktiva počet obrátek 9,9 2,8 3,69 

Doba obratu aktiv 365/obrat aktiv dny 36,91 130,36 98,92 

Obrat zásob tržby/zásoby počet obrátek 757,17 152,2 0 

Doba obratu 

zásob 
365/obrat zásob dny 0,48 2,4 0 

Obrat pohledávek tržby/pohledávky počet obrátek 649 11,08 13,01 

Doba obratu 

pohledávek 
365/obrat pohledávek dny 0,56 32,94 28,06 

Obrat závazků tržby/závazky počet obrátek 44,54 17,39 67,75 

Doba obratu 

závazků 
365/obrat závazků dny 8,19 20,99 5,39 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Jako první poloţka ukazatelů aktivity (tabulka 3.13) je obrátka aktiv, která stanovuje, 

s jakou intenzitou je majetek v podniku vyuţíván. Čím je ukazatel vyšší, tím lépe. Z tabulky 

3.13 lze vidět, ţe celkový majetek podniku se v průměru 5,4 do roka přemění na peněţní 

prostředky. Obrátkovost v jednotlivých letech kolísá především kvůli roku 2010, kdy 

společnost dosahoval maximální hodnoty obratu aktiv a to i díky vysokým trţbám za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb, které činily 4 543 tis. Kč. 

 Doba obratu aktiv informuje o tom, za jak dlouho dojde k jejich obrátce. U společnosti 

BROMASTAV s.r.o. doba potřebná k navrácení aktiv kolísá mezi 36 aţ 130 dny, coţ pro 

podnik není příliš příznivé, zvláště pak v roce 2011 kdy byla doba obratu nejvyšší, tedy 130 

dní. Naopak rok 2010 přinesl nejkratší dobu obratu a to necelých 37 dní, coţ je naopak velmi 

slušný výsledek. 

 Obrátka zásob od počátku sledovaného období klesala, kdy v roce 2012 byl dokonce 

obrat nulový. Společnost v tomto roce nevykázala ţádné zásoby a tudíţ i doba obratu byla 

nulová. Doba obratu zásob i v ostatních letech byla velmi nízká, coţ vedlo i k nízkým 

nákladům na drţení zásob.  

 Obrátka pohledávek nás informuje o tom, jak rychle se pohledávky přeměňují na 

peněţní prostředky. Čím vyšší hodnota, tím dříve jsou pohledávky uhrazeny. Nejvyšší 

hodnota tohoto ukazatele byla u společnosti BROMASTAV s.r.o. během sledovaného období 

v roce 2010, kdy byly pohledávky uhrazeny zhruba 649krát a jedna obrátka trvala necelý den. 

Po tomto nadprůměrném roce počet obrátek začal klesat a doba obratu se začala prodluţovat. 
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Pro podnik je prioritou, aby tato doba byla co nejkratší, protoţe čím vyšší doba obratu, tím při 

poskytnutí obchodního úvěru odběratelům podnik dočasně přichází o peněţní prostředky. 

 Pomocí ukazatele obratu závazků a doby obratu závazků lze zjistit platební kázeň 

podniku vůči dodavatelům. Nejkratší doba splácení závazků byla v roce 2012 a nejdelší 

naopak v roce 2011. Delší doba obratu závazků, ale nemusí znamenat vţdy negativní vliv 

jako například u pohledávek. Spíše naopak delší doba splácení závazků můţe být firmě ku 

prospěchu, protoţe má více času, aby si obstarala potřebnou peněţní částku.  

Tab. 3.14 Ukazatele produktivity práce v tis. Kč 

Ukazatel Vzorec 2010 2011 2012 

Produktivita práce 

z přidané hodnoty 
Přidaná hodnota/počet zaměstnanců 96,6 58,6 74 

Produktivita práce z 

trţeb 
Tržby/počet zaměstnanců 908,6 250,4 325,2 

Průměrná mzda na 

zaměstnance 
Osobní náklady/počet zaměstnanců 39,2 28,4 42 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z tabulky 3.14 je patrné, ţe produktivita práce z přidané hodnoty za sledované období 

převyšuje průměrnou mzdu za zaměstnance o více jak 40%. Kaţdá firma by měla dosahovat 

těchto výsledků. Čím větší je produktivita práce a čím menší je průměrná mzda, tím větší 

efekt ze zaměstnanců plyne. Nemělo by se stát, aby průměrná mzda byla vyšší neţ 

produktivita práce z přidané hodnoty. Tento výsledek by znamenal, ţe firma netvoří ţádný 

provozní zisk. Produktivita práce z trţeb znázorňuje, jak vysoké byly trţby na 1 zaměstnance. 

Ukazatel za sledované období kolísal, i kdyţ se počet pracovníků nezměnil. Společnost by 

mohla zváţit, zda jsou pracovníci efektivně vytíţeni. 

Graf 3.8 Produktivita práce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.3 SWOT analýza společnosti BROMASTAV s.r.o. 

 Základem této analýzy je identifikace podstatných skutečností v rámci organizace (zde 

jde zejména o silné stránky a slabé stránky) i v jejím okolí (příleţitosti a hrozby) tak, aby 

mohl být vytvořen takový obraz organizace, který umoţní posoudit její rozvojové moţnosti. 

 Cílem analýzy SWOT je pečlivá identifikace rozhodujících vnitřních a vnějších 

faktorů, jakoţ i rozpoznání jejich důleţitosti a vazeb mezi nimi. Na základě toho, které z obou 

polarit jsou rozhodující, je pak moţno sestavit diagram SWOT. Právě sestavení diagramu 

SWOT, v němţ jsou silné a slabé stránky konfrontovány s rozhodujícími příleţitostmi a 

hrozbami, umoţní zahájení úvah směřujících k volbě správě strategie. 

 SWOT analýza se následně uplatňuje tak, ţe se organizace v maximální míře snaţí 

vyuţít svých silných stránek a rozvinout příleţitosti a naopak utlumit (eliminovat) slabé 

stránky a předcházet hrozbám. U některých faktorů není přitom jednoduché jednoznačně 

rozhodnout, zda představují příleţitost, či hrozbu – i hrozba se totiţ za určitých okolností 

můţe stát příleţitostí, pokud se na její působení připravíme lépe neţ naše konkurence. 

Tab. 3.15 SWOT analýza společnosti BROMASTAV s.r.o. 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 

Silné stránky 

• vyuţívání 
kvalitního 
materiálu, 

• plnění a 
přizpůsobování 
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potřeb 
zákazníků, 

• udrţování 
tradic, 

• kladný výsledek 
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• příznivé 
výsledky 
ukazatelů 
rentability a 
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Slabé stránky 

• řízení 
pohledávek, 

• vyšší podíl 
fixních nákladů, 

• vyšší fluktuace 
pracovníků 
(brigádníků), 
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obchodní 
činnosti, 

• nedostatečná 
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vybavenost 
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společnosti 

Příležitosti 

• získávání 
nových 
lukrativních 
zakázek, 
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zahraniční trhy 
(především 
Polsko, 
Slovensko), 

• integrace 
moderních 
prvků do 
stavebního 
procesu, 

• zavedení 
nových 
technologií, 

• nízká míra 
konkurence 

Hrozby 

• změna cen 
vstupních 
materiálů, 

• vysoké náklady 
na pracovní silu, 

• značné náklady 
na vyřizování 
reklamací, 

• marketingové a 
vzdělávací 
strategie vývoji 
trhu, 

• spokojení se se 
současnými 
technologiemi 
pod vlivem 
dostatku 
zakázek a 
plného vyuţití 
kapacit 
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3.4 Finanční plán 

 Pro účely ocenění podniku je nezbytné sestavit finanční plán společnosti 

BROMASTAV s.r.o., obsahující všechny tři základní účetní výkazy, tedy plánovaný výkaz 

zisku a ztrát, plánovanou rozvahu a plánovaný přehled o výkazu peněţních prostředků. Tyto 

výkazy přitom byly sestaveny na tříleté období, tedy od roku 2013 do doku 2015. Je nutno 

podotknout, ţe kompletní finanční plán společnosti vychází především z minulého vývoje 

podniku, z výsledků předchozích analýz a všech dostupných materiálů podniku. Sestavení 

tohoto finančního plánu je nezbytné při aplikaci některé z výnosových metod, především pak 

metody diskontovaných peněţních toků nebo metody kapitalizovaných zisků. 

3.4.1  Plánovaný výkaz zisku a ztráty společnosti 

 Prvním sestavovaným výkazem v rámci finančního plánu společnosti BROMASTAV 

s.r.o., byl výkaz zisku a ztráty, který prezentuje následující tabulka 3.16. 

Tab. 3.16 Plánovaný výkaz zisku a ztráty na období 2013 – 2015 

 V celých tis. Kč 2013 2014 2015 

I. Trţby za prodej zboţí 0 0 0 

II. Výkony 2 200 2 340 2 506 

II. 1. 
Trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb 
2 200 2 340 2 506 

A. Výkonová spotřeba 1 830 1 998 2 107 

A. 1. Spotřeba materiálu a energie 1 250 1 450 1 558 

A. 2. Sluţby 580 548 549 

+ Přidaná hodnota 440 491 526 

B. Osobní náklady 280 287 324 

B. 1. Mzdové náklady 200 202 254 

B. 2. 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
80 85 70 

C. Daně a poplatky 5 5 7 

D. Odpisy investičního majetku 5 0 0 

III. Ostatní provozní výnosy 0 0 0 

E. Ostatní provozní náklady 45 12 26 

* Provozní výsledek hospodaření 35 38 42 

F. Ostatní finanční náklady 4 4 4 

* Finanční výsledek hospodaření -4 -4 -4 

G. Daň z příjmů za běţnou činnost 6 6 7 

** 
Výsledek z hospodaření za běžnou 

činnost 
25 28 31 
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* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 

jednotku 
25 28 31 

 Výsledek hospodaření před zdaněním 31 34 38 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z tabulky 3.16 lze vyčíslit, ţe trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb v letech 

2013-2014 porostou o 6 % a v letech 2014-2015 o 7 %. Růst trţeb za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb byl naplánován zejména na základě prognóz vývoje hospodářské situace 

v zemi a potaţmo i ekonomickou výkonnost firem. Nejen kvůli těmto aspektům společnost 

očekává nárůst trţeb, ale také díky zvýšenému zájmu o pouţívání přírodních materiálů ve 

stavebnictví a vyuţívání těchto materiálu na novostavbách.  

 V souvztaţnosti s trţbami se předpokládá, ţe porostou i náklady na prodané výrobky a 

sluţby, zejména pak výkonová spotřeba, která zahrnuje spotřebu materiálu a energie, a 

z nájmu sluţeb. Předpokládá se, ţe spotřeba materiálu a energie poroste nejprve o 15 % 

z roku 2013 do roku 2014 a následně pak o 7 %. Naopak sluţby by měly klesnout v letech 

2013-2014 o 6 % a v letech 2014-2015 narůst o 0,1 %, takţe prakticky nezměněné. Podíl 

výkonové spotřeby na výkonech by se přitom měl pohybovat v intervalu 83 – 85 %. 

 Poloţka osobních nákladů, v níţ jednoznačně dominují mzdové náklady, by měla růst 

ve všech sledovaných letech. V letech 2013-2014 o 1 % a v letech 2014-2015 o 26 % 

v souvislosti s plánovanou potřebou lidského kapitálu. U daní a poplatků by neměla nastat 

ţádná změna, aţ na rok 2015, kde by měl přijít nárůst o 40 % v souvislosti s případnými 

legislativními změnami. 

 Odpisy dlouhodobého majetku společnosti BROMASTAV s.r.o. tvořily v prvním 

sledovaném roku 2013 necelých 9 % hodnoty dlouhodobého majetku. V dalších letech se jiţ 

odepisování dlouhodobého majetku neplánuje. 

 Ostatní provozní výnosy společnost nevykazuje, za to ostatní provozní náklady ano, a 

které se budou vyvíjet v intervalu od 0,5 – 2 % na celkových trţbách. 

 Provozní výsledek hospodaření je dán součtem celkových trţeb a ostatních provozních 

výnosů. Od nich jsou pak dále odečteny celkové náklady na trţby, osobní náklady, odpisy, 

ostatní provozní náklady a daně a poplatky. 

 Výsledek hospodaření před zdaněním je dán součtem provozního a finančního 

výsledku hospodaření. Po celé sledované období je výsledek hospodaření kladný. 
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3.4.2 Plánovaná rozvaha společnosti BROMASTAV s.r.o. 

Na plánovaný výkaz zisku a ztráty navazuje plánovaná rozvaha společnosti BROMASTAV 

s.r.o. 

Tab. 3.17 Plán aktiv společnosti na období 2013 – 2015 

 V celých tis. Kč 2013 2014 2015 

 Aktiva celkem 447 453 455 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 57 45 48 

B.I. Dlouhodobý hmotný majetek 57 45 48 

B.I.1. 
Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 
57 45 48 

C. Oběžná aktiva 380 396 390 

C.I. Zásoby 4 7 9 

C.I.1. Materiál 4 7 9 

C.II. Krátkodobé pohledávky 163 172 148 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 120 87 49 

C.II.2. Ostatní daně a poplatky 43 30 23 

C.II.3. Poskytnuté zálohy 0 55 76 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 213 217 233 

C.III.1. Peníze 83 78 50 

C.III.2. Účty v bankách 130 139 183 

D. Ostatní aktiva – přechodné účty 10 12 17 

D.I. Časové rozlišení 10 12 17 

D.I.1. Náklady příštích období 10 12 17 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Dlouhodobý hmotný majetek (viz tabulka 3.17) bude v letech 2013-2014 sniţovat 

svou hodnotu vlivem odpisování, v roce 2015 i díky moţným investicím, jeţ se promítnou 

zejména v poloţce samostatných movitých věcí, hodnota tohoto majetku opět mírně vzroste. 

Zásoby byly propočítány podle doby svého plánovaného obratu, kdy se předpokládá, ţe tato 

doba by se mohla v rámci jejich optimalizace v budoucnu mírně zvyšovat. U krátkodobých 

pohledávek, které tvoří průměrně 7,5 % celkový trţeb, představují převáţnou většinu 

pohledávky z obchodních vztahů. Krátkodobý finanční majetek v čase mírně roste i díky 

rostoucí tendenci u poloţky účty v bankách. Časové rozlišení aktiv se podílelo na celkových 

aktivech průměrně 2,8 % a je tvořeno poloţkou náklady příštích období. 
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Tab. 3.18 Plán pasiv společnosti na období 2013 - 2015 

 V celých tis. Kč 2013 2014 2015 

 Pasiva celkem 447 453 455 

A. Vlastní kapitál 427 435 446 

A.I. Základní kapitál 200 200 200 

A.II. 
Rezervní fond, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
20 20 20 

A.III. 
Výsledek hospodaření z minulých 

let 
182 187 195 

A.IV. 
Výsledek hospodaření běţného 

účetního období (+/-) 
25 28 31 

B. Cizí zdroje 20 18 9 

B.I. Krátkodobé závazky 20 18 9 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 3 2 2 

B.II.2. Závazky k zaměstnancům 9 8 4 

B.II.3. 
Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 
3 4 3 

B.II.4. Stát – daňové závazky a dotace 5 4 0 

C. Ostatní pasiva – přechodné účty 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 U základního kapitálu nedošlo v předchozích letech k ţádnému navýšení a 

management společnosti ani v budoucnu o navyšování základního kapitálu neuvaţuje. Jeho 

hodnota tedy zůstává konstantní po celé plánovací období (viz tabulka 3.18). Stejné očekávání 

je i u poloţky rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku. 

 Cizí zdroje společnosti BROMASTAV s.r.o. jsou tvořeny pouze krátkodobými 

závazky, u kterých se předpokládá postupné sniţování, ať uţ se jedná o závazky vůči 

zaměstnancům nebo o daňové závazky a dotace. Rezervy společnost ve svém hospodaření 

nevyuţívá a není s nimi počítáno ani v plánovaném období. Stejně tak s ostatními aktivy se do 

budoucna nepočítá.  

3.4.3 Plánované cash flow společnosti BROMASTAV s.r.o. 

 Konečným výkazem, který vyplynul z plánovaného výkazu zisku a ztráty a 

z plánované rozvahy, je velmi budoucí přehled o peněţních tocích společnosti BROMASTAV 

s.r.o. za období 2013 – 2015, který je zřejmě nejdůleţitější částí finančního plánu a který je 

zobrazen v následující tabulce 3.19. 
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Tab. 3.19 Plánované cash flow společnosti na období 2013 – 2015 

Položka 2012 2013 2014 2015 

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů 

na začátku období 
130 204 213 217 

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 47 31 34 38 

Úpravy o nepeněžní operace 116 21 -18 -25 

Odpisy 88 5 0 0 

Časové rozlišení 14 10 12 17 

Změna stavu pohledávek z obchodních vztahů 56 -5 -33 -38 

Změna stavu krátkodobých závazků -48 -4 -2 -9 

Změna stavu zásob -10 4 3 2 

Vyplacené úroky -4 -4 -4 -4 

Změna stavu rezerv 11 9 0 0 

Zaplacená daň z příjmů za běţnou činnost 9 6 6 7 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 163 52 16 13 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -89 -43 -12 3 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční 

činnosti 
-89 -43 -12 3 

Změna bankovních úvěrů 0 0 0 0 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 0 0 0 

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních 

prostředků a ekvivalentů 
74 9 4 16 

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů 

na konci období 
204 213 217 233 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Jak je vidět z tabulky 3.19, plánovaný přehled o peněţních tocích dokládá skutečnost, 

ţe by společnost BROMASTAV s.r.o. v průběhu plánovaného období 2013-2015 měla 

vykazovat kladné výsledky peněţních prostředků a ekvivalentů i na konci období, které by se 

měly rok od roku nadále zvyšovat.  

3.5 Ocenění společnosti BROMASTAV s.r.o. 

 Po provedení veškerých analýz a zpracování finančního plánu společnosti, přichází na 

řadu, závěrečná projektová část, která má prezentovat postup a samotné ocenění dané 

společnosti konkrétními vybranými metodami. Cílem projektu je zjistit trţní hodnotu 
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společnosti k 1. 1. 2012, která je zjišťována na přání společnosti BROMASTAV s.r.o. za 

účelem informativního hlediska. Vzhledem k tomu, ţe bude zjišťována trţní hodnota 

společnosti, budou vybrány metody výnosové a majetkové. Z výnosových metod bude pouţita 

metoda kapitalizovaných čistých výnosů za pomoci pouţití paušální varianty a metoda DCF-

Entity. Z majetkových metod bude aplikována účetní a substanční metoda ocenění.  

3.5.1 Ocenění na základě účetní a substanční metody 

 Pro ocenění společnosti metodou účetní budeme potřebovat interní materiály 

společnosti, především účetní záznamy za období, které analyzujeme. Tedy záznamy z let 

2010-2012. Pro zjištění hodnoty podniku v metodě účetní hodnoty nám postačí bilance 

společnosti neboli rozvaha. 

 Druhou pouţitou metodou v následující tabulce 3.20 je metoda substanční hodnoty, 

která je zaloţena na přecenění jednotlivých poloţek aktiv a pasiv za účelem vyčíslení jejich 

aktuální trţní hodnoty. 

Tab. 3.20 Hodnota majetku společnosti BROMASTAV s.r.o. v tis. Kč ke dni 1. 1. 2012 

Majetek společnosti BROMASTAV s.r.o. 
Účetní 

hodnota 

Stanovená 

hodnota 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 

Dlouhodobý majetek 100 120 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 100 120 

– Pozemky 0 0 

– Stavby 0 0 

– Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 100 120 

Oběţná aktiva 329 322 

Zásoby 0 0 

Krátkodobé pohledávky 125 118 

Krátkodobý finanční majetek 204 204 

Ostatní aktiva – přechodné účty 12 12 

MAJETEK CELKEM (SUBSTANČNÍ HODNOTA 

BRUTTO) 
441 454 

Cizí zdroje 24 24 

Ostatní pasiva – přechodné účty 4 4 

Čistý obchodní majetek (SUBSATNČNÍ HODNOTA 

NETTO) 
413 426 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Z tabulky 3.20 vyplývá, ţe účetní hodnota čistého obchodního majetku společnosti 

BROMASTAV s.r.o. ke dni 1. 1. 2012 činí 413 tis. Kč a celková odhadovaná hodnota čistého 

obchodního majetku činí 426 tis. Kč. 

3.5.2 Ocenění na základě metody kapitalizovaných čistých výnosů 

 Pro ocenění na základě metody kapitalizovaných čistých výnosů bude pouţita paušální 

varianta, která vychází z analýzy výsledků hospodaření minulých let. Budoucí růstové 

moţnosti firmy zpravidla nejsou brány v úvahu. Jádrem ocenění je zde odhad trvale 

odnímatelného čistého výnosu, který je moţno rozdělit, aniţ by byla narušena majetková 

podstata podniku. 

 V prvním kroku je provedena úprava minulých výsledků hospodaření. Její postup 

zobrazuje tabulka 3.21. Výsledkem je pak upravený výsledek hospodaření (UVH) před 

odpisy, který je dále upraven o inflaci a vynásobený vahami jednotlivých let, přičemţ 

poslední rok sledovaného období má největší váhu, tj. 3. 

Tab. 3.21 Výpočet upraveného výsledku hospodaření (UVH) 

v tis. Kč 2010 2011 2012 

VH před zdaněním 205 22 47 

Odpisy 54 101 88 

Mimořádné výnosy/náklady 0 0 0 

Upravený VH před odpisy 259 123 135 

Cenový index řetězový 1,012 1,021 1,035 

Cenový index bazický (k roku 2012) 0,95 0,97 1 

Upravený VH o inflaci 273 127 135 

Váhy 1 2 3 

Upravený VH upravený o inflaci a váhy 273 254 405 

Trvale odnímatelný čistý výnos před daní 155 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 3.22 Výpočet hodnoty trvale odnímatelného čistého výnosu po dani 

Trvale odnímatelný čistý výnos před daní 155 

Daňový základ (s odpisy z posledního roku) 67 

Daň (19 %) 12,73 

Trvale odnímatelný čistý výnos po dani 54,27 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Výsledek trvale odnímatelného čistého výnosu po dani (tabulka 3.22) jsme získali tak, 

ţe jsme ho sníţili o odpisy z posledního sledovaného roku a zdanili přiřazenou daňovou 

sazbou z dlouhodobé prognózy. Následujícím krokem bude výpočet kalkulované úrokové 

míry. 

 Pro výpočet kalkulované úrokové míry je zapotřebí určit bezrizikovou výnosovou 

míru, rizikovou prémii a hladinu inflace v příslušném roku. Bezriziková výnosová míra je 

dána výnosností desetiletých státních dluhopisů, která byla ke zkoumanému datu dle údajů 

ČNB ve výši 4,3 %. Rizikovou prémii můţeme dle odborné literatury [7] odhadnout dle 

povahy podniku na 6,45 %, odpovídající současným trţním podmínkám, platným k datu 

ocenění. 

Tab. 3.23 Kalkulovaná úroková míra 

Poloţka Hodnota 

Bezriziková výnosová míra 4,3 % 

Riziková prémie 6,45 % 

Inflace  2,5 % 

Kalkulovaná úroková míra 8,25 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Hodnotu vlastního kapitálu nakonec vypočítáme podle vzorce, tedy ţe trvale 

odnímatelný čistý výnos vydělíme kalkulovanou úrokovou mírou: 

= 54,27 / 0,0825 = 657,82 tis. Kč 

 Po pouţití metody kapitalizovaných čistých výnosů s vyuţitím paušální varianty je 

celková hodnota vlastního kapitálu společnosti BROMASTAV s.r.o. ve výši 657,82 tis. Kč. 

3.5.3 Ocenění na základě metody DCF-Entity 

 Cílem této metody je zjištění současné hodnoty očekávaných peněţních toků. Prvním 

krokem při pouţití metody DCF-Entity je stanovení hodnoty volných peněţních toků pro 

vlastníky a věřitele (FCFF). Následně bude proveden výpočet průměrných váţených nákladů 

na kapitál (WACC), ke kterému je zapotřebí určit náklady cizího a vlastního kapitálu. Po 

výpočtu hodnot FCFF a WACC bude následovat konečné ocenění společnosti BROMASTAV 

s.r.o. dvoufázovou metodou DCF-Entity. 
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Tab. 3.24 Výpočet FCFF pro roky 2012 až 2015 

Výpočet FCFF v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 

Korigovaný provozní VH ·(1 – t) 41 28 31 34 

+ odpisy 88 5 0 0 

- změna stavu ČPK 124 55 18 3 

- investice -89 -43 -12 3 

FCFF 94 21 25 28 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Při výpočtu FCFF vycházíme z korigovaného provozního výsledku hospodaření, který 

lze převzít z plánovaného výkazu zisku a ztráty. Hodnoty FCFF jsou ve všech zkoumaných 

letech kladné, coţ způsobuje zejména kladný provozní výsledek hospodaření, záporné 

hodnoty u poloţky investic a pokles ČPK způsobeným niţšími krátkodobými závazky. 

3.5.3.1 Zjištění průměrných vážených nákladů na kapitál 

 Výpočet WACC nám pomůţe jako diskontní míra při ocenění společnosti 

BROMASTAV s.r.o. pomocí výnosových metod. Pro stanovení WACC je třeba určit náklady 

vlastního kapitálu a náklady cizího kapitálu, k čemuţ nám pomůţe stavebnicová metoda 

(Build-Up Method). 

Odhad nákladů na cizí a vlastní kapitál 

 Společnost BROMASTAV s.r.o. za celé sledované období nevykázala ţádné bankovní 

úvěry a její cizí zdroje tvoří pouze krátkodobé závazky. Z toho tedy plyne, ţe odhad nákladů 

na cizí kapitál (rd) bude nulový a při výpočtu WACC nás bude zajímat především odhad 

nákladů na vlastní kapitál. 

Tab. 3.25 Odhad nákladů na vlastní kapitál re v % 

Požadovaná míra výnosu 2012 2013 2014 2015 

Bezrizikový výnos rf 3,7 3,9 4,2 4,4 

Riziková prémie 6,45 6,45 6,45 6,45 

re 10,15 10,35 10,65 10,85 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Hodnoty bezrizikového výnosu byly pouţity z průzkumů makroekonomických 

prognóz dostupných z webových stránek Ministerstva financí ČR. [17] Riziková prémie byla 

stanovena na základě odhadu ratingu společnosti BROMASTAV s.r.o. stejně jako u předchozí 

metody kapitalizovaných čistých výnosů.  
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 Následující tabulka podává přehled o celkovém investovaném kapitálu a jeho dílčích 

částech, které jsou zde také zobrazeny jako podíly k celkovému investovanému kapitálu 

společnosti BROMASTAV s.r.o. Tabulka také obsahuje vypočtené hodnoty ukazatelů rd a re, 

a sazbu daně z příjmu právnických osob, kterou stanovuje stát. Všechny výše zmíněné 

ukazatele jsou nezbytné pro výpočet WACC, jehoţ hodnoty budou vypočteny dosazením 

výsledných hodnot ukazatelů do vzorce (2.5). 

Tab. 3.26 Výpočet WACC pro roky 2012 až 2015 

WACC 2012 2013 2014 2015 

C Investovaný kapitál 413 427 435 446 

E Vlastní kapitál 413 427 435 446 

D Úročené cizí zdroje 0 0 0 0 

E/C Vlastní kapitál/Investovaný kapitál 1 1 1 1 

D/C Úročené cizí zdroje/Investovaný kapitál 0 0 0 0 

rd Úroková míra úročených cizích zdrojů     0%     0%     0%     0% 

re Poţadovaná míra výnosu 10,15% 10,35% 10,65% 10,85% 

t Daň z příjmu právnických osob 19% 19% 19% 19% 

(1 - t) Daňové břemeno 0,81 0,81 0,81 0,81 

WACC Průměrné náklady kapitálu 10,15% 10,35% 10,65% 10,85% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Růst průměrných nákladů kapitálu je způsoben zejména zvětšujícím se podílem 

vlastního kapitálu na celkovém investovaném kapitálu společnosti BROMASTAV s.r.o. Daň 

z příjmu právnických osob je aktuálně stanovena na 19 %, tato výše daňové sazby by měla 

přetrvávat ve všech prognózovaných letech. 

Tab. 3.27 Vývoj tržeb společnosti BROMASTAV s.r.o. 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vývoj trţeb v tis. Kč 4 543 1 252 1 626 2 200 2 340 2 506 

% změna - -72,44 29,9 35,3 6,36 7,1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Společnost BROMASTAV s.r.o. očekává v roce 2013 nárůst trţeb o 35,3 % oproti 

roku 2012 a to nejen kvůli lepší ekonomické situaci, ale také z důvodů očekávání růstu počtu 

zákazníků, díky navyšované poptávce nabízených sluţeb. Od roku 2014 by se měl růst trţeb 

pohybovat okolo 6 - 7 % do určitého roku, kdy se trţby ustálí a poté budou kolísat kolem této 

hodnoty. 
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Tab. 3.28 Ocenění společnosti BROMASTAV s.r.o. pomocí metody DCF-Entity 

Výpočet DCF-Entity v tis. Kč 
1. fáze 2. fáze 

2012 2013 2014 2015 2016 

FCFF 94 21 25 28 30 

WACC 10,15% 10,35% 10,65% 10,85% 

Diskontované FCFF 85 19 23 25 

Hodnota v 1. fázi 67 

Pokračující hodnota 728 

Hodnota v 2. Fázi 482 

Hodnota firmy celkem 549 

Hodnota vlastního kapitálu 549 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Hodnoty diskontovaného FCFF byly vypočteny pomocí vzorečku FCFF/(1+WACC)
t
, 

kde po sečtení těchto hodnot jsme zjistili hodnotu společnosti BROMASTAV s.r.o. v první 

fázi. 

 Pro výpočet hodnoty firmy v druhé fázi je jedním z nejdůleţitějších parametrů určení 

předpokládaného tempa růstu volného peněţního toku. Společnost předpokládá růst trţeb 

v průběhu let 2014 a 2015 o 6 – 7 %. Tempo růstu bylo stanoveno ve výši 6,73 %, jelikoţ se 

po roce 2015 očekává mírné zpomalení posilování trţní pozice firmy, na jehoţ základě byl 

proveden výpočet FCFF pro rok 2016. Poté byla stanovena pokračující hodnota a to 

vydělením hodnoty FCFF z roku 2016 rozdílem WACC a odhadovaného tempa růstu. Pro 

zjištění hodnoty druhé fáze byla pokračující hodnota vynásobena odúročitelem, který byl 

vypočten na základě vzorečku 1/(1 + i)
n
, kde za i byla dosazena hodnota WACC z posledního 

roku první fáze. 

 Celková hodnota společnosti BROMASTAV s.r.o. k 1. 1. 2012 dle oceňovací metody 

DCF-Entity byla stanovena na základě součtu výsledných hodnot první a druhé fáze a činí 

549 tis. Kč. Hodnota vlastního kapitálu byla vypočtena z celkové hodnoty firmy sníţené o 

úročené cizí zdroje a proto i tato hodnota činí 549 tis. Kč. 
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4 Zhodnocení dosažených výsledků 

 Strategická analýza je základem pro finanční analýzu a rovněţ pro sestavení 

finančního plánu, který je dále potřeba pro další metody ocenění podniku. Finanční analýza je 

provedena na základě údajů a informací z účetních výkazů a výročních zpráv společnosti za 

období let 2010 – 2012. Co se týče finančního zdraví, společnost dosahuje výborných 

výsledků v oblasti rentability a likvidity. V oblasti finanční stability a zadluţenosti společnosti 

tvoří vlastní kapitál převáţnou většinu kapitálu pohybující se v intervalu 77 – 94 %, z čehoţ je 

patrné, ţe firma vyuţívá ke své činnosti převáţně vlastní zdroje.  

 Na základě těchto analýz byla provedena SWOT analýza, která identifikuje silné a 

slabé stránky společnosti a poukazuje na příleţitosti i hrozby. Po této analýze byl vytvořen 

finanční plán společnosti informující o budoucím hospodaření.  

 S vyuţitím předcházejících analýz, finančního plánu a údajů z účetních výkazů a 

výročních zpráv, bylo provedeno konečné ocenění společnosti BROMASTAV s.r.o. za 

pouţití vybraných metod. Při ocenění byly pouţity majetkové a výnosové metody. 

Z majetkových metod byla aplikována účetní a substanční metoda ocenění a z výnosových 

metod byla pouţita metoda kapitalizovaných čistých výnosů za pomoci pouţití paušální 

varianty a metoda DCF-Entity.  

 Pro shrnutí jsou výsledné hodnoty jednotlivých oceňovacích metod zachyceny 

v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1 Přehled výsledků ocenění společnosti BROMASTAV s.r.o. 

Použitá metoda Hodnota (v tis. Kč) 

Metoda účetní 413 

Metoda substanční 426 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 658 

Metoda  DCF - Entity 549 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Nejvyšší hodnota podniku byla zjištěna metodou kapitalizovaných čistých výnosů, 

která činí 658 tis. Kč. Naopak nejniţší hodnota byla zjištěna pomocí metody účetní a 

substanční. Tyto metody by však měly být brány spíše jako informativní a doplňkové, protoţe 

nezahrnují budoucí výnosy plynoucí z podnikání společnosti a tím nemají příliš dobrou 

vypovídací schopnost. 
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 Metoda DCF-Entity je nejčastěji pouţívanou výnosovou metodou, která je zaloţena na 

očekávaných peněţních tocích pro vlastníky a věřitele tzv. FCFF – free cash flow to firm 

neboli volné peněţní toky do firmy. Hodnota společnosti BROMASTAV s.r.o. dle 

dvoufázové oceňovací metody DCF-Entity byla stanovena na 549 tis. Kč. 

Graf 4.1 Hodnota podniku stanovená různými metodami 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1 Návrhy a doporučení 

 Z provedeného hodnocení finančního zdraví společnosti je patrný její dobrý současný 

stav, který se zaručeně bude chtít společnost udrţet a postupně zvyšovat v následujících 

letech. K tomuto kroku ovšem společnost potřebuje dodrţovat své zásady a drţet se svých 

stanovených cílů.  

 Slušné výsledky poměrových ukazatelů jsou jistě přívětivé a společnost by se tedy 

měla zaměřit na eliminaci svých slabých stránek a předcházet hrozbám. Na druhou stranu by 

pro společnost k jejímu dalšímu vývoji a postupnému navyšování hospodářských výsledků 

pomohlo rozvinutí a následné vyuţití příleţitostí, kterých společnost má jistě dost.  

 Nízká míra konkurence, jelikoţ na trhu, na kterém působí společnost BROMASTAV 

s.r.o. existuje jen pár firem nabízejících stejné sluţby, co se týče doškových a šindelových 
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aby se společnost více zviditelňovala, k čemuţ by mohlo pomoci pouţívání nových 

komunikačních technologií nebo například vyuţívání tzv. bannerů. 

 Dalším důleţitým bodem je průnik na zahraniční trhy. Díky svému umístění, má 

společnost moţnost působení v zahraničí, především pak v nedalekém Polsku a Slovensku, 

coţ je přiblíţeno v příloze č. 4. Společnost BROMASTAV s.r.o. má početné zakázky 

z chatových oblastí na jihozápadě Čech a vysoké náklady zejména na dopravu, ubytování, 

stravu apod. by tímto byly patřičně sníţeny.  
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5 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo ocenění společnosti BROMASTAV s.r.o. vybranými 

oceňovacími metodami. Ocenění bylo provedeno metodou účetní a substanční, metodou 

kapitalizovaných čistých výnosů s vyuţitím paušální varianty a metodou DCF-Entity. 

Celkové hodnoty vlastního kapitálu byly stanoveny k datu ocenění 1. 1. 2012. Zdrojem dat 

pro ocenění byly účetní výkazy a výroční zprávy společnosti za období 2010 – 2012. 

Diplomová práce byla rozdělena na teoretickou část a praktickou část. 

 V teoretické části práce byly popsány hlavní teoretická východiska oceňování 

podniku, týkající se základních definic, účelu ocenění a postupu při ocenění podniku. Závěr 

kapitoly je věnován pouţívaným metodám při ocenění podniku, po kterých následovala 

aplikační neboli praktická část. 

 V úvodu praktické části je charakteristika společnosti, která obsahuje základní údaje o 

společnosti, historii a zaměření podniku a nabízené sluţby. Dále byla provedena strategická 

analýza, která se opírá o analýzu makroprostředí a mikroprostředí. Po strategické analýze byla 

vypracována finanční analýza absolutních a poměrových ukazatelů a vyhotovena SWOT 

analýza společnosti. Na základě finanční analýzy byl sestaven finanční plán rozvahových 

poloţek aktiv a pasiv, výkazu zisku a ztráty a cash flow pro období 2013 – 2015. 

 Předcházející analýzy byly podkladem pro konečné ocenění společnosti vybranými 

metodami. První pouţitá metoda byla metoda účetní a substanční, kde účetní hodnota vyšla ve 

výši 413 tis. Kč a substanční 426 tis. Kč. Další metodou, která byla zvolena pro stanovení 

hodnoty podniku, je metoda kapitalizovaných čistých výnosů, pomocí které byla stanovena 

hodnota ve výši 658 tis. Kč. Poslední metodou byla metoda DCF-Entity zaloţená na odhadu 

budoucích peněţních toků a hodnota činila 549 tis. Kč. 

 Závěrečná kapitola diplomové práce se týká zhodnocení dosaţených výsledků 

oceněného podniku a následných návrhů a doporučení k případnému zlepšení finanční situace 

společnosti, které by vedly k udrţení a zvýšení její hodnoty.  

 Pokud se společnost BROMASTAV s.r.o. bude nadále drţet svých stanovených cílů a 

projedná eventuální moţnosti k zlepšení jejího současného stavu, i díky výsledkům této práce, 

měly by její hospodářské výsledky v následujících letech dosahovat vzestupného trendu. 

 

 



61 

 

SEZNAM POUŽÍTÉ LITERATURY 

Monografie 

[1] GRUBLOVÁ, Eva a kolektiv. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2001. 438 s. 

ISBN 80-86122-75-1. 

[2] KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2001. 367 s. ISBN 80-7179-529-1. 

[3] MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3. upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5. 

[4] HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-

80-7357-392-8. 

[5] GRÜNWALD, Rolf a HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. 

Praha: Ekopress, 2007. 318 s.  ISBN 978-80-86929-26-2. 

[6] SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. 2. 

doplněné vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8. 

[7] MAŘÍK, Miloš. Určování hodnoty firem. 1. vydání Praha: Ekopress, 1998. 206 s. ISBN 

80-86119-09-2. 

[8] MERCER, Z. CH., HARMS, T.W.  Business valuation: an integrated theory. Hoboken, 

New Jersey: John Wiley  &  Sons, Inc., 2008. 274 s. ISBN 978-0-470-14816-7 

[9] KARDOŠ, P., JAKUBEC, M. Porovnávacie metódy hodnotenia podnikov a možnosti ich 

využitia. Finančný manažment a controlling. 2008. 184 s. ISNN 1337-7574. 

[10] HITCHNER, James. Financial Valuation. 2. vydání New Jersey: John Wiley & Sons, 

2006. 1336 s. ISBN 0-471-76117-6. 

[11] DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vydání Praha: 

Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-86119-59-0. 

[12] VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. vydání Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 

80-86119-21-1. 



62 

 

Elektronické zdroje 

[13] American Appraisal s.r.o. Důvody pro ocenění. [online]. [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: 

http://www.american-appraisal.cz/client-solutions/12/. 

[14] Oficiální portál pro podnikání a export. Techniky a metody finanční analýzy. [online]. 

[cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/techniky-a-metody-

financni-analyzy-3384.html. 

[15] Internetový portál Krytiny-Střechy. Krytiny z přírodních materiálů. [online]. [cit. 2013-

03-28]. Dostupné z: http://www.krytiny-strechy.cz/katalog/krytiny-z-prirodnich-materialu/ 

[16] Ministerstvo financí ČR. Průzkumy makroekonomických prognóz. [online]. [cit. 2013-04-

12] Dostupné z: 

http://www2012.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/e_pruzkumy_makro_prognoz_66000.html?ye

ar=2011 

[17] Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Aktuální situace stavebních firem. [online]. [cit. 

2013-04-15]. Dostupné z: http://www.sps.cz/RDS/_deail_new.asp?id=5027&type=dai-svc 

[18] Český statistický úřad. Krajská správa ČSÚ v Ostravě. [online]. [cit. 2013-04-11]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xt 

[19] Parlamentní listy. MF: Česká ekonomika by měla v roce 2013 stagnovat, inflace 

poklesne. [online]. [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/MF-

Ceska-ekonomika-by-mela-v-roce-2013-stagnovat-inflace-poklesne-261515 

[20] BROMASTAV s.r.o. Výroba a rekonstrukce střech. [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné 

z: http://www.strechy-brozek.kvalitne.cz/ 

[21] Ţivnostenský rejstřík. Ţivnostenský rejstřík, Rostislav Broţek. [online]. [cit. 2013-04-

10]. Dostupné z: http://zivnostensky-rejstrik.cz/rostislav-brozek-48820016/ 

Ostatní zdroje 

[22] Výroční zprávy společnosti BROMASTAV s.r.o., za období 2010-2012. 

 

 



63 

 

SEZNAM ZKRATEK 

aj.  a jiné 

apod.  a podobně 

APV  adjusted present value, upravená současná hodnota 

atd.  a tak dále 

b. c.  běţná cena 

BÚ  běţný účet 

cca  přibliţně 

cit.  citace 

CK  cizí kapitál 

č.  číslo 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

DCF  discounted cash flow, diskontovaný pěněţní tok 

dom.  domácí 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EA  euro area, eurozóna 

EAT  earnings after tax, zisk po zdanění 

EBIT  earning before interest and tax, zisk před úroky a zdaněním 

EVA  economic value added, ekonomická přidaná hodnota 

FCF  free cash flow, volné peněţní toky 

FCFF  free cash flow firm, volný peněţní tok pro vlastníky a věřitele 

FCFE  free cash flow ekvity, volný peněţní tok pro vlastníky 

HDP  hrubý domácí produkt 

IČO  identifikační číslo osoby 

KPVH  korigovaný provozní výsledek hospodařní 

např.   například 

mat.  materiál 

min.  minulý 

obr.  obrázek 

odst.  Odstavec 
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OKEČ  odvětvová klasifikace ekonomických činností 

p. a.  per annum, za rok 

p. b.  platební bilance 

RD  náklady na cizí kapitál 

RE  náklady na vlastní kapitál  

resp.  respektive 

ROA   return on assets, rentabilita celkového kapitálu 

ROC  return on acosts, rentabilita nákladů 

ROE  return on ekvity, rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  return on sales, rentabilita trţeb 

str.  strana 

sb.  sbírky 

s. c.  stálá cena 

soc.  sociální 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – silné a slabé stránky,  

  příleţitosti a hrozby 

tab.  tabulka 

tis.  tisíc 

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaný 

UVH  upravený výsledek hospodaření 

VH  výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

VŠPS  výběrové šetření pracovních sil 

VZZ  výkaz zisku a ztráty 

WACC  weight average cost of capital, váţený průměr nákladů na kapitál 

zdrav.  zdravotní 
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