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1 Úvod 

Proces oceňování obchodních společností získává stále významnější roli v oblasti 

finančního řízení firem. V návaznosti na transformaci domácí ekonomiky v 90. letech se 

začalo s využíváním nových přístupů a metod, včetně nástroje ocenění. Metody, pomocí nichž 

je možné kvantifikovat hodnotu společnosti, se stále vyvíjejí a vylepšují v reakci na aktuální 

trendy na tuzemských i světových trzích. V současnosti je nejčastějším důvodem pro 

stanovení hodnoty podniku případná koupě či prodej společnosti. Můžeme zmínit, jak zásadní 

roli hraje ocenění v případě strategického rozhodování a případných fúzích. 

Cílem diplomové práce je provést ocenění výrobní společnosti, která si nepřeje být 

jmenována, tedy stanovit tržní hodnotu podniku k datu 1. 1. 2014. Výsledná hodnota bude 

stanovena pomocí třífázové metody diskontovaných peněžních toků na bázi Entity, tedy 

hodnota společnosti užitná pro vlastníky i věřitele. Součástí ocenění bude srovnání 

výsledného ocenění v podmínkách různého vývoje tržeb, který je stanoven dvěma metodami a 

jedním odborným odhadem.  

Diplomová práce je rozvržena do pěti kapitol, z nichž první tvoří úvod. V druhé 

kapitole jsou definovány teoreticko-metodologické postupy, které jsou následně využity 

v praktické části. Je zde popsán proces stanovení hodnoty podniku od samého počátku, tedy 

od sběru dat, přes finanční analýzu, strategickou analýzu až ke stanovení tržeb, pomocí nichž 

se sestaví finanční plány. Nesmíme opomenout postupy pro stanovení nákladů kapitálu, 

závěrečné oceňovací metody a kapitolu uzavřeme popisem citlivostní analýzy 

Třetí kapitola je věnována finančně-ekonomickým charakteristikám podniku, které 

popisují společnost, její historii a další skutečnosti. Stejně tak je součástí kapitoly 

horizontálně-vertikální analýza, díky níž určíme strukturu a vývoj klíčových veličin. Pomocí 

výsledků z finanční analýzy bude vyhodnoceno finanční zdraví společnosti metodou 

poměrové analýzy a bankrotního modelu Index IN95, na jehož základě zhodnotíme riziko 

úpadku společnosti. Data získaná ze strategické analýzy pomohou identifikovat relevantní trh 

a následně stanovení jeho budoucího vývoje, což je podstata analýzy vnějšího potenciálu. Na 

základě analýzy vnitřního potenciálu kvantifikujeme konkurenční sílu společnosti. 

Výsledkem strategické analýzy bude dvojí určení budoucího vývoje tržeb, jež budou společně 

s odborným odhadem vývojem tržeb předmětem zkoumání a srovnání v následující kapitole. 
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Čtvrtá kapitola je klíčová, jelikož se zaměřuje na finální ocenění společnosti. Nedílnou 

součástí je tvorba jednotlivých finančních plánů na období let 2014 až 2018, z nichž potom 

stanovíme predikované volné peněžní toky. Neméně pozornosti je nutné věnovat stanovení 

celkových nákladů kapitálů. Náklady vlastního kapitálu jsou stanoveny pomocí metody 

CAPM a stavebnicového modelu využívaného Ministerstvem obchodu a průmyslu. Na 

základě diskontování volných peněžních toků využitím třífázové metody DCF Entity, bude 

provedeno ocenění společnosti pro tři varianty predikovaného vývoje tržeb. Závěrem kapitoly 

bude aplikace citlivostní analýzy. 

Poslední pátá kapitola v sobě skrývá závěr. Zde dojde k celkovému zhodnocení 

poznatků získaných z jednotlivých kapitol a ke shrnutí celého proces ocenění konkrétní firmy. 
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2 Popis metod oceňování 

Oceňování podniku je komplexní proces, přičemž předpokladem je formulace 

základních východisek. Problematika oceňování patří do významné oblasti finančního řízení 

firmy. V podstatě můžeme říci, že je jeho nástrojem. Dle Dluhošové a kol. (2010) je otázka 

hodnoty společnosti významným kritériem při taktickém řízení firmy a stejně tak i při 

strategickém, tedy v střednědobém a dlouhodobém rozhodování. Náročnost oceňování 

podniku vyplývá z toho, že trhy pro fixní aktiva jsou odlišné od trhů cenných papírů, neboť 

fixní aktiva jsou jedinečná.  Kapitola je zpracována na základě publikací Kislingerová (2010 a 

1999), Mařík a kol. (2011) a Krabec (2009). 

2.1 Definice podniku a kategorie hodnoty 

Kislingerová (2010) popisuje podnik jako funkční celek – entitu, která přináší určitý 

užitek a má schopnost generovat určitý výnos v současnosti i budoucnosti.  Tato věta 

poukazuje na to, že cena není totéž jako hodnota. Cena je reálná částka v peněžním vyjádření. 

Na rozdíl od toho hodnota je jakási vlastnost aktiva. To znamená, že nelze přesně určit, jaká 

kategorie hodnoty to je. Předpokladem oceňování je zjistit komu bude ocenění sloužit, zda-li 

zjišťujeme hodnotu: 

 brutto (entity), kdy se oceňuje hodnota podniku jako celek, tedy výsledek je 

použitelný jak pro věřitele, tak pro majitele, 

 netto (equity) zjišťuje pouze hodnotu vlastního kapitálu, z čehož je jasné, že je 

použitelná pouze pro vlastníky. 

Kategorie hodnoty 

Neméně důležité je určit kategorii hodnoty, aby bylo přesně specifikováno, co je ve 

výsledném ocenění zahrnuto a zda-li je podnik ohodnocen z hlediska konkrétního kupujícího 

anebo je hodnota stanovena spíše pro běžného zájemce, tedy tržní ocenění. 

Tržní hodnotu můžeme označit jako odhadnutou částku, za kterou by měl být majetek 

směněn k datu ocenění mezi dobrovolně jednajícím kupujícím a dobrovolně jednajícím 

prodejcem při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, 

ve kterém by obě strany jednaly informovaně a rozumně a bez nátlaku. Dle Maříka a 

kol. (2011) již ze samotné definice tržní hodnoty vyplývá, že v žádném případě nemůže být 

jednoznačnou a zcela objektivní veličinou. Za nejpravděpodobnější výklad je považováno 



8 

 

tvrzení, že tržní hodnota by měla být odhadem rovnovážné ceny, čímž je myšleno cena 

vyrovnávající nabídku a poptávku. 

Je nutné zmínit, že tržní hodnota nemusí být striktně celá odvozená přímo z cen trhu. 

Jednotlivé části v procesu oceňování mohou být stanoveny jiným způsobem, například v ČR 

často využívané výnosové metody. V případě finančního plánu, projekce výnosů a diskontní 

míry by měly být kvantifikované hodnoty založené, alespoň z větší části, na tržních údajích 

popřípadě na názorech trhu. 

Subjektivní (investiční) hodnota by měla v podstatě odpovídat na otázku jakou hodnotu má 

podnik z hlediska konkrétního kupujícího. Jedná se o jedinečnou hodnotu podniku resp. aktiva, 

kterou pro daný subjekt má. Jeho hodnota na trhu zde nehraje roli. Důležité je, jak se na podnik 

dívají konkrétní účastníci transakce. 

Mařík a kol. (2011) zastávají tvrzení, že podle mezinárodního oceňovacího standardu je 

investiční hodnota definována jako „hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu 

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

specifickým investorem, skupinou investorů nebo jednotou s určitými investičními cíli anebo 

kritérii. 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.“ 

Objektivizovanou hodnotu podniku určují profesionálové. Především je založena 

na uznávaných datech. Bylo nutné najít metodu, jež by vykazovala stejné výsledky i 

v případě, že ji počítá více subjektů s různými představami.  Při výpočtech využívá aktuální 

data, aktuální situaci, v jaké se firma nachází a nezohledňuje budoucí vývoj, i kdyby se 

například jednalo o jisté investice. Objektivizovaná hodnota se opírá o několik zásad: 

 udržování substance, tzn. odebírat z podniku jen tolik peněžních prostředků, aby 

nedošlo k ohrožení majetkové podstaty (substance) podniku, 

 volný zisk, ocenění je založeno na volném zisku tzn. té části zisku, kterou lze z 

podniku odebrat, aniž by byla ohrožena substance podniku, 

 nepotřebný majetek, provozně nepotřebný majetek je oceněn samostatně, 

 možnosti změn v podniku, předpokládá se pokračování v podnikání v rámci 

dosavadního konceptu, 
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 metoda, metoda ocenění by měla být jasná a jednoznačná, aby jiný oceňovatel mohl 

bez problémů zopakovat celé ocenění, 

 management, předpokládá se, že dosavadní management v podniku setrvá, 

 zdanění, doporučuje se zohlednit daně na úrovni vlastníka. 

Přístup Kolínské školy má společné znaky jako subjektivní (investiční) hodnota, a to 

především proto, že je založena na subjektivním postoji konkrétního účastníka transakce 

(kupující a prodávající). Dle Maříka a kol. (2007) je za reálné východisko pro ocenění většiny 

podniků považováno subjektivní ocenění. V základním případě, a tím je nákup a prodej 

podniku, je východiskem subjektivní hodnota konkrétního prodávajícího a na druhé straně 

subjektivní hodnota konkrétního kupujícího. Kolínská škola zastává názor, že ocenění nemá 

smysl modifikovat v závislosti na jednotlivých podnětech, ale na obecných funkcích, které má 

ocenění pro uživatele jeho výsledků. Funkce mohou být následující: 

 funkce poradenská znamená, že odhadce hledá maximální hodnotu podniku 

pro svého klienta prodávajícího a druhý odhadce hledá pro změnu minimální 

hodnotu pro svého klienta kupujícího, 

 funkce rozhodčí hledá možný kompromis mezi požadavky kupujícího a 

prodávajícího, 

 funkce argumentační zajišťuje oboustranné argumenty pro to, aby vytvořili prostor 

pro smlouvání ceny, 

 funkce komunikační, poskytuje podklad pro komunikaci s veřejností, především je 

zde myšleno pro komunikaci s investory a bankami,  

 funkce daňová. 

2.2 Proces zpracování dat před samotným oceněním 

Kapitola je věnována konkretizaci metodologických postupů, které jsou aplikovány 

v praktické části diplomové práce. Jedná se proces skládající se z několika dílčích kroků, 

v jejichž návaznosti bude stanovena finální hodnota ocenění. Patří zde v prvé řadě sběr 

vstupních dat, posléze finanční analýza hodnotící finanční zdraví podniku, následuje 

strategická analýza, která určí potenciál firmy a dopomůže k vytvoření finančních plánů, na 

jejichž základě po zvolení vhodné metody bude podnik oceněn. 
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Sběr dat  

Jedná se o první zásadní krok v celém procesu oceňování. Veškeré analýzy a modely 

mohou podat jen tak kvalitní výsledky, jak kvalitní jsou vstupní data. Proto je důležité dbát na 

jejich věrohodnost a vybírat pečlivě vhodná souvislá data. Vstupními daty rozumíme interní 

informace a dokumenty podniku, mikro a makroekonomické data získána z ověřených zdrojů.  

Mezi nejdůležitější data patří základní data o podniku, kam patří název podniku, právní 

forma, rozdělení majetkových podílů, předmět podnikání a další. Další důležité informace 

jsou ekonomicko – finanční charakteristiky, které zahrnují účetní výkazy, výroční zprávy, 

zprávy auditorů a podnikové plány. Následují data vypovídající o relevantním trhu, tedy o 

trhu, na němž působí příslušná analyzovaná společnost. Zejména se jedná o vymezení trhu, 

jeho velikosti, faktorů ovlivňující vývoj, segmentace, atraktivity trhu a konkurenční struktury 

relevantního trhu. Nedílnou součástí jsou interní informace, které jsou zásadní pro zhodnocení 

vnitřního potenciálu. Zajímá nás jak oblast odbytu a marketingu, tak dodavatelsko-

odběratelské vztahy a pracovníci. 

2.3 Finanční analýza 

Zpracováváním údajů výkazů finančního účetnictví je situace podniku testována 

pomocí kvantitativních metod. Avšak ty přináší pouhé výpočty, které nemají samy o sobě 

úplnou vypovídající schopnost. Celkové hodnocení lze provést až skloubením vyčíslitelných 

dat a lidského úsudku, který data vyhodnotí. I přes skutečnost, že jakési oficiální metody 

finanční analýzy neexistují, vznikly postupy, které jsou v praxi přijímané, a všechny mají 

stejný úkol a sice, diagnostikovat finanční zdraví firmy a odhalit nedostatky. 

Poměrová analýza, analýza struktury a analýza trendů  

Tato kapitola byla řešena na základě zpracované bakalářské práce (Dalmadyová, 2012), 

která posuzovala finanční výkonnosti firmy Tescoma s. r. o. Ve zmíněné práci jsou popsány 

veškeré metodologické postupy, jež jsou použity v kapitole 3.1 a  3.2.1. 

Nicméně součásti diplomové práce, je kromě klasické finanční analýzy formou 

poměrových ukazatelů též bankrotní model. Bankrotní modely slouží k identifikaci symptomů 

společnosti se zhoršujícím se finančním zdravím a hodnotí možnost jejího úpadku. 
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INDEX IN95 

Index IN byl popsán v publikaci Dluhošová (2010, s. 101) a tvrdí, že „na základě 

souboru 1000 českých podniků a ověření vybraných matematicko-statistických modelů 

podnikového ratingu byl sestaven index důvěryhodnosti IN. Tento index odráží zvláštnosti 

českých účetních výkazů a ekonomické situace v ČR a je vhodný pro roční hodnocení 

finančního zdraví firmy.“ 

  ,
Výnosy

ZPL
V

KBUKZ

OA
V

A

Výnosy
V

A

EBIT
V

U

EBIT
V

CZ

A
VNI 654

3
21 


   (2.1) 

kde V1 až V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů, aktiva, CZ cizí zdroje, EBIT hospodářský 

výsledek před daněmi a úroky, U nákladové úroky, OA oběžná aktiva, KZ krátkodobé 

závazky, KBU krátkodobé bankovní úvěry a ZPL závazky po lhůtě splatnosti. 

Váhy jednotlivých ukazatelů jsou stanoveny podle odvětví, ve kterém analyzovaná 

firma působí. Váhy V2 a V5 jsou pro všechny období stejná. Váha V2 má hodnotu 0,11 a váha 

V5 0,10. Pokud je hodnota IN větší než 2 jedná se o podnik s dobrým finančním zdravím. 

Podnik s IN mezi 1 a 2 není „ani zdravý ani nemocný“. A pokud je IN menší než 1, jde o 

společnost finančně slabou s hrozícími problémy. 

2.4  Strategická analýza 

 Cílem strategické analýzy je určit výnosový potenciál firmy. Lze také říct, že tato 

metodika určuje jakýsi předpokládaný vývoj firmy a trhu, na kterém firma působí. Nutno 

podotknout, že strategická analýza není doplňkového charakteru, je velmi důležitým 

předpokladem pro zhodnocení výsledného ocenění.  

Strategická analýza by měla plnit tři základní body: 

 určit dlouhodobou perspektivu podniku, tedy zda bude firma fungovat v budoucnu,  

 určit vývoj trhu, konkurence a v návaznosti na to stanovit vývoj podnikových tržeb – 

určit prognózu tržeb do budoucna,  

 identifikovat rizikové faktory podniku – kde má podnik slabá místa, kde má 

ohrožení, na které nedokáže reagovat (důležité pro diskontní faktor).  

Strategickou analýzu tvoří 2 dílčí části, a sice analýzy vnějšího potenciálu a analýza 

potenciálu vnitřního. Celý proces pak probíhá ve 3 následujících krocích: 
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1. vymezení relevantního trhu, jeho analýza a prognóza, 

2. analýza konkurence a vnitřního potenciálu podnik, 

3. prognóza tržeb oceňovaného podniku. 

2.4.1 Analýza vnějšího potenciálu  

Analýza vnějšího potenciálu slouží pro posouzení podmínek, ve kterých podnik 

fungoval v minulosti a v současnosti. Vývoj makroprostředí, ve kterém podniky fungují, má 

podstatný vliv na jejich výkonnost. Je velmi důležité kvantifikovat vliv vnějšího prostředí na 

výkonnost podniku. I v tomto případě s jedná o proces, který je sestaven z tří dílčích kroků, 

a  sice sběr základních dat, analýza atraktivity trhu a prognóza relevantního trhu. 

Sběr základních dat slouží ke zkoumání vývoje trhu v čase, jeho segmentaci a 

především k odhadu velikosti trhu, který je nejčastěji stanoven na základě velikosti poptávky, 

tj. na základě celkového prodeje popřípadě spotřeby. Dle Maříka a kol. (2011) lze ke zjištění 

velikosti trhu použít různé postupy, prioritu by však měl mít pohled na stranu poptávky. Mezi 

základní data řadíme: 

 statistiky o spotřebě daného produktu, což jsou data zejména u podniků produkující 

zboží spotřebního charakteru, 

 statistiky o prodejích v daném odvětví poskytované Českým statistickým úřadem, 

Ministerstvem průmyslu a obchodu, oborovými sdruženími apod., 

 u trhů, které ovládá malý počet velkých firem, můžeme jejich velikost odhadovat na 

základě celkového prodeje těchto podniků. 

Nicméně někdy je nutné vymezit relevantní trh i z hlediska území, čímž nemáme na 

mysli celou ČR, ale například jen region. V takovém případě využijeme principu, kdy údaje o 

trhu v rámci celé republiky můžeme přepočítat podílem počtu obyvatel daného regionu ne 

celkovém počtu obyvatel v ČR. 

Analýza atraktivity trhu slouží ke kvalitativnímu hodnocení vstupních dat a následně by 

měla pomoci identifikovat šance a rizika spojená s relevantním trhem. Důležité je vymezit 

hlavní faktory analýzy a to ty, které jsou nejvýznamnější z hlediska poptávky a možnosti 

prodeje. Často je využíváno kritéria růstu trhu, který pravidla signalizuje i větší příležitosti 

pro podnikový růst.  Dalším kritériem je velikost trhu, u něhož se přepokládá, že větší trh je 

výhodnější, protože se zde mohou uplatnit například výhody úspory z rozsahu. Intenzita 

přímé konkurence je neméně důležitý faktor, protože velikost a síla konkurence přímo 
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ovlivňuje šance podniku na úspěch. Průměrná rentabilita, substituce, bariéry vstupu jsou 

další významné indikátory atraktivity trhu. A nakonec v analýze vystupuje faktor hodnotící 

citlivost trhu na konjunkturu, u něhož obecně platí, že vyšší citlivost na vývoj konjunktury 

snižuje atraktivitu trhu za jinak stejných podmínek. Analýza by měla hledat vazbu mezi 

perspektivnosti podniku a atraktivitou trhu a to na základě vztahu:  

 
bodů.max

bodyváha
trhuaatraktivit

 
  . (2.2) 

Prognóza vývoje trhu je stanovená na základě vztahu souvislosti prognózy relevantního 

trhu s prognózou národohospodářských ukazatelů nebo jiných faktorů. Předpokladem 

predikce je kvalitní analýza hlavních faktorů, jež jsou voleny v závislosti na aktuální situaci. 

Pokud není možné nechat si vypracovat marketingovou studii relevantního trhu, což je 

považováno za nejvhodnější, existují další způsob, jak určit vlastní prognózu trhu: analýza 

časových řad a jejich extrapolace, jednoduchá a vícenásobná regresní analýza a odhady 

budoucího vývoje na základě porovnání se zahraničím. 

Oceňovatel by se neměl zcela spoléhat pouze na hodnoty zjištěné pomocí regresního 

modelu. Je důležité, aby finální hodnoty a prognózy byly založeny nejen na výsledcích 

analýz, ale i na odborném odhadu či posudku. 

2.4.2 Analýza vnitřního potenciálu 

Analýza vnitřního potenciálu také zvaná jako analýza konkurenční síly slouží k odhadu 

vývoje tržních podílu oceňované společnosti. Jak tvrdí Mařík a kol. (2011) vlastní postup 

člení do následujících kroků: 

1. stanovení dosavadních tržních podílů oceňovaného podniku, 

2. identifikace konkurentů, 

3. analýza vnitřního potenciálu podniku a hlavních faktorů jeho konkurenční síly, 

4. prognóza tržních podílů. 

Stanovení tržních podílů je snadné, máme-li dostupná data. V podstatě se jedná o podíl 

tržeb oceňovaného podniku na celkových tržbách relevantního trhu. Výsledek představuje 

skutečný tržní podíl a je možné ho kvantifikovat následovně, 

 
trhuhorelevantnítržby

podnikutržby
podíltržní  . (2.3) 
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Identifikace hlavních konkurentů spočívá ve shromažďování údajů o hospodaření 

společnosti, které mají bezprostřední vliv na určování konkurenční síly. Jedná se tedy o 

vymezení hlavních konkurentů, včetně odhadu jejich tržního podílu. 

Analýza vnitřního potenciálu a konkurenční síly oceňovaného podniku je nástrojem 

ke kvantifikaci vývojových možností oceňovaného podniku a konkurenční síly oceňovaného 

podniku vůči hlavním konkurentům. Při posuzování síly se hodnotí schopnost podniku 

udržovat popřípadě zvyšovat podíl na trhu.  Proto se provádí fundamentální analýza, která je 

založena na analýze jednotlivých zvolených faktorů.  Tyto vybrané veličiny ještě členíme na 

přímé a nepřímé.  Přičemž faktory přímé jsou spojeny s výrobním, distribučním a odbytovým 

procesem, naproti tomu nepřímé faktory slouží k hodnocení např. kvality managementu, výše 

investic na výzkum a vývoj anebo certifikátů kvality. 

Výsledkem bude diagram konkurenční síly podniku.  Dle Maříka a kol. (2007) pokud 

budeme vyhodnocovat sílu ve formě splnění určitého ideálního stavu a síla bude 

kvantifikována mezi 40 až 60% (tedy na úrovni jeho hlavních konkurentů), budeme 

předpokládat, že firma udrží svůj podíl na trhu. Bude-li nižší než 40% bude svůj podíl ztrácen, 

bude-li vyšší než 60% bude svůj podíl zvyšovat.  

 
bodů.max

bodyváha
KSP

 
 , (2.4) 

kde KSP značí konkurenční sílu podniku, max. bodů představuje maximální celkový počet 

bodů. 

Prognóza tržeb by měla být vyvozena z výsledků, které byly získány pomocí analýzy 

vnějšího a vnitřního potenciálu oceňované společnosti. Zároveň budeme zohledňovat vlastní 

prognózu tržeb například na základě analýzy historické časové řady a časové extrapolace 

růstu. To je jedna možnost z možných variant. V praxi se může stát, že dojde k případu, kdy 

jakákoliv prognóza je téměř nemožná a oceňovatel je nucen tuto skutečnost do posudku uvést 

a zdůraznit, že odhad budoucího vývoje je založen na subjektivních odhadech. 

2.5 Finanční plán 

Finanční plánování, jehož klíčovou součástí je finanční plán, je proces rozhodování 

podniku o příležitostech a rizicích. Je důležité určit, kterých příležitostí využít za daného 

rizika a kterých nikoliv. Plánování nachází svůj číselný výraz ve finančním plánu. Základem 
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pro jeho sestavení jsou účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow 

zachycující pohyb finančních prostředků. Finanční plány se sestavují ve stálých cenách 

(pouze HDP) a v cenách tržních (veškeré informace). 

Dle Kislingerové (2010) je finanční plán jistou formou podnikatelského záměru, který 

bývá sestavován zpravidla na jeden rok, s výhledem na jeden až tři roky. Prognózy se 

soustřeďují na nejvíce reálné scénáře budoucího vývoje a právě zásada reálnosti, je v tomto 

případě nadmíru důležitá. Podnik si na základě svých možností a možností trhu stanoví cíl a 

finanční plán, je v podstatě plán, jak tohoto cíle dosáhnout. Finanční plány dělíme dle 

časového horizontu. 

Krátkodobý finanční plán má plánovací horizont zpravidla 12 měsíců. Firma potřebuje 

s jistotou vědět, že má dostatek finančních prostředků na úhradu všech svých závazků a 

plánovaných výdajů. Nástrojem krátkodobého plánování příjmů je peněžní rozpočet, tj. 

rozpočet všech příjmů a všech výdajů. Krátkodobý finanční plán zahrnuje plánování výnosů, 

nákladů a zisk, tedy výkaz zisku a ztráty, roční plán cash flow, roční plánovou rozvahu, 

rozpočty peněžních příjmů a výdajů zpracovány až do denních rozpočtů. Dlouhodobý finanční 

plán má typický horizont 5 a více let. Je rizikovější, neboť nepracuje s tak jistými jevy, jako 

krátkodobý. Budoucí vývoj podniku a trhu za několik let nelze nikdy s jistotou odhadnout a 

existují zde možnosti větší odchylky od plánu.  

Finanční plán pro potřeby oceňování tvoří plány dlouhodobé, především zásadní jsou 

prognózy účetních výkazů skládající se ze tří dílčích, mezi které patří: 

1. plánovaná rozvaha, 

2. plánovaný výkaz zisku a ztráty, 

3. plánovaný výkaz o peněžních tocích (cash flow). 

Mezi jednotlivými finančními plány musí existovat určitá spojitost a sestavují se 

především s ohledem na předpokládaný vývoj relevantního trhu a podnikové strategii. Plány 

musí být věcně i časově harmonizovány a skládají se z plánu tržeb, plánu nákladů, plánu 

zásob, plán rozdělení zisku, plán investiční a plán financování. 

2.5.1 Plán tržeb 

Plán tržeb je klíčovou částí finančních plánů, neboť vývoj tržeb určuje budoucnost 

společnosti, jednak její predikovanou úspěšnost a jednak určuje, kam společnost bude 
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směřovat a vyvíjet se. V závislosti na vývoji tržeb se tvoří ostatní finanční plány pochopitelně 

s ohledem na strategické i taktickém rozhodnutí společnosti o budoucnosti. 

Metodologickým postupů pro určení vývoje tržeb je několik. V této diplomové práci 

bude využito lineárního vícenásobného regresního modelu pro odhad tržeb v budoucnu. 

Současně bude provedena druhá metoda odhadu, kdy tržby budou dopočteny na základě 

stanovených tržních podílů a prognózy vývoje relevantního trhu. Ke stanovení tržních podílů 

bude využito odborného úsudku a prognózy vedení firmy. Prognóza relevantního trhu, 

pomocí níž budou odvozovány tržby pomocí tržních podílu, bude zpracována na základě 

metodologických postupů zaznamenaných v kapitole 2.4.1, která se zabývá analýzou vnějšího 

potenciálu. 

Regresní analýza 

Je obecně využívaná statistická metoda, jejímž výsledkem je regresní model, který 

vysvětluje vývoj kvantifikované proměnné v závislosti na ostatních proměnných. Jedná se o 

soubor metod, který hledá takovou matematickou funkci, která nejlépe vyjadřuje závislost 

závisle proměnné. Předpoklady pro tento model jsou následující: 

 regresní parametry β mohou nabývat libovolných hodnot, 

 regresní model je lineární v parametrech, 

 náhodné chyby mají nulovou střední hodnotu, 

 náhodné chyby mají konstantní a konečný rozptyl, 

 náhodné chyby jsou vzájemně nekorelované, 

 náhodné chyby mají normální rozdělení N(0,σ
2
). 

Je důležité vhodně si vybrat proměnné, protože musí platit, že by měl existovat funkční 

vztah, kdy je prokazatelná statisticky významná závislost mezi vysvětlovanými proměnnými 

a proměnnou vysvětlovanou. Zároveň by mělo platit, že by neměla být závislost mezi 

jednotlivými vysvětlujícími proměnnými. Pokud by tato korelace mezi dvěma 

vysvětlovanými proměnnými byla výrazná, muselo by dojít ke korekci a jednu tuto 

proměnnou vyloučit. Nelze je použít obě současně. V případě oceňování podniku s využitím 

regresní analýzy například pro určení predikce tržeb nebo relevantního trhu nám pomohou při 

výběru správných proměnných ekonomické teorie a znalosti základních mechanismů trhu. 
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Dle Němečka a kol. (2010) je pro regresní funkci významná kvalita odhadu. Aby bylo 

možné určit má-li výsledný model smysl a zda-li skutečně popisuje zkoumaný vztah existují 

indikátory, jejichž úkolem je odpověď na tyto otázky. P-Value nebo tzv. Hodnota P je 

ukazatel statistické významnosti a platí, že její výše by měla být menší než stanovená hladina 

významnosti, která je obvykle 5%. Hodnota P slouží k posouzení statistické významnosti 

jednotlivých proměnných.  

Pro určení, zda-li jsou jednotlivé vysvětlující proměnné statisticky významné, se 

provádí T-test. Je to metoda, pomocí níž ověřujeme hypotézu o statistické významnosti za 

předpokladu dané výše hladiny významnosti. Naproti tomu snažíme-li se prokázat 

významnost modelu jako celku, použijeme F-test. Podle výsledné hodnoty P je možné určit 

v případě T-testu statisticky významné vysvětlující proměnné a v případě verifikace celého 

modelu, tedy využijeme F-test a hodnota P ověří jeho statistickou významnost. Platí, že 

hodnota P u obou testů (T-test; F-test) by měla být nižší než stanovená hladina významnosti 

(standartně 5%). Lineární vícenásobný regresní model zjištěný dle metody nejmenších 

čtverců lze vyjádřit dle vztahu: 

 nn332211 x.....xxxŷ   ,  (2.5) 

kde  ̂ je odhad vysvětlované proměnné,    jsou vysvětlující proměnné a koeficienty  a    

představují parametry modelu. 

2.5.2 Plán provozní ziskové marže 

Provozní zisková marže, též provozní ziskové rozpětí, je v podstatě podíl korigovaného 

provozního výsledku hospodaření na celkových tržbách. Mařík a kol. (2007) upřednostňuje 

použití tohoto upraveného provozního výsledku hospodaření před odpočtem odpisů, protože 

odpisy jsou plánovány v investiční prognóze. Takto korigovaný hospodářský výsledek je 

možné vypočítat dle vztahu: 

odpisymajetkuprodanéhoZCmajetkuprodejeztržbyPVHKPVH  , (2.6) 

kde       je zmíněný korigovaný provozní hospodářský výsledek,     provozní výsledek 

hospodaření a    je označení pro zůstatkovou cenu. Jakmile je známý KPVH je možné 

dopočítat provozní ziskovou marži za pomoci následující matematické formulace: 
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tržby

KPVH
maržeziskováprovozní  .  (2.7) 

2.5.3 Plán čistého pracovního kapitálu 

Podstatou čistého pracovního kapitálu je to, že se jedná o vázanou část oběžných aktiv, 

která je financována dlouhodobých kapitálem. Jeho výše je dána strukturou rozvahy 

společnosti. Chce-li podnik hospodařit efektivně a být likvidní, musí zajistit přebytek 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji tedy závazky. 

Dluhošová (2010, s. 85) tvrdí, že „dlouhodobé zdroje, tj. vlastní kapitál a dlouhodobé 

závazky, mají převyšovat dlouhodobá (fixní) aktiva. Jestliže se dlouhodobým kapitál 

financuje krátkodobý oběžný majetek, hovoříme o překapitalizování“. V opačném případě, 

kdy jsou dlouhodobé závazky částečně hrazeny krátkodobými zdroji, dochází 

k podkapitalizování podniku. Je tedy zřejmé proč je důležité vytvořit plán. Musíme vyčíslit, 

zda-li nedochází k efektu překapitalizování nebo podkapitalizování při balancování systému 

financování a zdali budou efektivně využívat zdroje i v budoucnu. 

2.5.4 Plán investic 

Plánování investic je považováno za obtížné a to především protože vývoj investic 

zpravidla není plynulé v čase a vyvíjí se dle aktuálních potřeb podniku.  Za investice 

považujeme pouze pořízení dlouhodobého majetku. Důležité je jednak analyzovat historický 

vývoj a jednak konkretizovat cíle, kam firma směřuje a z toho vyvodit investiční potřeby 

společnosti. Vytváření investičních plánů je důležité z následujícího důvodu. Investiční 

činnost je nedílnou součástí fungování společnosti, především proto, že se jedná o strategická 

rozhodnutí, jež mají zásadní vliv na podnikový růst. Jelikož s investicemi jsou spojeny též 

nemalé výdaje, je sestavení investičního plánu jednou z nejobtížnějších částí tvorby 

finančního plánů.  

Přepokládáme investice dvojího typu. Základní jsou investice obnovovací, které slouží, 

jak už název vypovídá k obnově technicky i morálně opotřebovaných aktiv. Druhý typ 

investic tzv. investice rozvojové jsou provedeny za účelem rozvoje celé společnosti. A zde 

narážíme na problematickou část, kdy je nutné naplánovat strategické investice, díky nímž 

firma pořizuje nový majetek nebo rozšiřuje výrobní kapacitu. Komplikovanost plánování 

těchto investic spočívá právě v jejich nepravidelnosti, a přestože záleží na rozhodnutí vedení 

společnosti, zda-li k nim dojde či nikoliv, je nutné ověřit si uskutečnitelnost těchto projektů. 
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V případě, kdy nejsou k dispozici interní investiční plány společnosti, je možné využít 

několik možných postupů a přístupů. Příkladem může být přístup založený na odpisech, 

z čehož vyplývá, že výše investic odpovídá výši plánovaných odpisů. V takové situaci se ale 

jedná pouze o plánování investic obnovovacích. Jedná-li se o prognózu investic, které 

zahrnují i rozvojovou část, je predikce mnohem složitější. Možností jak určit rozvojové 

investice je vícero. V diplomové práci bude hlavním zdrojem pro jejich určení investiční 

plány společnosti, zahrnující jednotlivé projekty.  

2.5.5 Plán financování 

Financování investic, ale i nákladů spojených s běžným chodem společnosti je možné 

zajistit jednak ze zdrojů vlastních a jednak z cizího kapitálu popřípadě v dnešní době 

využívaným leasingem. Plán financování tedy zachycuje předpokládané splátky úvěru, nové 

úvěry, eventuálně navýšení vlastního kapitálu. Je nezbytné ho vytvořit, protože i ty 

nejambicióznější projekty je nutné financovat a díky tomuto plánu je možné ověřit si reálnost 

investice. V rámci jeho tvorby je důležité dbát na efektivním využívání kapitálu. Tedy 

vybalancovat strukturu tak, aby nedošlo ke zbytečnému hlubokému zadlužení společnosti 

anebo naopak, aby nedošlo k překapitalizování díky využití samofinancování. 

2.6 Stanovení nákladů kapitálu 

Na náklady kapitálu lze pohlížet ze dvou pozic a to z pozice investora a z pozice 

podniku respektive dlužníka. Z pohledu investora jde o požadavek na výnosnost, kterou má 

zapůjčený kapitál přinést. Jedná se o vnitřní výnosové procento kapitálu, tzn. tržní hodnota 

aktiva by se měla rovnat současné hodnotě finančních toků, které aktivum generuje. Očima 

dlužníka se jedná o výdaj, který musí vynaložit, aby kapitál získal. Kapitola je zpracována 

z publikace Dluhošová a kol. (2010). 

Výše nákladů na kapitál obecně souvisí s rizikem jednotlivých aktiv. Skládá se 

z bezrizikové sazby a rizikové prémie. Náklady kapitálu dělíme na tři složky, jsou to náklady 

na celkový kapitál, na vlastní kapitál a na cizí kapitál. 

2.6.1 Náklady na celkový kapitál 

Náklady na celkový kapitál WACC též označované jako vážené průměrné náklady 

kapitálu je možné zjistit dle vztahu: 

 
VKD

VKRD)t1(R
WACC VKD




 ,  (2.8) 
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kde    představují náklady na cizí úročený kapitál, t sazba je daně z příjmů,   je úročený 

cizí kapitál, VKR  náklady vlastního kapitálu a    je vlastní kapitál. 

Jak je ze vzorce (2.8) zřejmé, průměrné náklady kapitálu obsahují obě složky nákladů a 

to jak na vlastní kapitál, tak na cizí kapitál. Je důležité zmínit, že volba nebo stanovení míry 

WACC může výrazně ovlivnit odhad hodnoty podniku. Proto je důležité věnovat stanovení 

výše jednotlivých složek kapitálu patřičnou pozornost. 

2.6.2 Náklady na cizí kapitál 

Za náklady cizího kapitálu lze považovat úroky nebo kupónové platby, jenž je nutné 

platit věřitelům. Základní diskontní míra je stanovena podle situace na finančním trhu. Její 

výše je následně odvozena od několika faktorů, jimiž je čas, očekávaná efektivnost a 

hodnocení bonity dlužníka. Tyto náklady lze vyjádřit jako: 

 
BÚstav

úrokynákladové
RD


 , (2.9) 

kde    jsou náklady dluhu a BÚstav je průměrný stav bankovních úvěrů. 

Argumenty proč využívat cizí kapitál spočívají v pozitivním efektu díky daňové 

uznatelnosti nákladových úroků. Tímto snižují daňový základ a tím pádem i daňovou 

povinnosti. 

2.6.3 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál je možné stanovit na základě tržních přístupů anebo na 

základě metod, které zpracovávají účetní data. Obecně platí, že tržní data pro určení nákladů 

kapitálu jsou objektivnější a proto vhodnější. Charakteristickým rysem je, že náklady na 

vlastní kapitál jsou zpravidla vyšší než náklady na kapitál cizí. Je to proto, že vlastník vkládá 

své volné prostředky na neomezenou dobu. Jak je známo platí, že čím delší doba splatnosti, 

tím je kapitál dražší. Další faktorem je, že takto vložený kapitál je ohrožen hospodářskou 

situací podniku a dalšími podnikatelskými riziky. 

Základní metody pro odhad nákladů vlastního kapitálu jsou: 

 model oceňování kapitálových aktiv CAPM (Capital Asset Pricing Model), 

 arbitrážní model oceňování APM (Arbitrage Pricing Model), 

 dividendový růstový model, 
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 stavebnicový model. 

Pro účely této diplomové práce jsou rozebrány pouze metody, které budou skutečně 

aplikovány, tedy model oceňování kapitálových aktiv CAPM a stavebnicový model.  

a) Model oceňování kapitálových aktiv CAPM 

Model CAPM je běžně využívaný pro odhad nákladů vlastního kapitálu především 

v anglosaských zemích. Postupně se však prosazuje v dalších západoevropských zemích. 

Jedná se o rovnovážný model oceňování kapitálových aktiv, kdy předpokladem je, že mezní 

sklon očekávaného výnosu a rizika je pro všechny investory stejný. Model je založen na 

funkčním vztahu mezi výnosem aktiva a rizikovým faktorem zvaným tržní portfolio, který 

reprezentuje riziko plynoucí z celého trhu. 

Dle Maříka a kol. (2007) mezi důležité prvky modelu patří tzv. přímka cenných papírů, 

díky níž odvozujeme střední očekávanou ziskovost cenného papíru na základě bezrizikové 

výnosnosti a prémie za riziko na kapitálovém trhu. Očekávánou výnosnost zjistíme 

ze  vztahu: 

     fm

L

fVK rRErRE   , (2.10) 

kde  (   ) je střední hodnota výnosu vlastního kapitálu v,    je bezrizikový výnos, L  je 

koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu zadlužené firmy na dodatečný 

výnos tržního portfolia a  (  ) je očekávaný výnos tržního portfolia. 

Beta je jediný faktor, který se váže k analyzovanému podniku. Jelikož se beta odvíjí od 

podnikové situace, je zřejmé, že bude nutné betu pro jednotlivé společnosti dopočítat. Pomocí 

bety nezadlužené firmy můžeme zjistit betu zadlužené firmy, matematický postup je 

následující: 

 








VK

D
)t1(1UL  , (2.11) 

kde L  je beta koeficient zadlužené společnosti, U  je beta koeficient nezadlužené 

společnosti,   je sazba daně z příjmů právnických osob, D je cizí úročený kapitál a VK je výše 

vlastního kapitálu. 
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b) Stavebnicový model 

Stavebnicový model se používá v případech, kdy nelze použít metod CAPM a APM. 

Jedná se o situace, kdy v ekonomice je nedokonalý kapitálový trh anebo krátká doba 

fungování tržní ekonomiky. V těchto případech je problém se stanovením beta koeficientu, 

který je pro zmíněné metody zcela zásadní. Stavebnicových modelů je celá řada, ale v našem 

případě bude využita verze, kterou využívá i Ministerstvo průmyslu a obchodu a její 

matematická formulace vypadá následovně: 

 LAfinastabskepodnikatelF

U

VKU RPRPRPRRWACC  ,  (2.12) 

kde    je bezriziková sazba, skepodnikatelRP  riziková přirážka za podnikatelské riziko, finastabRP  

riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability a LARP  je riziková přirážka za 

velikost podniku. Definování jednotlivých rizikových přirážek je zpracováno dle metodiky 

Ministerstva průmyslu a obchodu 

Stanovení rizikové přirážky za podnikatelské riziko je navázáno na ukazatel produkční 

síly        tedy    , její dostatečnou velikost a předmět činnosti podniku. Ukazatel ROA 

se porovnává s ukazatelem X1, jenž získáme následovně: 

 UM
A

UZ
1X  ,  (2.13) 

kde    je součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů a    představuje 

úrokovou míru cizího úročeného kapitálu. Podmínky pro stanovení rizikové přirážky za 

podnikatelské riziko jsou pokud       , tak .odv.podnikskepodnikatel RPminRP  . Pokud     

 , pak %10RP skepodnikatel  . Pokud 1XROA0   pak se použije vzorec: 

 1,0
1X

A

EBIT
1X

RP

2

skepodnikatel 




















 . (2.14) 

Stanovení rizikové přirážky za riziko vyplývající z finanční stability charakterizuje 

vztahy životnosti aktiv a pasiv. Je navázána na likviditu L3, kterou lze zjisti dle vzorce: 

 
DBUBUVKZ

OA
3L


  , (2.15) 
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kde KZ jsou krátkodobé závazky, BUV bankovní úvěry a výpomoci a DBU jsou dlouhodobé 

bankovní úvěry. 

 Podmínka pro stanovení rizikové přirážky za riziko vyplývající z finanční stability zní, 

když je XL1L3  pak %10RPfinstav  . Když je  XL2L3  pak %0RPfinstav  . Když 

 XL2<L3<XL1 pak rizikovou přirážku určíme dle matematické formulace: 

  
 
 

1,0
1XL2XL

3L2XL
RP

2

2

finstab 



 . (2.16) 

    a     jsou stanoveny individuálně pro každé odvětví. Dále je individuálně 

zohledňována finanční síla podniku a další skutečnosti, kdy si podnik „může dovolit“ nižší 

likviditu. 

  Stanovení rizikové přirážky spojené s velikostí podniku je navázáno na velikost 

úplatných zdrojů podniku UZ. Podmínkou zde je, že když              , pak je 

       . Když             pak je        . V případě, že               

        , pak platí že, 

 
 

2,168

UZ3
RP

2

LA


 ,  (2.17) 

přičemž    jsou dosazeny v mld. Kč. A náklady vlastního kapitálu je potom možné vypočítat 

následovně: 

 
A

VK
/

A

VK

A

UZ
UM

Z

EAT

A

UZ
WACCR UVK 
















 , (2.18) 

kde    jsou úplatné zdroje, EAT čistý zisk,   hrubý zisk, 
   

 
 daňová redukce a    je 

úroková míra.  

Stanovení rizikové přirážky spojené s velikostí podniku je už jen prostý rozdíl nákladu 

vlastního kapitálu a průměrnými celkovými náklady WACC. Dochází k omezení hodnoty 

finstrRP  a to způsobem, je-li WACCRVK  , pak %0RPfinstr  . Když z výpočtu vychází 

%10RPfinstr  , pak je tuto přirážku nutno omezit na 10% 

Pomocí rizikových přirážek lze náklady na vlastní kapitál stanovit dle vzorce: 
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 finstrLAfinstab.podnikFfinstrUVK RPRPRPRPRRPWACCR  . (2.19) 

2.7 Metody oceňování podniku 

Kapitola je zpracována na základě publikací Dluhošová a kol. (2010), Zmeškal a kol. 

(2013),  Mařík a kol. (2007, 2011). Při oceňování podniku je možné využít celou škálu metod 

pro určení hodnoty podniku. Metodu si volí oceňovatel dle účelu ocenění společnosti a při 

rozhodování hraje významnou roli i subjektivní postoj oceňovatele.  Mezi základní kategorie 

metodických postupů podle konceptu ocenění patří výnosové metody, majetkové, 

komparativní a kombinované metody. 

Je vhodné zmínit, že v případě, kdy oceňujeme společnost za rizika, tzn. že odvozené 

finanční toky pro výpočet hodnoty společnosti jsou nejisté, využíváme metody, které se 

nevylučují s výše zmíněnými kategoriemi metodických postupů. Můžeme zmínit metodu 

upraveného nákladu kapitálu je využita v této diplomové práci společně s výnosovou metodou 

oceňování.  

2.7.1 Výnosové metody oceňování 

Výnosové metody oceňování vychází z předpokladu, že hodnota aktiva je dána 

očekávaným užitek pro jeho držitele. U podniku je tento užitek určen očekávanými výnosy a 

dalšími ekonomickými efekty jako jsou například dividendy a finanční zisk. Metody vyčíslují 

hodnoty s ohledem na volbu časového horizontu, stanovení nákladů kapitálu a odhad 

budoucích výnosů. 

Mařík a kol. (2007) uvádí, že u těchto metod záleží, jakým způsobem jsou pojaty 

výnosy, zda-li se jedná o skutečné příjmy anebo jinak chápané výnosy. Podle toho, co se 

výnosy myslí, jsou rozlišeny jednotlivé výnosové metody z následujícího výčtu: 

 metoda diskontovaného peněžního toku (DCF), 

 metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

 metoda ekonomické přidané hodnoty EVA, 

 kombinované metody, jež jsou kombinací výnosového ocenění s oceněním 

majetkovým. 

Před samotnou formulací jednotlivých metod je důležité zmínit, že použité metody je 

možné modifikovat z jednofázové metody, na dvojfázové i vícefázové metody. Nejběžněji se 

tato možnost využívá právě u metod DCF. Podstata fázování spočívá v předpokladu trvání 
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podniku v neomezeném časovém horizontu. Takto plánovat finanční toky pro neomezené 

časové období je skutečně složité, protože podnik prochází určitými stádii vývoje a nevyvíjí 

se rovnoměrně.   

Jednofázová metoda je tím nejjednodušším případem, protože počítá se stejným 

vývojem po celé období. Dvoufázová metoda rozděluje dobu fungování společnosti do dvou 

fází, přičemž první fázi je možné predikovat a to jak finanční toky, tak ostatní veličiny. Druhá 

fáze, jež navazuje na konec té první, má dobu trvání neomezenou a kámen úrazu je zde určit 

trend vývoje finančních toků. Vícefázové metody lze rozkouskovat na třífázovou nebo 

vícefázovou metodu. Princip je stejný jako v předchozím případě, s tím rozdílem, že 

rozdělíme dobu chodu podniku na několik fází, přičemž poslední fáze vždy trvá po 

neomezenou dobu. 

a) Metoda diskontovaného peněžního toku DCF 

DCF je považována za jednu z nejčastěji využívaných metod, která je založena na 

odhadu budoucích finančních toků. Nejčastěji je využívána v anglosaských zemích, ale 

v českých podmínkách zaujímá čím dál významnější pozici. Metoda vychází z myšlenky, že 

budoucí volné peněžní toky jsou jakýmsi základním pilířem pro určení hodnoty celé 

společnosti. Předpokládáme, že čím vyšší tyto toky budou, bude i vyšší hodnota podniku. Je 

důležité zmínit, že DCF se může vyskytovat ve vícero variantách. Existují čtyři techniky DCF 

entity, DCF Equity, metoda DDM a metoda APV. V praxi bývají využívány především 

metody entity a equity. 

DCF entity, přičemž název „entity“ se odvíjí od podstaty metody, a sice že je oceňován 

podnik jako celek. Vychází tedy z peněžních toků, které jsou k dispozici vlastníkům, tak 

věřitelům. Stanovené volné peněžní toky jsou diskontovány průměrným nákladem kapitálu 

dále jen WACC. Vztah pro určení volných peněžních toků pro vlastníky i věřitele vypadá 

následovně: 

 tttttt investiceČPKodpisy)t1(iEATFCFF   , (2.20) 

kde tFCFF  jsou volné peněžní toky, it jsou placené úroky, t je sazba daně z příjmů 

právnických osob a ČPK je změna čistého pracovního kapitálu. Následně je možné 

propočíst hodnotu společnosti jako perpetuitu v jednofázovém modelu pomocí vztahu: 
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WACC

FCFF
V  , (2.21) 

nebo je možné využít tempo růstu g, přičemž by vztah byl upraven následovně: 

 
gWACC

FCFF
V


 , (2.22) 

kde V je celková hodnota oceňované společnosti, FCFF jsou volné peněžní toky, WACC 

celkové náklady kapitálu.  V případě vícefázového modelu je celková hodnota podniku určena 

součtem všech hodnot jednotlivých fází,  

 n321 V...VVVV  . (2.23) 

Hodnota první fáze je vyjádřena následovně: 

 
 


 


T

1t
t

t

t
1

WACC1

FCFF
V , (2.24) 

kde V1 představuje hodnotu podniku v první fázi. 

Druhá fáze u dvoufázového modelu a obecně vždy poslední fáze ve vícefázovém 

modelu je označována jak tzv. pokračující hodnota, dále jen PH. Mělo by se jednat o období 

vývoje firmy, kde očekáváme konstantní výnos, konstantní investiční činnosti a stabilní růst 

tržeb. Pokračující hodnotu u dvoufázového modelu za předpokladu konstantního růstu 

peněžních toků určíme vztahem: 

 
)gWACC(

FCFF
PH

t

1T1





, (2.25) 

kde PH značí pokračující hodnotu a g je konstantní tempo růstu peněžních toků. Hodnotu 

podniku ve druhé fázi V2 určíme součinem pokračující hodnoty a diskontního faktoru. 

Celkový vztah pro výpočet hodnoty podniku dvoufázovou metodou vypadá následovně: 

 
T

t

T

1t
t

t

t

)WACC1(
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)WACC1(

FCFF
V









. (2.26)  

Metoda DCF často využívá rozčlenění budoucnosti na tři fáze. Používá se v případě, 

kdy okolnosti budoucího vývoje v podstatě donutí analytika zvolit tuto cestu pro přesné 
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ohodnocení. Tyto okolnosti způsobí, že predikované období po které společnost má fungovat 

je rozkouskováno do jednotlivých fází, které podle publikace Mařík a kol. (2007) jsou: 

 fáze rychlého růstu, zde jsou sestavovány finanční plány, 

 fáze přechodná, kdy se rychlý růst zpomaluje a predikce je tvořena na základě ročního 

tempa růstu, 

 období stability, v níž PH je stanovena jako perpetuita, případně nekonečná řada 

volných peněžních toků rostoucích již stabilizovaným tempem. 

Formální podoba vztahu pak vypadá takto: 
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T
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FCFF
V , (2.27) 

kde FCFFt jsou volné peněžní toky pro první fázi,          jsou volné peněžní toky pro 

druhou fázi a          jsou volné peněžní toky pro třetí fázi. Tempo růstu je vyjádřeno 

pomocí g. 

DCF equity je další možnou variantou výnosového modelu DCF. Název „equity“ zde 

zastupuje vlastní kapitál, což je příznačné, protože pomocí této metody stanovujeme hodnotu 

podniku na základě volných peněžních toků pro vlastníky společnosti, tedy hodnotu vlastního 

kapitálu. Pro vlastníky analyzované společnosti je tento údaj skutečně významný, protože 

určuje, jaká hodnota společnosti jim připadá. Volné peněžní toky zjistíme dle následující 

matematické formulace: 

 SC SSinvesticeČPKodpisyEATFCFE   , (2.28) 

kde FCFE jsou volné peněžní toky pro vlastníky podniky, EAT je čistý zisk, ČPK je změna 

čistého pracovního kapitálu, S
C 

reprezentuje čerpání úvěrů a S
S
 splátky úvěrů. Pomocí 

zjištěných volných peněžních toků pro vlastníky je možné určit hodnotu společnosti, jen je 

nutné podotknout, že v tomto případě budou toky diskontovány pomocí míry nákladů 

vlastního kapitálu. Tedy výslednou hodnotu připadající vlastníkům pomocí dvoufázové 

metody DCF Entity zjistíme ze vztahu: 
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V , (2.29) 
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kde FCFEt jsou volné peněžní toky pro vlastníky v první fázi, RVK jsou náklady vlastního 

kapitálu, FCFET+1 jsou volné peněžní toky pro vlastníky ve druhá fázi a g tempo růstu 

finančních toků. 

Metoda DDM zohledňuje při oceňování také jen vlastní kapitál a peněžním tokem je 

myšlena dividenda. Dluhošová a kol. (2010) uvádí, že se jedná o jakousi modifikaci modelu 

DCF, s tím, že jako volné peněžní toky jsou myšleny dividendy. V ekonomikách s vyspělým 

kapitálovým trhem je to poměrně často využívaná metoda. Hodnotu za předpokladu stálého 

tempa růstu dividend určíme pomocí vztahu: 

 
gR

DIV
V

VK 
 , (2.30) 

kde DIV je dividenda v běžném období, RVK jsou náklady vlastního kapitálu a g je tempo růstu 

dividend. 

Metoda APV  je využívána pro ocenění celkového kapitálu. Princip je takový, že 

zjistíme hodnotu nezadlužené společnosti a k ní přičteme hodnotu daňového štítu, která je 

diskontována náklady dluhu. Hodnotu nezadlužené společnosti získáme pomocí volných 

finančních toků nezadlužené firmy, které jsou diskontovány nákladem celkového kapitálu 

nezadlužené firmy. Hodnota firmy se určí jako perpetuita a to tímto způsobem, 

 
DU

U

R

TS

R

FCFE
V  , (2.31) 

kde FCFEU jsou finanční toky nezadlužené společnosti, RU jsou celkové náklady kapitálu 

nezadlužené firmy, TS značí daňový štít a RD jsou náklady dluhu. 

b) Metoda kapitalizovaných zisků 

Dluhošová a kol. (2010) tvrdí, že metoda kapitalizovaných zisků funguje na principu 

převádění budoucích zisku na současnou hodnotu. Vývoj zisku je odhadován z historické 

časové řady. Je to výnosová metoda, pomocí níž zjistíme hodnotu z výnosů pouze pro 

vlastníky a výsledkem je tedy hodnota vlastního kapitálu. Předpokladem pro ocenění jsou 

údaje získány z bilance a výkazu zisku a ztráty za období 3 až 5 let. Analýza minulého vývoje 

je součástí i u jiných oceňovacích metod. V tomto případě je však důležité získaná data 

z interních výkazů společnosti upravit pro potřeby ocenění například korekce odpisů o reálné 

opotřebení, vyloučení mimořádných výnosů a náklady, průměrování nepravidelný výnosů a 
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další metodické úpravy. Klíčové však je určit tzv. trvale udržitelný zisk, přičemž propočet je 

zachycen ve vztahu: 

 



T

1t

tt ZwZ , (2.32) 

kde Zt je zisk za minulé období upravený o korekce a wt jsou váhy pro jednotlivá období. 

c) Metoda ekonomické přidané hodnoty EVA 

Mařík a kol. (2007) tvrdí, že ekonomická přidaná hodnota je „víceúčelová“ veličina, 

kterou lze použít jako nástroj finanční analýzy nebo řízení podniku anebo nástroj oceňování 

podniku. EVA je ukazatel výnosnosti, který se vyhnul nedostatkům ukazatelů jako jsou 

například poměrové ukazatele rentability. Problémem je, že zmíněné poměrové ukazatele jsou 

založeny na účetním hospodářském výsledku, který může být ovlivňován a navíc účetní data 

nezohledňují časovou hodnotu peněz a riziko. 

Aby bylo možné vyhnout se těmto problémům byl sestaven ukazatel EVA, který je 

chápán jako čistý výnos z provozní činnosti podniku snížený o náklady celkového kapitálu. 

Ukazatel EVA na bázi provozního zisku lze vypočíst dle vzorce: 

 1tttt CWACCNOPATEVA  , (2.33) 

kde NOPATt  je zisk z provozní operační činnosti podniku po dani, WACCt jsou průměrné 

vážené náklady kapitálu a Ct-1  je provozně nutný kapitál investovaný v předchozím roce. Zisk 

z provozní operační činnosti podniku po dani NOPAT zjistíme pomoci vztahu: 

 daňVHPČNOPAT  , (2.34) 

kde VHPČ je hospodářský výsledek z provozní činnosti. 

2.7.2 Majetkové metody oceňování 

Mařík a kol. (2007, s. 324) tvrdí, že „majetková hodnota za předpokladu pokračování 

podniku může být pojímána v závislosti na přístupu k vlastnímu ocenění jednotlivých 

položek: 

 ocenění převážně na bázi historických cen, čímž se dostáváme k účetnímu přístupu, 

 ocenění na bázi reprodukčních cen (často označované jako substanční hodnota v užším 

smyslu), 
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 ocenění na bázi uspořených nákladů, 

 ocenění na bázi tržních hodnot.“ 

a) Účetní metoda 

Základní údaje pro účetní metodu se získávají ze stavových veličin získaných 

z  účetních výkazů respektive z rozvahy. Klíčovým krokem je zjištění za kolik byl majetek 

pořízen, pochopitelně jsou to údaje v historických cenách. Postup je takový, že prvním 

krokem je ocenění jednotlivých složek aktiv, které po sečtení dají souhrnný výsledek ocenění 

aktiv. Tato hodnota je poté očištěna o výši dluhů a závazků. Metoda je považována spíše jako 

doplňková, pro její slabou přesnost, především proto, že vychází z historických účetních dat a 

nikoliv z tržních, které se mohou značně lišit. 

b) Substanční hodnota 

Ocenění formou substanční hodnoty slouží k nalezení odpovědi na otázku, kolik by nás 

stálo znovuvybudování podniku. Existuje substanční hodnota brutto, kterou je možné získat 

pomocí zjištění aktuální reprodukční ceny stejného nebo obdobného majetku a ty upravíme o 

opotřebení.  Také je možné určit tzv. substanční hodnotu netto. Slouží k ocenění vlastního 

kapitálu a v podstatě se jedná o vztah, kdy od brutto substanční hodnoty odečteme výši dluhů.  

Substanční hodnota může být i tzv. úplná v případě, kdy bychom byli schopni skutečně 

vyčíslit veškeré náklady na znovuvybudování podniku ve stejném stavu. V praxi určení této 

hodnoty je vzácný jev.  

 

c) Metoda likvidační hodnoty 

Dle Dluhošové a kol. (2010) podstata likvidační metody tkví ve stanovení hodnoty 

majetku k určitému časovému okamžiku. Předpokladem je, že podnik ukončí svou činnost a 

aktiva budou prodána, díky čemu bude možné splatit veškeré závazky podniku a to i včetně 

odměny pro likvidátora. Likvidační hodnota určuje spodní hranici hodnoty podniku. 

2.7.3 Metody komparativní 

Komparativní metody bývají někdy označovány jako metody relativního oceňování 

nebo metody tržního srovnání. Jsou založeny na odvození hodnoty aktiv nebo vlastního 

kapitálu z dostupných dat srovnatelných podniků. Zpravidla se metoda využívá u podniků, 

s jejichž podíly se obchoduje na finančních trzích. V ČR je zatím velmi malá četnost prodeje 

obdobných subjektů a díky tomu je tato metoda u nás téměř nevyužívaná. Dluhošová a kol. 
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(2010, s. 180) tvrdí, že „obecně se dá říci, že je velmi obtížné nalézt srovnatelný podnik, 

neboť každý je specifický strukturou činností, typem podniku, fází vývoje a podobně.“ 

2.8 Citlivostní analýza 

Analýza citlivosti zkoumá dopady změny vstupních hodnot na výslednou veličinu. Je 

jednou z mnoha metod pro kvantifikaci rizika. Zjišťuje citlivost daného finančního nebo 

investičního kritéria na změny faktorů rizika, které toto kritérium ovlivňují. Analýza citlivosti, 

někdy označována jako „What IF..“ tedy „Co když..“,  vychází z předpokladu, že jednotlivé 

parametry na sobě nejsou závislé. Dluhošová a kol. (2010) tvrdí, že obecně syntetický 

finanční ukazatel se vyjádří jako funkce všech dílčích parametrů: 

 )F,.....,F,F(fU n21 . (2.35) 

Je možné citlivost souhrnného ukazatele na první faktor (stejný nebo obdobný postup bude i 

pro následující faktory) stanovit dvěma způsoby, 

   n21

1F

1 F,.....,F,F1fU   , (2.36) 

kde  vyjadřuje relativní odchylku, která může být kladná i záporná. Druhý způsob vyčíslení 

citlivosti lze vyjádřit jako přírůstek hodnoty vlivem změny faktoru, který je zachycen 

v následující matematické formulaci: 

    UF,.....,F,F1fUUU n21

1F

1

1F     . (2.37) 

V situaci oceňování podniku je citlivostní analýza cenným nástrojem při zohledňování 

odchylek v budoucím vývoji a jejich vlivu na hodnotu společnosti. Kislingerová (2010, 

s. 373) tvrdí, že „výstupem citlivostních analýz mohou být podle zvoleného přístupu vztahy, 

tabulky hodnot, popřípadě grafy ukazující závislost kritéria na vstupních parametrech.“ 

Jednofaktorová citlivost je zjišťována na základě vztahu: 

 VVV faktor

1

faktor   ,  (2.38) 

kde faktorV  představuje změnu hodnoty společnosti, který je způsoben změnou určitého 

jednoho faktoru. faktor

1V   vyjadřuje novou hodnotu podniku vlivem změny daného faktoru za 

jinak neměnných podmínek a V  značí hodnotu společnosti. 
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Zásadní je pro oceňovatele zjistit mimo jiné vliv změny volných peněžních toků na 

hodnotu analyzované společnosti. Citlivost tedy zjistíme pomocí vztahu: 
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V   , (2.39) 

kde    
     vyjadřuje přírůstek hodnoty společnost vlivem změny volných peněžních toků, 

při zachování podmínky, že ostatní faktory zůstaly nezměněny a parametr  vyjadřuje změnu 

faktoru o určitou výši. 

  



33 

 

3 Charakteristika podniku 

Tato kapitola je věnována popisu společnosti, její historie, činnosti, odběratelsko-

dodavatelských vztahů a v neposlední řadě také ekonomicko–finančních charakteristik 

společnosti. Součástí je finanční analýza, zahrnující poměrovou analýzu, bankrotní model 

Index IN95 a především strategická analýza, která je východiskem pro tvorbu finančních 

plánů.   

3.1 Charakteristika podniku  

Oceňovaná společnost je ryze český podnik bez zahraniční kapitálové účasti. 

Společnost byla založena roku 2003 dvěma sourozenci a dodnes zůstávají jediní společníci 

firmy a jejich obchodní podíl činí u obou 50%. Společnost se zabývá výrobou medových 

dortů a zároveň se pyšní jedinečným výrobním procesem, při kterém jsou zpracovávány 

kvalitní suroviny a nevyužívá se ani syntetických barviv ani konzervačních přísad. 

Během posledních 10 let se firma postupně rozrůstala a to zhruba ve třech zásadních 

fázích. V roce 2005 byla otevřena druhá výrobna, díky níž roční produkce stoupla na 

1 250 000 ks dortů a medové dorty se začaly vyvážet do okolních zemí. Můžeme tedy 

shrnout, že firmě se ve velmi brzké době podařilo nejen prorazit na tuzemském trhu, ale i 

expandovat na trhy zahraniční.  

Dalším zlomovým bodem byl duben 2009, kdy byla postavena nová moderní výrobní 

hala s plně automatickými výrobními technologiemi. Postupně došlo také k rozšíření 

sortimentu o další medové výrobky. 

Společnost si velmi zakládá na kvalitě surovin, o čemž vypovídá získání certifikátů 

mezinárodních norem bezpečnosti BRC
1
 a IFS

2
. Zároveň je vhodné zmínit, že majitel 

společnosti získal již dvakrát po sobě prestižní ocenění Nejlepšího podnikatele 

Moravskoslezského kraje v soutěži EY Podnikatel roku Moravskoslezského kraje. Porota této 

soutěže ocenila vítěze za pracovitost, cílevědomost, houževnatost a především trvale rostoucí 

obrat i zisk firmy v řádu desítek procent ročně.  

                                                
1 BRC norma, která specifikuje požadavky na nezávadnost a bezpečnost potravin pro firmy zpracovávající 

potraviny, kteří jsou přímými dodavateli maloobchodníků. Patří mezi nejvýznamnější ocenění, jsou jí 

ohodnocovány pouze systémy vysokého standartu. 
2
 IFC norma, v podstatě se jedná o mezinárodní potravinářský standart a ocenění vypovídá o plnění norem 

bezpečnosti potravin. 
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Jak již bylo výše zmíněno, společnost expandovala na zahraniční trhy především 

v rámci Evropy, ale i do zámoří. Množství výrobků určené pro vývoz během sledovaného 

období znatelně stoupalo. Počet konečných zemí exportu se v roce 2013 vyšplhal na 29 a tvoří 

jej např. Slovensko, Maďarsko, Španělsko, Holandsko, Belgie, VB a další evropské země, pak 

například USA, Saudská Arábie, Izrael a Čína. Pro lepší přehled je v grafu 3.1 zaznamenán 

podíl vývozu na celkovém odbytu. Je vidět, že vývoz má během sledovaného období skutečně 

významný podíl na celkovém prodeji výrobků. 

 

Graf č. 3.1 Podíl zahraničního prodeje na celkovém prodeji 

Finančně – ekonomické charakteristiky společnosti 

Pro vhodné vyjádření vývoje základních finančních veličin slouží vertikální a horizontální 

analýza. Zdrojová data jsou obsažena ve výročních zprávách společnosti a v účetních 

výkazech, které je možné nalézt v Příloze 1. Přičemž cílem vertikální analýzy je zjistit do jaké 

míry se jednotlivé majetkové, respektive kapitálové složky účastnily na celkové bilanční 

sumě. Zjednodušeně řečeno, vertikální analýza zobrazuje strukturu veličin a horizontální 

analýza zachycuje jejich vývoj. Grafické zpracování slouží k sestavení obrazu, jakým směrem 

se firma ubírá. V kapitole věnující se vertikální a horizontální analýze bylo použito zejména 

publikací, jejichž autory jsou Dluhošová a kol. (2010) a Mařík a kol. (2007). 

Vertikální analýza zjišťuje strukturu veličin získaných z finančních výkazů. Spočívá ve 

vyjádření položek jako procentního podílu ke zvolené základně položené jako 100%. 

Základnou bývá hodnota celkových aktiv, respektive pasiv, která se využívá při hodnocení 

položek z rozvahy. Naproti tomu Dluhošová a kol. (2010) hodnotí horizontální analýzu, 

zvanou jako analýzu trendů tak, že posuzuje vývoj veličin (zisk, náklady, aktiva, pasiva) a 

hodnot v čase. Analyzujeme změny, jednotlivých položek účetních výkazů. 
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V našem případě bylo přistoupeno k tzv. vertikálně – horizontální analýze, kdy jsou výše 

zmíněné metody propojené a výsledkem je jeden graf, který má vyšší vypovídací schopnost, 

že každá metoda samostatně. 

Při zkoumání vývoje struktury aktiv, jež zachycuje graf 3.2, bylo zjištěno, že během 

celého sledovaného období převládal v celkové struktuře dlouhodobý hmotný majetek. Od 

roku 2012 však začal nabývat na významnosti i krátkodobý finanční majetek, jehož podíl 

vzrostl v roce 2013 o téměř 300 %, což bylo způsobeno držbou firemní likvidity na běžných 

účtech. Proces držení likvidity byl naprosto účelový, firma tehdy plánovala strategickou 

rozvojovou investice v období roků 2014 – 2015 a tedy finanční prostředky střádala, aby je 

mohla využít pro financování zmíněného projektu. Růst aktiv je vyjádřen křivkou celkových 

aktiv, zde se tedy jedná o horizontální analýzu. A zmíněná křivka má od roku 2012 stoupající 

trend vyjadřující nárůst. Tento nárůst je způsoben účelnou kumulací finančního majetku pro 

financování rozsáhlé budoucí investice. 

 

Graf 3.2 Vertikálně - horizontální analýza aktiv 

 Pochopitelně křivka vývoje pasiv v grafu 3.3 je stejná jako křivka aktiv v grafu 3.2. Co 

je ale zajímavé, je podíl bankovních úvěrů na celkových pasivech. Na počátku sledovaného 

období byl tento podíl více než 50%. Bylo to způsobeno financováním výstavby nové 

moderní haly, která byla oficiálně spuštěna roku 2009. Úvěry byly do roku 2011 splaceny a 

v následujících letech byly v nulové výši. Naproti tomu velký podíl ve struktuře zabírá vlastní 

kapitál. Rostoucí tendence položky byla tak významná, že na počátku období činila zhruba 

35% a roku 2012 dokonce až 84,37%. Roku 2013 vlastní kapitál mírně klesl, přesto zůstal na 

poměrně vysokém procentu 89,59%. 
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Graf 3.3 Vertikálně – horizontální analýza pasiv 

Horizontálně analýza vyjádřena křivkou celkových nákladů, viz graf 3.4, zaznamenává 

růstovou tendenci a to zejména významnou od roku 2011. V roce 2009, kdy byla spuštěna 

nová výrobní hala s unikátní technologií jedinou svého druhu, vzrostl počet vyrobených 

medových dortů, tedy vzrostly náklady na materiál. Na počátku sledovaného období firma 

zaměstnávala větší množství zaměstnanců, posléze však došlo k propouštění díky spuštění 

provozu nové automatizované výrobní haly. Časem se však výroba zvýšila natolik, že bylo 

nutné zaměstnance opět přijmout. Stručně řečeno tento kolísavý podíl zaměstnanců, jenž se 

projeví v osobních nákladech, je zaznamenaný v grafu oranžovou barvou. Stejně tak je možné 

na základě grafu určit významný podíl odpisů, který se projevil následující léta po pořízení 

technologií. 

 

 Graf 3.4 Vertikálně – horizontální analýza nákladů 

Křivka celkových tržeb zaznamenána v grafu 3.5 ukazují zřetelně rostoucí trend. Tento 

jev je žádoucí, o to víc vidíme-li prudké stoupaní jako v našem případě. Jak bylo zjištěno 
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v předchozím grafu, náklady v čase také významně stoupaly. Avšak zaměříme-li se na 

strukturu, tedy na podíl nákladů na celkových tržbách je zřetelné, že tento podíl mírně kolísá, 

ale přesto má tendenci pomalu se snižovat, což je obecně velmi pozitivně přijímáno. Naproti 

tomu daň z příjmů poměrně stoupá, společnost by měla lépe využívat možnosti finanční páky. 

 

Graf 3.5 Vertikálně – horizontální analýza tržeb 

3.2 Finanční analýza 

Podnik byl hodnocen v základních oblastech, a sice v oblasti likvidity, rentability, 

finanční stability a zadluženosti. Kvantifikace výsledků byla provedena pomocí poměrových 

ukazatelů, jedná se tedy o poměrovou analýzu hodnotící finanční zdraví společnosti za období 

2008 – 2013. Kapitola byla zpracována dle Dalmadyová (2012). 

3.2.1 Poměrová analýza 

Tato metoda je považována za poměrně snadnou. Zdrojem dat pro analýzu jsou základní 

finanční výkazy. Mezi přednosti analýzy řadíme především testování finančního zdraví 

v čase, skutečnost, že lze využít analýzu ke srovnání podniku s jinými subjekty a dále 

poskytuje vstupní údaje pro jiné hlubší analýzy.  

Vzhledem k tomu, že existuje mnoho poměrových ukazatelů a vypovídají o různých 

stránkách finanční situace, je vhodné rozdělovat je do několika oblastí. Základními oblastmi 

jsou ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti a stability. 

a) Analýza finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika. Přirozeně platí, že pokud 

překročí určitou hranici „pozitivní zadluženosti“, tak při vyšším zadlužení na sebe váží vyšší 



38 

 

riziko. Pokud by zdroje byly posuzovány z hlediska riskantnosti, pak platí, že vlastní kapitál 

je nejméně riskantním kapitálem, protože není úročený a nevyžaduje pravidelné splácení. Což 

je ale i důvodem využívání cizích zdrojů a s tím nedílně souvisí kontrola, do jaké výše tyto 

zdroje jsou používány. Ukazatele jsou zhodnoceny v tab. 3.1. 

 Tab. 3.1 Ukazatele stability a zadluženosti za sledované období 

zadluženost 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

celková zadl. 64,22% 64,53% 42,45% 21,41% 5,55% 10,35% 

dlouhodobá zadl. 53,39% 62,87% 36,47% 16,89% 1,08% 0,15% 

běžná zadl. 10,83% 1,65% 5,97% 4,52% 4,47% 10,20% 

zadluženost VK 179,67% 181,89% 73,75% 27,27% 5,89% 11,55% 

úrokové krytí 42 222,22% 543,01% 526,72% 2 064,02% 1 1542,44% x 

úrokové zatížení 0,24% 18,42% 18,99% 4,84% 0,87% x 

 

        Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Analytickými ukazateli pro 

celkovou zadluženost jsou dlouhodobá a běžná zadluženost. V grafu č. 3.6 je zachycen jejich 

vývoj.  

Rok 2009 byl ve sledovaném období zásadní, protože byl spojen s výstavnou nové 

výrobní haly a byla to investice, která přesáhla 330 mil. Kč a bylo zapotřebí navýšit cizí 

kapitál pro její financování. V následujících letech dlouhodobá zadluženost prudce klesá, 

jednak díky růstu zisku a jednak díky firemnímu postoji rychle své závazky uhradit. 

Zaměříme-li se na běžnou zadluženost je zřetelné, že je poměrně stabilní, nedochází 

k žádným prudkým výkyvům ani výraznému kolísání a především je držena na velmi nízké 

úrovni. Celková a dlouhodobá zadluženost se vyvíjí totožným trendem, odlišná je až běžná 

zadluženost, která zkoumá poměr krátkodobých závazků na celkových aktivech a tento objem 

krátkodobých závazků byl ve sledovaném období nízký. 

 

Graf 3.6 Vývoj zadluženosti v letech 2008 -2013 
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu se v podstatě vyvíjí stejně jako dlouhodobá 

zadluženost a je ovlivněna totožnými faktory. Přičemž na počátku období konkrétně roku 

2008 a 2009 byly hodnoty nesmírně vysoké, bezmála kolem 180%. To by za jiných okolností 

byla známka ohrožení podniku především rizikem solventnosti. V tomto případě jsou tyto 

hodnoty způsobeny právě již zmíněnou investicí a v roce 2010 došlo k poklesu zadluženosti 

VK na 73,753% a na konci roku 2012 dokonce až na 4,475%. Roku 2011 a 2012 bylo 

zadlužení VK na extrémně nízké úrovni, čímž se firma připravuje o pozitivní efekt plynoucí 

z nákladových úroků tzv. daňový štít. 

Ukazatel úrokového krytí je v řádech stovek až tisíce procent. Obecně platí, že čím 

vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je finanční stabilita. Hodnota by měla nabývat hodnot 

minimálně 100%, jelikož je žádoucí, aby stálá aktiva byla financována z dlouhodobých 

zdrojů. Můžeme tuto situaci zhodnotit tak, že firma je považovaná za skutečně stabilní 

společnost, přičemž způsob financování je výrazně konzervativní, což znamená, že i oběžná 

aktiva jsou hrazena dlouhodobými, především vlastními zdroji, tím dochází k neefektivnímu 

využívání zdrojů, tedy k překapitalizování. Roku 2013 nebylo možné ukazatel propočítat, 

protože společnost měla nulové nákladové úroky. Tyto závěry podtrhuje i ukazatel úrokového 

zatížení. 

b) Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje. 

Rentabilitou rozumíme výnosnost vloženého kapitálu a výsledky zkoumání rentability jsou 

důležitými především pro management a vlastníky (akcionáře). Obecně je žádoucí, aby 

rentabilita měla růstovou tendenci. Výsledky jsou zachyceny v tabulce 3.2. 

Tab. 3.2 Ukazatele výnosnosti za období 2008 – 2013 

rentabilita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA 12,74% 12,49% 16,53% 22,89% 23,98% 31,09% 

ROCE 14,30% 12,70% 17,58% 23,99% 25,12% 34,64% 

ROE 28,21% 23,13% 18,79% 22,48% 20,43% 28,08% 

ROS 18,68% 20,01% 16,86% 24,04% 23,52% 31,59% 

 

         Rentabilita aktiv ROA měří výkonnost neboli produkční sílu podniku. Tím, že při 

výpočtu je v čitateli využíváno EBITu můžeme hodnotit situaci bez vlivu zdanění či 

zadlužení.  Obecně je vývoj tohoto ukazatele poměrně zásadní při kvantifikaci výnosnosti 

v rámci poměrové analýzy. Na počátku roku 2008 dosahovala rentabilita 12,74% a následující 
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rok ještě mírně klesla na 12,49%. V tomto období byla národní ekonomika zasažena globální 

krizí a její důsledky se odrazili ve výši ziskovosti. V následujícím roce byl zaznamenán 

významný nárůst ukazatele a tento trend pokračoval do konce sledovaného období. Uvážíme-

li, že v roce 2010 byla hodnota na 16,53% a o tři roky později stoupla na 31,09%, jedná se 

velmi významný postup, který byl zapříčiněný rozvojem společnosti. Rentabilita 

dlouhodobých zdrojů ROCE má obdobný vývoj. Roku 2008 byla na hodnotě 14,3%, načež 

vlivem dopadů ekonomické krize roku 2009 klesla na 12,49%, ale v následujících letech 

dochází k prudkému zvyšování, kdy roku 2013 dosáhla až 34,64%. Rentabilita vlastního  

kapitálu ROE hodnotí výkonnost zdrojů vložených do podnikání vlastníky. V tomto případě 

byl vývoj odlišný. Na počátku roku 2008 dosahovala hodnota 28,21%, poté následující 4 roky 

kolísala v rozmezí 18,79 – 23,13%, až se roku 2013 opět přiblížila k počáteční hodnotě 

28,08%. Vývoj zmíněných ukazatelů je zachycen v grafu 3.7 včetně rentability tržeb ROS. 

 

 Graf 3.7 Vývoj ukazatelů rentabilita za období 2008 – 2013 

 Rentabilita tržeb ROS bývá nejčastěji využívána ve vnitropodnikovém řízení firmy, ale 
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1 Kč tržeb. Ukazatel je spíše užitečný ve vnitropodnikovém řízení firmy, přesto je možné jej 

využít pro mezipodnikové srovnání. Roku 2008 tedy na 1 Kč Tržeb připadlo 0,1868 Kč zisku, 

posléze roku 2010 došlo k poklesu na 0,1686 Kč. V následujících letech tento poměr rostl až 

do roku 2013 dosáhl 0,3159 Kč zisku na 1 Kč tržeb. 

c) Ukazatele likvidity 

Likvidita značí schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům, přesněji řečeno 
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Tab. 3.3 Vývoj likvidity v letech 2008 -2013 

likvidita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

celková likvidita 1,818 5,373 3,518 3,832 6,341 4,418 

pohotová likvidita 1,675 4,802 3,084 3,072 5,594 4,124 

okamžitá likvidita 1,405 3,755 2,632 2,367 3,934 3,563 

 

         Za přiměřenou výši celkové likvidity se považuje interval 1,5 až 2,5, za předpokladu 

nezohlednění struktury, tedy nezohlednění málo likvidních aktiv. Společnost mimo rok 2008 

překračuje horní hranici limitu a roku 2012 2,5 násobně. Abychom mohli zhodnotit příčiny 

vysokých hodnot, je nutné podrobit oběžná aktiva analýze pomocí ukazatelů aktivity.  

V případě pohotové likvidity Grünwald a Holečková (2007) tvrdí, že ukazatel by měl nabývat 

hodnot v rozmezí 1 až 1,5. Při poměru menším než 1 musí podnik spoléhat na případný prodej 

zásob. Podnik vykazuje nadměrné hodnoty po celou dobu sledování a stejná situace je i u 

okamžité likvidity, kde doporučený interval je od 0,2 do 0,5 a skutečné hodnoty ho převyšují. 

d) Ukazatele aktivity 

Předmětem analýzy bývají především oběžná aktiva a krátkodobé závazky. Firma 

pomocí ukazatelů aktivity hodnotí, jak hospodařila se svými aktivy. Ukazatele aktivity lze 

vyjádřit jako dobu obratu jednotlivých položek. 

Tab. 3.4 Ukazatele aktivity za roky 2008 - 2013 

doba obratu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

aktiv 666,95 877,95 561,26 490,20 439,24 452,04 

zásob 10,39 8,27 14,56 16,84 14,67 13,55 

pohledávek celkem 19,50 15,19 15,14 15,63 32,63 25,88 

závazků celkem 428,32 566,50 238,24 104,97 24,39 46,78 

pohled. z obchod. styku 0,30 0,73 5,70 13,52 30,89 24,84 

závazků z obchod. styku 53,07 8,03 17,52 8,07 8,71 19,68 

 

Ukazatele aktivity na počátku sledovaného období odráží situaci společnosti, která byla 

zatížena nákladnou investicí na výstavbu výrobní haly a pořízení nové technologie. 

Nejvýrazněji „postížen“ touto situací byl ukazatel doby obratu závazků, kdy roku  

2008 – 2010 nabýval extrémně vysokých hodnot v řádech stovek jednotek. Od roku 2010 

však prudce klesal, až v letech 2012 a 2013 se ustálil a doba obratu činila 24,39 a 46,78 dní. 

Doba obratu závazků z obchodního styku, pomineme-li rok 2008, kdy byla společnost 
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zatížena krátkodobými půjčkami pro výjimečné doplnění likvidity, je na poměrně nízké 

úrovni.  

Doba obratu pohledávek se pohybovala na poměrně nízké úrovni, aby bylo zachováno 

pravidlo solventnosti. Srovnáme-li ale pohledávky z obchodního styku se závazky 

z obchodního styku, je zřejmé, že pravidlo financování, kdy                          

                    bylo dodrženo ve sledovaném období od roku 2008 do roku 2010.  

Od roku 2012 došlo k prudkému nárůstu, kdy doba obratu pohledávek činila téměř 31 dní a 

doba obratu závazků z obchodního styku 9 dní. Přesto můžeme říci, že tato situace společnost 

v žádném ohledu neohrozila. 

Doba obratu zásob je po celou dobu na velmi nízké a poměrně stabilní úrovni, kdy 

maximální průměrný počet dní činil necelých 17. Doba obratu aktiv je však na velmi vysoké 

úrovni. Na počátku období dosahovala dokonce 667 dní. Tento jev je způsoben velkým 

množstvím stálých aktiv v podobě unikátních strojů, technologie, které jsou zhotoveny přesně 

pro potřeby společnosti a především ve struktuře aktiv poměrnou část tvoří budovy, které jak 

známo jsou velmi málo likvidní. Zmíněná technologie a stroje s vysokou pořizovací hodnotou 

jsou také zatíženy velmi nízkou likviditou. 

3.2.2 Index IN95 

Index IN95 je mezi českými ekonomy brán jako jeden z nejvhodnějších bankrotních 

modelů jako doplnění obrazu o celkové finanční situaci podniku. Váhy pro pětici ukazatelů 

jsou dány modelem pro jednotlivá odvětví, jež byly získány ze srovnávacích analýz.  

Při vyhodnocování modelu je žádoucí hodnota větší než 2, což značí podnik s dobrým 

finančním zdravím. Hodnota IN mezi 1 a 2 označuje firmu, která by mohla, ale také nemusela 

mít problémy, firma tedy není ani finančně zdravá, ale ani nemocná. A hodnota IN menší než 

1 značí, že firma je finančně slabá. Výsledky analýzy jsou zachyceny v tab. 3.5. 

Tab. 3.5 Index IN95 pro analyzovanou společnost  

  váhy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

X1 A/CZ 0,260 1,557 1,550 2,356 4,670 18,006 9,663 

X2 EBIT/U 0,110 422,222 5,430 5,267 20,640 115,424 0,000 

X3 EBIT/A 4,990 0,127 0,125 0,165 0,229 0,240 0,311 

X4 Výnosy/A 0,330 0,542 0,428 0,651 0,742 0,837 0,836 

X5 OA/(KZ+KBU) 0,100 1,818 5,373 3,518 3,832 6,341 4,418 

X6 ZPL/Výnosy 17,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Index IN   47,846 2,302 2,583 5,255 19,485 4,781 
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Index IN95 v případě analyzované firmy prokázal, že společnost je skutečně ve velmi 

dobré finanční kondici a tudíž neočekáváme, že by se mohla dostat do potíží. 

3.3 Strategická analýza 

Cílem strategické analýzy je určit výnosový potenciál firmy. Lze také říct, že se snaží 

určit jakýsi předpokládaný vývoj firmy a trhu, na kterém firma působí. Skládá se z několika 

dílčích plánů vycházejících ze stanovení tržeb do budoucna, proto je strategická analýza 

klíčová. Jejím úkolem je zabývat se vývojem trhu, konkurence a národního hospodářství, což 

je v podstatě vnější prostředí, které dílčí podniky výrazně ovlivňují.  

Strategická analýza by měla plnit tři základní body:  

 určit dlouhodobou perspektivu podniku – zda bude firma fungovat v budoucnu,  

 určit vývoj trhu, konkurence a v návaznosti na to pak vývoj podnikových tržeb – určit 

prognózu tržeb do budoucna,  

 identifikovat rizikové faktory podniku – kde má podnik slabá místa, kde má ohrožení, 

na které nedokáže reagovat (důležité pro diskontní faktor).  

Tvoří ji 2 dílčí části, a sice analýzy vnějšího potenciálu a analýza potenciálu vnitřního. 

3.3.1 Analýza vnějšího potenciálu 

Analýza vnějšího potenciálu zaznamenává informace týkající se trhu, na kterém firma 

působí. Při této analýze v podstatě zkoumáme relevantní trh a stanovujeme prognózu 

budoucího vývoje. Vnější potenciál je důležitý z hlediska možnosti podniku se do budoucna 

rozvíjet a zaujmou větší a stabilnější pozici v daném ekonomickém segmentu. 

Součástí analýzy jsou tři dílčí části, které mají za úkol poskytnout dostatek informací 

pro posouzení daného potenciálu. Jedná se o určení relevantního trhu oceňovaného podniku, 

následující částí je posoudit atraktivitu určeného trhu a následně využít zpracované informace 

pro uřčení prognózy dalšího vývoje trhu. 

a) Základní data o trhu 

Prvotním krokem je vymezit trh, ve kterém oceňovaný podnik působí. Pro určení trhu 

bylo nutné dívat se na něj z hlediska produktu a z hlediska území. Relevantní trh pro 

oceňovaný podnik na území ČR byl stanoven na základě charakteristik zpracovatelského 

průmyslu ČR v publikaci Panorama zpracovatelského průmyslu každoročně vydávaným 
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ministerstvem průmyslu a obchodu. Dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE je 

podnik zařazen do sekce CZ_NACE 10.7 Výroba pekařských, cukrářských a jiných 

moučných výrobků. 

Mezi nejvýznamnější zákazníky pro tuzemský trh jsou jednotlivé obchodní řetězce, jako 

jsou například Tesco, Makro, Billa, Globus a další. Samozřejmě nedílnou součástí je i 

nespočet drobných odběratelů jako jsou kavárny, cukrárny a drobné prodejny. Konkurenty 

jsou jednak cukrárny se svými vlastními produkty a rozšiřujícími sítěmi poboček, stejně tak 

výrobci mražených laskomin a malé výrobní pekárny. 

Tab. 3.6 Velikost relevantního trhu v mil. Kč 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

rel.trh  
24 156 24 796 25 275 27 631 31 420 30 873 32 110 34 553 32 302 31 389 33 152 32 598 32 971 

tempo 

růstu - 2,65% 1,93% 9,32% 13,71% -1,74% 4,01% 7,61% -6,51% -2,83% 5,62% -1,67% 1,14% 

Zdroj: MPO (2014), vlastní zpracování 

Z tab. 3.6 lze jasně vidět, že vrcholu toto odvětví dosáhlo v roce 2008 s úhrnem tržeb 

34 553 590 tis. Kč. V následujícím roce vidíme významný pokles na bezmála 32 mld. Kč a 

vývoj v nadcházejících letech v podstatě stagnoval a hodnoty kolísavě oscilovaly kolem 

intervalu 31 až 32 mld. Kč po zbytek sledovaného období. 

b) Analýza atraktivity trhu 

Dle Maříka a kol. (2007) je základ v rámci analýzy atraktivity trhu vymezení hlavních 

faktorů, přičemž kritéria atraktivity je nutno specificky upravit pro každý jednotlivý trh.  

Mělo by se jednat především o faktory, které jsou podstatné z hlediska poptávky a možností 

prodeje.  

V tab 3.7 jsou zachycena jednotlivá hodnotící kritéria, která jsou zásadní jednak pro 

určení atraktivity trhu a jednak pro sestavení komplexního pohledu na současný i budoucí 

stav relevantního trhu. Princip analýzy je tedy založen na bodovém hodnocení zvolených 

kritérií z dopředu určené škály nebo stanoveného intervalu. V tomto případě byla škála 

stanovena na rozmezí 1 - 5 bodů, přičemž hodnota 1 je považována za hodnotu negativní, 

hodnota 3 značí průměr a hodnota 5 vyjadřuje pozitivní stav. Body mezi nimi slouží ke 

zjemnění rozdílů. Celkové hodnocení atraktivity trhu bylo spočítáno dle vztahu ve vzorci 

(2.2). 
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Tab. 3.7 Analýza atraktivity trhu 

kritérium váha 
bodové hodnocení vážený 

součin 1 2 3 4 5 

růst trhu 3 

  

x 

  

9 

velikost trhu 2 

   

x 

 

8 

intenzita přímé konkurence 3 

 

x 

   

6 

průměrná rentabilita 2 
   

x 
 

8 

bariéry vstupu 1 

  

x 

  

3 

citlivost trhu na konjunkturu 1 

   

x 

 

4 

struktura zákazníků 2 

    

x 10 

celkem vážených bodů 

 

48 

  

max. počet bodů 70 

hodnocení 68,6% 

 

Pro srovnání a přesný posudek atraktivity trhu bylo nutné zjistit obecný stav odvětví. 

Dle Maříka a kol. (2007), který převzal výsledky výzkumu Grünwalda (1999), jenž se zabýval 

atraktivitou jednotlivých branží v Německu, je obecně odvětví zabývající se výrobou 

cukrovinek a pekařských produktů vnímáno jako vysoce výnosné a s nízkým rizikem. 

Celkové hodnocení atraktivity trhu našeho oceňovaného podniku je tedy 68,6%, jak vidíme 

v tab. 3.7. Z tohoto údaje lze vyvodit, že se jedná o nadprůměrně atraktivní trh. Hodnocení 

jednotlivých kritérií je rozebráno níže. 

Rychlejší růst trhu dává podniku nové příležitosti zvýšit svůj tržní podíl a celkový 

podnikový růst. Zároveň tato situace přináší větší rizika spojená s investicemi pro udržení 

pozice na rostoucím trhu. V případě relevantního trhu, v němž působí oceňovaný podnik, 

v posledních letech docházelo téměř ke stagnaci, dle prognóz MF ČR však vývojový trend by 

v následujících letech měl být rostoucí. 

Co do velikosti trhu je výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků 

považována za velmi významný sektor ve zpracovatelském průmyslu ČR, avšak při srovnání 

s jinými sektory jako jsou např. výroba vozidel nebo kovových konstrukcí nepatří mezi 

největší trhy.  

Intenzita přímé konkurence je poměrně vysoká budeme-li se soustředit především na 

výrobu cukrářských výrobků. Zákazníci se stávají poměrně náročnými a vyhledávají 

laskominy rozmanitých chutí, což má za následek rostoucí trend počtu podniků působících 

v oblasti výroby cukrovinek, viz obr. 3.1. 
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Obr. 3.1 Počet podniků v rámci CZ – NACE 10 a 11 v letech 2007 až 2013 

Zdroj: MPO panorama zpracovatelského průmyslu 2013 

Průměrná rentabilita odvětví resp. relevantního trhu je považována, dle Maříka a 

kol. (2007), který převzal data z výzkumu Grünwalda (1999), za poměrně vysokou vzhledem 

k nízkým rizikům, což dělá trh atraktivním. Naopak vyšší citlivost trhu na konjunkturu 

snižuje nadšení potenciálních investorů z důvodu silné provázanosti s vývojem HDP a 

celkové národní ekonomiky a s tím spojeného systematického rizika.  

Bariéry vstupu do odvětví nejsou ani vysoké, ale ani nízké. Při hodnocení tohoto 

kritéria bylo přistoupeno k neutrálnímu postoji právě proto, že ač je v oblasti cukrovinek 

konkurentů mnoho, zákazníci zpravidla ochotně zkoušejí nové produkty. Struktura zákazníků 

je velmi pestrá od luxusních kaváren přes velkoobchodní řetězce až po maloobchod na okraji 

obce. 

Citlivost relevantního trhu na konjunkturu má spíše pozitivní. Obecně platí, čím je 

citlivost relevantního trhu na konjunkturu vyšší, je to obvykle faktor, který snižuje atraktivitu 

trhu, jak jsme zjistili z Maříka a kol. (2007). 

Struktura zákazníků je hodnocena jako pozitivní. Taková známka je přiřazena 

z důvodu, že struktura konečných zákazníků stejně jako odběratelů je skutečně rozmanitá a 

díky jedinečností produktů není citlivost na změny ceny ani vysoká, ani nízká, řekněme tedy, 

že je přiměřená.  

c) Prognóza vývoje trhu 

Jedná se o závěrečnou fázi analýzy vnějšího potenciálu. Problémem určení prognózy 

trhu je ve stanovení a prokázaní souvislostí vývoje relevantního trhu a vývoje 

národohospodářských ukazatelů. Jako zastupitele těchto faktorů byly zvoleny základní 
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makroekonomické indikátory, mezi něž patří hrubý domácí produkt ve stálých cenách, reálná 

domácí realizovaná poptávka, saldo vývozu a dovozu dle CZ – NACE 10.7 a míra 

nezaměstnanosti. 

 Tab. 3.8 Vývoj makroekonomických ukazatelů za období 2001 – 2013 včetně prognózy  

  

  
rok 

HDP ve stálých cenách reálná domácí 

realizovaná 

poptávka 

saldo vývozu a 

dovozu CZ-

NACE 10.7 

nezaměstnanost 
HDP v mil. Kč tempo růstu 

sk
u

te
č
n

o
st

 

2008 4 015 346 4,790% 2,435 -2156,73 4,44 

2009 3 921 827 -2,329% -2,775 -2119,70 6,75 

2010 3 953 651 0,811% 0,952 -1826,70 7,37 

2011 4 022 410 1,739% -0,201 -2208,30 6,79 

2012 4 047 675 0,628% -1,873 -1617,60 7,04 

2013 4 086 260 0,953% -0,581 -970,50 7,05 

p
r
o
g
n

ó
z
a
 2014 4 284 000 4,839% -0,649 -1024,03 6,10 

2015 4 509 000 5,252% -0,726 -1080,51 5,70 

2016 4 698 000 4,192% -0,812 -1140,11 5,60 

2017 4 856 031 3,364% -0,908 -1203,00 5,70 

2018 4 975 711 2,465% -1,015 -1269,36 5,81 

Zdroj: MPO (2014), ČSÚ (2014), MF ČR (2014) 

Ministerstvo financí České republiky zveřejňuje své prognózy vývoje 

makroekonomických ukazatelů na základě statistických i ekonomických analýz a expertního 

posouzení. Pomocí této predikce je možné předvídat i pohyb relevantního trhu.  

Tab. 3.8 zobrazuje mimo jiné historickou časovou řadu Hrubého domácího produktu. 

Pokles domácí ekonomiky v roce 2008 byl zapříčiněn nepříznivým vývojem vnějšího 

prostředí a následky se projevily v letech 2009 - 2011, kdy došlo k poklesu HDP a posléze 

nízkým růstovým trendem. Krize a její důsledky byly o to delší, protože postupem postihla 

celou Evropu i zbytek světa. Od přelomu roku 2011 a 2012 se situace v národní ekonomice 

stabilizovala, což vyvolalo žádoucí efekt pozvolného obnovování růstu. Díky stabilnější 

situaci je prognóza MF ČR spolehlivější a v následujících letech 2014 – 2018 počítá 

s pokračujícím pozitivním vývojem HDP. Ten je podpořen pozvolným oživováním 

ekonomické aktivity výhradně díky rostoucí domácí poptávce.   

Domácí realizovaná poptávka zahrnuje výdaje na konečnou spotřebu, tvorbu fixního 

kapitálu a na čisté pořízení cenností. Pod výdaji na konečnou spotřebu se skrývá spotřeba 

hrazena z disponibilních důchodů domácností, vládních institucí a neziskových institucí 

sloužící domácnostem. Dominantní postavení mají však výdaje na konečnou spotřebu 

domácností, které představují více než 70% z celku. Proto byl tento ukazatel zvolen jako 
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vhodný parametr pro predikování vývoje relevantního trhu. Roku 2009 došlo k 

prudkému poklesu na hodnotu -0,2775, o rok později nabyl ukazatel kladných hodnot, ale od 

té doby až po rok 2018 předpokládáme klesající trend v řádu téměř 12% ročně.  

Saldo vývozu a dovozu dle CZ – NACE 10.7 jak už název vypovídá, jedná se v podstatě 

o roční vyhodnocení zahraničního obchodu na daném relevantním trhu. Saldo bylo v období 

let 2008 až 2011 poměrně stabilní. Významná progrese nastala roku 2012 a v návaznosti na 

rok 2013 můžeme potvrdit, že došlo k oživení vývozu.  

Na počátku sledovaného období byla velká snaha o snížení nezaměstnanosti, tedy 

přelom let 2008 a 2009 nelze přehlédnout nárůst nezaměstnanosti o více než 2 procentní body 

tedy 52,06%, což je obrovský skok ve srovnání s předchozími roky, kdy byl trend míry 

nezaměstnanosti výrazně klesající. V dalších letech byla míra nezaměstnanosti poměrně 

stabilní, avšak prognózy jsou velmi optimistické a předpokládají pokles vzhledem 

k předpokládanému pozitivnímu vývoji celé tuzemské ekonomiky. 

Použitou metodou pro stanovení predikce relevantního trhu je lineární regresní model, 

jehož postup je zachycen v příloze 2. Při statistickém modelování vycházíme z předpokladů 

závislosti vysvětlované proměnné, v našem případě se jedná o velikost relevantního trhu, a 

vysvětlujících proměnných, tedy výše HDP, růst realizované poptávky, saldo vývozu a 

dovozu v CZ – NACE 10.7 a míra nezaměstnanosti. První modelování se ukázalo jako 

nespolehlivé a proto bylo nutné přistoupit ke korekci. Z vysvětlovaných proměnných byla 

vyňata proměnná saldo vývozu a dovozu dle CZ -NACE 10.7 pro její neprokazatelnou 

spojitost s vývojem relevantního trhu. Díky vyloučení jedné proměnné model nabyl statistické 

významnosti a je tedy možné jej použít pro účely prognózy. Finální verze lineárního 

regresního modelu vypadá následovně: 

 u, •0665740,0vkyreal.poptá•0,0692890-HDP•1,0373652Y   

kde HDP, realizované poptávky, u představující míru nezaměstnanosti vystupují jako 

vysvětlující proměnné a Y představuje vysvětlovanou proměnnou a tou je velikost 

relevantního trhu, lépe řečeno se jedná o relativní změnu relevantního trhu. 
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Tab. 3.9 Prognóza vývoje relevantního trhu 

  rok 
skutečné hodnoty teoretické hodnoty 

relevantní trh v mil. Kč tempo růstu tempo růstu 

sk
u

te
č
n

o
st

 

2008 34 553 7,6% 9,9% 

2009 32 302 -6,5% -7,2% 

2010 31 389 -2,8% -3,8% 

2011 33 152 5,6% 5,1% 

2012 32 598 -1,7% 2,2% 

2013 32 971 1,1% 1,7% 

p
r
o
g
n

ó
z
a
 2014 - - 5,10% 

2015 - - 5,07% 

2016 - - 3,65% 

2017 - - 2,55% 

2018     1,61% 

Zdroj: MPO (2013), vlastní zpracování 

V tab. 3.9 jsou zachyceny jak skutečné hodnoty velikosti relevantního trhu, tak hodnoty 

získané z regresního modelu tzv. teoretické. Při porovnání vidíme, že vývoj odhadovaných 

hodnot se mírně liší od skutečných, nicméně tyto odchylky se pohybují zhruba v intervalu +/- 

1,5 p. b., což je přijatelné, nicméně je důležité s těmito odchylkami počítat při vyhodnocování 

budoucího vývoje. Problematický je rok 2012, kdy se skutečný vývoj od modelu liší 

výrazněji. Tento nestandartní vývoj relevantního trhu je zapříčiněn nízkou podporou úvěrů na 

investice vyplácené potravinářským podnikům, dále snížením průmyslové produkce 

a důsledky negativního spotřebitelského očekávání.  

Za pomoci regresního modelu tedy do budoucna očekáváme pozitivní vývoj trhu 

s cukrovinkami. V letech 2014 až 2015 by mělo dojít k oživení, tedy k růstu mezi 5,07 -5,1%. 

Následně v letech 2016 - 2018 by se růst měl postupně zpomalovat až do roku 2018, kdy bude 

1,61%, přesto dle dostupných informací a dat nejsou důvody obávat se prudkých poklesů. 

3.3.2 Analýza vnitřního potenciálu 

Analýza vnitřního potenciálu nazývána také analýzou konkurenční síly dle Maříka 

a kol. (2007) je v podstatě část strategické analýzy, jejímž úkolem je odhadnout vývoj tržních 

podílů. Je nutné určit tržní podíl, identifikovat hlavní konkurenty, analýzu vnitřního 

potenciálu a hlavní faktory konkurenční síly. Veškeré tyto části jsou nezbytnou součástí pro 

určení prognózy tržních podílů. 

a) Stanovení tržního podílu oceňovaného podniku 

Analyzovaná společnost je poměrně mladou rozvíjející se firmou, která vznikla roku 

2003. Pro větší přesnost výsledků a prognóz bylo využito firemních dat od roku 2008, kdy 
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společnost pronikla dostatečně na trh, dostala se do podvědomí zákazníků a upevnila a ustálila 

své postavení. Tržní podíly byly stanoveny pomocí vzorce (2.3) a zachyceny v tabulce 3.10. 

Tab. 3.10 Tržní podíl oceňované společnosti za období 2008 – 2018 

  rok relevantního trh v tis Kč tržby podniku trží podíl 

sk
u

te
č
n

o
st

 

2008 34 552 590 128 755 0,37% 

2009 32 301 753 128 210 0,40% 

2010 31 388 866 152 001 0,48% 

2011 33 152 167 164 532 0,50% 

2012 32 598 070 190 580 0,58% 

2013 32 971 175 264 116 0,80% 

p
r
o
g
n

ó
z
a
 2014 34 652 315 - 1,14% 

2015 36 408 100 - 1,71% 

2016 37 735 904 - 1,88% 

2017 38 696 922 - 1,94% 

2018 39 321 443 - 2,01% 

 

Na počátku sledovaného období r. 2008 činil tržní podíl pouhých 0,37%. Roku 2013 

vidíme prudký nárůst tržeb podniku a to více než 115%, tedy i tržní podíl se zvýšil na 0,8%. 

Je nutno podotknout, že firma se rozvíjí prudkým tempem a to i navzdory výkyvům celého 

relevantního trhu. Přejdeme-li k prognóze vývoje tržního podílu, tak ta je stanovena na 

základě odhadu vedení společnosti. Roku 2014 je očekáván nárůst tržního podílu o 42% 

v důsledku první fáze investice a rozšíření výrobních kapacit. Roku 2015 je očekáván růst 

tržního podílu o 50%, díky pokračující investici bude pořízena nová technologie pro navýšení 

sortimentu i výroby. Následující rok očekáváme lehké snížení ceny produktů, z důvodu 

prořízení vlastního včelstva jako zdroje základní výrobní suroviny, které způsobí vyšší odbyt  

a růst celkových tržeb a tedy i zvýšení tržního podílu. Pro roky 2017 a 2018 počítáme 

s relativním růstem 3,5%. 

b) Identifikace hlavních konkurentů 

Identifikovat konkurenty v této oblasti není snadné, existuje celá řada drobných 

konkurentů, ať už domácí cukrářky nebo pekařky prodávající své výrobky, nebo veřejné 

cukrárny, kavárny a mnoho dalších. Nejvýznamnější konkurent je společnost Vizard s. r. o. 

vyrábějící český medovník. Jedná se v podstatě o obdobnou laskominu, jako je medový dort, 

na němž stojí úspěch celé společnosti. Je možné říci, že společnost má ve svém oboru 

suverénní postavení a momentálně není ohrožena jinou společností.  
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c) Analýza vnitřního potenciálu a konkurenční síly oceňovaného podniku 

Pro přehledné zobrazení konkurenční síly je vhodné využít diagram. Jednotlivá kritéria 

byla subjektivně ohodnocena na základě konzultace se zákazníky i vedením. 

Tab. 3.11 Diagram konkurenční síly oceňovaného podniku  

kritérium váha 

bodové hodnocení kritéria konkurenční síly 

body 

váha 

negativní     průměr     pozitivní × 

0 1 2 3 4 5 6 body 

p
ří

m
é 

fa
k

to
ry

 

1 cenová úroveň 3            x   5 15 

2 šíře sortimentu 1      x         2 2 

3 poměr nejvíce 
výnosných produktů k 
ostatním 

1            x   5 5 

4 kvalita zboží 2            x   5 10 

5 běžná dostupnost 1              x 6 6 

6 účinnost reklamy 2        x       3 6 

7 image firmy 1              x 6 6 

n
ep

ří
m

é 
fa

k
to

ry
 

8 kvalita managementu 3            x   5 15 

9 systém řízení oběhu 
zboží 

1          x     4 4 

10 majetek a investice 2            x   5 10 

11 finanční situace 1            x   5 5 

celkem vážených bodů 

  

84  

  

max. počet bodů 108 

hodnocení 78% 

 

         Kvantifikace konkurenční síly byla provedena dle vzorce (2.4). Diagram konkurenční 

síly zachycen v tabulce 3.11 dává jasný signál, že firma je značně konkurenčně schopná. Je 

třeba zohlednit, že tento diagram vznikl na základně subjektivního hodnocení. Na druhou 

stranu je-li konkurenční síla odhadovaná na 78%, není pochyb, že tržní podíl se v budoucnu 

bude nadále zvyšovat.  

3.3.3 Stanovení prognózy tržeb 

Výsledky strategické analýzy poskytly jasný obraz, v jakém prostředí firma operuje 

a jak se vyvíjí vzhledem k okolním vlivům. V první části strategické analýzy bylo zjištěno, že 

vnější potenciál odvětví je nadprůměrný, což se pozitivně projevilo při prognózování trhu. 

Z výsledků druhé části strategické analýzy jsme vyhodnotili velmi silnou pozici vůči 

konkurenci konkrétně 78%. Samotná prognóza byla s ohledem na předchozí výsledky 

stanovena pomocí tří metod. První metoda spočívala v odvození tržeb od predikovaných 

tržních podílů, pak byl využit lineární regresní model a na základě všech těchto údajů 

a expertního úsudku vedení byl stanoven odborný odhad vývoje tržeb. V případě regresní 

analýzy je vysvětlovaná proměnná pochopitelně vývoj tržeb podniku v tis. Kč 
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a za vysvětlující proměnné byl zvolen ukazatel HDP, celkové nabídky medu na území ČR, 

PRIBOR 3M a saldo běžného účtu platební bilance. Proměnná celková tržní nabídka medu 

byla zvolena na základě podstaty samotné firmy, kdy med je zásadní surovinou pro veškeré 

výrobky společnosti.   

Tab. 3.12 Vstupní údaje pro regresní model 

  tržby v tis. Kč HDP v tis. Kč 
nabídka medu v 

tis. tunách 
PRIBOR 3M 

saldo bú platební 

bilance 

sk
u

te
čn

o
st

 

2008 128 755 4 015 346 9,93 4,04 -75,30 

2009 128 210 3 921 827 9,06 2,19 -89,20 

2010 152 001 3 953 651 10,64 1,31 -141,80 

2011 164 532 4 022 410 13,54 1,19 -84,80 

2012 190 580 4 047 675 14,53 1,00 -63,30 

2013 264 116 4 086 260 16,80 0,46 -56,80 

p
ro

g
n

ó
za

 

2014 - 4 284 000 17,47 0,41 -8,13 

2015 - 4 509 000 18,18 0,30 -16,69 

2016 - 4 698 000 18,91 0,40 -21,39 

2017 - 4 856 031 19,67 0,50 -39,37 

2018 - 4 975 711 20,46 0,70 -35,76 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, MF ČR, interní dokumenty společnosti 

Výsledná prognóza vývoje tržeb podniku bude tedy sestavena za pomoci lineárního 

regresního modelu, který vychází ze vstupních údajů zachycených v tabulce 3.12. Postup 

regresní analýzy je zachycen v příloze 3. Modelování se ukázalo ze statistického pohledu 

úspěšné a na základě koeficientů získaných z regresní analýzy bylo možné sestavit finální 

verzi vícenásobného regresního modelu, jež vypadá následovně: 

BU. saldo•0,07195- 3M PRIBOR•0,7277-medu nabídka•1,2323-HDP•5373,81Y  

 

Tab. 3.13 Vývoj tržeb dle vícenásobného regresního modelu 

  rok 

skutečnost teoretické hodnoty 

tržby podniku tis. Kč tempo růstu tržby podniku tis. Kč tempo růstu tržeb 

sk
u

te
čn

o
st

 

2008 128 755 - - - 

2009 128 210 -0,42% - -0,41% 

2010 152 001 18,56% - 18,61% 

2011 164 532 8,24% - 8,22% 

2012 190 580 15,83% - 16,06% 

2013 264 116 38,59% - 38,47% 

p
ro

g
n

ó
za

 2014 - - 525 117 98,82% 

2015 - - 1 073 060 104,35% 

2016 - - 1 571 604 46,46% 

2017 - - 2 092 688 33,16% 

2018 - - 2 349 634 12,28% 
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         V tab. 3.13 jsou zachyceny skutečná tempa růstu tržeb podniku ve srovnání 

s modelovanými tempy růstu tržeb společnosti určených dle regresního modelu. Jednoznačně 

model podává velmi přesné výsledky za období let 2008 až 2013. Prognóza vývoje tržeb bude 

předmětem dalšího zkoumání. Jak bylo výše zmíněno, tržby byly stanoveny trojím způsobem 

přičemž byly odvozeny z prognózovaných tržních podílů označených zkratkou TP, následně 

z provedené regresní analýzy značeno RA a poslední varianta stanovení budoucích tržeb tkví 

v odborném odhadu vedení společnosti OO. 

Tab. 3.14 Predikce relativního růstu tržeb pro období roků 2014 a 2018 

tržby stanovené 2014  2015  2016  2017  2018  

TP 49,24% 57,60% 14,01% 6,14% 5,17% 

RA 98,82% 104,35% 46,46% 33,16% 12,28% 

OO 41,00% 59,00% 18,00% 12,00% 6,00% 

 

Na první pohled je zřejmé z tab. 3.14, že regresní analýza predikuje enormně vysoký 

relativní nárůst tržeb. V roce 2014 dle této metody bychom měli očekávat nárůstu o 98,82%. 

To by mohlo být pochopitelné vzhledem ke strategické investici. Ale následující růst je 

bezmála také 100%, což nepovažujeme za reálný obraz. V letech 2016 – 2017 je růst ve 

výších 40%, který také nepovažujeme za možný. Zajímavé však je, srovnáme-li tržby 

odvozené z tržních podílů a z odborného odhadu. Zde jsou si predikované hodnoty skutečně 

podobné. Výjimkou je rok 2017. V případě tržeb získaných z tržních podílů, je očekávaný 

vývoj ve výši 6,14%, naproti tomu odborný odhad zamýšlí dvojnásobek. Tento růst je 

podpořen argumentem prudší expanze na zahraniční trhy, který metoda tržních podílů 

nezohledňuje, protože je orientována pouze na stanovený relevantní trh. 
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4 Ocenění podniku a interpretace výsledků 

Kapitola ocenění podniku je vyústěním všech předchozích analýz a statistických modelů 

a pro zpracování byly použity zejména publikace od autorů Dluhošová a kol. (2010), 

Kislingerová (2010) a především Mařík a kol. (2007). Výsledkem je finální ocenění 

společnosti k 1. 1. 2014 za pomocí vybrané tržní metody, a sice metody diskontovaných 

peněžních toků. Je nutno zmínit, že metody jsou využity ve třífázovém provedení, přičemž 

první fáze je stanovena pro období od roku 2014 do 2017 a druhá fáze začíná rokem 2018 a 

končí rokem 2024 a poslední třetí fáze zahrnuje období od roku 2025 a pokračuje 

do nekonečna.  

První fáze trvá po dobu čtyř let od roku 2014 až po rok 2017, kdy firma projde zásadními 

změnami. Pochopitelně to se projevuje v prudkých výkyvech nejen ve stabilitě, ale 

ve veškerých segmentech, jež vypovídají o hospodaření podniku. V roce 2018 předpokládáme 

agresivní expanzi na zahraniční trhy a tato etapa by měla trvat do roku 2024, kterým končí 

druhá fáze. Od roku 2025 předpokládáme stabilní situaci uvnitř i v okolí podniku a firma se 

tímto směrem bude vyvíjet dál, proto v tuto dobu započíná třetí fáze. Součástí ocenění je i 

kapitola citlivostní analýza, která slouží k nalezení odpovědi na otázku, do jaké míry ovlivní 

tržní hodnotu firmy změna vstupních parametrů.  

4.1 Finanční plán 

Předpokladem pro ocenění společnosti je kvalitní prognóza budoucího vývoje. Zejména 

pak u výnosových metod je tato predikce ve formě finančního plánu východiskem 

pro následující analyzování a modelování. Podklady pro vytvoření finančního plánu 

společnosti byly získány z výsledků strategické analýzy. Klíčovým krokem je vytvoření plánu 

tržeb analyzované společnosti, od něhož se budou odvíjet další plány jako je plán provozní 

ziskové marže, plán čistého pracovního kapitálu, investiční plán a plán financování. Predikce 

je vytvořena na následujících 5 let tj. od roku 2014 po rok 2018. Výsledkem bude prognóza 

výkazu zisku a ztráty a rozvahy za dané období, které jsou vloženy v příloze 4 až 6, rozdělené 

dle způsobu výpočtu tržeb. 

4.1.1 Plán tržeb 

Plán tržeb je sestaven na období roku 2014 až 2018 ve třech variantách, stejně jako 

všechny následující finanční plány a vychází z predikce tržeb stanovených v předchozí 
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kapitole dle tab. 3.14. Finální výsledky ocenění v závislosti na různém vývoji tržeb budou 

předmětem srovnání. 

Tab. 4.1 Plán tržeb pro období 2014 – 2018 

tržby stanovené tržby 2014  2015  2016  2017  2018  

TP 
tržby 394 168 621 209 708 251 751 708 790 574 

tempo růstu 49,24% 57,60% 14,01% 6,14% 5,17% 

RA 
tržby 525 117 1 073 060 1 571 604 2 092 688 2 349 634 

tempo růstu 98,82% 104,35% 46,46% 33,16% 12,28% 

OO 
tržby 372 404 592 122 698 704 782 548 829 501 

tempo růstu 41,00% 59,00% 18,00% 12,00% 6,00% 

 

Jak již vypovídala strategická analýza a plány společnosti, byly pozitivní výhledy 

opodstatněné, ostatně o tom vypovídá i prognóza tržeb podniku ve všech variantách, která je 

zachycena v tab. 4.1 Zaměříme-li se na léta 2014 a 2015 je zde zřetelný prudký nárůst tržeb, 

jenž je způsoben strategickou rozvojovou investicí. Jednak tato investice zdvojnásobí 

kapacitu výrobních prostor a jednak bude pořízena nová technologie pro výrobu nových 

unikátních výrobků a současně budou vylepšeny stávající technologické postupy.  

I přesto je zcela bez pochyb, že takto enormní růst tržeb je neudržitelný, což se 

projevuje v následujících letech, kdy relativní tempo růstu se snižuje až do roku 2018, kdy se 

dostává k hodnotě předpokládaného vývoje pro následující léta. Vezmeme-li tempa růstu 

tržeb z roku 2018 je zřejmé, že pro účely oceňování metodou DCF, kdy bychom s tímto 

tempem počítali po neomezenou dobu, je takový růst příliš ambiciózní. Proto s ním počítáme 

pouze v časovém horizontu let 2018 až 2024. Od roku 2025 však očekáváme stabilní vývoj 

ve výši 1,2%. Díky této skutečnosti byl při oceňování zvolen třífázový model, aby nedošlo 

ke zkreslení hodnoty firmy. 

4.1.2 Plán provozní ziskové marže a korigovaného provozního výsledku hospodaření 

Provozní ziskovou marži je nutné odvozovat z korigovaného provozního výsledku 

hospodaření před odpočtem odpisů (dále jen KPVH). Dle Maříka a kol. (2007) je vhodnější 

odpisy analyzovat až v kontextu s plánem investic. Dle vzorců (2.6), (2.7) jsme stanovili 

provozní ziskovou marži pro jednotlivé roky ve sledovaném období let 2009 až 2013 pomocí 

historických dat. Následně byla určena jejich průměrná hodnota ve výši 41,6%, která byla 

využita jako plánovaná provozní zisková marže pro prognózované období let 2014 až 2018. 

Prognózovaný KPVH byl dopočten v návaznosti na již určenou provozní ziskovou marži tím 
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způsobem, že byl zpětně dopočítán pomocí vzorce (2.7). Výsledný plán provozní ziskové 

marže je zachycen v tabulce. 4.2 včetně plánovaného KPVH. 

Tab. 4.2 Plán KPVH a provozní ziskové marže pro období 2014 – 2018 

tržby dané plán KPVH a ZM 2014  2015  2016  2017  2018  

TP 
KPVH 164 086 258 600 294 834 312 925 329 104 

ZM 41,6% 

RA 
KPVH 218 598 446 698 654 234 871 154 978 116 

ZM 41,6% 

OO 
KPVH 155 026 246 491 290 859 325 763 345 308 

ZM 41,6% 

4.1.3 Plán čistého pracovního kapitálu 

Čistý pracovní kapitál, především jeho plán, je součástí podkladů pro navazující ocenění 

společnosti a proto je nutné provést určité modifikace. Ty spočívají v principu kalkulace 

pouze provozně nutných aktiv. To znamená, že do plánu jsou zakalkulovány pouze položky 

potřebné pro hladký chod podniku, tedy v provozně nutném rozsahu. Ostatní aktiva 

započteme do ocenění až později jako neprovozně nutný majetek, jak tvrdí Mařík a kol. 

(2007). Zhotovený plán ČPK je zachycen v tabulce 4.3. 

Tab. 4.3 Plán upraveného čistého pracovního kapitálu pro období 2014 – 2018 

tržby dané plán upraveného ČPK 2014  2015  2016  2017  2018  

TP 

zásoby 16 319 25 719 29 323 31 122 32 731 

pohledávky 22 878 36 057 41 109 43 631 45 887 

PP nutné 4 906 6 737 8 190 8 513 8 553 

KZ 32 707 44 911 54 602 56 751 57 018 

upravený ČPK 11 397 23 601 24 019 26 515 30 152 

RA 

zásoby 21 741 44 426 65 067 86 640 97 278 

pohledávky 30 479 62 283 91 220 121 465 136 379 

PP nutné 5 971 12 158 18 220 24 030 26 702 

KZ 39 805 81 053 121 467 160 198 178 013 

upravený ČPK 18 385 37 815 53 040 71 937 82 346 

OO 

zásoby 15 418 24 515 28 927 32 399 34 343 

pohledávky 21 615 34 368 40 554 45 421 48 146 

PP nutné 4 270 6 697 8 031 8 857 9 378 

KZ 28 469 44 649 53 537 59 046 62 521 

upravený ČPK 12 834 20 931 23 975 27 630 29 346 

 

Plán upraveného čistého pracovního kapitálu byl zhotoven na základě predikce doby 

obratu zásob, pohledávek a krátkodobých závazků, přičemž potřebná kvantifikace doby 

obratu z historických dat byla již provedena v rámci poměrové analýzy v kapitole 3.2.1 
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v tabulce 3.4. Pro predikci využijeme průměrnou dobu obratu jednotlivých položek za období 

let 2009 až 2013. Rok 2008 nebyl zohledněn při výpočtu pro jeho nestandartní vývoj 

v hodnocených oblastech. Predikované doby obratu byly přepočteny zpět na částky v tis. Kč a 

to dle jednotlivých variant vývoje tržeb. Stejně jako v předchozích plánech i zde se projevuje 

strategická investice a to nejen v prudkém nárůstu zásob, ale veškerých oběžných aktiv. Je 

nutno připomenout modifikace čistého pracovního kapitálu. Pro upřesnění, položka peněžní 

prostředky provozně nutné byla získána v podstatě jako odraz likvidity prvního stupně, tedy 

složka nejlikvidnějších prostředků v závislosti na vývoji krátkodobých závazků.  Následně 

byla i tato likvidita podrobena korekcím, kdy se nezohledňovaly veškeré pohotové platební 

prostředky, ale pouze provozně nutné. Během sledovaného období byla provozně nutná 

likvidita určena ve výši 0,15. S tímto trendem bylo počítáno i v prognózovaném období. 

Časové rozlišení aktiv a pasiv nebylo uvažováno, po celé prognózované období bylo rovno 

nule. 

4.1.4 Plán investic 

Plán investic zahrnuje rozvojové investice, které jsou stanoveny ve výši schválené 

vedením společnosti, ale i obnovovací investice. Proto je důležité zakomponovat odpisy 

do plánovacích procesů, na jejichž základě se odvozuje právě výše potřebné obnovy. Nutnost 

rozsáhlého investičního procesu vyplývá ze situace, že společnost narazila na problém 

uspokojit poptávku po svých výrobcích, i přes maximální využití své výrobní kapacity. 

Na počátku prognózovaného období dle rozhodnutí managementu dojde k uskutečnění 

investičního projektu, který je rozložen do tří let od počátku roku 2014 až do poloviny roku 

2016. V roce 2014 je předpokládaná rozvojová investice ve výši 165 mil. Kč, v roce 2015 pak 

ve výši 140 mil. Kč a v roce 2016 je plánována investice v částce 77,5 mil. Kč. V tab. 4.4 je 

zachycen plán odpisů a v tab. 4.5 plán investic, nutno zmínit, že tyto plány jsou pro všechny 

varianty vývoje tržeb stejné. 
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Tab. 4.4 Odpisový plán pro období 2014 – 2018 

DM stav položka 2014 2015 2016 2017 2018 

DNM 
 

původní odpisy 94 0 0 0 0 

nový 
PPH k 31.12 5 094 11 368 16 709 20 887 26 608 

odpisy (1/4 z PPH k 1.1.) 0 1 274 2 842 4 177 5 222 

celkem odpisy 94 1 274 2 842 4 177 5 222 

STAVBY 

původní odpisy 22 367 22 367 22 367 22 367 22 367 

nový 
PPH k 31.12 102 367 153 146 180 618 209 006 238 340 

odpisy (1/30 z PPH k 1.1.) 0 3 412 5 105 6 021 6 967 

celkem odpisy 22 367 25 779 27 472 28 388 29 334 

SAMOSTAT. 

MOVITÉ 

VĚCI 

původní odpisy 6 210 0 0 0 0 

nový 
PPH k 31.12 86 210 206 986 307 860 346 342 390 635 

odpisy (1/6 z PPH k 1.1.) 0 14 368 35 096 53 446 62 353 

celkem odpisy 6 210 14 368 35 096 53 446 62 353 

 

V tabulce 4.4 je základnou pro výpočet odpisů přepočtená pořizovací hodnota k 31. 12 

daného roku (dále jen PPH), která je tvořena v prvním roce plánu, tj. 2014, brutto investicemi 

a v následujících letech je pak tato základna tvořena součtem položky PPH z předchozího 

roku a brutto investic z aktuálního roku. Důvodem pro tento přístup tvorby základny 

pro výpočet odpisů je, že dle Maříka a kol. (2007) pro zjednodušení předpokládáme, že nové 

investice budou pořizovány vždy před koncem roku a odepisovány budou v následujícím roce. 

V období let 2014 – 2018 byly stanoveny lineární odpisy a to dle průměrné doby odepisování. 

Pro nehmotný majetek jsou to dle Maříka a kol. (2007) čtyři roky, u staveb 30 let a 

samostatných movitých věcí 6 let. 

Tab. 4.5 Plán investic pro období 2014 – 2018 

položka 2014 2015 2016 2017 2018 

odpisy 28 671 41 421 65 410 86 011 96 909 

zůstatková hodnota 286 526 385 105 397 195 311 184 215 775 

celkové investice netto 165 000 140 000 77 500 0 1 500 

celkové investice brutto 193 671 181 421 142 910 86 011 98 409 

 

          Investiční projekt společnosti spočívá v přístavbě výrobních prostorů a především 

v pořízení nové technologie. První fáze projektu proběhne roku 2014 a bude zaměřena 

na rozšíření kapacity výrobní linky medových dortů, aby bylo možné uspokojit poptávku 

regionální i zahraniční. Společnost předpokládá plné spuštění provozu se zdvojnásobenou 

kapacitou pro výrobu medových dortů již na počátku této fáze. Současně začne téhož roku 
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přístavba ke stávající hale a na počátku roku 2015 bude hala dokončena a pořízena 

technologie pro výrobu kompletně nového sortimentu medových laskomin a tedy finální 

rozšíření výrobních kapacit. 

V roce 2016 vedení plánuje pořízení vlastního včelstva pro získání medu, který, jak již 

bylo zmíněno, je základní surovinou pro výrobu produktů společnosti. Tato investice by měla 

přinést užitek v podobě stálé dodávky kvalitního čerstvého medu bez ohledu na jeho 

momentální tržní cenu.  

4.1.5 Plán financování 

Společnost razí politiku co nejnižšího zadlužení. Při analýze historických časových řad 

jsme dospěli k závěru, že dlouhodobé závazky a především bankovní úvěry byly využity 

pouze v případech významnějších rozvojových investic. Při plánování byla tato nepsaná 

zásada dodržena. Průběh financování v prognózovaném období je zachycen v tabulce 4.6. 

Tab. 4.6 Plán financování pro období 2014 – 2018 

tržby dané položky 2014  2015  2016  2017  2018  

TP 

vlastní kapitál 302 244 552 130 608 866 628 588 653 833 

ZK 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 

KF 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 

fondy ze zisku 4 020 4 020 4 020 4 020 4 020 

VH min. let 218 831 344 878 393 202 417 328 438 905 

VH BÚO 36 095 159 933 168 346 163 942 167 609 

cizí zdroje 82 707 84 911 84 602 76 751 57 018 

KZ 32 707 44 911 54 602 56 751 57 018 

BÚ 50 000 40 000 30 000 20 000 0 

RA 

vlastní kapitál 425 248 753 674 1 247 339 1 784 544 2 014 619 

ZK 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 

KF 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 

fondy ze zisku 4 020 4 020 4 020 4 020 4 020 

VH min. let 320 914 577 192 758 589 1 143 772 1 299 743 

VH BÚO 57 016 129 164 441 432 582 765 653 752 

cizí zdroje 89 805 121 053 151 467 180 198 178 013 

KZ 39 805 81 053 121 467 160 198 178 013 

BÚ 50 000 40 000 30 000 20 000 0 

OO 

vlastní kapitál 361 353 549 411 627 130 695 528 732 504 

ZK 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 

KF 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 

fondy ze zisku 4 020 4 020 4 020 4 020 4 020 

VH min. let 220 494 350 586 413 692 463 335 491 135 

VH BÚO 93 540 151 507 166 121 174 186 180 245 

cizí zdroje 78 469 84 649 83 537 79 046 62 521 

KZ 28 469 44 649 53 537 59 046 62 521 

BÚ 50 000 40 000 30 000 20 000 0 
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Společnost do budoucna plánuje konstantní hodnotu základního kapitálu, tzn. ve výši 

40 200 tis. Kč, stejně tak uvažujeme konstantní výši kapitálových fondů ve výši 3 098 tis. Kč 

a ostatních fondů ze zisku 4 020 tis. Kč. Přičemž společnost tímto splňuje zákonnou 

podmínku stanovenou pro společnosti s ručením omezeným ve formě odvodu částky do výše 

10% ze základního kapitálu do ostatních fondů ze zisku. Výsledek hospodaření za běžné 

účetní období byl naplánován v rámci plánu výkazu zisku a ztráty, který je pro jednotlivé 

varianty zachycen v příloze 4 až 6. Část této položky je pak vyplacena společníkům ve formě 

podílů na zisku a z poměrné části je v následujícím roce převáděn do složky výsledek 

hospodaření z minulých let, kde dochází k načítání těchto prostředků. 

Především díky kumulaci peněžních prostředků v předchozích letech bude společnost 

schopná si poměrnou část investice hradit ze svých zdrojů. Nicméně do budoucna počítáme 

s výrazným růstem společnosti a úvěr zde hraje i pojistnou roli. Úvěr bude použit jednak 

pro financování investic a stejně tak v případě odlišného vývoje společnosti udrží její 

stabilitu. Roku 2014 si společnost pro financování svých operací vezme úvěr ve výši 

50 mil. Kč. Předpokládáme, že úvěr bude úročen pevnou úrokovou sazbou 6,5% s ročními 

splátkami ve výši 10 mil. Kč s možností předčasného splacení úvěru, dle domluvy banky 

s vedením společnosti. Toho využije roku 2018, kdy plně splatí celý zbytek úvěru a to ve výši 

20 mil. Kč.  

Krátkodobé závazky byly převzaty z plánu čistého pracovního kapitálu zachycené 

v tabulce 4.3. Největší podíl na nich mají závazky z obchodního styku a to především, díky 

maximalizaci odbytu a prodeji. Další významnou položkou jsou závazky vůči státu a 

ze sociálního zabezpečení a ostatní závazky. V důsledku rozvoje společnosti se znatelně zvýší 

i počet zaměstnanců, což se projeví v oblasti závazků k zaměstnancům, které se pochopitelně 

podílí na nárůstu celkových krátkodobých závazků. 

4.2 Stanovení nákladů kapitálu 

Stanovení diskontní míry, která je dána náklady kapitálu, je zcela zásadní pro oceňování 

metodou diskontovaných peněžních toků. Předpokladem metody DCF – Entity je diskontní 

míra stanovená na úrovni průměrných nákladů kapitálu, dále jen WACC. Proces jejího 

určování spočívá ve stanovení nákladů na vlastní kapitál a nákladů na kapitál cizí.  
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4.2.1 Odhad nákladů vlastního kapitálu 

Problematickou částí určování celkových nákladů kapitálu je stanovení nákladů na vlastní 

kapitál a pro jejich určení existuje několik metod. V této diplomové práci bude využito dvou 

metod, a to beta verze modelu CAPM a stavebnicový model ve verzi využívanou 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

a) Model oceňování kapitálových aktiv CAPM 

Model CAPM vychází především z tržních dat, proto je kladen důraz na kvalitu a 

přesnost vstupních dat. Riziková prémie pro regionální kapitálový trh byla zjištěna z údajů 

Damodaran (2015) ve výši 6,8%
3
. Ze stejné databáze byl určen i koeficient beta pro 

potravinářské odvětví ve výši 0,82
4
, který bylo možné zjistit pouze pro nezadlužený podnik 

β
U
. Pro zjištění koeficientu bety pro zadluženou firmu β

L
 bylo nutné postupovat dle vzorce 

(2.11). Bezriziková sazba je zde odrazem výnosu do splatnosti koše státních desetiletých 

dluhopisů a činí 2,28%
5
. Tato sazba je využívána pouze v první fázi oceňování. Pro druhou a 

třetí fázi je využito výnosu do splatnosti 21 letého státního dluhopisu ve výši 3,43%
6
. Dále je 

nutno zmínit, že při procesu prognózování, počítáme s neměnnou sazbou daně z příjmů, která 

je 19%. Veškeré tyto tržní údaje jsou vloženy do vztahu, který je definovaný vzorcem (2.10), 

na jehož základě jsou kvantifikovány náklady vlastního kapitálu pro jednotlivé roky 

predikovaného období, tj. roky 2014 až 2018. Výsledky jsou zachyceny v tab. 4.7. 

Tab. 4.7 Stanovení nákladů vlastního kapitálu metodou CAPM 

položka tržby určené 2014 2015 2016 2017 2018 

bezriziková sazba 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 3,43% 

βU pro potravinářský sektor 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

riziková prémie kap. trhu ČR 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 

daňová sazba 19% 

βL potravin. sektor 

TP 1,002 0,922 0,912 0,901 0,878 

RA 0,960 0,927 0,901 0,887 0,879 

OO 0,964 0,922 0,908 0,897 0,877 

náklady VK 

TP 9,09% 8,55% 8,48% 8,41% 9,40% 

RA 8,81% 8,58% 8,40% 8,31% 9,41% 

OO 8,84% 8,55% 8,46% 8,38% 9,40% 

 Zdroj: kurzy.cz (2015), Damodaran (2015), vlastní zpracování  

                                                
3 Zdroj: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html, Risk Premiums for 

Other Markets 
4 Zdroj: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/totalbeta.html, Average Unlevered 
Beta 
5 Zdroj: http://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/vynosy-dluhopisoveho-kose-statnich-dluhopisu-ke-konci-

mesice/vynos-kose-statnich-dluhopisu-s-prumernou-zbytkovou-splatnosti-10-let/ 
6 

Zdroj: http://www.patria.cz/kurzy/online/, ST. DLUHOP. 4,20/36
 

 

http://www.patria.cz/kurzy/online/
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b) Stavebnicový model 

Stavebnicových modelů existuje celá řada a jejich odlišnost je dána ve způsobu 

stanovení rizikových přirážek. V diplomové práci bude využito metodiky, jež je využívána 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Rovněž jako v předchozí kapitole 4.2.1 byly i v případě 

stavebnicového modelu určeny náklady kapitálu jednak pro každý predikovaný rok zvlášť a 

jednak pro každou variantu vývoje tržeb zvlášť. Proces stanovení rizikových přirážek je 

zachycen v příloze 7 a vychází z metodologického postupu uvedeného v kapitole 2.6.3.  

Rovněž stavebnicový model využívá bezrizikový výnos, který je dán výnosem do 

splatnosti státních dluhopisů, jak již bylo zmíněno u modelu CAPM. Pro připomenutí 

zmíníme, že pro první fází je bezriziková sazba stanovena ve výši 2,28% a pro druhou a třetí 

fázi je to 3,43% . Ve zkrácené formě je způsob určení nákladů vlastního kapitálu zapsán 

v tabulce 4.8.  

Tab. 4.8 Stanovení nákladů vlastního kapitálu stavebnicovou metodou 

rizikové přirážky tržby stanovené 2014 2015 2016 2017 2018 

bezriziková sazba 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 3,43% 

RPPODNIKATELSKÉ RIZIKO 2,61% 2,61% 2,61% 2,61% 2,61% 

RPFINANČNÍ STABILITA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

RPVELIKOST SPOLEČNOSTI 

TP 4,17% 3,45% 3,31% 3,29% 3,26% 

RA 3,79% 2,89% 1,76% 0,86% 0,59% 

OO 3,98% 3,45% 3,26% 3,13% 3,08% 

RPFINANČNÍ STRUKTURA 

TP 0,63% 0,22% 0,14% 0,09% 0,03% 

RA 0,40% 0,13% 0,03% 0,01% 0,00% 

OO 0,50% 0,22% 0,14% 0,08% 0,03% 

náklady VK 

TP 9,69% 8,56% 8,35% 8,27% 9,33% 

RA 9,08% 7,92% 6,69% 5,76% 6,63% 

OO 9,37% 8,57% 8,29% 8,10% 9,15% 

Zdroj: MF ČR (2015), kurzy (2015), vlastní zpracování 

4.2.2 Stanovení nákladů cizího kapitálu 

Ve fázi finančního plánování bylo zmíněno, že společnost využívá úvěrového 

financování pouze v případě strategických investičních projektů. Tato skutečnost ovlivnila i 

zvolený způsob pro určení nákladů cizího kapitálu, protože úvěrová zadluženost se vyvíjela 

přirozeným tempem, tzn. přijetí úvěru a následné splácení rozložené do několika let. Čímž je 

v podstatě myšleno, že nedocházelo během let ke kumulaci různých úvěrů. Pro stanovení 

nákladů cizího kapitálu bylo tedy využito vzorce (2.9). Výše nákladů cizího kapitálu byla 

určena ve výši 6,5%. 
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4.2.3 Stanovení váženého průměru celkových nákladů kapitálu WACC 

Ve chvíli, kdy známe náklady vlastního i cizí kapitálu můžeme vypočíst náklady na 

celkový kapitál. Pro jejich určení bylo využito vzorce (2.8), pomocí něhož jsme byli schopni 

stanovit WACC zvlášť pro náklady vlastního kapitálu zjištěné z metody CAPM a zvlášť pro 

náklady vlastního kapitálu zjištěné ze stavebnicového modelu. Je nutné vytvořit pro každou 

verzi WACC i tři varianty nákladů kapitálu odvíjející se od variant stanovení tržeb. S takto 

vytvořenou strukturou kapitálu budeme následně počítat při závěrečném ocenění společnosti a 

výsledné hodnoty jsou zachyceny v tabulce 4.9. 

Tab. 4.9 Stanovení váženého průměru celkových nákladů kapitálu 

WACC tržby dané 2014 2015 2016 2017 2018 

CAPM 

TP 8,27% 8,11% 8,09% 8,07% 9,07% 

RA 8,19% 8,12% 8,06% 8,03% 9,07% 

OO 8,20% 8,11% 8,08% 8,06% 9,07% 

STAVEBNICOVÝ 
MODEL 

TP 8,74% 8,12% 7,97% 7,94% 9,00% 

RA 8,42% 7,55% 6,53% 5,72% 6,52% 

OO 8,64% 8,13% 7,94% 7,81% 8,84% 

 

4.3 Ocenění hodnoty společnosti metodou DCF – Entity 

Ocenění podniku metodou DCF – Entity má mnoho výhod, například možnost rozdělit 

vývoj firmy na několik fází. V diplomové práci je využito třífázové verze metody DCF – 

Entity. V první fázi trvající po dobu let 2014 až 2017 bude společnost procházet rozvojovou 

proměnou, což je spojeno s prudkými nárůsty tržeb a nestabilním růstem hodnoty společnosti. 

V druhé fázi začínající rokem 2018 počítáme s tempem růstu tržeb v řádu 6 - 9% (liší se dle 

variant prognózy tržeb) uvedeném v tab. 4.10 a je způsobený agresivní expanzí na zahraniční 

trhy. Předpokladem je, že vývoj společnosti se ustálí roku 2025 a tehdy započne fáze třetí, 

jejíž trvání je neomezené a počítáme s relativním růstem peněžních toků 1,2%, který bude 

stejný pro všechny tři varianty vývoje tržeb. Tempo růstu peněžních toků je v tomto případě 

rovno přepokládanému růstu tržeb ve třetí fázi. 

Důležité je zmínit okolnosti vývoje diskontního faktoru. Ten je vypočten zvlášť 

pro jednotlivé roky pro období 2014 až 2018. Pro následující léta až do roku 2024, kdy končí 

druhá ráze a poté po neomezenou dobu je využita diskontní míra z roku 2018. Důvodem je 

komplikovanost a značná nepřesnost v případě prognózy a následného odvození diskontního 

faktoru pro tak dlouhé období.  
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Metoda DCF – Entity je výnosová metoda, která je založena na prognóze budoucích 

volných peněžních toků. Výše těchto toků je bezprostředně ovlivněna predikovaným vývojem 

tržeb. V diplomové práci bylo využito trojího odhadu budoucího vývoje tržeb, přičemž jeden 

z nich byl stanoven na základě odborného odhadu. Další dvě použité analytické metody slouží 

jako podklad a zároveň ke komparaci a verifikaci, zda-li předpokládaný vývoj tržeb 

na základě odborného odhadu je reálný.  

Tab. 4.10 Vstupní údaje pro výpočet FCFFt 

položka tržby dle 2014 2015 2016 2017 2018 

EAT 

TP 36 095 159 933 168 346 163 942 167 609 

RA 57 016 129 164 441 432 593 454 667 558 

OO 93 540 151 507 166 121 184 875 194 052 

i·(1-t) 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 

ODP 28 671 41 421 65 410 86 011 96 909 

INV 193 671 181 421 142 910 86 011 98 409 

 ČPK 

TP 10 000 12 204 419 2 495 3 637 

RA 16 989 19 429 15 225 18 897 10 410 

OO 11 438 8 096 3 044 3 655 1 716 

g1 

TP 6,98% 

RA 8,61% 

OO 7,02% 

 

V tabulce 4.10 jsou zaznamenány údaje potřebné pro výpočet volných peněžních toků. 

Výše investic i odpisů je stejná pro všechny varianty, odlišná vstupní data způsobená volbou 

varianty odhadu tržeb jsou u položky EBIT, změna ČPK a především predikované tempo 

růstu volných peněžních toků. Předpokládané tempo růstu volných peněžních toků g1 je 

stanoveno vážených průměrem střední hodnoty očekávaného tempa růstu hrubého domácího 

produktu, střední hodnoty vývoje nabídku medu, střední hodnoty tempa růstu PRIBORu 3M a 

střední hodnoty předpokládaného vývoje tržeb za predikované období 2014 až 2018.  

Tab. 4.11 Stanovené volné peněžní toky společnosti 

FCFFT 

1.fáze 2.fáze 3.fáze 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

TP -136 272 10 362 93 060 164 079 165 104 176 628 188 957 202 145 216 255 231 349 247 497 264 771 

RA -122 340 

-27 

632 351 339 566 500 644 474 699 956 760 214 825 660 896 740 973 938 1 057 783 1 148 846 

OO -80 265 6 043 88 209 173 163 179 662 192 271 205 765 220 206 235 660 252 199 269 899 288 841 

 

V tabulce 4.11 jsou zachyceny výsledné volné peněžní toky pro všechny varianty 

odhadu tržeb. Pro roky 2014 až 2018 byly spočteny volné peněžní toky na základě 
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vzorce (2.20). Od roku 2019 byly volné finanční toky stanoveny pomocí tempa růstu 

peněžních toků g1. Po srovnání údajů z tabulky 4.11 lze říci, že u metody stanovení tržeb dle 

tržního podílu a odborného odhadu vidíme jen malé rozdíly ve finálních peněžních tocích. 

Oba modely podávají velmi podobné výsledky. Výrazně vyšší volné peněžní toky jsou 

pochopitelně určeny u varianty odhadu tržeb dle regresní analýzy. Přičemž odlišnosti způsobil 

predikovaný prudký růst tržeb, jenž se projevil ve vstupních údajích, a to v prognóze čistého 

zisku a v předpokládaném tempu růstu g1. 

Pro samotné ocenění však je ještě důležité tempo růstu volných peněžních toků i pro 

třetí fázi oceňování, tj. g2. Tempo g2 bylo stanoveno ve výši 1,2% pro všechny varianty 

odhadu tržeb. Pro zjednodušení srovnání a zhodnocení výsledků jsme jednotlivé varianty, což 

znamená tři varianty vývoje tržeb a dvě varianty stanovení nákladů kapitálu, rozčlenili a 

očíslovali v následující tabulce 4.12.  

Tab. 4.12 Ocenění společnosti 

varianta 
tržby 

dané 
WACC PV 1. fáze PV 2.fáze PV 3. fáze 

provozní 

hodnota 

podniku 

celková 

hodnota 

podniku 

1. 
TP 

CAPM 76 542 731 870 1 340 442 2 148 855 2 412 285 

2. stavebnic. 76 544 731 984 1 354 143 2 162 671 2 426 101 

3. 
RA 

CAPM 556 039 2 990 555 5 821 713 9 368 307 9 631 738 

4. stavebnic. 577 683 3 421 196 10 569 309 14 568 188 14 831 618 

5. 
OO 

CAPM 127 502 797 892 1 463 536 2 388 930 2 652 360 

6. stavebnic. 127 510 804 098 1 529 447 2 461 055 2 724 485 

 

Tabulka 4.12 obsahuje souhrnné údaje o výsledném ocenění. Podrobnější postup 

výpočtu je zachycen v přílohách 8 - 10 a to dle příslušné varianty vývoje tržeb. Výpočty 

tzv. provozní hodnoty společnosti byly provedeny na základě vztahu uvedeného ve vzorci 

(2.27). Je důležité připomenout, že při výpočtu volných peněžních toků jsme využili upravený 

ČPK a upravený ve smyslu, že byl vytvořen pouze provozně nutné výši. Abychom byli 

schopni určit celkovou hodnotu podniku, museli jsme ke stanovené provozní hodnotě podniku 

přičíst neprovozní aktiva v jejich hodnotách ke dni ocenění. Celková hodnota neprovozních 

aktiv k 1. 1. 2014 byla ve výši 263 430 tis. Kč. 

Během procesu analyzování jsme už v počátcích byli schopni určit, že brát v úvahu 

prognózu peněžních toků z výsledků regresní analýzy je téměř nereálné, ač je model 

statisticky významný a až překvapivě přesný ve sledovaném období 2008 až 2013. 
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V predikovaném období (2014 až 2018) však hodnoty prudce stoupají. Tento jev je především 

způsoben optimistickým výhledem MF ČR o budoucím vývoji HDP a optimistickou predikci 

i pro zbylé makroekonomické ukazatele. Můžeme vyvodit závěr, že výsledné ocenění 

společnosti se nebude řídit těmito výsledky, protože nesdílíme stejně optimistickou představu 

budoucího vývoje ekonomiky. Přesto pozastavíme-li se ještě u tržeb stanovených regresní 

analýzou, za zmínku stojí výrazně odlišné hodnoty ocenění u varianty třetí a čtvrté, tedy 

s využitím nákladů kapitálu stanovené pomocí CAPM a pomocí stavebnicového modelu.  

Rozdíl je skutečně výrazný, hodnota společnosti získaná pomocí diskontní míry stanovené 

stavebnicovou metodou je téměř o 5,2 mld. Kč vyšší. Model CAPM pro určení vlastního 

kapitálu stanovuje tyto náklady především z tržních dat. Naproti tomu stavebnicový model 

zohledňuje ve větší míře situaci v podniku a to za pomocí poměru základních podnikových 

veličin, které byly růstem tržeb ovlivněny. V roce 2016 byly náklady vlastního kapitálu dle 

CAPM ve výši 8,06% a u stavebnicového modelu jen 6,53%. Následující rok se rozdíl ještě 

prohloubil a činil 2,32 p. b., další rok 2,55 p. b. Když uvážíme, že s náklady kapitálu z roku 

2024 při výpočtu třetí fáze počítáme od roku 2025 po neomezenou dobu, je zřejmé, že taková 

odlišnost v diskontní míře ve finálním ocenění udělá značný rozdíl. 

Poté co jsme zavrhli reálnost hodnoty společnosti určené variantou třetí a čtvrtou 

přistoupíme ke zhodnocení výsledků odvozených z tržeb stanovených tržním podílem a 

následně odborným odhadem. Z výsledných hodnot můžeme říci, že odborný odhad se 

skutečně opírá o relevantní fakta, protože vývoj volných peněžních toků v letech se ubírá 

stejným trendem a obdobným tempem jako toky zjištěné pomocí tržeb odhadnutých dle 

tržních podílů. Nicméně je třeba zmínit ještě odlišnosti v případě stanovení diskontní míry dle 

metody CAPM a dle stavebnicového modelu. Vzhledem k tomu, že ocenění s využitím 

různých diskontních měr je tak podobné, budeme zohledňovat už jen výsledky, ke kterým 

jsme došli pomocí diskontní míry stanovené metodou CAPM. Diskontní míra byla zvolena 

z důvodu toho, že vychází především z tržních dat, na rozdíl od stavebnicového modelu, který 

částečně vychází z dat podnikových. 

4.4 Zhodnocení výsledků ocenění podniku  

Můžeme tedy celý proces ocenění shrnout a konstatovat, že ocenění společnosti na 

základě tržeb stanoveným odborným odhadem je podloženo relevantními daty, přičemž 

trendem koresponduje s předpokládaným vývojem relevantního trhu a tržního podílu. 

Odborný odhad tržeb zohledňuje kromě působení na tuzemském trhu i expanzi na trhy 
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zahraniční, proto je výsledná hodnota společnosti s využitím diskontní míry stanovené 

metodou CAPM o 226 mil. Kč vyšší. Hodnota oceňované společnosti metodou DCF Entity 

s využitím diskontní míry dle CAPM je 2 652 360 tis. Kč. 

4.5 Citlivostní analýza 

Analýza citlivosti slouží ke kvantifikaci vlivu jednotlivých faktorů na konečnou 

hodnotu oceňované společnosti. Důležitost určení výše citlivosti vyplývá z podstaty použité 

oceňovací metody DCF, která využívá vstupní data z dlouhodobých finančních plánů, u nichž 

můžeme očekávat jisté odchylky. Citlivostní analýza tedy dokáže stanovit, jakým způsobem 

může změna jednoho parametru ovlivnit celkovou hodnotu společnosti. 

Citlivostní analýza bude v této kapitole popsána pouze u varianty ocenění na základě 

tržeb stanovených odborným odhadem. Aplikace citlivostní analýzy na hodnotu společnosti 

danou tržbami dle jiných metod bude zachycena v příloze 11. Citlivostní analýza pro náklady 

kapitálu odvozené ze stavebnicového modelu podávala téměř totožné výsledky pouze 

s drobnými odchylkami, proto bude aplikace analýzy popsána pouze pro metodu CAPM. 

Analýza citlivosti hodnoty společnosti s využitím nákladů kapitálu dle CAPM 

Vybranými parametry pro hodnocení jejich vlivu na hodnotu společnosti jsou 

hospodářský výsledek před daní a úroky tj. EBIT, potom změna ČPK, výše investic a vážené 

celkové náklady kapitálu. Změny  použité v modelu jsou následující: ± 1%, ± 4%, ± 6%, 

±8% a ± 10% za předpokladu jinak neměnných podmínek a změny se vztahují vzhledem 

k celkové hodnotě společnosti. 

Tab. 4.13 Vyjádření vlivu vybraných parametrů na hodnotu společnosti 


EBIT ΔČPK ΔINV ΔWACC 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

-10% 2 198 929 -17,10% 2 710 652 2,20% 2 875 737 8,42% 3 053 100 15,11% 

-8% 2 289 615 -13,68% 2 698 993 1,76% 2 831 061 6,74% 2 964 470 11,77% 

-6% 2 380 301 -10,26% 2 687 335 1,32% 2 786 386 5,05% 2 880 399 8,60% 

-4% 2 470 988 -6,84% 2 675 677 0,88% 2 741 711 3,37% 2 800 553 5,59% 

-1% 2 607 017 -1,71% 2 658 189 0,22% 2 674 698 0,84% 2 688 055 1,35% 

0% 2 652 360 0,00% 2 652 360 0,00% 2 652 360 0,00% 2 652 360 0,00% 

1% 2 697 703 1,71% 2 646 531 -0,22% 2 630 022 -0,84% 2 617 515 -1,31% 

4% 2 833 732 6,84% 2 629 043 -0,88% 2 563 009 -3,37% 2 517 796 -5,07% 

6% 2 924 418 10,26% 2 617 385 -1,32% 2 518 334 -5,05% 2 455 068 -7,44% 

8% 3 015 105 13,68% 2 605 727 -1,76% 2 473 659 -6,74% 2 395 119 -9,70% 

10% 3 105 791 17,10% 2 594 068 -2,20% 2 428 983 -8,42% 2 337 773 -11,86% 
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Z tab. 4.13 je zřejmé, že ze zkoumaných faktorů má velký vliv na hodnotu společnosti 

například změna EBITu. Při zvýšení provozního hospodářského výsledku před daní a úroky 

o 10% se zvýší celková hodnota společnosti o 17,10%. Naopak dojde-li ke snížení EBITu 

o 10% pak dojde k poklesu celkové hodnoty společnosti také o 17,10%. Tedy můžeme říct, že 

změna EBITu zasáhne výši celkové hodnoty podniku a to stejným rostoucím či klesajícím 

trendem akorát s multiplikovaným výsledkem, tzn. existuje mezi nimi přímo úměrný vztah.  

Zaměříme-li se na vliv změny ČPK, zjistíme, že citlivost hodnoty podniku na tuto 

veličinu je velmi nízká. Aby firmu změna tohoto parametru skutečně ovlivnila, musela by 

přesahovat výši sta procent. Tudíž firma se při nestabilním tempu vývoje ukazatele ČPK 

vůbec nemusí obávat ztráty hodnoty společnosti. V případě investic, jedná-li se o růst tohoto 

faktoru, bude docházet ke snižování hodnoty společnosti. Vysvětlení je prosté, zvyšování 

investičních výdajů snižuje výši volných peněžních toků, tím pádem i hodnotu společnosti. 

Klesnou-li například investice o 6%, hodnota analyzované společnosti naopak vzroste 

o 5,05%.  A pokud budou investice vyšší o 8%, společnost ztratí na své hodnotě 6,74%.   

Veličina zastupující náklady celkového kapitálu ovlivňuje hodnotu společnosti 

nejvýrazněji ze všech zkoumaných faktorů.  Změna WACC vyvolává multiplikovanou změnu 

hodnoty společnosti. Řekněme, že zvýší-li se WACC například o 6%, klesne hodnota 

společnosti o 7,44%. Tento fakt se dá vysvětlit jednoduchým způsobem. Jak je známo, tak 

náklady celkového kapitálu u výnosových metod se používají k diskontování volných 

peněžních toků, na jejichž základě se stanoví hodnota společnosti. Čím nižší bude tento 

diskontní faktor, tím vyšší bude současná hodnota budoucích toků. Můžeme tedy konstatovat, 

že mezi hodnotou podniku a celkovými náklady kapitálu existuje inverzní vztah.  

Graf 3.8 jasně zobrazuje vztahy mezi změnami faktorů a následně vyvolanou změnou 

hodnoty společnosti. Předmětem zkoumání byly změny ve výši ± 1%, ± 4%, ± 6%, ±8% a 

±10%. Přírůstky společnosti, které byly způsobeny těmito změnami, jsou zachyceny 

v následujícím grafu 3.8. Jednoznačně nejvyšší vliv má změna EBITu. Potom následuje 

změna WACC. 
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Graf 3.8 Relativní přírůstky hodnoty společnosti vlivem změn vybraných faktorů 

Vzhledem k výsledkům zjištěných z citlivostní analýzy víme, že byl kvantifikován 

významný vliv ze strany vážených průměrných nákladů kapitálu WACC. Proto byl tento 

faktor podroben hlubšímu zkoumání a jeho vliv bude prozkoumán v jednotlivých fázích 

vývoje společnosti a je zachycen v tabulce 4.14. 

Tab. 4.14 Vliv změny WACC na hodnotu společnosti  


vliv změny WACC na hodnotu společnosti v tis. Kč 

PV1 ΔPV1 PV2 ΔPV2 PV3 ΔPV3 PV ΔPV 

-10% 132 489 3,91% 849 802 6,51% 1 807 379 23,49% 3 053 100 15,11% 

-8% 131 477 3,12% 839 104 5,17% 1 730 459 18,24% 2 964 470 11,77% 

-6% 130 472 2,33% 828 567 3,84% 1 657 930 13,28% 2 880 399 8,60% 

-4% 129 474 1,55% 818 188 2,54% 1 589 461 8,60% 2 800 553 5,59% 

-1% 127 992 0,38% 802 909 0,63% 1 493 724 2,06% 2 688 055 1,35% 

0% 127 502 0,00% 797 892 0,00% 1 463 536 0,00% 2 652 360 0,00% 

1% 127 013 -0,38% 792 913 -0,62% 1 434 158 -2,01% 2 617 515 -1,31% 

4% 125 559 -1,52% 778 196 -2,47% 1 350 610 -7,72% 2 517 796 -5,07% 

6% 124 598 -2,28% 768 567 -3,68% 1 298 473 -11,28% 2 455 068 -7,44% 

8% 123 645 -3,03% 759 080 -4,86% 1 248 965 -14,66% 2 395 119 -9,70% 

10% 122 698 -3,77% 749 732 -6,04% 1 201 912 -17,88% 2 337 773 -11,86% 

 

Z tabulky 4.14 je zjevné, že v první fázi nebyl vliv změny WACC nijak výrazný, je to 

způsobeno skutečností, že hodnota první fáze je dána součtem diskontovaných peněžních toků 

za období 2014 až 2017 tj. pouze za 4 roky. Hodnota druhé fáze, která trvala 7 let, je 

ovlivněna změnou WACC téměř dvojnásobně ve srovnání s předchozí fází, přesto tento vliv 

není nikterak zásadní. Až ve třetí fázi vidíme prudké změny hodnoty společnosti způsobené 

změnami faktoru WACC. Třetí fáze je nejcitlivější na změnu parametru, protože má 

neomezenou dobu trvání. Z výsledků analýzy citlivosti můžeme vytyčit interval, ve kterém se 
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bude společnost pohybovat, při změně nákladů kapitálu. Maximální zkoumaná odchylka je 

ve výši ± 10%. Například sníží-li se WACC o 10%, pak celková hodnota společnosti vzroste 

o téměř 15,11%. Interval, ve kterém se může při změnách hodnota společnosti pohybovat, je 

tedy od 2 337 773 tis. Kč až po 3 053 100 tis. Kč.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce byla kvantifikace hodnoty podniku, tedy ocenění společnosti 

k datu 1. ledna 2014 stanovené na základě výnosové oceňovací metody. Ocenění je důležitým 

nástrojem řízení podniku, což je důvodem jeho zhotovení a mimo jiné je součástí 

strategického investičního rozhodování. Pro ocenění byla zvolena metoda DCF – Entity, jejíž 

výsledná hodnota je užitná jak pro vlastníky, tak pro věřitele společnosti. 

Práce je strukturována do pěti dílčích kapitol, přičemž první z nich představuje úvod do 

problematiky a pátá kapitola naopak slouží k vyvození závěru z celého procesu modelování a 

analyzování. Druhá kapitola byla věnována popisu teoreticko-metodických východisek celého 

procesu oceňování společnosti, tzn. popis finanční analýzy, strategické analýzy, tvorby 

dlouhodobých finančních plánů, stanovení nákladů kapitálů a popis samotné metody 

oceňování podniku včetně závěrečné analýzy citlivosti. 

Ve třetí kapitole jsou popsány základní charakteristiky analyzované společnosti, jeho 

historie a předmět činnosti. Součástí jsou i finančně – ekonomické charakteristiky, které 

spočívají ve vertikálně – horizontální analýze, na jejímž základě jsme zkoumali vývoj a 

strukturu vybraných veličin. Pomocí finanční analýzy jsme byli schopni zhodnotit finanční 

zdraví společnosti jako velmi dobré a tento závěr, byl podpořen pozitivními výsledky 

bankrotního modelu Index IN95. Je možné ve zkratce shrnout finanční situaci společnosti 

tímto způsobem: je zisková, likvidní, expandující a s velkým potenciálem. Podstatou kapitoly 

byla strategická analýza, na jejímž základě byla stanovena prognóza tržeb. Protože od kvalitní 

predikce tržeb se odvíjí kvalita ocenění, byl zvolen trojí přístup ke stanovení vývoje tržeb. 

První variantou bylo odvození predikce tržeb z tržního podílu, další variantou bylo využití 

regresního modelu a třetí variantou bylo stanovení prognózy tržeb pomocí odborného odhadu 

určeného na základě všech získaných informací včetně stanoviska vedení společnosti. 

Čtvrtá kapitola je klíčová, protože je věnována závěrečnému stanovení hodnoty celé 

společnosti. Před samotným oceněním bylo nutné zpracovat dlouhodobé plány účetních 

výkazů, které se skládají z dílčích plánů zahrnujících plán tržeb, plán provozní ziskové marže, 

plán čistého pracovního kapitálu, plán investic a plán financování. Tyto plány byly vytvořeny 

pro všechny tři varianty vývoje tržeb. Na základě plánů bylo možné určit výši finančních toků 

pro jednotlivé roky. Dalším krokem bylo stanovení průměrných vážených nákladů kapitálu, 

přičemž problematickou částí byla kvantifikace nákladů na vlastní kapitál. Řešením bylo 
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jejich určení na základě metody CAPM a stavebnicového modelu. Pak bylo přistoupeno 

k ocenění společnosti, které bylo nutné provést nikoliv ve třech variantách, ale v šesti. Každá 

jednotlivá varianta vývoje tržeb byla ještě členěna na dvě kategorie, lišící se stanoveným 

nákladem kapitálu. 

Ocenění bylo provedeno třífázovou metodou DCF – Entity. První fáze byla tvořena 

roky 2014 až 2017. V tomto období bude společnost procházet strategickou rozvojovou fází, 

jejímž výsledkem bude zdvojnásobení výrobních kapacit a rozšíření sortimentu. Druhou fázi 

tvoří léta 2018 až 2024, kdy počítáme s výraznou expanzí na zahraniční trhy. A třetí fáze 

začíná roku 2025 a očekáváme, že bude trvat po neomezenou dobu se stabilním tempem růstu 

finančních toků 1,2% pro všechny varianty ocenění. Celková hodnota podniku byla tedy 

stanovena v šesti variantách. Za optimální variantu ocenění bylo zvoleno ocenění odvíjející se 

od tržeb stanovených dle odborného odhadu a s využitím diskontní míry stanovené metodou 

CAPM. Závěrem můžeme říci, že k 1. 1. 2014 je celková hodnota společnosti stanovena ve 

výši 2 652 360 tis. Kč. 

Citlivostní analýza zhodnotila vliv faktorů na hodnotu společnosti. Nejvíce citlivá je 

hodnota podniku na změnu hospodářského výsledku před daní a úroky. Například zvýší-li se 

tento faktor o 10%, hodnota firmy vzroste o 17,10%. Dalším významným faktorem jsou 

náklady celkového kapitálu WACC. Ty pokud se zvýší o 10%, hodnota firmy klesne o 

11,86% a v opačném případě, kdy by WACC klesly o 10%, zvýšila by se hodnota podniku o 

15,11%.  
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SEZNAM ZKRATEK 

A aktiva 

APM arbitrážní model oceňování 

APV upravená současná hodnota 

BÚ bankovní úvěry 

bú běžný účet (resp. saldo běžného účtu platební bilance) 

BUV bankovní úvěry a výpomoci 

β
U 

koeficient beta pro nezadluženou firmu 

β
L 

koeficient beta pro zadluženou firmu 

    koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na 

 dodatečný výnos tržního porfolia 

Ct-1   provozně nutný kapitál investovaný v předchozím roce 

CAPM model oceňování kapitálových aktiv 

CZ cizí zdroje 

CZ-NACE kategorizace zpracovatelského průmyslu 

ČNB Česká národní banka 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČSÚ Český statistický úřad 

D cizí úročený kapitál 

DBU dlouhodobé bankovní úvěry 

DCF diskontované finanční toky 

DDM diskontní dividendový model 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DIV dividenda 

DM dlouhodobý majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT zdaněný zisk 

EBIT  zisk před daní a před úroky 

 (  ) očekávaný výnos tržního portfolia 

 (   ) střední hodnota výnosu vlastního kapitálu 

EUROSTAT statistický úřad Evropského společenství 

FCF volné peněžní toky 
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FCFE volné peněžní toky pro vlastníky 

FCFF volné peněžní toky pro vlastníky i pro věřitele 

g tempo růstu 

HDP hrubý domácí produkt 

i úroky 

INRT investiční náročnost růstu tržeb 

INV investice 

Kč Koruna česká 

KF kapitálové fondy 

KBU krátkodobé bankovní úvěry  

KPVH  korigovaný provozní hospodářský výsledek 

ks kusy 

KSP konkurenční síla podniku 

KZ krátkodobé závazky 

MF Ministerstvo financí 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MVA tržní přidaná hodnota 

NOPAT čistý provozní zisk 

ODP odpisy 

OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OO odborný odhad 

P pasiva 

PC pořizovací cena 

PH pokračující hodnota 

PPH přepočítaná pořizovací hodnota 

PP peněžní prostředky 

PRIBOR mezibankovní nabídková sazba 

PV současná hodnota 

PVH provozní výsledek hospodaření 

PZM provozní zisková marže 

RA regresní analýza 

   náklady dluhu 

   bezriziková sazba 



78 

 

ROA rentabilita aktiva 

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

RP riziková přirážka 

          riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability 

finstrRP  riziková přirážka za finanční strukturu 

     riziková přirážka za riziko vyplývající z velikosti podniku 

skepodnikatelRP  riziková přirážka za podnikatelské riziko 

.odv.podnikRP  riziková přirážka za podnikové odvětví 

S
C  

čerpání úvěrů 

S
S
  splátky úvěrů 

TP tržní podíl 

TS daňový štít 

UM úroková míra 

UZ úplatné zdroje 

V  hodnota společnosti 

VH výsledek hospodaření 

VHPČ výsledek hospodaření z provozní činnosti 

VK vlastní kapitál 

VZZ výkaz zisku a ztráty 

WACC vážený průměrné celkové náklady kapitálu 

ZC zůstatková cena 

ZPL závazky po lhůtě splatnosti 
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Příloha 1:  Účetní výkazy analyzované společnosti za období roku 2008 - 2013 

AKTIVA  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Stálá aktiva 190 287 282 913 185 564 182 998 164 198 180 839 

DNM netto 12 2 034 726 345 231 94 

pozemky 0 2 923 3 407 3 407 3883 3883 

stavby 6 059 137 207 132 435 145 504 140 176 134 916 

samostatné movité věci a soubory 846 140 415 47 960 32 410 17 344 6 210 

jiný DHM 525 0 14 885 2 474 0 

nedokončený DHM 153 902 332 376 447 90 33013 

poskytnuté zálohy na DHM 28 943 2 646 0 0 2723 

DHM brutto 190 275 280 879 184 838 182 653 163 967 180 745 

Oběžná aktiva 46 973 27 745 49 814 38 840 65 974 149 405 

materiál 3 194 2 500 3 563 4 701 5334 6799 

nedokončená výroba a polotovary 71 70 125 155 80 206 

výrobky 450 369 2 211 2 759 2285 2869 

zboží 0 7 249 82 65 67 

Zásoby 3715 2946 6148 7697 7764 9941 

pohl. z obchodních vztahů 109 260 2 408 6 177 16353 18225 

stát - daňové pohledávky 6 099 1 816 96 0 0 0 

krátk. poskytnuté zálohy 742 758 1 314 967 884 724 

jiné pohledávky 23 2 576 2 576 0 2 40 

dohadné účty aktivní 0 0 0 0 34 0 

Krátkodobé pohledávky 6 973 5 410 6 394 7 144 17 273 18 989 

peníze 21 202 13 649 32 482 19 797 38632 33436 

účty v bankách 15 083 5 740 4 790 4 202 2305 87039 

Krátkodobý finanční majetek 36 285 19 389 37 272 23 999 40 937 120 475 

náklady příštích období 1 278 2 015 1 598 2 202 2358 1245 

příjmy příštích období 0 0 0 0 0 153 

Časové rozlišení 1 278 2 015 1 598 2 202 2 358 1 398 

AKTIVA CELKEM 238 538 312 673 236 976 224 040 232 530 331 642 

PASIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vlastní kapitál 85 260 110 920 136 387 175 948 219 430 287 132 

Základní kapitál 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 

Kapitálové fondy 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 

Fondy ze zisku 20 4 020 4 020 4 020 4 020 4 020 

nerozdělený zisk z minulých let 17 890 37 943 63 631 89 069 128440 166379 

neuhrazená ztráta z minulých let 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 17 890 37 943 63 631 89 069 128 440 156 379 

Výsledek hospodaření v BÚO 24 052 25 659 25 438 39 561 43 672 83 435 

Cizí kapitál 153 190 201 753 100 589 47 977 12 914 34 322 

závazky ke společníkům 1 150 1 150 1 150 1 150 1150 0 

odložený daňový závazek 79 2 712 1 471 1 467 1359 506 

Dlouhodobé závazky 1 229 3 862 2 621 2 617 2 509 506 

závazky z obchodních vztahů 18 980 2 860 7 398 3 686 4609 14436 

závazky ke společníkům 62 65 63 52 25 24 

závazky vůči zaměstnancům 2 232 1 069 1 066 1 183 1702 2643 

závazky ze soc. a zdrav. poj. 1 050 606 613 683 957 1523 

stát - daňový závazky a dotace 2 995 137 4 429 4 665 3104 13595 

krátkodobé přijaté zálohy 53 12 -59 -158 -21 1515 

dohadné účty pasivní 350 364 623 14 14 54 

jiné závazky 109 51 26 12 15 26 

Krátkodobé závazky 25 831 5 164 14 159 10 137 10 405 33 816 

bankovní úvěry dlouhodobé 126 130 192 727 83 809 35 223 0 0 

Bankovní úvěry a výpomoci 126 130 192 727 83 809 35 223 0 0 

výdaje příštích období 32 0 0 115 186 188 

výnosy příštích období 56 0 0 0     

Časové rozlišení 88 0 0 115 186 188 

PASIVA CELKEM 238 538 312 673 236 976 224 040 232 530 321 642 
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Text   

skutečnost v účetním období (v tis. Kč)   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží   0 3 214 580 534 375 

Náklady vynaložené na prodané zboží   0 3 192 492 409 341 

Obchodní marže    0 0 22 88 125 34 

tržby za prodej vlastních výr./služeb   128 235 128 125 149 798 163 262 190121 260862 

změna stavu zásob vlastní činnosti   520 82 1 989 697 -375 2879 

aktivace   0 0 0 -7 300 0 

Výkony (tržby, aktivace)   128 755 128 207 151 787 163 952 190 046 263 741 

spotřeba materiálu a energie   44 394 47 142 53 570 59 580 71921 93341 

služby   11 127 11 202 11 400 6 583 15105 12495 

Výkonová spotřeba   55 521 58 344 64 970 66 163 87 026 105 836 

Přidaná hodnota              73 234 69 863 86 839 97 877 103 145 157 939 

mzdové náklady   29 443 22 059 14 944 16 161 20053 34255 

odměny členům orgánů spol.   0 0 0 0 0 0 

náklady na soc. a zdrav.   10 274 7 241 5 077 5 461 6777 11521 

sociální náklady   227 38 10 36 58 85 

Osobní náklady   39 944 29 338 20 031 21 658 26 888 45 861 

Daně a poplatky   9 2 54 56 121 236 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku   1 224 4 544 28 335 22 515 23 056 20 457 

tržby z prodeje DM   250 291 120 213 126 0 

tržby z prodeje materiálu   0 0 245 21 38 132 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu   250 291 365 234 164 132 

ZC z prodeje DM   0 0 47 170 7 0 

ZC z prodeje materiálu   0 0 0 0 14 0 

ZC prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu   0 0 47 170 21 0 

Ostatní provozní výnosy   99 3 441 749 684 939 1 187 

Ostatní provozní náklady   739 92 319 38 300 105 

Provozní výsledek hospodaření 

[ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 

- 14 + (-15) - (-16)]   31 667 39 619 39 167 54 358 53 862 92 599 

TEXT      2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosové úroky   31 7 0 290 0 305 

Nákladové úroky   72 7 192 7 436 2 485 483 0 

Ostatní finanční výnosy   244 1 811 1 166 445 2 857 11 403 

Ostatní finanční náklady   1 777 2 379 1 027 3 802 969 1 204 

Finanční výsledek hospodaření    -1 574 -7 753 -7 297 -5 552 1 405 10 504 

splatná   6 359 3 568 7 344 9 249 10554 20521 

odložená   -83 2 633 -1 241 -4 -109 -853 

Daň z příjmů za běžnou činnost   6276 6201 6103 9245 10445 19668 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost    23817 25665 25767 39561 44822 83435 

Mimořádné výnosy   235 0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady   0 5 139 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti   0 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření     235 -5 -139 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní 

období    24 052 25 660 25 628 39 561 44 822 83 435 

Výsledek hospodaření před zdaněním   30 328 31 861 31 731 48 806 55 267 103 103 
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Příloha 2:  Regresní analýza pro potřeby analýzy vnějšího potenciálu 

    Koeficienty 

 tempo růstu HDP 1,037365178 

 realizované poptávky -0,069288964 

 míra nezaměstanosti -0,06657404 

 

Regresní statistika 
       Násobné R 0,914312 
       Hodnota spolehlivosti R 0,835967 
       realizovaná poptávka 0,688404 
       Chyba stř. hodnoty 0,033011 
       Pozorování 12 
       

         ANOVA 
        

  Rozdíl SS MS F 
Významnost 

F 
   Regrese 3 0,04998 0,016661 15,289 0,001124 
   Rezidua 9 0,00981 0,00109 

     Celkem 12 0,05979       
   

         

  Koeficienty 
Chyba stř. 
hodnoty t Stat 

Hodnota 
P Dolní 95% 

Horní 
95% 

Dolní 
95,0% 

Horní 
95,0% 

Hranice 0 0 0 0 0 0 0 0 
tempo růstu 
HDP 1,03737 0,20429 5,07784 0,00066 0,57522 1,49951 0,57522 1,49951 
Realizovaná 
poptávka -0,06929 0,01547 

-
4,47976 0,00153 -0,10428 -0,03430 

-
0,10428 

-
0,03430 

nezaměstnanost -0,06657 0,05651 
-

1,17816 0,26895 -0,19440 0,06125 
-

0,19440 0,06125 
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Příloha 3:  Regresní analýza pro potřeby analýzy vnitřního potenciálu 

  Koeficienty 

HDP 18,53735684 

nabídka medu -1,232282715 

PRIBOR 3M -0,727691049 

saldo bú -0,071950445 

 

VÝSLEDEK 
        

         Regresní statistika 
       

Násobné R 1,0000 
       Hodnota 

spolehlivosti R 1,0000 
       Nastavená 

hodnota 
spolehlivosti R -0,0001 

       
Chyba stř. hodnoty 0,0026 

       
Pozorování 5 

       

         
ANOVA 

        

  Rozdíl SS MS F 
Významnos

t F 
   

Regrese 4 0,215 0,0538 7938 0 
   Rezidua 1 7E-06 6,8E-06 

     Celkem 5 0,215       
   

         

  
Koeficient

y 
Chyba stř. 
hodnoty t Stat 

Hodnot
a P Dolní 95% 

Horní 
95% 

Dolní 
95,0% 

Horní 
95,0% 

Hranice 0 0 0 0 0 0 0 0 

HDP 18,537 0,244 76,089 0,008 15,442 
21,63

3 15,442 21,633 

nabídka medu -1,232 0,024 -51,371 0,012 -1,537 -0,927 -1,537 -0,927 

PRIBOR 3M -0,728 0,006 

-
118,07

3 0,005 -0,806 -0,649 -0,806 -0,649 

saldo bú -0,072 0,004 -19,109 0,033 -0,120 -0,024 -0,120 -0,024 
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Příloha 4:  Plánované výkazy oceňované firmy za předpokladu vývoje tržeb odvozených 

z tržních podílů za období let 2014 – 2018 

Položka 

Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobý majetek 180 839 286 526 385 105 397 195 311 184 215 775 

Dlouhodobý nehmotný majetek 94 5 094 8 821 8 479 4 301 -420 

Dlouhodobý hmotný majetek 180 745 281 432 376 284 388 716 306 883 216 196 

Oběžná aktiva 149 405 98 425 251 936 296 273 394 155 495 076 

Zásoby 9 941 16 319 25 719 29 323 31 122 32 731 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 18 989 22 878 36 057 41 109 43 631 45 887 

Krátkodobý finanční majetek 120 475 59 227 190 161 225 842 319 402 416 458 

Časové rozlišení aktiv 1 398 0 0 0 0 0 

AKTIVA CELKEM 331 642 384 951 637 041 693 468 705 339 710 851 

Vlastní kapitál 287 132 302 244 552 130 608 866 628 588 653 833 

Základní kapitál 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 

Kapitálové fondy 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 

RF, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 4 020 4 020 4 020 4 020 4 020 4 020 

VH minulých let 146 630 218 831 344 878 393 202 417 328 438 905 

VH běžného účetního období 83 435 36 095 159 933 168 346 163 942 167 609 

Cizí zdroje 34 322 82 707 84 911 84 602 76 751 57 018 

Rezervy 0 0 0 0 0   

Dlouhodobé závazky 506 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 33 816 32 707 44 911 54 602 56 751 57 018 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 50 000 40 000 30 000 20 000 0 

Časové rozlišení pasiv 188 0 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM 321 642 384 951 637 041 693 468 705 338 710 851 

       

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TRŽBY 264 116 394 168 621 209 708 251 751 708 790 574 

Provozní zisková marže 42,76% 43,48% 43,48% 43,48% 43,48% 43,48% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 341 1081 1565 1682 1527 1373 

Výkonová spotřeba 105 836 247 879 266 415 303 745 322 382 339 050 

Osobní náklady 20 457 73 442 115 745 131 963 140 060 147 301 

Daně a poplatky 236 219 412 505 587 625 

Odpisy DNHM 99 611 28 671 41 421 65 410 86 011 96 909 

ZC prodaného DM a materiálu 0 0 0 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 1 187 3 872 3 988 4 629 5 219 5 684 

Ostatní provozní náklady 105 460 780 715 873 813 

Provozní výsledek hospodaření 92 599 46 288 198 859 208 861 205 488 210 187 

Výnosové úroky 305 386 488 616 779 305 

Nákladové úroky 0 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 

Ostatní finanční výnosy 11 403 2 998 3 563 4 234 5 032 5 980 

Ostatní finanční náklady 1 204 1 860 2 210 2 627 3 122 3 710 

Finanční výsledek hospodaření 10 504 -1 726 -1 410 -1 026 -561 -675 

Daň z příjmů za běžnou činnosti 19 668 8 467 37 515 39 489 40 985 41 902 

VH za běžnou činnost 83 435 36 095 159 933 168 346 163 942 167 609 

VH za účetní období  83 435 36 095 159 933 168 346 163 942 167 609 

VH před zdaněním 103 103 44 562 197 449 207 834 204 927 209 512 

EBIT 103 103 44 562 197 449 207 834 204 927 209 512 

EBIT po zdanění 83 435 36 095 159 933 168 346 163 942 167 609 

Provozní VH po zdanění 83 435 36 095 159 933 168 346 163 942 167 609 
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Příloha 5:  Plánované výkazy oceňované firmy za předpokladu vývoje tržeb odvozených 

z regresní analýzy za období let 2014 – 2018 

Položka 

Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobý majetek 180 839 286 526 385 105 397 195 311 184 215 775 

Dlouhodobý nehmotný majetek 94 5 094 8 821 8 479 4 301 -420 

Dlouhodobý hmotný majetek 180 745 281 432 376 284 388 716 306 883 216 196 

Oběžná aktiva 149 405 228 527 489 621 1 001 611 1 642 869 1 963 051 

Zásoby 9 941 21 741 44 426 65 067 86 640 97 278 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 18 989 30 479 62 283 91 220 121 465 136 379 

Krátkodobý finanční majetek 120 475 176 307 382 912 845 324 1 434 764 1 729 394 

Časové rozlišení aktiv 1 398 0 0 0 0 0 

AKTIVA CELKEM 331 642 515 053 874 726 1 398 806 1 954 053 2 178 826 

Vlastní kapitál 287 132 425 248 753 674 1 247 339 1 773 855 2 000 813  

Základní kapitál 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 

Kapitálové fondy 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 

RF, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 4 020 4 020 4 020 4 020 4 020 4 020 

VH minulých let 156 379 320 914 577 192 758 589 1 143 772 1 299 743 

VH běžného účetního období 83 435 57 016 129 164 441 432 582 765 653 752 

Cizí zdroje 34 322 89 805 121 053 151 467 180 198 178 013 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 506 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 33 816 39 805 81 053 121 467 160 198 178 013 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 50 000 40 000 30 000 20 000 0 

Časové rozlišení pasiv 188 0 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM 321 642 515 053 874 727 1 398 806 1 954 053 2 178 826 

       

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TRŽBY 264 116 525 117 1 073 060 1 571 604 2 092 688 2 349 634 

Provozní zisková marže 42,76% 43,48% 43,48% 43,48% 43,48% 43,48% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 341 614 1134 1534 1900 2015 

Výkonová spotřeba 105 836 330 228 674 811 674 007 897 483 1 007 678 

Osobní náklady 20 457 97 841 199 935 292 824 389 914 437 788 

Daně a poplatky 236 292 712 1 120 1 635 1 857 

Odpisy DNHM 99 611 28 671 41 421 65 410 86 011 96 909 

ZC prodaného DM a materiálu 0 0 0 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 1 187 5 158 6 889 10 272 14 529 16 894 

Ostatní provozní náklady 105 612 1 347 1 586 2 430 2 417 

Provozní výsledek hospodaření 92 599 72 017 160 589 545 394 727 846 817 864 

Výnosové úroky 305 485 771 1 226 1 950 305 

Nákladové úroky 0 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 

Ostatní finanční výnosy 11 403 2 998 3 563 4 234 5 032 5 980 

Ostatní finanční náklady 1 204 1 860 2 210 2 627 3 122 3 710 

Finanční výsledek hospodaření 10 504 -1 627 -1 126 -416 610 -675 

Daň z příjmů za běžnou činnosti 19 668 13 374 30 298 103 546 145 691 163 438 

VH za běžnou činnost 83 435 57 016 129 164 441 432 582 765 653 732 

VH za účetní období  83 435 57 016 129 164 441 432 582 765 653 732 

VH před zdaněním 103 103 70 390 159 462 544 978 728 456 817 190 

EBIT 103 103 70 390 159 462 544 978 728 456 834 448 

EBIT po zdanění 83 435 57 016 129 164 441 432 582 765 653 732 

Provozní VH po zdanění 83 435 57 016 129 164 441 432 582 765 653 732 
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Příloha 6:  Plánované výkazy oceňované firmy za předpokladu vývoje tržeb odvozených 

z odborného odhadu za období let 2014 – 2018 

Položka 

Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobý majetek 180 839 286 526 385 105 397 195 311 184 215 775 

Dlouhodobý nehmotný majetek 94 5 094 8 821 8 479 4 301 -420 

Dlouhodobý hmotný majetek 180 745 281 432 376 284 388 716 306 883 216 196 

Oběžná aktiva 149 405 153 296 248 956 313 473 452 700 565 443 

Zásoby 9 941 15 418 24 515 28 927 32 399 34 343 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 18 989 21 615 34 368 40 554 45 421 48 146 

Krátkodobý finanční majetek 120 475 116 263 190 073 243 991 374 881 482 954 

Časové rozlišení aktiv 1 398 0 0 0 0 0 

AKTIVA CELKEM 331 642 439 822 634 061 710 668 763 884 781 218 

Vlastní kapitál 287 132 361 353 549 411 627 130 684 839 718 697 

Základní kapitál 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 

Kapitálové fondy 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 

RF, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 4 020 4 020 4 020 4 020 4 020 4 020 

VH minulých let 156 379 220 494 350 586 413 692 463 335 491 135 

VH běžného účetního období 83 435 93 540 151 507 166 121 174 186 180 245 

Cizí zdroje 34 322 78 469 84 649 83 537 79 046 62 521 

Rezervy 0 0 0 0 0   

Dlouhodobé závazky 506 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 33 816 28 469 44 649 53 537 59 046 62 521 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 50 000 40 000 30 000 20 000 0 

Časové rozlišení pasiv 188 0 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM 321 642 439 822 634 060 710 667 763 885 781 218 

       

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TRŽBY 264 116 372 404 592 122 698 704 782 548 829 501 

Provozní zisková marže 42,76% 39,70% 39,70% 39,70% 39,70% 39,70% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 341 445 650 721 763 768 

Výkonová spotřeba 105 836 159 711 253 941 299 650 335 608 355 745 

Osobní náklady 20 457 69 387 110 325 130 184 145 806 154 554 

Daně a poplatky 236 207 393 498 611 656 

Odpisy DNHM 99 611 28 671 41 421 65 410 86 011 96 909 

ZC prodaného DM a materiálu 0 0 0 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 1 187 3 658 3 801 4 567 5 433 5 964 

Ostatní provozní náklady 105 434 744 705 909 853 

Provozní výsledek hospodaření 92 599 117 206 188 449 206 102 218 274 225 981 

Výnosové úroky 305 388 493 628 798 305 

Nákladové úroky 0 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 

Ostatní finanční výnosy 11 403 2 998 3 563 4 234 5 032 5 980 

Ostatní finanční náklady 1 204 1 860 2 210 2 627 3 122 3 710 

              

Finanční výsledek hospodaření 10 504 -1 724 -1 404 -1 015 -541 -675 

Daň z příjmů za běžnou činnosti 19 668 21 942 35 539 38 967 43 547 45 061 

VH za běžnou činnost 83 435 93 540 151 507 166 121 174 186 180 245 

VH za účetní období  83 435 93 540 151 507 166 121 174 186 180 245 

VH před zdaněním 103 103 115 482 187 045 205 087 217 733 225 306 

EBIT 103 103 115 482 187 045 205 087 217 733 225 306 

EBIT po zdanění 83 435 93 540 151 507 166 121 174 186 180 245 

Provozní VH po zdanění 83 435 93 540 151 507 166 121 174 186 180 245 
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Příloha 7:  Stanovení nákladů vlastního kapitál pomocí stavebnicového modelu 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Rd =UM   6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 

UZ           

tržby dle tržních podílů 0,352 0,592 0,639 0,649 0,659 

tržby dle regresní analýzy 0,475 0,794 1,277 1,805 2,020 

tržby dle odborného odhadu 0,411 0,589 0,657 0,716 0,738 

RLA           

tržby dle tržních podílů 0,042 0,034 0,033 0,033 0,033 

tržby dle regresní analýzy 0,038 0,029 0,018 0,008 0,006 

tržby dle odborného odhadu 0,040 0,035 0,033 0,031 0,030 

X1=(UZ/A)*UM           

tržby dle tržních podílů 0,059 0,060 0,060 0,060 0,060 

tržby dle regresní analýzy 0,060 0,059 0,059 0,060 0,060 

tržby dle odborného odhadu 0,061 0,060 0,060 0,060 0,060 

EBIT/A           

tržby dle tržních podílů 0,116 0,310 0,300 0,291 0,295 

tržby dle regresní analýzy 0,137 0,182 0,390 0,378 0,381 

tržby dle odborného odhadu 0,263 0,295 0,289 0,298 0,305 

L3           

tržby dle tržních podílů 219,074 412,376 504,527 587,192 624,782 

tržby dle regresní analýzy 291,854 712,326 1119,541 1634,689 1856,888 

tržby dle odborného odhadu 206,978 393,066 497,726 611,282 655,545 

EAT/ZISK           

tržby dle tržních podílů 0,810 0,810 0,810 0,800 0,800 

tržby dle regresní analýzy 0,810 0,810 0,810 0,800 0,800 

tržby dle odborného odhadu 0,810 0,810 0,810 0,800 0,800 

UZ/A           

tržby dle tržních podílů 0,915 0,930 0,921 0,920 0,927 

tržby dle regresní analýzy 0,923 0,907 0,913 0,918 0,921 

tržby dle odborného odhadu 0,935 0,930 0,925 0,924 0,928 

VK/A           

tržby dle tržních podílů 0,785 0,867 0,878 0,891 0,920 

tržby dle regresní analýzy 0,826 0,862 0,892 0,908 0,919 

tržby dle odborného odhadu 0,822 0,866 0,882 0,898 0,921 

rizikové přirážky 2014 2015 2016 2017 2018 

bezriziková sazba 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 3,43% 

RPPODNIKATELSKÉ RIZIKO 2,61% 2,61% 2,61% 2,61% 2,61% 

RPFINANČNÍ STABILITA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

RPVELIKOST SPOLEČNOSTI           

tržby dle tržních podílů 4,17% 3,45% 3,31% 3,29% 3,26% 

tržby dle regresní analýzy 3,79% 2,89% 1,76% 0,85% 0,57% 

tržby dle odborného odhadu 3,98% 3,45% 3,26% 3,10% 3,04% 

RPFINANČNÍ STRUKTURA           

tržby dle tržních podílů 0,63% 0,22% 0,14% 0,09% 0,03% 

tržby dle regresní analýzy 0,40% 0,13% 0,03% 0,01% 0,00% 

tržby dle odborného odhadu 0,50% 0,22% 0,14% 0,08% 0,03% 

RVK NEZADLUŽENÁ           

tržby dle tržních podílů 9,06% 8,34% 8,20% 8,18% 9,30% 

tržby dle regresní analýzy 8,68% 7,78% 6,65% 5,74% 6,61% 

tržby dle odborného odhadu 8,87% 8,34% 8,15% 7,99% 9,08% 

RVK ZADLUŽENÁ           

tržby dle tržních podílů 9,69% 8,56% 8,35% 8,27% 9,33% 

tržby dle regresní analýzy 9,08% 7,92% 6,69% 5,75% 6,61% 

tržby dle odborného odhadu 9,37% 8,57% 8,29% 8,07% 9,11% 
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Příloha 8:  Stanovení hodnoty společnosti dle tržeb odhadnutých z tržních podílů 

WACCCAPM 
1.fáze 2.fáze 3.fáze 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

FCFFt -136 272 10 362 93 060 

164 

079 

165 

104 

176 

628 

188 

957 

202 

145 

216 

255 

231 

349 

247 

497 

264 

771 

disk.faktor 0,9236 0,8543 0,7904 0,7314 0,6706 0,6148 0,5637 0,5168 0,4739 0,4345 0,3983 

 

DFCFFt -125 864 8 852 73 551 

120 

003 

110 

714 

108 

594 

106 

514 

104 

475 

102 

474 

100 

512 98 588 

 
PV 1. fáze 76 542 

        
PV 2. fáze 731 870 

        
PV 3. fáze 1 340 442 

        
 PV 2 148 855 

        
Vpodniku 2 412 285 

        

             
WACCSTAVEBNIC. 

1.fáze 2.fáze 3.fáze 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

FCFFt -136 272 10 362 93 060 

164 

079 

165 

104 

176 

628 

188 

957 

202 

145 

216 

255 

231 

349 

247 

497 

264 

771 

disk.faktor 0,9197 0,8506 0,7878 0,7298 0,6695 0,6142 0,5635 0,5169 0,4742 0,4351 0,3991 

 

DFCFFt -125 324 8 814 73 310 

119 

745 

110 

540 

108 

487 

106 

473 

104 

496 

102 

555 

100 

651 98 782 

 
PV 1. fáze 76 544 

        
PV 2. fáze 731 984 

        
PV 3. fáze 1 354 143 

        
 PV 2 162 671 

        
Vpodniku 2 426 101 
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Příloha 9:  Stanovení hodnoty společnosti dle tržeb odhadnutých z regresní analýzy 

WACCCAPM 
1.fáze 2.fáze 3.fáze 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

FCFFt -122 340 

-27 

632 

351 

339 

566 

500 

644 

474 

699 

956 

760 

214 

825 

660 

896 

740 

973 

938 1 057 783 

1 148 

846 

disk.faktor 0,9243 0,8548 0,7911 0,7322 0,6713 0,6155 0,5643 0,5174 0,4744 0,4349 0,3988 

 

DFCFFt -113 077 

-23 

622 

277 

929 

414 

809 

432 

664 

430 

837 

429 

018 

427 

207 

425 

403 

423 

607 421 818 

 
PV 1. fáze 556 039 

        
PV 2. fáze 2 990 555 

        
PV 3. fáze 5 821 713 

        
 PV 9 368 307 

        
Vpodniku 9 631 738 

        

             
PV 1. fáze 577 683 

        
PV 2. fáze 3 421 196 

        
PV 3. fáze 10 569 309 

        
 PV 14 568 188 

        
Vpodniku 14 831 618 
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Příloha 10:  Stanovení hodnoty společnosti dle tržeb stanovených odborným odhadem 

WACCCAPM 
1.fáze 2.fáze 3.fáze 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

FCFFt -80 265 6 043 88 209 173 163 179 662 192 271 205 765 220 206 235 660 252 199 269 899 288 841 

disk.faktor 0,9242 0,8549 0,7909 0,7320 0,6711 0,6153 0,5642 0,5173 0,4743 0,4348 0,3987 

 
DFCFFt -74 182 5 166 69 767 126 751 120 574 118 308 116 084 113 903 111 762 109 661 107 600 

 
PV 1. fáze 127 502 

        
PV 2. fáze 797 892 

        
PV 3. fáze 1 463 536 

        
 PV 2 388 930 

        
Vpodniku 2 652 360 

        

             
WACCSTAV. 

1.fáze 2.fáze 3.fáze 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

FCFFt -80 265 6 043 88 209 173 163 179 662 192 271 205 765 220 206 235 660 252 199 269 899 288 841 

disk.faktor 0,9205 0,8513 0,7887 0,7316 0,6722 0,6176 0,5674 0,5214 0,4790 0,4401 0,4044 

 
DFCFFt -73 881 5 144 69 569 126 678 120 760 118 742 116 757 114 806 112 887 111 001 109 146 

 
PV 1. fáze 127 510 

        
PV 2. fáze 804 098 

        
PV 3. fáze 1 529 447 

        
 PV 2 461 055 

        
Vpodniku 2 724 485 
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Příloha 11: Analýza citlivosti hodnoty společnosti na základě tržeb určených dle 

tržních podílů a regresní analýzou s diskontní mírou dle CAPM 

 

dle tržních 

podílů 

EBIT ΔČPK ΔINV ΔWACC 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

-10% 2 108 108 -12,61% 2 581 337 7,01% 2 617 034 8,49% 2 779 537 15,22% 

-8% 2 168 943 -10,09% 2 547 527 5,61% 2 576 084 6,79% 2 698 312 11,86% 

-6% 2 229 779 -7,57% 2 513 716 4,20% 2 535 135 5,09% 2 621 266 8,66% 

-4% 2 290 614 -5,04% 2 479 906 2,80% 2 494 185 3,40% 2 548 092 5,63% 

-1% 2 381 867 -1,26% 2 429 190 0,70% 2 432 760 0,85% 2 444 997 1,36% 

0% 2 412 285 0,00% 2 412 285 0,00% 2 412 285 0,00% 2 412 285 0,00% 

1% 2 442 703 1,26% 2 395 380 -0,70% 2 391 810 -0,85% 2 380 353 -1,32% 

4% 2 533 956 5,04% 2 344 665 -2,80% 2 330 386 -3,40% 2 288 970 -5,11% 

6% 2 594 792 7,57% 2 310 854 -4,20% 2 289 436 -5,09% 2 231 488 -7,49% 

8% 2 655 627 10,09% 2 277 044 -5,61% 2 248 486 -6,79% 2 176 552 -9,77% 

10% 2 716 462 12,61% 2 243 234 -7,01% 2 207 536 -8,49% 2 124 002 -11,95% 

 

  

dle regresní 

analýzy 
EBIT ΔČPK ΔINV ΔWACC 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

-10% 8 267 240 -14,17% 9 834 380 2,10% 9 870 610 2,48% 11 213 440 16,42% 

-8% 8 540 139 -11,33% 9 793 851 1,68% 9 822 835 1,98% 10 863 487 12,79% 

-6% 8 813 039 -8,50% 9 753 323 1,26% 9 775 061 1,49% 10 531 630 9,34% 

-4% 9 085 938 -5,67% 9 712 794 0,84% 9 727 287 0,99% 10 216 545 6,07% 

-1% 9 495 288 -1,42% 9 652 002 0,21% 9 655 625 0,25% 9 772 777 1,46% 

0% 9 631 738 0,00% 9 631 738 0,00% 9 631 738 0,00% 9 631 738 0,00% 

1% 9 768 187 1,42% 9 611 473 -0,21% 9 607 850 -0,25% 9 494 621 -1,42% 

4% 10 177 537 5,67% 9 550 681 -0,84% 9 536 189 -0,99% 9 101 559 -5,50% 

6% 10 450 436 8,50% 9 510 152 -1,26% 9 488 414 -1,49% 8 854 402 -8,07% 

8% 10 723 336 11,33% 9 469 624 -1,68% 9 440 640 -1,98% 8 618 262 -10,52% 

10% 10 996 236 14,17% 9 429 096 -2,10% 9 392 865 -2,48% 8 392 449 -12,87% 

 


