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ABSTRAKT 

Cílem této práce je analyzovat a zjistit vyţití metod oceňování v průmyslovém podniku. 

Obecný popis základních pojmů, finanční a strategické analýzy, finančního plánu a uvedení 

metod oceňování. Zvolení dané metody a její vyuţití ve vybraných společnostech ČEZ a 

RWE. Ve výsledku zjistit, která společnost je ve vývoji akcií a počtu odběratelů lepší a jak 

k tomuto postavení na Českém trhu došla. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to analyze and detect the use of methods valuation in an industrial 

company. General description of the basic concepts, financial and strategic analysis, financial 

plan and putting valuation methods. Selecting the method and its use in selected companies 

CEZ and RWE. As a result, determine that the company is in the development of the shares 

and the number of customers better and how to position on the Czech market reached. 
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1 ÚVOD 

Ze začátku je důleţité mít představu o tom, co oceňujeme a co bude výsledkem našeho 

snaţení. Pro zákazníka znamená samotné ocenění sluţbu, kterou si objednává, protoţe mu 

přináší uţitek. V současné době v České republice neexistuje ţádný zákon či předpis, který by 

byl při oceňování podniku obecně závazný. U postupu oceňování si nejprve zpracováváme 

strategickou a finanční analýzu, abychom si na základě předchozích analýz zvolili vhodnou 

metodu ocenění. Mezi základní metody ocenění patří ocenění na základě analýzy výnosů 

(výnosové metody), ocenění na základě analýzy trhu (trţní metody), ocenění na základě 

analýzy majetku (majetkové metody). 

První část bakalářské práce je věnována teorii, kde jsou objasněny základní pojmy 

oceňování, dále jak probíhá postup oceňování podniku a posléze představení metod 

oceňování. Důvodů, proč analyzovat hodnotu podniku, se nabízí celá řada. Kupříkladu 

z důvodu dědictví, likvidace, či změně vlastnictví, kde se jedná především o prodej a koupi, 

ocenění společnosti při fúzi splynutím, sloučením, převodu jmění na společníka, rozdělení 

společnosti nebo z důvodů řízení hodnoty, kde se jedná o stanovení hodnoty podniku, jako 

zboţí, které je určeno ke směně, aj. 

Další část je věnována stručnému představení dvou vybraných akciových společností ČEZ 

a RWE, pro které bylo zvoleno ocenění metodou trţního porovnávání. Pro demonstraci těchto 

metod bylo vyuţito grafického znázornění vývoje burzy v aktuálním čase zpracování této 

práce a ročního přehledu objemu prodaných akcií. Z volně dostupných elektronických zdrojů 

zmíněných v seznamu pouţité literatury, bylo zjištěno a následně vyhodnoceno, která 

společnost si vede na trhu lépe a proč. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PŘI OCEŇOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU 

Kapitola se věnuje problematice oceňování průmyslového podniku. Na začátku kapitoly 

evidujeme stručné objasnění základních pojmů, dále postup oceňování a posléze metody 

oceňování podniku. Veškeré pouţité údaje jsou shrnuty v seznamu literatury. 

2.1 Základní pojmy 

Oceňování 

Řadí se mezi jednu z nejvýznamnějších oblastí finančního řízení firem. Této oblasti je 

nutné věnovat neustálou pozornost, neboť důsledky nevhodných postupů oceňování 

zaloţených na nesprávném souboru předpokladů mohou vést k neracionálnímu ocenění statků 

a nesprávné alokaci kapitálu. I kdyţ základy oceňování jsou jednoduché, výzvám, kterým 

čelíme v oceňování podniku, se snaţíme posunout [1]. 

Podnik 

Podnik lze v literatuře chápat různými způsoby. Někteří autoři se přiklánějí k definici, kde 

je podnik vyjádřen jako likvidní aktivum, pro které jsou specifikovány velmi málo účinné 

trhy. Oceňovatelé se však především řídí definicí podniku v obchodním zákoníku § 5:  

„ …soubor hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku 

nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu slouţit. Podnik je věc hromadná… ˮ  [8] 

K oceňovaní podniku můţeme vyuţít různých hladin: 

 hodnota brutto – touto hodnotou chápeme podnik jako celek; a to jak v případě 

vlastníků, tak i věřitelů., 

 hodnota netto – jedná se o ocenění na úrovni vlastníků podniku; princip spočívá 

v oceňování vlastního kapitálu. 

2.2 Hodnota podniku 

Na začátku je třeba zdůraznit, ţe něco jako objektivní hodnota podniku neexistuje. Ačkoliv 

jsme podnik definovali objektivními vlastnostmi, hodnota samotná mezi ně rozhodně nepatří.  

V ekonomickém slova smyslu, je hodnota definována jako vztah mezi určitým subjektem a 

objektem, za předpokladu racionálního chováni.  
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Pro výše zmíněnou definici odpovídají základní pojmy, jako cena, náklady, trh a hodnota. 

Cena 

Poţadovaná, nabízená či zaplacená částka za zboţí nebo sluţbu v daném čase a místě. 

Existuje řada faktorů, jeţ ovlivňují cenu; například strategie vyjednávání, poptávka a nabídka, 

psychologické faktory, fáze vývoje ekonomiky.  

Náklady 

Zaplatíme-li za zboţí nebo sluţby, tak částka, která byla uhrazena, se stává nákladem pro 

kupujícího.  

Trh 

Je definován, jako vztah mezi kupujícími a prodávajícími, kde se obchoduje se zboţím 

nebo sluţbami prostřednictvím cenového mechanismu. Trh můţeme rozlišovat na místní, 

regionální, národní nebo mezinárodní. 

Hodnota 

Je značně podobná trţní hodnotě. Označuje cenu, na které by se dohodli kupující a 

prodávající zboţí či sluţby. Ovšem hodnotou se nerozumí skutečnost, ale odhad 

pravděpodobné ceny, která by měla být zaplacena. 

Z těchto hledisek se postupně vyvinuly čtyři základní přístupy k oceňování podniku [8]:  

 trţní hodnota, 

 subjektivní hodnota, 

 objektivizovaná hodnota, 

 komplexní přístup na základě Kolínské školy. 

 

Tržní hodnota 

Přesné vysvětlení udává International Valuation Standards [8]: 

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

mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a 

nezávislými partnery po náleţitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, 

rozumně a bez nátlaku. ˮ  
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Subjektivní (investiční) hodnota 

Je sestavena v rozhodující míře subjektivními názory, představami a případně konkrétními 

podmínkami subjektu. Jedná se o jev skrze jedinečný, jak se domnívá mnoho teoretiků. Pro 

kupujícího, prodávajícího nebo současného vlastníka tato hodnota představuje očekávaný 

uţitek z majetku. 

Objektivizovaná hodnota 

Na rozdíl od trţní hodnoty, objektivizovaná hodnota je zaloţena na datech, která jsou 

nezávislá na konkrétním investorovi nebo znalci. Naprosto se odlišuje od subjektivního 

ocenění. Výhodnější je vycházet z představy objektivní, jelikoţ subjektivní nedává odhadcům 

tolik prostoru k výkonu povolání. 

 Základní hypotézu tohoto přístupu shrnují Matschke, Brösel (2007, s. 14): „…představa o 

odhadu hodnoty podniku, co nejvíce oproštěná od konkrétních osob jako zájemců o ocenění, 

na základě faktorů, které mohou být realizovány ,kýmkolivʻ [9]. 

Kolínská škola 

Kolínská škola je zaloţena na subjektivním postoji, ve kterém se uvádí, ţe ocenění by se 

mělo modifikovat na obecných funkcích, nikoliv na jednotlivých podnětech.  

Funkce oceňování podle Kolínské školy:  

 poradenská – nejdůleţitější z funkcí; smyslem této funkce je poskytnutí kupním 

stranám podklady a informace o max. a min. ceně, 

  rozhodčí – smyslem toto funkce je výkon nezávislého oceňovatele, rozhodčího, 

  argumentační – nalezení argumentů pro vyjednávání, 

  komunikační – smyslem je poskytnutí podkladů pro komunikaci s veřejností (s 

investory a bankami), 

 daňová – cílem toto funkce je poskytnutí podkladů pro daňové účely. 

 

2.3 Postup při ocenění podniku 

Postup ocenění podniku se musí přizpůsobit konkrétním podmínkám:  
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1. sběru dat, 

2. analýze dat (strategická a finanční analýza), 

3. finančnímu plánu, 

4. ocenění.  

 

2.3.1 Sběr vstupních dat 

Jako první krok je potřeba sesbírat nejdůleţitější data. Tyto data lze rozdělit do skupin [8]: 

 základní data o podniku, 

 ekonomická data, 

 relevantní trh, 

 konkurenční struktura relevantního trhu, 

 odbyt a marketing, 

 výroba a dodavatelé, 

 pracovníci. 

2.3.2. Strategická analýza 

Patří mezi klíčové fáze oceňování, které není, bohuţel, v naší praxi věnována odpovídající 

pozornost. Klade důraz na konkrétní výsledky. Hlavním úkolem je vymezit celkový výnosový 

potenciál oceňovaného podniku, jenţ je závislý na vnějším a vnitřním potencionálu, kterými 

podnik disponuje. Na obrázku 2.1 je uvedeno z čeho se takový potenciál vývoje podniku 

skládá. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Analýza vývoje potenciálu podniku [8]   

 

Relevantní trh a jeho prognóza (analýza vnějšího potenciálu) 

Prvním krokem strategické analýzy je formulace relevantního trhu, který je příslušný pro 

oceňování podniku. Pro umoţnění zpracování prognózy dalšího vývoje trhu je potřeba získat 

základní data o trhu a posoudit jeho atraktivitu. Mezi základní data o trhu patří odhad 

velikosti trhu hmotných a hodnotových jednotek, vývoj trhu v čase a případná segmentace 

trhu. Ta by měla obsahovat: 

 atraktivitu trhu se souhrnným hodnocením, 

 souhrnnou prognózu jeho vývoje v kvalitativní a kvantitativní podobě, 

 prognóza tempa růstu trhu; při ocenění podniku je prvním rámcem pro projekci 

trţeb. 

Analýza konkurenční síly 

Úkolem této analýzy je odhadnout vývoj trţních podílů oceňovaného podniku do 

budoucnosti.   

Analýza vnitřního potenciálu podniku a důležitých faktorů jeho konkurenční síly 

V dnešní době se objevuje v řadě oceňovacích posudků, avšak problém nastává s její 

reálnou úlohou v rámci celého ocenění. Tato funkce lze rozdělit do dvou úkolů. A to úkolu 

konkurenční síly a analýzy vnitřního potenciálu. Výsledky by měly ukázat odhad vývoje 

Potencionál vývoje podniku 

 

Vnější potenciál Vnitřní potenciál 

Národní 

hospodářství 

Odvětví a trh Konkurence 
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trţního podniku, jaká by byla perspektivnost podniku a zjištění diskontních mír, které 

zachycují riziko podniku.  

Odvození závěrů  

Prognóza trţeb vychází z předešlých výsledků kroků. Coţ jsou prognózy relevantního trhu 

a z prognózy vnitřního potenciálu a konkurenční síly podniku. 

 

2.3.3 Finanční analýza 

V podniku představuje významnou součást komplexu finančního řízení. Cílem finanční 

analýzy je zjištění a vyhodnocení finanční situace podniku, kterou zpracovává ekonomický 

úsek. Ačkoliv se vyuţívá celá řada poměrových ukazatelů, samotným smyslem vyuţití je 

zhodnocení, posouzení finanční situace podniku a následně formulace doporučení pro jeho 

další vývoj. 

 Účetní závěrka patří mezi základní zdroje finanční analýzy. Nejčastějším typem účetní 

závěrky je řádná účetní závěrka, která je zpracovávána k rozvahovému dni nebo k jinému 

okamţiku, k němuţ se vztahuje účetní závěrka. Součástí účetních závěrek jsou rozvaha, výkaz 

zisku a ztrát a cash flow; nezbytnou součástí je příloha k účetní závěrce. 

 Informace o finančním stavu podniku jsou důleţité jak pro manaţery, tak pro další subjekty, 

jeţ přicházejí do kontaktu s daným podnikem. K externím uţivatelům patří [5]: 

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé, 

 stát a jeho orgány, 

 zákazníci a dodavatelé, 

 konkurence. 

K interním [5]: 

 manaţeři, 

 zaměstnanci, 

 odboráři.  
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2.3.4 Základní metody finanční analýzy 

Finanční analýza rozlišuje dva druhy metod a to procentní rozbor a poměrovou analýzu.  

Metoda procentního rozboru (absolutní ukazatele) spočívá v rozboru absolutních 

vstupních dat a zpracování rozboru vertikální a horizontální struktury výkazů.  

Jedná se o data v absolutním vyjádření, měřící rozměr např. kapitálu nebo majetku.  

Podle toho absolutní ukazatele dělíme na veličiny stavové a tokové. 

 

Metoda poměrových ukazatelů 

Nejčastěji vyuţívána metoda, která slouţí k porovnávání podniků. Je také časově 

nenáročná, pomocí ní můţeme nalézt příčiny podnikových problémů. Poměrové ukazatele 

dělíme na ukazatele [2]: 

 rentability, 

 zadluţenosti, 

 likvidity, 

 aktivity. 

Ukazatelé rentability 

Představují poměr mezi výstupem a vstupem, jak na straně aktiv tak i pasiv. Za výstup 

můţeme chápat dosaţený konečný efekt a vstup nám vyjadřuje nějakou srovnávací základnu. 

Ukazují nám, jaký vliv mají na řízení aktiv, zdali negativní či pozitivní, dále likviditu na 

rentabilitu a financování firmy. Ukazatelé rentability jsou stejné, neboť říkají, kolik Kč zisku 

připadá na 1 Kč jmenovatele.  

Mezi základní rentability patří [2]: 

 Rentabilita aktiv: jedná se o měřítko rentability, které patří mezi klíčové. EBIT 

jakoţto zisk před úroky a daněmi se pouţívá pro výpočet některých ukazatelů, 

jelikoţ jeho vývoj není ovlivněn změnami úrokových a daňových sazeb. 

 

ROA=
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
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 Rentabilita vlastního kapitálu: poukazuje na zhodnocení v zisku a celkovou 

výnosnost vlastních zdrojů. Vlastní kapitál je závislý na míře cizího kapitálu a na 

celkovém kapitálu. Nárůst ROE můţe způsobit sníţení podílů vlastního kapitálu na 

celkovém kapitálu nebo pokles úrokové míry cizího kapitálu. 

 

ROE = 
𝑬𝑨𝑻

𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍
      

 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů: poukazuje na efekt z dlouhodobých investic. 

Na základě určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji 

se vyhodnotí význam dlouhodobého investování. V mezipodnikovém porovnání je 

nejčastěji vyuţíván. 

 

ROCE = 
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍+𝒅𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒅𝒍𝒖𝒉𝒚
  

 

 Rentabilita tržeb: jeden z běţných ukazatelů finanční analýzy, jeţ je sledován. 

Říká, jaký podíl z trţeb zaujímá zisk. Ukazuje, jak je daný podnik chybný v řízení, 

kde vysoká úroveň znamená nadprůměrnost podniku a střední úroveň je znakem 

dobré práce managementů. 

 

ROS = 
č𝒊𝒔𝒕ý 𝒛𝒊𝒔𝒌

𝒕𝒓ž𝒃𝒚
  

 

EBDIT = zisk před odpisy, úroky a daněmi, 

EBIT = zisk před úroky a daněmi, 

EBT = zisk před zdaněním, 

EAT = zisk po zdanění. [4] 

Mezi další se řadí ukazatelé zadluţenosti, likvidity a aktivity [5]: 

Ukazatelé zadluženosti 

K financování svých aktiv vyuţívá podnik cizí zdroje, čímţ ovlivňuje riziko podnikání a 

výnosnost kapitálu. Důvod, proč podniky financují své činnosti cizími zdroji, spočívá v tom, 
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ţe cena cizích zdrojů je o něco niţší neţ cena vlastních zdrojů. Zadluţenost ovlivňují čtyři 

faktory: riziko, typ aktiv, daně a stupeň finanční volnosti podniku.  

 

Základními ukazateli jsou:  

 Ukazatel věřitelského rizika: poukazuje na to, v jakém rozsahu je podnik 

financován cizími zdroji 

Ukazatel věřitelského rizika = 
𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é 𝒄𝒊𝒛í 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆

𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
  

 Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv: akcionáři financují svým kapitálem 

část podnikových aktiv 

 

𝐏𝐨𝐦ě𝐫 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í𝐡𝐨 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥𝐮 𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯ý𝐜𝐡 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯 =
𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
  

       

 

Zadluţenost se pohybuje okolo <0,1>, tj. zadluţenost roste lineárně a limituje na 

100%  

 

 Ukazatel úrokového krytí (TIE): zde se jedná o pokrytí úrokové platby a pomocí 

výpočtu se zjistí, kolikrát jej celkový efekt pokryje. Hodnota ukazatele by měla být 

3. 

Úrokové krytí = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 ý 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣 ý ú𝑟𝑜𝑘
    

   

Ukazatelé likvidity 

 Likviditu chápeme jako schopnost splácet své závazky. Je nezbytná pro dlouhodobou 

existenci podniku. Závisí tedy na tom, jestli má podnik prodejné výrobky, v případě potřeb, 

jestli je schopen prodat své zásoby apod. Důraz se klade na to, ţe kapitál je v oběţných 

aktivech vázán, kdeţto oběţný majetek nedává ţádný zisk. Aby podnik nebyl nijak 

ohroţován, měla by likvidita být na co nejniţší úrovni. V likviditě hraje svou významnou roli 

solventnost, která vyjadřuje připravenost hradit své závazky v okamţiku jejich splatnosti.  
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 Běžná likvidita: schopnost oběţných aktiv, tedy kolikrát pokryjí krátkodobé 

závazky podniku. Pokud by podnik proměnil oběţná aktiva na hotovost, zjistili 

bychom, kolikrát by uspokojil věřitele. Významnou roli zde hraje úspěšnost 

podniku, který uhradí krátkodobé závazky. Rozmezí u zdravé firmy by se mělo 

pohybovat 2-3.  

Běžná likvidita = 
𝒐𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

𝒌𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
     

 

 Pohotová likvidita: ta část oběţných aktiv, která je nejméně likvidní (zásoby) by 

se měla vyloučit z ukazatele běţné likvidity. Důleţité je sledování jejího vývoje 

v čase. Likvidita by neměla klesnout pod hodnotu 1, naopak by se měla drţet 

v rozmezí 1-1,5.  

 

Pohotová likvidita = 
𝒐𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂−𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚

𝒌𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
     

 

 Okamžitá likvidita: jedná se o všechny platební prostředky, tzn. nejenom hotovost 

nebo peníze na účtu, ale i šeky, krátkodobé cenné papíry apod. Hodnota by měla 

být okolo 1. 

 

Okamžitá likvidita = 
𝒑𝒆𝒏ěž𝒏í 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕ř𝒆𝒅𝒌𝒚

𝒌𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
   

                            

Ukazatelé aktivity 

Tito ukazatele jsou vyuţíváni pro řízení aktiv. Jsou důleţití pro efektivnost, jeţ mají vliv 

na ROA a ROE. S dvěma typy ukazatelů lze pracovat, a to s počtem obratů nebo dobou 

obratů. 

 Obrat aktiv: měří efektivnost vyuţití celkových aktiv. Kolikrát se obrátí za rok 

celková aktiva 

 

Obrat aktiv = 
𝒕𝒓ž𝒃𝒚

𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎
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 Obrat dlouhodobého majetku: tento obrat spočívá ve vyuţití měření efektivnosti 

strojů, budov a jiných dlouhodobých majetkových částí kde se udává, kolikrát se 

dlouhodobý majetek obrátí v trţby za rok. 

 

Obrat dlouhodobého majetku = 
𝒕𝒓ž𝒃𝒚

𝒅𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃ý 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒆𝒌
   

 

  Doba obratu zásob: zde se jedná o počet obrátek za určité období. Platí, ţe pokud 

se doba obratu sniţuje a obratovost zvyšuje, je situace podniku dobrá.  

 

Dobra obratu zásob = 
𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚

𝒕𝒓ž𝒃𝒚 𝟑𝟔𝟎 
    

 

 Doba splatnosti pohledávek: jestliţe se pravidelně splácí pohledávky od 

odběratelů, růst tohoto ukazatele je pozitivní.  

 

Doba splatnosti pohledávek = 
𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒌𝒚

𝒕𝒓ž𝒃𝒚 𝟑𝟔𝟎 
               

Souhrnné modely 

Úkolem těchto metod je vyjádřit úroveň výkonnosti podniku a finanční situace jedním 

číslem. Tyto modely vznikly, aby včas rozpoznaly příčiny nestability podniku, jeţ mohou pro 

podnik znamenat bankrot.  

Beaverův model – bankrotní model 

Jestliţe nastaly finanční problémy firmy, Beaver se snaţil zjistit, kteří ukazatelé zde hrají 

významnou roli. Ukazatelé, které povaţoval za důleţité, jsou uvedeny v tabulce 2.1 

Tab. 2.1 Parametry Beaverova modelu [2] 

Ukazatel Trend u ohrožených firem 

Vlastní kapitál/aktiva celkem Klesá 

Přidaná hodnota/aktiva celkem Klesá 

Bankovní úvěry/cizí zdroje Roste 

Cash flow/cizí zdroje Klesá 

Provozní kapitál/aktiva celkem klesá 
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Altmanův model 

Metoda je zaloţená na vyhodnocení zdraví podniku prostřednictvím jediného čísla. 

Zahrnuje sloţky, jako jsou likvidita, zadluţenost, rentabilita i struktura kapitálu. V praxi se 

ukázalo, ţe s přibliţně dvouletým předstihem předpovídá bankroty, avšak s menší statistickou 

spolehlivostí do vzdálené budoucnosti. Vznikla tedy pravidla pro vyhodnocení Z faktoru, 

která jsou uvedená v tabulce. 2.2 

Tab. 2.2 Pravidla pro vyhodnocení Z faktoru [5] 

Legenda Kriteriální hodnoty 

Podniky bezprostředně ohroţené bankrotem Z < 1,79 

Tzv. šedá zóna – nelze jednoznačně určit 1,79 < Z < 2,99 

Podniky s vysokou pravděpodobností přeţití 3,00 < Z 

 

2.3.5 Finanční plán  

V kaţdém podniku je finanční plán součástí podnikového plánu, jeho syntézou a 

vyústěním. Úkolem finančního plánování je předvídat potřebu finančních zdrojů 

k financování majetku podniku, zajištění likvidity a udrţení finanční rovnováhy celého 

podniku [5]. Při výběru jakýkoliv metod, dejme tomu, ţe si oceňovatel vybere některou 

z výnosových metod, pak by měl sestavit kompletní finanční plán. Plán se skládá z hlavních 

finančních výkazů [8]: 

 výsledovka, 

 rozvaha, 

 výkaz peněţních toků.  

Podnik, který vytváří podnikový plán, by měl vycházet ze své jasné strategie a vize. 

Vzniká zahrnutím plánů produkce, plánů prodeje, plánů pracovních sil, plánů kapacit, plánů 

provozních peněţních toků, plánů provozních výsledků hospodářství, plánů celkových 

peněţních toků a na závěr plánovaná rozvaha. 

Při sestavení plánu, kde jsme zahrnuli všechny dílčí plány, máme hodnoty, které budou 

plán ovlivňovat [8]: 
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 trţby z prodeje hlavních produktů podniku, 

 zisková marţe a z ní zjištěný zisk v peněţním vyjádření, 

 plánovaná výše zásob, pohledávek a závazků, 

 výchozí prognóza investic do dlouhodobého majetku, která je nezbytná k udrţení 

provozu podniku.  

2.3.6 Ocenění 

Pomocí určité peněţní částky se určí hodnota ocenění. Existují tři okruhy oceňovacích 

metod [5]:  

 metody opírající se o analýzu výnosů podniku, 

 metody zaloţené na analýze aktuálních cen na trhu, 

 metody zaloţené na ocenění majetkových poloţek. 

Nejvhodnější volbou při výsledném ocenění je pouţití všech tří metod. 
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3 UVEDENÍ METOD OCEŇOVÁNÍ 

Charakteristika oceňováni podniku a širší popis metod ukáţe jak a kde zvolenou metodu 

pouţít. Hledáme výslednou hodnotu, která se většinou opírá o pouţití oceňovacích metod. 

Mezi takové základní metody patří metody výnosové, metody trţní a metody majetkové. 

 

3.1 Důvody oceňování podniku 

Oceňování lze chápat jako nějakou sluţbu, která přináší uţitek pro zákazníka. Důvody 

ocenění mohou být jakékoliv, ať uţ to je prodej či koupě podniku, splynutí podniku, při 

vstupu nových společníku do společnosti, vklad do nového podniku, uvedení podniku na 

burzu, likvidace podniku, ocenění pro účely zdanění, aj. Oceňování v širším smyslu můţeme, 

v souladu s autory funkcionální koncepce ohodnocování, chápat jako celkový proces ocenění, 

zahrnující veškeré kroky od volby příslušné kategorie hodnoty v návaznosti na zadání ocenění 

přes výběr a shromáţdění relevantních dat, jejichţ vyuţití pro odhad příslušné kategorie 

hodnoty aţ po vyuţití výsledků a jejich interpretaci [6].  

Důleţité je si určit k jakému účelu má ocenění slouţit. Existuje několik důvodů ocenění. 

Jako první se nabízí poradenský, jeţ udává informace o maximální a minimální ceně; dále 

rozhodčí, který z určitého rozpětí má za úkol nalézt spravedlivou cenu; třetí argumentační, 

má za úkol při jednání s druhou stranou si připravit argumenty a jako poslední komunikační, 

má za cíl při komunikaci s veřejností si připravit podklady a informace. Srovnatelnost a 

spolehlivost pozorovaných transakcí je hlavní náplní. Proto vyuţíváme metod oceňování 

podniku, jeţ můţeme rozdělit do 3 skupin. Přehled základních metod je znázorněn v tabulce 

3.1.  

 

 

 

 

 

 



16 
 

3.2 Základní metody oceňování podniku 

 

Tab. 3.1 Přehled základních metod pro oceňování podniku [8] 

1. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody) 

 Metoda diskontovaných peněţních toků (DCF) 

 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 Kombinované výnosové metody 

 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

2. Ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody) 

 Ocenění na základě trţní kapitalizace 

 Ocenění na základě srovnatelných podniků 

 Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burze 

 Ocenění na základě srovnatelných transakcí 

 Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů 

3. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové metody) 

 Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

 Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

 Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

 Likvidační hodnota 

 Majetkové ocenění na principu trţních hodnot 

 

3.2.1 Metody výnosové 

Metoda vychází z vyuţití znalostí, kdy hodnota statku je určena očekávaným uţitkem pro 

drţitele. Pro podnik jsou tímto uţitkem očekávané výnosy, jeţ lze z teoretického hlediska 

charakterizovat jako peněţní příjmy vyplývající z oceňovaného statku jeho drţiteli. 

Rozlišujeme jednotlivé výnosové metody, jimiţ jsou metoda diskontovaného peněţního toku, 

metoda kapitalizovaných čistých výnosů, metoda ekonomické přidané hodnoty a metody 

kombinované. Klíčovým problémem je stanovení diskontní míry, kterou můţe tvořit reálná 

úroková míra, průměrné kapitálové náklady, nebo poţadovaná (očekávaná) výnosnost akcií 

[10].  
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Metoda diskontovaných peněžních toků 

 

Řadí se mezi základní výnosovou metodu diskontovaných peněţních toků. V tomto 

případě znamenají peněţní toky reálný příjem a tedy reálné vyjádření uţitku z drţeného 

statku, neboli odráţejí teoretickou definici hodnoty. V USA a Velké Británii patří mezi 

nejvíce rozšířenou metodu. Rozlišujeme tři základní techniky pro výpočet výnosové hodnoty 

metodou DCF [8]: 

 metoda „entity“ (entity = jednotka, zde znázorňuje podnik jako celek), jejíţ výpočet 

probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku se vychází z peněţních toků pro 

vlastníky a věřitele, čímţ se získá diskontováním hodnota podniku, od které se 

odečte hodnota cizího kapitálu a následně tak získáme hodnotu vlastního kapitálu. 

 

 metoda „equity“ (equity = vlastní kapitál). V tomto případě se vychází z peněţních 

toků, které jsou k dispozici pouze vlastníkům podniku, a rovněţ diskontováním 

získáme hodnotu vlastního kapitálu. 

 

 

 metoda APV (upravená současná hodnota), jejíţ výpočet probíhá také ve dvou 

krocích. Nejprve se zjistí hodnota podniku jako celku (součet dvou poloţek, 

jakoţto hodnoty podniku za předpokladu nulového zadluţení a současné hodnoty 

daňových úspor z úroku), poté se odečte cizí kapitál a tímto se získá hodnota netto. 

 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Tato metoda jako oceňovací postup, která byla vypracována a je pouţívána v německy 

mluvících zemích. V prvé řadě se tato metoda charakterizuje jako metoda „netto“, tj. 

výnosovou hodnotu počítáme z výnosů pouze pro vlastníky vlastního kapitálu a výsledkem je 

tudíţ hodnota vlastního kapitálu. Existují dvě základní varianty metody kapitalizovaných 

čistých výnosů, metoda analytická (zaloţena na podrobné analýze výkazu zisku a ztrát) a 

metoda paušální (vychází z plánovaných výkazů a je zaloţena na prognóze budoucích 

upravených výsledků hospodaření). 
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3.2.2 Metody tržní 

 

Běţnému občanovi jsou právě tyto metody nejbliţší. Řada předností v praxi je 

předepisována právě trţní analýze. Dominují trţní data nad účetními a dokonce obcházejí 

některé problémy výnosových metod. Oproti výnosové metodě je tato metoda objektivnější, 

technicky velmi jednoduchá, kde je odbornost chápaná spíše jako zkušenost a intuice. 

 

 

Přímé ocenění z dat kapitálového trhu 

Dochází k situaci, kdy chceme většinou ocenit akciovou společnost, jejíţ akcie jsou běţně 

obchodovány, coţ poukazuje na to, ţe je k dispozici trţní cena akcií. Jakmile aktuální cenu 

vynásobíme počtem akcií, získáme tzv. trţní kapitalizaci, která bývá často ztotoţňována 

s trţní hodnotou. Nastává odlišnost mezi cenou akcie (musíme vzít v úvahu volatilitu) a 

vztahem mezi mezní a průměrnou hodnotou.  

 

Ocenění metodou tržního porovnání 

U nás i v Evropě ocenění vyvozené z aktuálních cen akcií oceňovaného podniku připadá 

v úvahu jen pro omezený počet akciových společností. Jestliţe budeme porovnávat jinou 

společnost neţ akciovou, jejíţ akcie nejsou běţně obchodovány, jsme odkázáni na metodu 

trţního porovnáni. Metoda se vyuţívá bez problémů tehdy, pokud jsou rozdíly mezi aktivy 

malé. Své uplatnění nalezne v těchto rovinách [8]: 

 Metoda srovnatelných podniků – jde o srovnání s podobnými podniky, u kterých je 

známá cena, jejich obchodovaných akcií. 

 Srovnání s podobnými podniky, jejichţ podíly byly oceňovány pro vstup na burzu. 

 Metoda srovnatelných transakcí – srovnání s podobnými podniky, které byly jako 

celek předmětem transakcí a známe tedy jejich realizační cenu. 

 Metoda odvětvových multiplikátorů – odlišnost spočívá v průměru hodnot 

násobitelů za branţi doplněné o informaci o rozpětí obvyklých hodnot násobitelů 

v dodané branţi. 
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3.2.3 Metody majetkové 

 

Analýza majetku vede ke zjištění majetkové podstaty podniku, kterou často označujeme 

jako substanci. Jedná se o souhrn individuálně oceněných poloţek majetku, jemuţ je 

odpočtena suma individuálně oceněných závazků. Velikost majetkového ocenění spočívá 

v pravidlech pro jeho ocenění a v mnoţství a struktuře poloţek majetku.  

 

Likvidační hodnota 

Jestliţe chceme zjistit likvidační hodnotu, tak jedině za předpokladu, ţe majetek podniku 

bude určitým způsobem rozprodán, rozdělen, případně zlikvidován. Likvidaci můţeme 

pojmout také jako výnos, neboť můţe být pro nás příjmem. Nejedná se o příjmy z podniku 

jako funkčního celku, ale příjmy z likvidace nebo odprodeje majetkových poloţek.  

Likvidace nabývá různé rychlosti (časové období, jeţ budeme potřebovat pro likvidaci 

majetku). Ze strany věřitelů probíhá pod vnějším tlakem. Příjmy z prodeje odpovídají trţním 

hodnotám jednotlivých majetkových poloţek. U nákladů na likvidaci je třeba vzít v úvahu i 

poloţky, které vznikají uţ v důsledku likvidace. Likvidační hodnotu pouţijeme např. 

v případech ocenění podniku s omezenou ţivotností, ocenění neprovozního majetku, odhad 

dolní hranice ocenění podniku, aj.  

 

Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

Cílem této metody je nalézt odpověď na otázku, kolik by stálo znovuvybudování podniku. 

Rozlišujeme substanční hodnotu brutto (hodnota znovupořízení aktiv) a netto (jakmile od 

hodnoty brutto odečteme dluhy, získáme tak hodnotu netto, tedy ocenění vlastního kapitálu). 

Jestliţe budeme schopni vyčíslit veškeré náklady na znovuvybudování podniku ve stavu 

v jakém je k datu ocenění, hovoříme o tzv. úplné substanční hodnotě podniku, naopak je tomu 

pokud do výpočtu zahrneme pouze samostatně vymezitelný a manipulovatelný majetek 

(hmotný, nehmotný), kde hovoříme o neúplné substanční hodnotě, která v praxi převaţuje.  
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4 OCENĚNÍ METODOU TRŽNÍHO POROVNÁNÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, RWE 

 

Kapitola se zaměřuje na zvolenou metodu a její vyuţití na dvou akciových společnostech 

působících v České republice. U nás i v Evropě tomuto ocenění vyvozeného z aktuálních cen 

akcií oceňovaných podniků, připadá v úvahu jen pro omezený počet akciových společností. 

V akciových společnostech, jejichţ akcie nejsou běţně obchodovány, vyuţívají právě tuto 

metodu. 

 

4.1 Profil ČEZ, a. s. 

V roce 2003 se transformovala Skupina ČEZ do podoby, tak jak ji dnes známe, tzn., spojila 

se s menšími distribučními společnostmi. Zahrnuje široké spektrum činností, jakoţto těţba 

surovin, distribuce a obchod aţ po oblast telekomunikací, projektovaní, jaderný výzkum a 

zpracování vedlejších energetických produktů. Dnes, ve středoevropském regionu zaujímá 

přední pozici na trhu s elektřinou. Jak v České republice, tak i v zahraničí, ČEZ akcionářům 

přináší dlouhodobý přiměřený zisk.  

Čistý zisk v roce 2012 dosáhl 40,2 miliardy Kč, provozní zisk před odpisy (EBITDA) 

přesáhl 85,5 miliardy Kč, coţ znamená meziroční pokles o 2%. A to i přesto, ţe se ve 

výsledcích významně negativně promítly ztráty související s bezprecedentním postupem 

albánského státu vůči distribuční společnosti v zemi, který vyústil ve ztrátu kontroly Skupiny 

ČEZ nad touto společnosti [20].  

Pro rok 2012 si skupina ČEZ mezi dominantními dodavateli, mezi něţ patří i společnosti 

E.ON a PRE, udrţela své prvenství v počtu odběratelů, s počtem 3 500 tisíce (viz tabulka 

4.1.1). 
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Tab. 4.1.1 Počet odběratelů dominantních dodavatelů elektřiny [16] 

 

 

4.2 Profil RWE, a. s.  

Jedná se o Německou společnost RWE AG, která vyrábí, distribuuje a obchoduje 

s elektřinou, těţí zemní plyn, ropu a uhlí a dodává pitnou vodu. Na dvou největších 

evropských trzích (Velká Británie, Německo) a ve střední a východní Evropě si drţí přední 

postavení.  

V České republice zaujímá v dodávkách plynu přední místo, přičemţ v Německu a Velké 

Británii disponuje nejvyšším trţním podílem. V roce 2007 vznikly distribuční společnosti 

skupiny RWE na základě poţadavků Evropské Unie a související novely energetického 

zákona, jejichţ cílem bylo právní oddělení části společnosti s licencí na distribuci plynu od 

akciových společností drţících licenci na obchod s plynem. 

Společnost v roce 2012 dosáhla zisku po zdanění ve výši 689 mil. Kč, coţ v meziročním 

porovnávání představuje pokles o 215 mil. Kč. Nejvýznamnější část výnosů tvoří trţby 

z prodeje sluţeb, především trţby z distribuce zemního plynu, které dosáhly výše 2 678 mil. 

Kč a meziročně tak poklesly o 2,3 % [19]. Rok 2012 pro skupinu RWE v počtu 1 700 tisíc 

odběratelů (viz obrázek 4.2.1), kde RWE bojovalo o třetí příčku se skupinou ČEZ, avšak ČEZ 

dokázal raketově expandovat a dosáhl tak vyššího počtu odběratelů. 

 

 

 

Dominantní 

dodavatelé 

elektřiny

Počet 

odberatelů 

(v tisících)

ČEZ 3 500

E. ON 1 200

PRE 688
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Tab. 4.2.1 Počet odběratelů dominantních dodavatelů elektřiny [16] 

 

 

4.3 Vývoj společností RWE, ČEZ 

V této části se zaměříme na vývoj akcií společností RW a ČEZ a jejich postavení na trhu. 

RWE 

Ve sledovaném čase nejvyšší hodnota první akcie (Closing Price) činila 27,98 €, coţ 

v přepočtu na Kč je 683,95 Kč. K této hodnotě se došlo tak, ţe byl zjištěn aktuální kurz 27,38 

Kč a vynásoben Closing Price. Cena od počátku pomalu roste vzhůru, ale potom v daném 

časovém úseku rychle klesá, oproti ČEZ. Viz obrázek 4.1 

 

 Obr. 4.1 Vývoj akcií společnosti RWE [15] 

Dominantní 

dodavatelé 

elektřiny

Počet 

odběratelů 

(v tisících)

RWE 1 700

Praţská 

plynárenská
430

E. ON 150
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Na obrázku 4.2 sledujeme vývoj objemu prodaných akcií od roku 2003 – 2015 do 

aktuálního data zpracování bakalářské práce (11. 4. 2015), kde si lze všimnout přibliţně roku 

2012 značného poklesu.  

 

Obr. 4.2 Objem prodaných akcií společnosti RWE [15] 

ČEZ 

Ve sledovaném čase této společnosti nejvyšší hodnota první akcie (Closing price) činila 

642, 20 Kč. Od počátku cena rychle roste nahoru a posléze opět v daném časovém úseku 

klesne. Ovšem na rozdíl od RWE neklesá prudce dolů, ale táhne se, přičemţ náhle začíná zase 

stoupat. Viz obrázek 4.3 

 

 

 Obr. 4.3 Vývoj akcií společností ČEZ [16] 

Při objemu prodaných akcií společnosti ČEZ (viz obrázek 4.4) si lze všimnout vzrůstu, 

avšak od roku 2002 – 2015 do aktuálního data zpracování bakalářské práce (11.4.2015). 
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 Obr. 4.4 Objem prodaných akcií společnosti ČEZ [16] 

V roce 2013 bylo zjištěno, ţe skupina RWE se svým základním produktem patřila mezi 

nejdraţší. Dominantní dodavatel vysvětloval, ţe má vysoké ceny kvůli nevýhodným 

smlouvám s monopolním vývozcem ruského plynu, společností Gazprom [11]. Pro společnost 

to znamenalo hromadný odchod odběratelů, kteří odcházeli za levnějšími nabídkami. Tímto 

propadem za poslední dva roky ztratila společnost RWE přes čtvrtinu odběratelů plynu. 

V roce 2014 mezi alternativními jedničky dodavatelů plynu, se řadila společnost ČEZ 

s 347 tisíci odběrných míst. Svůj velký úspěch zaznamenala společnost RWE skokem ze 

třetího místa na druhé v dodávkách elektřiny, kde získala 31 tisíc nových odběratelů elektřiny, 

moţná díky zlevnění základního produktu. Na obrázku 4.5 lze vidět, jak skupina RWE byla 

v roce 2012 ztrátová oproti své konkurenci skupiny ČEZ, která se řídila od roku 2009 tím, ţe 

bude neustálé levnější neţ skupina RWE.  

 

 Obr. 4.5 Přehled dodavatelů elektřiny a plynu pro rok 2012 [12] 
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Jeden z mnoha, dalších důvodu, proč pro společnosti nebyly určité roky plné zisku, je 

vysvětleno na obrázku 4.6, kde si lze všimnout značného vzrůstu změn dodavatelů na straně 

dodavatelů elektřiny v roce 2012 a na straně druhé, největší změny na straně dodavatelů plynu 

nastaly v roce 2011. 

 

  Obr. 4.6 Změna dodavatelů plynu a elektřiny [14] 

 

 

Nutno podotknout, ţe plynárenský trh patřil zatím vţdy mezi ty nejdraţší a pro odběratele 

je daleko výhodnější přestoupit k jiným dodavatelům, kteří nabízejí daleko lepší ceny. 

V budoucnu tomu bude moţná jinak, jelikoţ nikdo nechce přicházet o zákazníky. 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla věnována oceňování průmyslového podniku. Snahou bylo poukázat 

na to, jak takové samotné oceňování podniku probíhá. Oceňování je potřeba např. při vstupu 

nových společníků do společnosti, sloučení obchodní společnosti či při koupi a prodeji 

podniku, aj. Oceňování lze chápat i jako velmi sloţitý proces, na kterém pracuje celý tým 

odborníků z různých profesí. Pro toho, kdo oceňuje, by mělo být cílem stanovení trţní 

hodnoty s přihlédnutím především na ekonomickou situaci podniku.  

V druhé kapitole je věnována značná část teoretickým východiskům, která slouţí pro 

objasnění základních pojmů. Jestliţe si člověk ujasní hodnotu podniku a dodrţí postup 

ocenění, pak můţe dojít ke správnému výsledku. V další části této kapitoly je snaha poukázat 

na to, jak probíhá takový postup ocenění podniku uţ od jeho začátku, který zahrnuje sběr dat, 

analýzu dat (strategická a finanční analýza), finanční plán a ocenění. Třetí kapitola 

představuje samotné metody oceňování podniku. Mezi které patří metody výnosové, trţní a 

majetkové.  

Cílem bakalářské práce bylo nejen objasnit oceňování průmyslového podniku, ale i pomocí 

grafického rozhraní vývoje akcií demonstrovat vyuţití ocenění metodou trţního porovnání 

společností. Pro tyto účely byla studována aktuální postavení na burzovním tuzemském i 

mezinárodním akciovém trhu. Zde byly porovnány obě akciové společnosti skupiny ČEZ a 

RWE. Podle grafů, které znázorňují vývoj akcií je zřejmé, ţe si akciová společnost ČEZ vede 

na českém trhu mnohem lépe neţ skupina RWE. V roce 2009 zaznamenaly obě společnosti 

pokles, u ČEZ to vysvětluje sníţení svých cen hlavního produktu a vznikaly nové společnosti, 

kde mohla přestoupit značná část odběratelů a RWE, která se spojila s dalšími společnostmi, 

tak i přesto patřila mezi nejdraţší. Kupříkladu v roce 2012 společnost ČEZ byla na prvním 

místě a společnost RWE na čtvrtém místě z důvodu vysokých cen nabízených produktů. Není 

ale ţádným tajemstvím, ţe ČEZ si drţí své prvenství v oblasti elektřiny a RWE v oblasti 

plynu. V tomto roce uţ ale skupina RWE začíná pomalu zasahovat do spotřeby odběratelů 

elektřiny a předbíhá mnohé jiné společnosti. Jak tomu bude do budoucna, je jenom otázkou 

času, ale je jisté, ţe RWE se začíná pomalu dostávat na přední příčky dodavatelů – 

obchodníků s energiemi. 
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