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Úvod 

 

Žijeme v době, kdy dochází k velké fluktuaci firem v jednotlivých odvětvích. Mnoho 

firem je nuceno ukončit své podnikání z důvodu neschopnosti splácet své závazky. Na opačné 

straně vzniká velké množství nových firem, které se snaží uchopit podnikatelskou příležitost a 

obstát v konkurenčním boji na trhu. Kvůli vysoké tržní konkurenci je pro vlastníky nesmírně 

důležité stanovení hodnoty podniku a analýza zdraví podniku. Analýza zdraví podniku slouží 

k uchování, či posílení budoucí konkurenceschopnosti a udržení se v nelítostném 

konkurenčním boji na trhu. Pokud má vlastník podniku dobře zanalyzovaný svůj podnik a je 

schopen dobře odhadnout rizika spojená s podnikáním, dostává velkou výhodu 

v konkurenčním boji na trhu. 

Většina podniků má stanovenou svou misi, vizi, cíl a strategii, kterou využívá k dosažení 

svých stanovených cílů. Pokud firma neplní stanovené cíle, může se ocitnout na hraně 

finančního bankrotu a následného uzavření podniku. Aby se této situaci podnik vyvaroval, 

přichází na řadu diagnostika podniku, která analyzuje příčiny vzniku situace v řadě 

nesplněných stanovených cílů. Správné diagnostikování podniku je velice náročné. Osoba, 

která diagnostiku provádí, musí mít jak teoretické, tak praktické znalosti v dané problematice. 

Je nezbytné, aby tato osoba měla přístup k finančním i jiným podkladům z analyzovaného 

podniku. Všechny tyto materiály nesmí být zkreslené. Důležitou součástí diagnostiky je 

analýza prostředí, ve kterém se podnik nachází. Po stanovení diagnózy podniku přichází na 

řadu vhodná terapie, která vrátí do podniku zdraví, finanční stabilitu a jistotu. 

Cílem diplomové práce je analýza finančního zdraví podniku Woodpel Moravia s. r. o., 

stanovení jeho hodnoty pomocí vybraných metod oceňování, nalezení vhodných opatření a 

stanovení doporučení pro tento podnik. Podnik se zaměřuje na prodej potravinářských produktů, 

převážně mléčných výrobků a produktů z vína.  

V první části práce budou popsána základní teoretická východiska spojená s problematikou 

oceňování podniku a dále pak vymezeny základní pojmy a definice sloužící k analyzování a 

stanovení hodnoty podniku. 

V dalších částech práce se zaměřím na praktickou aplikaci zvolených analýz a vybraných 

metod oceňování podniku. Použitím Porterova modelu a PEST analýzy bude provedena analýza 

vnějšího prostředí podniku. Následnou finanční analýzou bude zjištěna aktuální situace podniku. 
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Finanční stránku podniku budu analyzovat hlavně z pohledu rentability, likvidity a 

zadluženosti podniku. Pomocí SWOT analýzy budou stanoveny silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby podniku, které vzejdou z předchozích analýz.  

V následující části této práce se zaměřím na stanovení hodnoty podniku pomocí 

vybraných metod. Z metod majetkových se bude jednat o metody účetní a substanční hodnoty 

podniku a z výnosových metod ocenění budou využity metoda kapitalizovaných čistých 

výnosů a metoda DCF-Entity. Veškeré tyto výše zmiňované metody budou podrobněji 

popsány v teoretické části a následně pak aplikovány a vyhodnoceny pro podnik Woodpel 

Moravia s. r. o.  

Poslední kapitola bude věnována zhodnocení jednotlivých metod ocenění podniku. Tyto 

metody budou vzájemně porovnány a na základě těchto výsledků budou provedena 

ekonomická doporučení pro analyzovaný podnik.  
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2 Teoretická východiska oceňování podniku 

 V kapitole teoretická východiska oceňování podniku popíši a vysvětlím jednotlivé 

definice základních pojmů jako je podnik, hodnota podniku, diagnostika a jiné. Tyto pojmy 

lze považovat jako obecné termíny sloužící k pochopení problematiky oceňování či stanovení 

hodnoty podniku. Budou definovány nástroje sloužící k analýze okolí podniku. Následně 

popíši jednotlivé kroky finanční analýzy. Pomocí účetních výkazů a poměrových ukazatelů 

bude vysvětlena důležitost a propojenost účetnictví a finanční analýzy. Budou ukázány různé 

metody ocenění. Mezi tyto metody patří oceňování na základě výnosů, majetku a metoda 

tržního srovnávání. Opomenuty nezůstanou ani moderní metody hodnocení výkonnosti a 

oceňování podniku. 

2. 1 Obecné pojmy 

2. 1. 1 Podnik 

Nejobecněji lze podnik charakterizovat jako soubor movitých a nemovitých věcí, které 

podniku náleží a podnik je využívá k podnikání a tvorbě zisku. [14] 

Existují však i jiné definice podniku. Podnik můžeme charakterizovat jako subjekt 

přeměňující vstupy - dostupné zdroje, pomocí dané technologie na statky a služby. 

Z jednoduchého, zcela obecného hlediska v podniku dochází k přeměně vstupů na výstupy 

pomocí různých technologií. Obsáhleji je vymezen jako uspořádaný soubor prostředků, 

zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot, ať už vlastních nebo pronajatých, které slouží 

podnikateli k provozování podnikatelských aktivit. Veber (2008) interpretuje podnik jako 

soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek sloužící k podnikání. [20] 

2. 1. 2 Hodnota podniku 

 ,, Z nějakého důvodu si lidé berou podněty raději z cenového dění místo z hodnoty. 

Cena je to, co platíte. Hodnota je to co dostanete.“      

        Warren Buffett 

Hodnota podniku je dána určitými očekáváními budoucích příjmů diskontovaných na 

současnou hodnotu. Dle Mařík (2007) objektivní hodnota podniku neexistuje, protože podnik 

má spoustu subjektivních vlastností. Jednoznačně můžeme určit náklady vynaložené na koupi 

majetku nebo tržby za dané období. Hodnotu podniku chápeme jako tržní hodnotu, za kterou 

by se s největší pravděpodobnosti podnik mohl prodat k danému dni. Za předpokladu, že se 

domluví obě strany, jak kupující tak prodávající. [14] 
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Všeobecně známou pravdou je však snaha o maximalizaci této hodnoty podniku hned 

z několika důvodů. Prvním důvodem je samozřejmě zájem vlastníků a akcionářů, kteří chtějí 

ze svého podniku získat největší možný profit s použitými minimálními vstupy. Dosažení 

maximalizace hodnoty vede k zdraví podniku samotného. V pozadí maximalizace hodnoty 

však stojí také optimální využívání zdrojů a hospodaření. Jestliže podniky maximalizují svou 

hodnotu, dopadá to pozitivně na vývoj celé ekonomiky a dochází k ekonomickému růstu, což 

vede k vyššímu životnímu standardu a nese s sebou mnoho individuálních příležitostí. [20] 

2. 1. 3 Tržní hodnota 

Uvážíme-li, že existuje více kupujících a více prodávajících, trh se vyváží. Na tomto 

trhu se utváří tržní ceny. Touto problematikou se hlavně zabývala mezinárodní organizace pro 

oceňování International Valuation Standards Committee (IVSC). Tato organizace byla 

založena v roce 1981 za účelem dodržování mezinárodních standardů oceňování, tedy 

stanovení tržní hodnoty. Dle studie IVSC je tržní hodnota definována jako: ,,odhadnutá 

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

ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém 

marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně a rozumně a bez nátlaku‘‘. [14] 

2. 1. 4 Subjektivní a objektivizovaná hodnota 

 Subjektivní, neboli investiční ocenění, je dle Mařík (2007): ,,hodnota majetku pro 

konkrétního investora nebo třídu investorů pro stanovené investiční cíle. Investiční hodnota 

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

Řada teoretiků se přiklání k názoru, že na hodnotu podniku je třeba pohlížet jako na jedinečný 

jev. Hodnota je dána očekávanými užitky z majetku pro konkrétního kupujícího, 

prodávajícího a vlastníka. Subjektivní hodnotu si často mohou finančně zdatnější a 

vzdělanější lidé vypočítat sami. Objektivizovanou hodnotu však ne. Zde je prostor pro 

finanční specialisty a odhadce, kteří se shodli na tom, že objektivní hodnota v podstatě 

neexistuje. Na základě této úvahy začali používat pojem objektivizovaná hodnota. Tato 

hodnota je sestavována z pohledu vlastníka, za předpokladu, že podnik bude pokračovat 

v nezměněném konceptu a bude využívat realistická očekávání na trhu. Výnosová hodnota, 

která je typizovaná a musí být přezkoumatelná i jinými subjekty. Analyzuje hlavně tato 

kritéria: udržovat substanci, volný zisk, nepotřebný majetek, možnost změny v podniku, 

metody, management a zdanění.  Je často nazývaná také jako koncepce odhadců a výrazně se 
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odlišuje od ostatních ocenění. Vzájemný vztah mezi subjektivní a objektivizovanou hodnotou 

zachycuje obrázek č. 2. 1.[14] 

Obrázek 2.1. Vztah objektivizované a subjektivní hodnoty 

 

Zdroj: vlastní zpracování, inspirováno Mařík (2007) 

2. 1. 5 Diagnostika podniku 

 Při definování pojmu diagnostika je vhodné začít u diagnózy. Pojem diagnóza pochází 

ze složeniny dvou řeckých slov „gnosis“ -  poznání, a „dia“, které je do češtiny překládáno 

jako skrz nebo napříč. V prvopočátku byl pojem diagnóza znám pouze z oblasti medicíny. 

Postupem času však byla diagnóza používána v pedagogice, technice i podnikové ekonomice. 

V praxi se často zaměňuje s analýzou. Úzce spolu souvisí, avšak analýza slouží pro rozbory 

získaných dat, zatímco diagnóza následuje po analýze, kde na základě výsledků získaných z 

rozborů dat vyvodí diagnostik závěry a stanoví diagnózu. [7] Výsledkem celého procesu 

diagnostikování podniku je diagnóza. Diagnóza hodnotí zdraví podniku a zjišťuje ,,choroby“ 

proč není podnik zdravý. Existuje 5 hlavních oblastí globální podnikové diagnostiky: 

 úrovně fungování podniku jako systému,  

 celkové hodnoty (bonity) podniku,  

 silných a slabých stránek podniku,  

 problémů a krizových jevů v podniku včetně jeho případného zániku,  

 nevyužitých příležitostí a potenciálů. 

 

 Tak jako v medicíně nemůže diagnostikovat nemoci kdokoli, tak i v podnikové diagnostice 

musí tuto činnost provádět odborní a vzdělaní manažeři.  
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2. 1. 6 Postup při oceňování podniku 

 Při oceňování podniku je nejdůležitější stanovit si z jakého důvodu je oceňování 

prováděno a jaká hodnota má být výsledkem ocenění. Rozlišujeme ocenění související 

s vlastnickými změnami (koupě, prodej, fúze, rozdělení, převzetí nebo odkup CP) nebo 

ocenění kdy nedochází k vlastnickým změnám (změna právní formy, ocenění sloužící pro 

získání úvěru, ocenění související se sanací podniku). Dle daného předmětu oceňování by 

měly následně odpovídat vhodné metody a techniky oceňování. Správnost a kvalita konečné 

podoby oceňování záleží na kvalitě a pravdivosti vstupních dat, dále na odbornosti, 

kvalifikovanosti osoby, která oceňování provádí. V obecné rovině se doporučuje nejprve sběr 

vstupních dat, následná analýza dat pomocí podrobnějších strategických a finančních aj. 

analýz, sestavení finančního plánu a v poslední fázi provedení samotného ocenění. [14] 

 Sběr vstupních dat  

Sběr vstupních dat je nejdůležitějším krokem pro oceňování. Můžeme využít jak primární, 

tak sekundární data. Nejzávažnější je však jejich vypovídající hodnota a pravdivost. Data dále 

dělíme na prostředí, ze kterého pocházejí. Vnitřní data – základní data o podniku, ekonomická 

data, relevantní trh a konkurence, odbyt a marketing. Vnější data – zahrnují především 

makroprostředí (politické a právní, ekonomické, technologické, sociální) a mikroprostředí 

(konkurence, dodavatelé, zákazníci). [14] 

 Strategická analýza  

Strategická analýza vymezuje celkový výnosový potenciál oceňovaného podniku. 

Výnosový potenciál se dále rozděluje na vnitřní a vnější. Vnější potenciál lze vyjádřit šancemi 

a riziky, které nabízí podnikatelské prostředí oceňovaného podniku. Vnitřní potenciál je 

souhrn silných a slabých stránek podniku s kladeným důrazem na využití konkurenční 

výhody, pokud nějakou má (viz obrázek 2.2). 
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Obrázek 2. 2 Vývoj potencionálu podniku 

 

  Zdroj: vlastní zpracování, inspirováno Mařík (2007) 

Hlavním účelem strategické analýzy je získat odpověď na otázky z hlediska dlouhodobé 

perspektivy podniku, vývoji konkurence, trhu a tržeb podniku. Strategická analýza by neměla 

opomenout ani faktor rizika, která jsou s podnikem spojena. [14] 

 Finanční analýza  

Finanční analýza ve většině případů vychází z veřejně dostupných údajů, které podnik 

poskytne. Analyzuje především rozvahu, VZZ a CF. Další podstatnou náležitostí je způsob a 

metoda účtování. Tyto ukazatelé jsou výstupem zvolených účtovacích metod, které nemusejí 

být vždy korektní. I když česká legislativa neumožňuje kreativitu v této oblasti a trestá se, 

objevují se často účetní nesrovnalosti, daňové úniky a jiné. [9] 

V rámci oceňování podniku finanční analýza plní dvě hlavní funkce. Prověřuje finanční 

zdraví podniku a vytváří základ pro finanční plán. [16] Mimo definování finančního zdraví 

má finanční analýza mnoho dalších významů. Například je podkladem pro řízení a 

rozhodování pro jednotlivé manažery v podniku. Je využívána z krátkodobého i 

dlouhodobého hlediska. Dle finanční analýzy můžeme porovnat, zda podnik plní své cíle a 

očekávání. [7] 

Existuje řada jiných způsobů, jak by bylo možné definovat finanční analýzu. Růčková (2011, 

s. 9) definovala finanční analýzu jako „systematický rozbor získaných dat, která jsou 

obsažena především v účetních výkazech.“ Rozborem těchto dat, je možné odhalit silné a 

slabé stránky podniku, zda je podnik dostatečně ziskový, zdali zhodnocuje investovaný 

kapitál, a řadu dalších informací Knápková, Pavelková a Šteker(2013). 
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 Rozdělení aktiv podniku na potřebná a nepotřebná 

Každý podnik má své základní zaměření, na které potřebuje aktiva v určité velikosti. 

Struktura těchto aktiv může být různá. Aktiva základní, nezbytná pro základní podnikání jsou 

označována jako aktiva provozně nutná. Veškerá ostatní aktiva jsou považována za aktiva 

neprovozní, nejsou nutná k provozu. Při většině metod oceňování je zapotřebí rozdělit 

v podniku aktiva provozovně potřebná a nepotřebná. Zároveň musí dojít k odečtu výnosů a 

nákladů nepotřebných aktiv od celkové sumy výnosů a nákladů. Existuje hned několik 

důvodů, proč je důležité zmiňované členění. Jedním z důvodů jsou nevyužité pozemky, 

peněžní prostředky ve větším než provozně potřebném rozsahu. Tento majetek nemusí být 

podnikem vůbec využíván a neplynou z něj žádné nebo jen minimální příjmy. Při oceňování 

takovýchto aktiv pomocí výnosové metody dochází k podcenění nebo neocenění takovéhoto 

majetku, přestože svoji hodnotu má. Druhý důvod členění je spojen s rizikem. Rizika u 

provozně nepotřebných aktiv a provozně potřebných aktiv mohou být rozdílná. Což vede 

k chybnému odhadu hodnoty podniku. [14]  

 Sestavení finančního plánu 

Sestavení finančního plánu slouží hlavně manažerům pro lepší kontrolu organizaci a 

dělání rozhodnutí při každodenním pracovním procesu. Pomáhá manažerům mezi 

strategickými a taktickými rozhodnutími. Zdůrazňuje vliv a důležitost rozvahy, VZZ a výkazu 

CF jako základních ekonomických výkazů v podniku. Je také nositelem dalších výhod. 

Jednou je lidské očekávání, které do jisté míry ovlivňuje hodnotu podniku. Identifikuje zdroje 

a techniky, které vedou k dosažení požadovaných cílů. Finanční plán je uspořádán v několika 

systematických krocích. [9] 

 Volba metody 

Volba metody je nesmírně důležitá v celém procesu oceňování. V současnosti je v praxi 

velký posun při používání metodologického aparátu hodnocení podniku od účetního hlediska, 

až k tržním východiskům a přístupům. Dle metodického přístupu existuje řada metod 

oceňování. Výnosové koncepce, majetkové koncepce, komparativní a kombinované koncepce 

(viz obrázek č. 2. 3). [6] K těmto třem základním skupinám se v současnosti připojily ještě 

metody založené na analýze trhu. Zcela odlišnou skupinu tvoří metody, které v České 
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republice nejsou moc využívány. Jsou to metody oceňovaní na základě reálných opcí. Tyto 

metody by mohly v budoucnu nalézt většího využití. [9] 

Obrázek 2. 3 Metody oceňování 

 

Zdroj: vlastní zpracování, inspirováno Dluhošová (2010) 

Dle Kislingerová (2001, s. 22) ,,neexistuje žádná správná metoda oceňování. Odhadce volí 

metodu ve vazbě na již zmíněný cíl ocenění a zpravidla zohledňuje i charakter aktiv, kterými 

podnik disponuje“.  

2. 2 Analýza okolí podniku 

Analýza okolí podniku se zabývá mikro, makro a mezo prostředím, ve kterém se 

podnik nachází. Analýzou makroekonomických veličin a makroprostředí se nejčastěji zabývá 

PEST analýza s různými variantami např. SLEPT, PEST, PESTLE apod. Nejznámějším 

analyzujícím modelem mezoprostředí je Porterův model pěti konkurenčních sil. Komplexní 

analýza mikro a makro prostředí je pak zahrnuta do SWOT analýzy. 

2. 2. 1 PEST analýza 

PEST analýza je významnou analýzou, která slouží k důkladnému rozboru 

makroprostředí určitého podnikatelského subjektu. Používá se zejména při sestavování 

podnikatelského záměru. Spolu s dalšími analýzami slouží k důkladnému prozkoumání 

podnikatelského prostředí. Základ PEST analýzy tvoří zejména tyto faktory: politické, 

ekonomické, sociální a technologické (viz obrázek č. 2. 4).  

PEST analýza je známa i v několika jiných verzích. Je známa jako např. SLEPT, 

PESTEL,STEEPLE, STEEPLED, PESTLE, PESTL. Tyto faktory jsou využívány z hlediska 

potřeby analyzované společnosti. Byly dále doplněny o následné faktory, ovlivňující 

podnikatelské prostředí. L- Legal (právní prostředí), E- Environmental (kulturní zdroje a 

struktura), E - Education (vzdělání),D - Demografic (demografie). 
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Obrázek 2. 4 Faktory PEST analýzy 

 

 Zdroj : google.com 

2. 2. 2 Porterova analýza (mezoprostředí)  

Významnou charakteristikou daného odvětví jsou konkurenční síly, které v něm 

působí. Porterův model pěti konkurenčních sil (odběratelé, dodavatelé, substituty, současná a 

potencionální konkurence) se dá označit jako nástroj zkoumání konkurenčního prostředí. 

Cílem Porterovy analýzy je pochopit síly, které v těsném okolí podniku působí a rozpoznat, 

které jsou důležité z hlediska budoucího vývoje firmy. Výsledkem této analýzy je znalost 

situace společnosti v daném sektoru (viz obrázek č. 2. 5). [9] Porterův model znázorňuje 

veškeré konkurenční tlaky působící na podnik v daném tržním mechanismu. Konkurenci 

v podobě možných substitutů a nových výrobků, které mohou být prakticky kdykoli zavedeny 

na trh, ve kterém podnik hospodaří. Analyzuje vyjednávací schopnost dodavatelů i 

vyjednávací schopnost ze strany odběratelů. Z analýzy vyplývá, jak moc jsou odběratelé a 

dodavatelé schopni ovlivnit podnik svým chováním. 

Obrázek 2. 5 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 Zdroj: [10] 
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2. 3 Analýza finančního zdraví podniku  

Finanční analýza je základem pro rozbor finančního zdraví podniku. Finanční analýza 

se opírá především o účetní výkazy CF, VZZ a rozvahu. Z těchto výkazů čerpá informace, 

které dále zpracovává a analyzuje pomocí poměrových ukazatelů. V této kapitole si tedy 

krátce připomeneme důležitost a význam CF, VZZ a rozvahy. V rámci analýzy budou využity 

poměrové ukazatele likvidity, rentability a aktivity a dlouhodobé finanční stability 

(zadluženosti podniku). Po vypočtení ukazatelů je důležitá jejich správná interpretace.  

2. 3. 1 Analýza základních finančních ukazatelů 

 Rozvaha 

Rozvaha udává konečný stav aktiv a pasiv k danému dni. Vychází z účetnictví, kde jsou 

zaznamenávány veškeré zdroje krytí jednotlivých podnikových aktiv. Je zde zachycená 

veškerá majetková a kapitálová hodnota podniku. Z hlediska oceňování je vhodné mít 

rozvahy z více období. Rozvaha je samozřejmě propojena s VZZ a s CF (viz obrázek č. 2. 6). 

Obrázek č. 2. 6 Zjednodušená rozvaha 

  

Zdroj: vlastní zpracování  

 VZZ 

Výkaz zisku a ztrát je vhodné zkoumat dle jednotlivých úrovní: provozní, finanční a 

mimořádnou. Do tohoto výkazu se jednotlivě promítá způsob hospodaření společnosti a 

účetní politika. Jako nejdůležitější je vhodné považovat provozní výsledek hospodaření. 

Finanční výsledek odráží způsob financování v podniku. Při oceňování je nezbytné zjistit, do 

jaké míry jsou výsledky zmanipulovány a do jaké míry pak odpovídají skutečnosti. [14] 

Stejně jako rozvaha je to jeden z hlavních účetních ukazatelů, z něhož se čerpají informace 

pro oceňování. 
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 CF 

Výkaz peněžních toků je dalším z výkazů, který musí každý podnik předložit po ukončení 

jednotlivého účetního období. Zároveň je tento výkaz nejdůležitější pro posouzení finanční 

situace podniku. Je však zapotřebí podotknout, že řada podniků jej vůbec nevyužívá. Výkaz 

peněžních toků může být sestavován dvěma metodami. Přímá metoda odčítá od výdajů 

příjmy, zatímco nepřímá metoda vychází z výsledku hospodaření, který dále upravuje. [14] 

Z těchto tří základních ukazatelů vychází celá finanční analýza, zároveň také celý proces 

stanovení hodnoty podniku. V následujících částech se budeme k těmto výkazům neustále 

vracet a čerpat z nich cenné data. 

2.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele neboli poměrová analýza, navzájem porovnává jednotlivé 

položky z výše uvedených výkazů. Nejčastěji je shrnuje do několika skupin ukazatelů. 

Základní dělení ukazatelů vychází z požadavku na vedení podniku. Zkoumají se ukazatelé jak 

z krátkodobého hlediska, tak z dlouhodobé perspektivy. Důležité je položit si otázky, zda je 

podnik krátkodobě likvidní, zda je v dlouhodobé finanční rovnováze, nebo jak je na tom 

z hlediska výnosnosti podniku. Likvidita podniku je měřena pomocí ukazatelů likvidity. 

Finanční stabilitu analyzujeme z hlediska zdrojů a krytí majetku. Pro analýzu výnosnosti 

slouží ukazatelé rentability. Dále je potřeba vypočítat ukazatele aktivity a zanalyzovat 

vzájemné provázaní jednotlivých ukazatelů. [14] 

A Ukazatelé likvidity – ukazatelé likvidity čerpají informace především z rozvahy sestavené 

k určitému datu. Ve většině publikací se uvádějí tři druhy likvidity. Běžná likvida, pohotová 

likvidita a okamžitá likvidita. [8]  

Běžná likvidita je stanovena jako poměr celkových oběžných aktiv a krátkodobého cizího 

kapitálů neboli krátkodobých závazků. Krátkodobý kapitál můžeme charakterizovat jako 

veškeré povinnosti splatné do jednoho roku.  

                
             

                       
     (2.1) 

Zdroj: Mařík (2007) 
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Pohotová likvidita se vypočítá jako rozdíl oběžných aktiv a zásob, které dělíme krátkodobým 

cizím kapitálem. Dostaneme tzv. rychlý poměr. Tento ukazatel by se měl pohybovat kolem 

hodnoty jedna.  

                   
                    

                       
    (2.2) 

Zdroj: Mařík (2007) 

Okamžitá likvidita – je poměr peněžních prostředků a krátkodobého cizího kapitálu.  

                   
                  

                       
   (2.3) 

Zdroj: Mařík (2007) 

Mařík, M., uvádí ve své literatuře jako čtvrtý ukazatel likvidity ukazatel pracovního kapitálu, 

který porovnává oběžná aktiva – krátkodobý cizí kapitál. 

                   ěž á          á      ý    í      á   (2.4)  

Zdroj: Mařík (2007) 

Všeobecně se doporučuje, aby dlouhodobý majetek byl spíše kryt dlouhodobými zdroji a 

krátkodobý majetek krátkodobými zdroji. (Viz obrázek. č. 2.7) 

Obrázek č. 2. 7 Aktiva a jejich zdroje krytí 

 

Zdroj: Sedláček (2011) 
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B Ukazatelé rentability – analýza, která v nejobecnějším tvaru poměřuje veškeré výnosy 

s veškerým vloženým kapitálem. Dlouhodobě existuje vztah mezi rentabilitou a likviditou. 

Výnosnost v sobě odráží vliv likvidity, řízení dluhů a svých aktiv. Nejčastějšími ukazateli 

rentability jsou:  

 

 ROA - rentabilita celkových vložených aktiv 

    
    

               
  (2. 5) 

Zdroj: Kislingerová (2005) 

 ROE - rentabilita vlastního kapitálu 

    
   

      í        
   (2.6) 

Zdroj: Kislingerová (2005) 

 ROCE -  rentabilita dlouhodobých zdrojů 

     
    ú    

         é  á             í        
  (2.7) 

Zdroj: Kislingerová (2005) 

 ROS - rentabilita tržeb  

    
    

  ž  
     (2. 8)    

Zdroj: Kislingerová (2005) 

Při hodnocení je však důležité porovnat získané výsledky v čase i prostoru. Pro tyto ukazatele 

nejsou stanoveny žádné žádoucí či nežádoucí hodnoty. Důležité je porovnání s minulými 

výsledky a srovnání s konečnými výsledky konkurenčních firem.  

C Ukazatelé aktivity – rozbor těchto ukazatelů slouží k zodpovězení otázky, jak podnik 

hospodaří s aktivy. I tento ukazatel má svou provázanost na likviditu a rentabilitu. Ukazatelé 

aktivity jsou rozdělováni do dvou skupin. První skupina analyzuje dobu obratu. Odráží 

časový horizont jedné obrátky ve dnech. Druhá skupina vyjadřuje obrátkovost, počet obrátek 

aktiv za určité období, nejčastěji rok. Analýza aktivity vychází ze základního vzorce, který 
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porovnává roční tržby a aktiva celkem. V další analýze je zapotřebí zkoumat dobu obratu 

zásob a dobu obratu pohledávek. 

Doba obratu zásob - při této analýze je důležité, aby položky ve jmenovateli a čitateli byly 

oceňovány ve stejných cenách.  

             á    
 á    

  ů ě  á     í   ž  
    (2. 9) 

Zdroj: Mařík (2007) 

Doba obratu pohledávek u tohoto výpočtu je žádoucí správně určit, co považujeme za tržby. 

Při prodeji na fakturu existují určitá rizika, že peníze již nikdy neuvidíme a pokud ano, 

existuje zde doba splatnosti, která prodlužuje dobu, kdy dostaneme z prodaného zboží 

hotovost. Je vhodné porovnávat dobu splatnosti pohledávek s běžnou platební podmínkou. 

                  á    
      á   

  ů ě  é     í   ž  
    (2. 10) 

Zdroj: Mařík (2007) 

D Ukazatelé dlouhodobé finanční rovnováhy – tato analýza především provádí rozbor 

struktury aktiv, pasiv a vzájemné relace mezi dlouhodobým majetkem a pasivy. Pro podnik je 

důležité znát míru zadluženosti, optimální míru zadluženosti a zdroje krytí svého majetku. 

K tomuto slouží tyto ukazatelé: 

- podíl vlastního kapitálu na celkovém, 

- podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech, 

- krytí dlouhodobého majetku celkovým dlouhodobým kapitálem, 

- krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem.[14] 

Důležitým ukazatelem je také ukazatel úrokového krytí a ukazatele krytí fixních plateb 

sloužící k analyzování velikosti tzv. úrokového polštáře.  Polštář vypovídá úrokové zatížení 

podniku. Lze z něho vyčíst procentuální částku úrokového zatížení. Výpočet je následující: 

-               
    

             
  (2.11) 

Zdroj: Mařík (2007) 
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-           í          
              é    á   

                       é    á   
  (2.12)  

Zdroj: Mařík (2007) 

E Propojení ukazatelů výnosnosti s dalšími ukazateli – vzájemné propojení ukazatelů 

nejlépe vystihuje obrázek č. 2. 8. Na obrázku je zřetelné, že veškeré analýzy jsou propojeny. 

Každý podnik by si měl stanovit optimální rovnovážný bod mezi těmito ukazateli. Například, 

pokud podnik hospodaří tak, že dosahuje vysoké rentability, může povrchně ukazovat dobré 

zdraví podniku. Je zcela vyloučené, aby byl podnik excelentní ve všech ukazatelích. 

Opomenutí těchto provázaností zapříčiní často zcela scestné finální rozhodnutí. 

Obrázek č. 2. 8 Vztah likvidity, rentability a zadluženosti 

  

Zdroj: Dluhošová (2010) 

 

2. 4 SWOT analýza 

SWOT analýza je komplexní analýza podniku, kde jednotlivá písmena znázorňují 

oblast v podniku, kterou analyzují. Jsou to počáteční písmena převzata z anglického jazyka.  

Opportunities vyjadřují veškeré příležitosti, které existují v blízkosti podniku. Threats 

představují hrozby vyplývající z podnikatelského prostředí podniku. Strengths a weaknesses  

jsou veškeré silné a slabé stránky podniku, které může podnik ovlivnit. 

S – silné stránky podniku jsou veškeré vnitřní procesy, postupy, materiály, které má podnik 

k dispozici při svém podnikání. Tyto silné stránky slouží k získání převahy nad konkurencí. 

Mohou to být např. lepší výrobní procesy, kvalitnější produkt, kvalitní zaměstnanci, levné 

finanční zdroje, lepší platební podmínky pro zákazníky, dobrá dostupnost apod. 

W – slabé stránky podniku jsou naopak veškeré podmínky a procesy, ve kterých podnik 

zaostává v porovnání s konkurencí. Většinou se projevují špatnou organizační strukturou, 
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nadměrným plýtváním času, materiálu, neefektivním využíváním zdrojů, nekvalitním 

materiálem či nekvalitním finálním produktem. Veškeré slabé stránky podnik analyzuje, 

hodnotí a snaží se nalézt alternativní řešení. V praxi to znamená, že u každého podniku by 

mělo docházet k pravidelnému analyzování a vyhodnocování silných a slabých stránek. 

Takové vyhodnocení nejčastěji provádí vrcholoví manažeři nebo externí specializovaní 

pracovníci. 

O – příležitosti jsou to příznivé podmínky v prostředí, ve kterém podnik podniká. Podmínky, 

které jsou dány aktuální situací nebo očekávanými příznivými změnami v daném prostředí, 

např. snížení spotřební daně, zvýšení důchodů, snížení DPH apod. Příležitosti můžeme 

hodnotit z hlediska jejich přitažlivosti a pravděpodobnosti úspěchu. 

T – hrozby jsou situace vzniklé na základě nepříznivého vývojového trendu vnějšího 

prostředí, které můžou vést k ohrožení prodeje nebo zisku podniku. Hrozby klasifikujeme z 

hlediska závažnosti a pravděpodobnosti výskytu do tzv. pozičních map. Po začlenění do 

pozičních map je podnik schopen do jisté míry hrozby eliminovat. [12] 

2. 5 Metody ocenění podniku 

V této kapitole budou definovány jednotlivé metody ocenění podniku. Dle odborných 

publikací se rozlišují tři typy metod. Metody na základě výnosů, tržní srovnávací metody a 

majetkové metody. Podstatnou roli zde také hraje čas a riziko, které vstupují do každodenního 

podnikatelského procesu. Výsledek ocenění je ovlivněn kvalitou a rozsahem údajů. 

2. 5. 1 Ocenění na základě výnosů 

Tato hodnota se zaměřuje na užitek, který statek přináší pro jeho držitele. Je důležité 

stanovit si konkrétní veličinu, co všechno výnosy jsou a co ne.  Dle toho, jakou veličinu 

budeme konkrétně pod výnosy v obecném měřítku myslet, rozlišujeme jednotlivé metody 

ocenění podniku. Dle této skutečnosti rozlišujeme čtyři základní metody ocenění na základě 

výnosu. Jakkoliv chápané výnosy pak mohou být modifikovány dle potřeby zvolené metody.  

Při hledání tržní hodnoty musíme klást otázku, jaké výnosy u oceňovaného podniku očekává 

příslušný trh. U investičního oceňování zjišťujeme, jaké výnosy očekává konkrétní subjekt. 

Tyto výnosy diskontujeme na současnou hodnotu. Dalším kriteriem je způsob kalkulace ceny. 

Kalkulujeme v cenách k datu ocenění – stalých cenách. [14] 
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Metoda diskontovaného čistého cash flow 

V historii se metoda používala nejvíce v USA a Velké Británii. V současnosti je již 

rozšířená i v dalších zemích obzvláště v kontinentální Evropě. Je důležité poznamenat, že tato 

metoda je základní výnosovou metodou, ale existuje ve třech variantách. Peněžní toky jsou 

reálným příjmem a tedy reálným vyjádřením užitku z drženého statku, s kterým podnik 

disponuje. Z hlediska hodnocení podniku si můžeme vybrat, zda oceňujeme podnik jako celek 

– metoda entity nebo použijeme metodu equity, kde equity vyjadřuje vlastní kapitál. Třetí 

variantou metody DCF je metoda APV (z angl. Adjusted present value) upravená současná 

hodnota. Základním smyslem všech tří metod je stanovení hodnoty čistého obchodního 

majetku. Metody se však liší formou, jak k celkové hodnotě dospějeme. [14] 

A Metoda DCF entity – metoda počítaná ve dvou krocích. Nejprve je důležité stanovit 

hodnotu peněžních toků, které mají k dispozici vlastníci i věřitelé. V publikacích známe jako 

FCF – volné peněžní toky. Peněžní toky dělíme na provozní, investiční, finanční a celkové. 

Tyto peněžní toky pomocí diskontování dostáváme současnou hodnotu podniku. Podnik, je 

zde chápán jako celek. V druhém kroku odečítáme hodnotu cizího kapitálu k datu ocenění. 

Odečtením dosáhneme vyčíslení hodnoty vlastního kapitálu. Zkrácený zápis výpočtu pomocí 

metody DCF entity nejlépe vystihuje dle Kislingerová(2005) vzorec: 

                                  ě                (2.13)  

Kde FCFF jsou veškeré volné peněžní toky pro vlastníky a věřitelé, 

EBIT – provozní zisk před zdaněním, 

t- daňová sazba, 

ODP – odpisy, 

Změna WC – změna čistého pracovního kapitálu (oběžná aktiva- krátkodobé závazky). 

B Metoda DCF equity – jediným rozdílem oproti metodě entity je v jiném druhu peněžních 

toků. Metoda equity vychází pouze z peněžních toků, které jsou k dispozici vlastníkům 

podniku. Jejich diskontováním dochází přímo k stanovení hodnoty vlastního kapitálu. [14] 

Pro finanční řízení podniku má tato metoda nesmírnou váhu, protože z ní lze definovat zájmy 

a realizaci vlastnických zájmů. [6] Pro podniky a své věřitele je totiž významné analyzovat 
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vývoj peněžních toku, které jim podnik produkuje. Na druhou stánku je potřebné pozorovat 

vývoj tržeb a analyzovat tržní hodnotu. [13] 

C Metoda DCF APV – tato metoda je kalkulována opět ve dvou krocích. V prvním kroku se 

stejně jako u metody DCF entity určuje hodnota podniku jako celku. V tomto případě však 

rozlišuje zadluženost podniku. V prvním kroku tedy vychází ze dvou položek. Hodnota 

podniku za předpokladu nulového zadlužení, k čemuž přičítá současnou hodnotu daňových 

úspor, od kterých následně odečítá hodnotu cizího kapitálu. Metody ocenění zadluženého 

podniku dobře zachycuje obrázek č. 2. 9. 

Obrázek č. 2. 9 Metody ocenění kapitálu zadluženého podniku 

 

Zdroj: zpracováno autorem, inspirováno Dluhošová (2010) 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Oceňovací přístup též známé pod pojmem metoda kapitalizovaných zisků. Metoda 

ocenění, která je nejvíce používána v Německu a v německy mluvících zemích. Tato metoda 

je považována za nejjednodušší metodu. Metoda využívá historické účetní výkazy podniku 

v období 3 až 5 let. Základním východiskem ocenění je trvalý udržitelný zisk. Pro výpočet 

hodnoty podniku slouží poměr Ez/r, kde r vyjadřuje míru kapitalizace a Ez trvale dosažený 
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zisk odvozený z minulého, respektive budoucího vývoje. V praxi však tento model vznesl 

mnoho kritik, protože je zapotřebí znát důkladnou historii podniku. Při oceňování touto 

metodou se musí k danému zisku z minulých let přiřadit ještě váhy. Čím vzdálenější časový 

horizont, tím menší váha. [9] 

 Kombinované výnosové metody 

 Převážně se jedná o metody, které využívají jak majetkové tak výnosové metody pro 

stanovení hodnoty podniku. V některých publikacích, jsou známy jako korigované výnosové 

metody. Mezi tyto kombinované metody řadíme metodu střední hodnoty (Schmalenbachova 

metoda) a metodu kapitalizovaných mimořádných čistých výnosů. [14] 

A Metoda střední hodnoty – metoda oceňování, která byla vytvořena výhradně praktiky. Do 

světa se dostala z podvědomí německých praktiků, jež si tuto metodu velice oblíbili. 

Teoretikové však vytýkají její zdůvodnění. Praktikům se nepodařilo nalézt teoretické 

zdůvodnění. Proto je velice důležité zacházet s metodou velice opatrně. Při postupu ocenění 

využívá výnosovou hodnotu (V) a substanční hodnotu založenou na reprodukčních cenách 

(S). Hodnota podniku se po té vypočítá jako průměr těchto hodnot. Při oceňování nesmíme 

zapomenout, že vycházíme pouze z hodnoty vlastního kapitálu. Není zde přípustné 

porovnávat substanční metodu netto s výnosovou hodnotou celého podniku či naopak. Rozdíl 

mezi substanční a výnosovou metodou nesmí být větší než 5% až 10%. Pro získání výnosové 

hodnoty podniku převážně využíváme metodu kapitalizovaných čistých výnosů. [14] 

B Metoda kapitalizovaných mimořádných čistých zisků – je další metodou oceňování, 

která se nejvíce projevila v německy mluvicích zemích. Hodnota firmy je zde chápana jako 

rozdíl mezi výnosovou metodou a substanční metodou, nikde se však tato hodnota 

nematerializuje. Vyjadřuje hodnotu jako stálý okruh zákazníků, systém řízení, goodwill apod. 

Stejně jako předchozí metoda je stanovena na úrovni nákladů vlastního kapitálu. Postup při 

výpočtu je následující. Nejprve si stanovíme obvyklý čistý výnos za rok, což je úroková míra 

kapitálu (ik) krát substanční hodnota netto (Sn). Dále pak pokračujeme při výpočtu 

mimořádného čistého výnosu, což je rozdíl mezi plánovaným čistým výnosem (ČV) a výše 

zmíněným obvyklým čistým výnosem. Hodnotu vlastního kapitálu podniku po té stanovíme 

takto: 

      
            

   
      (2. 14)    Zdroj: Mařík (2007) 
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kde ik2 je druhá úroková míra kapitálu spojena s riziky. Tato metoda ocenění se využívá 

převážně pro propočty podniků s malým výnosem. Je příbuzná metodě EVA, tedy často 

kritizována, protože částečně opomíjí náklady vynaložené pro získání nehmotného majetku 

podniku. [14] 

2. 5. 2 Ocenění na základě majetku 

 Podstatou této metody je pomocí základní analýzy stanovit substanční hodnotu 

podniku. Pojem substanční hodnota je používán ve veškerých variantách majetkového 

ocenění. Majetkové ocenění podniku je všeobecné jednoduché a obecně srozumitelné. 

Majetková hodnota podniku je součet veškerých oceněných majetkových položek k danému 

dni ocenění. Od vyčísleného majetku se odečte velikost oceněných závazků. Po odečtení 

získáváme hodnotu vlastního kapitálu. [14] Tato metoda se používá převážně pro zjištění 

likvidační hodnoty podniku nebo reprodukční ceny. Pro výběr vhodné analýzy je důležité, zda 

oceňovaný podnik bude dále pokračovat nebo po ocenění dojde k jeho zániku. Při stanovení 

reprodukční ceny podniku vlastně analyzujeme, kolik bychom potřebovali investovat peněz, 

abychom byli schopni nakoupit dosavadní majetek ve stejné výši. Metoda účelná hlavně při 

rozhodování o akvizici. Pomáhá při rozhodování, zda je lepší koupit již fungující podnik nebo 

založit zcela nový podnik. Opačná myšlenka je však u likvidační metody. Při této metodě 

dochází k uzavření podniku. Tato metoda slouží k vyčíslení hodnoty, kterou majiteli přinese 

samotná likvidace podniku. Obě tyto metody vycházejí ze struktury aktiv z bilance podniku. 

[19] 

Likvidační hodnota – tato metoda se používá převážně u podniků s omezenou živností, při 

rozhodování mezi likvidací a sanací podniku. Slouží také k zjištění dolní hranice ocenění jako 

měřítko jistoty kapitálu investovaného do podniku. Hloubka prováděné analýzy záleží na 

smyslu a účelu, ke kterému má sloužit. [14] Likvidace podniku obecně vyplývá ze dvou 

různých variant. První variantou je neschopnost podniku dostát svým závazkům v daném 

čase, v potřebné výši a po určitou dobu. V praxi se většinou setkáváme s názorem, že podnik 

není dostatečně likvidní. Nemá schopnost přeměnit svůj majetek na peníze v potřebném čase. 

Druhým případem je situace, kdy je podnik příliš zadlužený. Jeho aktiva jsou menší než 

pasiva. Podniky v této situaci nejsou schopny uhradit své závazky ani veškerým prodejem 

svého majetku. [13] 
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Účetní hodnota na principu historických cen – při této metodě se klade důraz na hodnotu, 

za kterou byl majetek pořízen. Odsud tedy odvozen princip historických cen. Výhodou této 

metody je jasná průkaznost, protože čerpá z účetnictví, které by mělo být vedeno dle platných 

zásad. Nevýhodou této metody však je značná odchylka reálné hodnoty u dlouhodobého 

hmotného majetku. DHM je časem opotřebovává a dochází k rozdílné hodnoty dnes nebo 

před pěti lety. Proto tato metoda slouží pouze jako doplňková úloha pro zjištění diferencí mezi 

cenou původního majetku a reálnou cenou k datu ocenění. Slouží také jako základna pro 

rozhodování o konečném výsledku ocenění. Výrazně nižší účetní hodnota než výnosová 

hodnota signalizuje jisté nebezpečí pro podnik. V podniku by mohlo dojít k situaci, že 

likvidační hodnota bude vyšší než výnosová hodnota podniku. [14] 

Substanční hodnota na principu reprodukčních cen – hodnota podniku stanovená pomocí 

této metody má odpověď na zdánlivě jednoduchou otázku, kolik by stálo znovuvybudování 

podniku. Rozlišujeme však substanční hodnotu brutto a netto, kterou pak ještě dělíme na 

úplnou a neúplnou. Substanční hodnotu brutto získáme aktuální reprodukcí stejného nebo 

podobného majetku sníženého o případné opotřebení. Po odečtení veškerých dluhů podniku 

získáváme netto substanční hodnotu. Pokud jsme schopni do tohoto ocenění začlenit i 

hodnotu nehmotného majetku (licence, patenty, know-how, apod.), hovoříme o úplné 

substanční hodnotě. V praxi je však toto ocenění nesmírně složité. V praxi zahrnujeme tedy 

do výpočtu substanční hodnoty pouze aktiva samostatně vymezitelné. Tuto hodnotu podniku 

definujeme jako neúplná substanční hodnota podniku. Úplná substanční metoda je 

využívána zejména pro stanovení horní meze podniku. Neúplná substanční metoda založena 

na reprodukčních nákladech, se v praxi používá například pro stanovení odhadu hodnoty 

goodwill. Své uplatnění nalezne také v kombinovaných metodách, kde dochází ke kombinaci 

substanční metody a výnosové metody. [14] 

Substanční hodnota na principu úspor nákladů – další verze substanční hodnoty podniku 

sloužící ke stanovení hodnoty podniku tentokráte pomocí investičních výdajů, které jsou 

nutné pro vybudování nového podniku s adekvátními kapacitami. Metoda vychází převážně 

z peněžních toků. Při použití této metody nedochází k žádnému izolovanému ocenění 

jednotlivých položek majetku. Její určení je poměrně složité. Hodnota podniku je zde 

odvozená od tří základních principů. Princip vazby k budoucnosti, ocenění podniku jako 

celku a subjektivní přístup při samotném ocenění podniku. [14] 



27 

 

2. 5. 3 Tržní srovnávací metody 

 Metody založené na analýze trhu jsou běžnému občanovi nejbližší. Pokud chceme 

prodat nějakou věc, podíváme se na trh a zjistíme, za kolik se daná věc v daném období 

prodávala. Pomoci této srovnávací metody určíme požadovanou hodnotu za prodávané 

aktivum. Rozlišujeme dvě formy tržního srovnávání. Jednou variantou je přímé ocenění z dat 

kapitálového trhu. Druhou variantou je samotné ocenění pomocí metody tržního porovnání, 

která se dále rozděluje na metodu srovnatelných podniků, metodou odvození hodnoty podniku 

z údajů o podnicích uváděných na burze, metodou srovnatelných transakcí a metodou 

odvětvových násobitelů. [14] 

Přímé ocenění z dat kapitálového trhu – tuto metodu používáme převážně při oceňování 

akciové společnosti. Vycházíme z tržní hodnoty akcie, které jsou běžně dostupné. Pokud 

vynásobíme hodnotu akcie počtem vydaných akcií, získáváme tržní kapitalizaci, často 

srovnávanou s tržní hodnotou podniku. Cena akcie se však neustále mění, proto nemůžeme 

vzít poslední známou hodnotu akcie, ale musíme kalkulovat s průměrnou hodnotou akcie za 

určité období. Existuje ještě druhá odlišnost, v obecné rovině se nemusí průměrná cena akcie 

rovnat mezní hodnotě. Z praxe u vyspělých trhů při koupi většího podílu akcii se cena akcie 

zvětšuje o 20% až 50% oproti předcházející hodnotě. U této metody hrají významnou roli 

prémie, které nese každá získaná akcie. Prémii často chápeme jako vyčíslenou hodnotu, za 

kterou můžeme ovlivňovat chod společnosti. Další hodnotou, kterou přináší nákup akcii je 

vznik synergického efektu, kde dostáváme díky novému spojení podnikatelského celku 

synergickou hodnotu. Je důležité, aby se při stanovení hodnoty podniku na bázi kapitálového 

trhu počítalo s prémií, kterou nese každá nakoupená akcie. Velikost této prémie se však nedá 

odvodit z tržních analýz. [14] 

Metoda srovnatelných podniků (Z anglického similar public company method) – tato 

metoda vychází s tržního porovnání podniků pomocí aktuální ceny vlastních akcií. Při této 

metodě musí být známá hodnota obchodovaných akcií a jde použít pouze u podniků, které 

splňují podobnou charakteristiku svých obchodovatelných podílů na veřejných trzích. Používá 

se převážně u akciových podniků. Metoda oceňuje pouze jednotlivé podíly (akcie). V praxi se 

tato metoda dle Mařík (2007) skládá z deseti kroků. 

 Analýza stavu vývoje národního hospodářství jako celku, a to s důrazem na veličiny 

jako je úroková míra, inflace, tempo růstu národního podniku. Těmito veličinami se 

vytváří rámec pro vlastní ocenění. 
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 Analýza stavu a vývoje příslušného odvětví. 

 Analýza celkového stavu a vývoje oceňovaného podniku.(Obrat, podíl na trhu, úroveň 

produktů, postavení konkurence). 

 Podrobná finanční analýza. 

 Výběr srovnatelných podniků. Tento krok vyžaduje velké zkušenosti a odbornou 

způsobilost. 

 Podrobnou analýzu srovnatelných podniků a srovnání s oceňovaným podnikem. 

 Výběr vhodných násobitelů. 

 Volba hodnot násobitelů pro daný případ. 

 Výpočet hodnoty akcie oceňovaného podniku různými metodami. 

 Odvození konečné hodnoty akcie. 

Za násobitele, či multiplikátory zde chápeme poměr mezi vztahovou veličinou a tržní 

veličinou (zisk, tržní cena). Pro vyjádření tržní hodnoty můžeme použít dvě varianty equity 

value – hodnota vlastního kapitálu na akcii, neboli tržní hodnota akcie a enterprise value – 

hodnotu podniku jako celku. Jedná se o variantu entity. Vztahové veličiny rozlišujeme 

z hlediska výnosové a majetkové analýzy. Mezi násobitele výnosové řadíme: EBIT, EBITDA, 

CF, případně tržby. Majetkové násobitelé představují účetní hodnotu vlastního kapitálu nebo 

účetní hodnotu investovaného kapitálu. Na základě těchto metod existují tři odhady hodnoty 

akcie: výnosový (P/E), majetkový (M/B) a dividendový ( D/P). [14] 

Metoda srovnatelných transakcí – postup této metody je podobný jako u předchozí metody. 

Rozdíl je však v násobiteli, který vyjadřuje hodnotu skutečně zaplacené ceny. Porovnává 

srovnatelné podniky, které byly oceněny a následně prodány v poslední době. Nepřepočítává 

hodnotu podniku na akcii, ale násobitel vyjadřuje skutečnou hodnotu podniku jako celku. Pro 

ocenění mladých, zatím ztrátových podniků se v praxi nejvíce využívá násobitel enterprise 

value/ tržby. Výhodou metody je ocenění podniku jako celé jednotky, nikoli hodnoty akcie. 

Používá se v evropských podmínkách, hlavně při oceňování menších podniků. 

Všeobecným závěrem ke všem těmto metodám založeným na analýze trhu je připisována 

velká řada předností. Doplňují výnosové metody a obcházejí některé problémy těchto metod. 

Vycházejí převážně z tržního prostředí. Data nejsou čerpána z účetních výkazů. Na první 

pohled se zdají být objektivnější a snáze vypočitatelné než výnosové metody. Na trhu je 

potřebné množství vstupních dat, které jsou dostatečně průhledné a přesné. Hlavním 
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problémem těchto metod je subjektivní stanovení násobitele a výběr vhodného podobného 

podniku pro srovnání. [14] 

 

2. 6 Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku 

 Mezi moderní metody oceňování podniku jednoznačně řadíme metodu EVA – z angl. 

Economic value added. EVA - neboli ekonomická přidaná hodnota je jednou s výnosových 

metod oceňování podniku, která se prosazuje jak v ekonomické teorii, tak ekonomické praxi. 

Je jedním z nástrojů finanční analýzy, někdy je také chápana jako čistý výnos z provozní 

činnosti. V praxi byla EVA poprvé využita v roce 1982 seskupení poradců v čele s Joelem 

Sternem, který spolu s G. B. Stewartem založili základy této metody. Metoda je počítána ze 

dvou důvodů. Jedním je stanovení a maximalizace akcionářské hodnoty pro shareholdery. 

Druhou variantou proč je metoda EVA počítána je stanovení, do jaké míry ekonomický zisk 

hradí běžné náklady, ale i náklady na kapitál.[9] 

2. 6. 1 Základní výpočet ukazatele EVA  

Základní obecná podoba vzorce pro výpočet EVA je: 

                           (2. 15) 

Zdroj: Mařík (2007) 

 Jednotlivé ukazatelé NOPAT, Capital a WACC jsou vysvětleny níže. 

 NOPAT 

Z angl. net operating profit after taxes – zisk z operativní činnosti podniku po dani. Zisk 

počítán pouze z nákladů a výnosů související z operativní činnosti podniku. Využívá 

předpokladu, že podnik není financován z cizích zdrojů a nezahrnuje latentní daně, pokud 

jsou účtovány na úrovni koncernu. Pro získání správné hodnoty NOPAT je zapotřebí vhodně 

zvolit z jakých účetních dat budeme vycházet. Na výběr jsou dvě varianty. Zvolíme-li 

výsledek hospodaření za běžnou činnost nebo provozní výsledek hospodaření, vždy bychom 

měli dojít ke stejnému výsledku. Nesmíme zapomenout na vzájemnou symetrii NOPAT a 

NOA. Aktiva, která se projeví v NOA se zohledňují také v NOPAT. Rozdílné postupy pro 

případ výpočtu z výsledku hospodaření za běžnou činnost a z provozní činnosti je znázorněn 

v příloze č. 1. Po zjištění hodnoty NOPAT je důležité upravit ji ještě o hodnotu daně, kterou 

by měla byt zaplacena z výsledku hospodaření. [14] 
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 CAPITAL  

Kapitál, vázaný v aktivech, které má podnik k operativní činnosti. Aktiva potřebná 

k hlavnímu provozu podniku. Je počítán z počátečních hodnot hospodářského období. U 

podniků, kde dochází k velké kapitálové změně, může být počítán jako průměr začátku a 

konce hospodářského období. Zajímá nás především sazba nákladů kapitálu (WACC-viz. 

níže) a rentabilita kapitálu - r , která se vypočítá jako poměr mezi NOPAT a CAPITAL. [14] 

 WACC  

Z angl. weighed average cost of capital – průměrné vážené náklady kapitálu. V podstatě se 

jedná o sazbu, která určuje náklady na vlastní zdroje a náklady na cizí zdroje. Jako základní 

výpočet průměrných vážených nákladu kapitálu metodou EVA – Entity používáme tento 

vzorec: 

WACC = re . E/C +  rd . (1-T) . D/C     (2.16) 

Zdroj: Maříková (2001) 

kde: 

re – jsou náklady na vlastní kapitál (return of equity), 

rd – náklady na cizí kapitál (return of debt), 

E – vlastní kapitál,  

D – cizí, explicitně úročený kapitál 

C – celkový kapitál = E+D, 

T – daňová sazba z příjmu právnických osob. 

 

Náklady WAAC používáme pro získání diskontní míry, která je potřebná jak pro metodu 

EVA tak DCF.  V případě propočtu EVA equity bude diskontní míra stanovená na úrovni 

nákladů na vlastní kapitál. Nesmíme však zapomenout na snížení položky NOPAT o placené 

úroky. Určení hodnoty WACC probíhá ve čtyřech krocích. Prvním krokem je určit váhy 

jednotlivých složek kapitálu. Následuje stanovení nákladu na cizí kapitál a nákladu na vlastní 

kapitál. Posledním krokem je vypočítání WACC pomoci výše zmíněného vzorce. [15] 
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2. 6. 2 Varianty použití nástroje EVA 

Ukazatel EVA se v praxi používá hned v několika variantách. Slouží jako nástroj při 

zdokonalení finanční analýzy. Sestavuje se jako měřítko výnosnosti podniku. Metoda se stala 

součástí nástroje tržního oceňování. V současnosti je metoda EVA v podnicích využívána 

také jako motivační a řídící nástroj zaměstnanců. Metoda EVA je úzce propojena s metodou 

DCF, i když obě metody počítají s jinými údaji. Metoda EVA vychází z upraveného 

hospodářského výsledku, zatím co metoda DCF čerpá data z volných peněžních toků. Pokud 

odborníci používají správný postupu pro výpočet těchto metod, dojdou ke stejnému 

konečnému číslu. [14]  

Eva jako nástroj finanční analýzy  

Při použití metody EVA jako jeden z nástrojů finanční analýzy je důležité stanovit si, co 

vlastně chceme počítat. Existují tři modifikace ukazatele EVA dle analyzované potřeby. 

                  
   

   
  

     

   
  

         

   
          (2.17) 

Zdroj: Mařík (2007) 

 

                
   

                        
  (2.18) 

Rozdíl mezi těmito dvěma modely EVY je v podstatě možnost srovnání různých podniků 

z hlediska kapitálové struktury. V čistých pracovních aktivech (NOA) není totiž vyčíslen 

lidský kapitál, který snižuje náklady kapitálu. Třetí možností je vztah ukazatele EVA a 

rentability tržeb. 

          
   

     
    (2.19)  

Zdroj: Mařík (2007) 

EVA jako ukazatel výnosnosti 

Eva jako ukazatel výnosnosti je hlavně sestavován pro srovnávání a hodnocení podniku 

v daném segmentu. Je důležité, aby se predikoval její budoucí vývoj. Může totiž nastat 

situace, kdy hodnota EVA sice bude růst, ale budoucí nadzisky se budou snižovat. Tato 

situace by v důsledku vedla ke snížení hodnoty podniku. EVA je sestavována za účelem 
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překonání problémů plynoucích při sestavování výpočtu pomocí výnosových metod, které 

čerpají data z účetnictví. [15] 

EVA jako nástroj ocenění 

Stejně jako u metody DCF je možné metodu EVA počítat v těchto variantách: Entity, Equity a 

APV. Pro jednodušší vysvětlení se budu zabývat pouze EVA Entity. Základní schéma je 

zobrazeno na obrázku 2.10.  

Obrázek č. 2. 10 Základní schéma EVA 

   

Zdroj: Mařík (2007) 

MVA představuje současnou hodnotu budoucí EVA. Metoda MVA je počítána dvěma 

způsoby, ex post a ex ante. Metodou ex post lze použít pouze v případě, kdy podnik je zapsán 

na burze a disponuje obchodovatelnými akciemi. Hodnota je tedy stanovena na úrovni tržní 

hodnoty akcie k danému datu. Metoda ex ante využívá budoucí hodnotu operačních nadzisků. 

Metoda výpočtu se opět jako u DCF děli do dvou fází, kde druhá fáze je počítána jako 

nekonečná renta stabilní EVA.[14] Výpočet EVA ex post nejlépe vystihuje vzorec dle Mařík, 

(2007, str. 297): 

          
    

         
 

 

   
  

      

              
               (2.20)  

Zdroj: Mařík (2007) 

Kde: 

   = hodnota vlastního kapitálu podniku (hodnota netto) 

     = čistá operační aktiva k datu ocenění 

     = EVA v roce t 

T = počet let explicitně plánovaných EVA 
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WACC = průměrné vážené náklady kapitálu 

    = hodnota úročených dluhů k datu ocenění 

    = hodnota ostatních neoperačních aktiv k datu ocenění [14] 

Pro větší přehlednost a snadnější výpočet se předpokládá stejná struktura kapitálu, tedy 

WACC zůstávají na stejné úrovni. 

Eva jako řídící a motivační nástroj 

V řadě zahraničních firem slouží metoda EVA jako hlavní motivační klíč pro motivaci 

zaměstnanců. Zaměstnanci jsou plně zainteresování do podnikových, či divizních cílů. Pokud 

dochází k maximalizaci ukazatele EVA, dostávají zaměstnanci určité benefity formou bonusů. 

Výše těchto benefitu je vázána hlavně na celkovou výši EVA v útvaru, ve kterém daný 

pracovník pracuje nebo na přírůstek EVA. Posledním parametrem jsou doplňkové ukazatelé, 

které záleží na odvětví, ve kterém podnik působí. Například zmetkovost, hodnocení 

zaměstnanců nadřízeným apod. [14]  
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3. Charakteristika podniku Woodpel Moravia s. r. o. 

V této části se seznámíme s podnikem, který podrobíme analýze ocenění. Popíšeme, 

jak a proč vznikl, co je předmětem podnikání, jakou má organizační strukturu, a také jaké je 

jeho majetkové vypořádání. Kde je situována provozovna. Podnik Woodpel Moravia s.r.o. je 

dle svého počtu zaměstnanců a obratu charakterizován jako malý podnik, který se hlavně 

zabývá nákupem a prodejem holandských sýrů, italských vín a různých drobných podmětů 

spojených se sýry. Předmětem podnikání tedy je nákup a prodej. Podnik však rozšířil svou 

živnost o vedení účetnictví, daňové evidence a činnost účetních a daňových poradců. 

3.1 Popis podniku 

Podnik Woodpel Moravia s. r. o. byl zapsán do OR dne 30. 4. 2007. Původní 

podnikatelský záměr podniku se ztotožňoval s ideou dovozu dřevěných palet z Ukrajiny a 

blízkého východu. Dovážené dřevěné paletky měly následně být opracovány a distribuovány 

po celé České republice. Z tohoto nápadu vznikl název podniku WOOD – dřevo a PEL – 

paletky a Moravia jako název regionu, ve kterém měl podnik působit. Původní podnikatelský 

plán však selhal, nedošlo k jeho realizaci. Hlavní dodavatel na západě podal zkreslené 

informace.  Podnik hledal jinou alternativu podnikání. Jako vhodnou variantu si podnik zvolil 

prodej a distribuci sýrů. Otevřel si sýrárnu v Českém Těšíně. Praktické části této práce se 

pokusím stanovit hodnotu podniku a zanalyzovat, zda byla tato volba správná, či nikoliv.  

3. 2 Organizační struktura  

Hlavním řídícím statutárním orgánem podniku je Dana Čmielová, která je jediná 

jednatelka podniku. Zakladatelé a společníci jsou však dva. Spolu s Martinem Čmielem se 

podílejí na 50% vlastnictví tohoto podniku. Každý z nich se uvázal splatit svou část 

základního kapitálu v hodnotě 100 000 kč.  

Dana Čmielová zastává v podniku nejen funkci jednatele, ale také funkci účetní. Je 

zodpovědná za vedení podniku, udržování dodavatelsko - odběratelských vztahů. Při této 

činnosti ještě vede účetní agendu podniku, komunikuje s úřady a stará se o vyplácení mezd a 

daňovou optimalizaci podniku. Součástí vedení účetnictví je spojena i veškerá administrativní 

činnost a zálohování údajů. 

Martin Čmiel se stará o bezproblémový chod prodejny. Jeho hlavní náplní práce je vyhledávat 

optimální varianty zásobování, objednávkový systém i samotný prodej v prodejně. Mimo jiné 

se také stará o propagaci. Důležitou činností je také plánování a organizování směn 
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jednotlivým prodavačkám. Tyto prodavačky jsou v podniku zaměstnány na dohodu o 

provedení práce. Zejména se jedná o studentky, kterým tato pozice vyhovuje a slouží 

k vydělání peněz jako brigáda ke studiu. Základní náplní práce prodavaček je manipulace 

s pokladnou, krájecími stroji, prodej produktů, čepování sudového vína, balení dárkových 

balíčků. Další činností je samozřejmě udržovat čistotu pracovních nástrojů, kterými se 

jednotlivé sýry krájejí. Je naprosto nezbytné, aby se v prodejně a při manipulaci se sýry 

zacházelo šetrně a pečlivě, tak jak nařizují interní směrnice. Pokud se toto interní nařízení 

nedodržuje, dochází k rychlejšímu kažení sýrů, které tak ztrácejí svou hodnotu. Jednoduchý 

model organizační struktury podniku Woodpel Moravia s.r.o. (viz obrázek č. 3. 1). 

Obrázek č. 3.1 Organizační struktura 

Zdroj: vlastní zpracování  

3.3 Lokalizace prodejny 

Prodejna je situována do strategicky dobře umístěného místa. Prodejna se nachází u 

bývalého hraničního přechodu v Českém Těšíně na ulici Hlavní třída 2. Toto místo má velkou 

výhodu. Lidé z Polského Těšína pouze přejdou most přes řeku Olši a stojí přímo před 

prodejnou. Potencionálními zákazníky tedy jsou lidé jak z českého, tak i polského Těšína. 

Navíc do Polska jezdí hodně lidí z blízkého i vzdáleného okolí. Například i Slováci. Kolem 

prodejny je tedy neustálý a hlavně velký pohyb lidí. Další výhodou umístění prodejny je 

zrekonstruování kavárny Avion. Tato kavárna má velký historický význam, což přitahuje 

další potencionální zákazníky. Umístění prodejny v blízkosti kavárny je znázorněno 
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v obrázku č. 3. 2. Jedinou nevýhodou situování prodejny je nedostatek parkovacích míst. Před 

prodejnou se nachází malé parkoviště, které slouží hlavně pro ty nejdůležitější a nejhlavnější 

zákazníky. Parkoviště je totiž zabezpečeno závorou na kód. Slouží spíše pro privátní účely 

než pro veřejné zákazníky. Český Těšín je také železniční dopravní uzel. Vlakové nádraží je 

vzdáleno 10 minut chůze od prodejny. Autobusové nádraží se nachází hned vedle vlakového, 

tzn., že k prodejně existuje dobrá dopravní dostupnost. 

Obrázek 3.3.1 Lokalizace prodejny 

Zdroj:[2] 

3.4 Sortiment 

V minulosti se společnost zaměřila pouze na prodej mléčných výrobků a příslušenství, 

které slouží ke strouhání, krájení sýrů. Společnost nabízí přes 30 druhů sýrů, které jsou 

dováženy z Itálie, Holandska, Francie, či Švýcarska. Sýry jsou dováženy v deseti až dvaceti 

kilových kolech, znaných jako bochany. Tyto bochany se pak prodávají na váhu dle přání 

zákazníků. V nabídce nalezneme veškeré druhy sýrů. Od klasických kravských sýrů přes ovčí, 

kozí, s modrou plísní nebo popelavé. Prostě veškeré druhy, na které si zákazník vzpomene. 

V prodejně je i speciální stroj na krájení, který dokáže udělat tenké jednomilimetrové až 

průhledné plátky. Postupem času, dle potřeb zákazníka se majitel rozhodl rozšířit svůj výrobní 

sortiment o sudová a lahvová vína, vynikající italské těstoviny, italskou šunku, prošuto a 

pančetu. V prodejně nalezneme také specialitky jako kachní paštiku, olivy, sušená rajčata aj. 

Jako poslední inovaci se společnost rozhodla svým zákazníkům nabídnout službu balení 

dárkových balíčků z nakoupeného sortimentu v prodejně. Prodejní sortiment společnosti 

můžeme rozdělit tedy na mléčné výrobky, produkty z vína a další doplňkové produkty, 

kterými jsou např. těstovinové produkty, masové produkty, možnost dárkového balení 

v podobě balíčků. 
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3.4.1 Mléčné výrobky 

Mezi mléčné výrobky, které společnost nabízí, patří především sýry, které jsou 

rozděleny dle doby zrání (mladé, středně staré, staré a přestárlé) a mléka ze kterého jsou 

vyráběny (ovčí, kozí a kravské). Přehled vybraných sýrů naleznete v příloze č. 2 – Mléčné 

produkty podniku Woodpel Moravia s.r.o. 

3.4.2 Víno 

Společnost nabízí sudové i lahvové víno z různých oblastí a různých zemí. Ze 

sudových vín jsou to tři červená vína a tři bílá, která jsou stále naražena a pocházejí z oblasti 

jižní Morava – Dolní Dunajovice. Každý zákazník si může nechat načepovat různé množství 

vína. Ze sortimentu lahvových vín jsou k dispozici pro zákazníka jak česká vína tak i 

zahraniční bílá, růžová i červená. Od těžkých červených argentinských vín přes italské, 

francouzská, až klasická česká vína.  Spolu s mléčnými výrobky tvoří víno základní groo 

celého sortimentu, který společnost nabízí. Další sortiment je pouze doplňkový. 

3.4.3 Doplňkový sortiment 

 Mezi doplňkový sortiment můžeme ve firmě zařadit např. výbornou krůtí, či vepřovou 

šunku. Tento produkt je nejvyšší jakosti a zákazníci si ho strašně chválí. Možná je to díky 

extrémně tenkým plátkům, které prodavači krájí na stroji. Jako další doplňkový prodej podnik 

nabízí různé druhy paštik, které jsou dováženy přímo z Francie. V nabídce jsou kachní, 

játrové, lososové, vepřové, krůtí paštiky. Firma také nabízí jednotlivé příslušenství pro 

krájení, strouhání, či škrábání sýrů. Základní filozofii společnosti je kvalita. Veškeré 

produkty, které společnost nabízí, jsou kvalitní, tedy vynikající, lidé si za tento luxus musí 

trochu více připlatit. 
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4 Strategická analýza podniku 

Strategická analýza je rozdělena do několika fází. V první fázi jsou stanoveny vize, mise a 

cíle. Po stanovení vizí, misí a cílů následuje analýza okolí firmy. V práci jsem použil  PEST 

analýzu, sloužící pro analyzování makroprostředí. Dále je v práci sestaven Porterův model 

pěti konkurenčních sil a SWOT analýza, která analyzuje jak vnitřní, tak vnější prostředí 

podniku. V této části práce je ještě sestavena finanční analýza, která vyhodnocuje likviditu, 

rentabilitu a aktivitu podniku. 

4. 1 PEST Analýza  

Analýza makroprostředí firmy je zaměřena hlavně na potravinářský průmysl, ve 

kterém firma působí. Jelikož je provozovna firmy situována do pohraničí, je velice 

ovlivňována také změnou v měnových kurzech. Velkým problémem je také kupní síla 

obyvatelstva v Moravskoslezském kraji. Pro tuto analýzu zvolíme základní verzi PEST 

analýzy, kde použijeme politické, ekonomické, sociální a technologické faktory. 

Politické faktory – mezi politické faktory patří hlavně občanský zákoník, zákon o ochraně 

hospodářské soutěže, zákoník práce, zákon o účetnictví, zákon o potravinách a tabákových 

výrobcích, hygienické normy, likvidace odpadů, požadavky na vybavení provozu, požadavky 

ČOI. Z těchto faktorů je největším faktorem ovlivňující firmy Woodpell jednoznačně faktor 

hygienických norem a speciálních požadavků pro práci v potravinářství, na které dohlíží 

Česká obchodní inspekce. Novinkou od roku 2015 je zrušení obchodního zákoníku a 

modifikace občanského zákoníků. Jelikož firma působí na území ČR je ovlivňována vládními 

normami a legislativou. Důležité je také poukázat na místní předpisy vydané radnicí města. 

Například zákaz umístění větší reklamy než 5m krát 2 metry na své provozovně. 

 Politické prostředí má velký vliv na firmy a jejich strategie. Nové předpisy a novely 

zákonů mohou výrazně pomoci určitému odvětví nebo jej naopak velmi znevýhodnit. 

Politická situace v České republice není v posledních letech stabilní. Dochází k častému 

střídání vlád a pravidelně se objevují nejrůznější korupční kauzy. Další důležitým faktorem je 

daňová soustava v ČR. Především jsou to spotřební, důchodové a majetkové daně. Pomocí 

fiskální politiky může vláda tyto daně regulovat.  

Ekonomické faktory – hlavními faktory ovlivňující ekonomické prostředí firmy jsou míra 

inflace, průměrná mzda, míra nezaměstnanosti, daňové sazby a devizový kurz. Firmu 

Woodpel však nejvíce ovlivňuje vývoj devizového kurzu. Jelikož 40 - 50 % zákazníků 
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nakupujících ve firmě jsou ze zahraničí, převážně z Polska, jsou poměrně dost ovlivňování 

kurzem PLN/CZK.  Průměrný kurz v období pěti let je 1 PLN = 6, 2351 Kč. Podrobnější 

průběh vývoje kurzu je zobrazen v grafu. č. 4. 1. S oslabením české koruny dochází k růstu 

polských zákazníků. Pro které se stává nákup v ČR levnější. Mohou si tedy dovolit kvalitnější 

a dražší potraviny. Z grafu vyplývá, že pro rok 2014 byla kupní síla ze zahraničí relativně 

vyšší než v letech 2013 a 2012 kdy podnik startoval své podnikání. 

Graf č. 4. 1 Graf kurzu PLN a CZK 

  

Zdroj: [25] 

Průměrná míra inflace v roce 2014 činí 0, 4 %. V lednu a únoru roku 2015 ještě klesla na 0,3 

%. Průměrná mzda v roce 2014 byla 25 219 Kč, což je o 1,8% vyšší než v roce 2013. 

Poměrně příznivý ukazatel pro firmu, pokud počítáme, že s rostoucí průměrnou hrubou 

mzdou se zvýší poptávka po sortimentu podniku Woodpel Moravia. Průměrná míra 

nezaměstnanosti v České republice v roce 2014 byla 7,1% což je přibližně o 1 procento nižší 

než v roce 2013. Zdroj: [www.czso.cz/csu] Negativním faktorem je hodnota kupní síly 

obyvatel v České republice. V evropském žebříčku kupní síly obyvatelstva se Česká republika 

v roce 2014 nacházela na 24. místě. V roce 2010 to byla 23. pozice. Na začátku roku 2015 se 

díky intervencím ČNB Česko propadlo na 26. pozici. Nejhorší kupní sílu v celém Česku má 

právě Moravskoslezský a Ústecký kraj (viz graf č. 4. 2). 
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Graf 4. 2 Průměrná kupní síla obyvatel  v procentech 

 

Zdroj: Kupní síla v okresech a obcích ČR 2014“, INCOMA GfK 

Z grafu je patrné, že v České republice existují velké regionální rozdíly v kupní síle obyvatel. 

Naměřené údaje jsou v procentuálním indexu českého průměru. 

Sociologické faktory – vliv sociálních faktorů na firmu v potravinářském prostředí je poměrně 

obtížné analyzovat. Nicméně můžeme téměř každý den slyšet negativní zprávy 

z potravinářské komory, zpráv v TV, či novinách, které mohou v jednotlivých zákaznících 

vyvolat pocit nejistoty nebo negativního názoru na nákup potravin. Velice známé jsou kauzy 

nekvalitních potravin z Polska v souvislosti s technickou solí v pečivu nebo antibiotika v 

kuřecím mase. Mnoho lidí si potom myslí, že polské potraviny jsou nekvalitní, což ale 

zdaleka nemusí být pravda. Obyvatelé České republiky jsou v otázce potravin velmi citliví na 

cenu. Mnoho spotřebitelů preferuje levné výrobky oproti vyšší kvalitě. S postupem času si 

lidé začínají více uvědomovat, že správné stravování je velice důležité pro jejich zdraví a 

kladou větší důraz na kvalitu produktů. Zajímají se o složení jednotlivých potravin, jejich 

energetickou hodnotu aj.  
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Technologické faktory - v technologickém prostředí se analýza věnuje především technickým 

podmínkám dané země, infrastruktuře či podporou vědeckého výzkumu. Tyto faktory 

představují inovační potenciál a tempo růstu technologických změn. Pro každou firmu je 

důležité, aby držela krok s moderními technologiemi, které pomáhají usnadňovat a 

zefektivňovat proces výroby a distribuce. V historii neexistovaly např. ledničky, mrazničky, 

vakuovací stroje a jiné přístroje pomáhající udržet potraviny čerstvé a konzumace přijatelné. 

Další nezbytnou technologickou změnou je globalizace a přínos internetu a IT techniky do 

veškerých podnikatelských oborů. Podnik využívá této možnosti pouze z poloviny. Veškeré 

informace, kontakty, adresy a nabídka poskytovaných služeb je dostupná na internetové 

adrese. Podnik zatím nevyužívá možnost internetového obchodu. Tato myšlenka byla 

s majiteli debatována. Zásadním problémem je problém s dopravou a doručením sýrů ke 

konečnému zákazníkovi.  

4. 2 Porterová analýza 

Porterová analýza neboli analýza mezoprostředí firmy Woodpel Moravia zachycuje vzájemné 

provázanosti mezi mikroprostředím a makroprostředím. Zaměřuje se na zákazníky, 

dodavatele, substituty, současnou a potencionální konkurenci. 

Zákazníci – zákazníci firmy jsou běžní spotřebitelé, kteří nakupují zboží denní potřeby. 

Jelikož produkty firmy jsou poměrně cenově nákladnější, nemohou si tyto produkty koupit 

úplně všichni spotřebitelé. Firma se především zaměřuje na zákazníky ve věku od 25 do 65 

let. Jedná se o spotřebitele v aktivním věku, kteří mají dostatek finančních prostředku pro 

kvalitní výrobky nabízené podnikem Woodpel Moravia. Podniku se podařilo získat si stálou 

klientelu čítající 100 zákazníků, kteří se do obchodu vracejí minimálně dvakrát týdně. Po 

analýze okruhu zákazníků a otevřené diskusi s majtelem jsem došel k závěru, že zákazníci 

mají nízkou vyjednávací sílu. 

Dodavatelé -  mezi hlavní dodavatelé patří převážně zahraniční dodavatelé, kteří pomoci 

českých firem exportují do české republiky. Mezi hlavní dodavatelé patří tyto společnosti: 

- Van Beek Intercheese – holandský dodavatel převážně sýrů a mléčných výrobků. 

Společnost, která v Holandsku existuje více než 50 let. 

- Real Formaggi – italský dodavatel mléčných výrobků, spolu také s masovými 

produkty. 

- Gourmet-Partners – český distributor různých zahraničních produktů. Fungující 

v české republice od roku 2010. 
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- Kaas Partners Internationaal  - holandský distributor mléčných výrobků. 

- Lesa – italský distributor vína, sýrů a masových výrobků. 

Dodavatelé mají středně velkou vyjednávající schopnost, protože si do určité míry stanovují 

ceny, za které sýry prodávají. Problém je také s dovozem a komunikací mezi jednotlivými 

dodavateli. 

Substituty – v oblasti potravinářství existuje široká škála substitutů. Je obtížné stanovit přímé 

substituty, protože existuje řada levnějších mléčných produktů nabízených v potravinových 

řetězcích, jako jsou Albert, Billa, Tesco, Globus, avšak nedá se srovnat jejich kvalita. Přímé 

substituty nalezneme ve vyšší jakostní skupině. Tyto substituty představují poměrně velkou 

hrozbu pro podnik, jelikož jsou sortimentem každého velkého obchodního řetězce. 

Potencionální konkurence – v současné době je příchod do potravinářství a prodej sýrů 

mnohem jednodušší než v minulosti. Neexistují žádné bariéry vstupu na trh s mléčnými 

produkty. Snad jen vhodná dostupnost informací. Informovanost slouží k hodnocení 

dodavatelů. Analyzuje, který dodavatel nabízí nejlepší ceny a podmínky na trhu. Jediným 

problémem je plnění hygienických podmínek a norem.  

Např. ISO 15 161: 2001 – HACCP – ISO norma pro správné zacházení s potravinami. 

Vliv nových konkurentů podstupuje velkou hrozbu pro podnik, jelikož zde je poměrně nízká 

kapitálová náročnost a potřebné normy pro prodej mléčných výrobků.  

Stávající konkurence – mezi hlavní stávající konkurenty firmy Woodpel Moravia patří 

veškeří prodejci prodávající mléčné výrobky nebo produkty z vína. Málo z nich však má tak 

kvalitní produkty jako firma Woodpel. Můžeme říct, že v blízkosti firmy existují pouze tři 

přímí konkurenti s podobnou nabídkou sortimentu. Tato konkurence se nachází ve městě 

Frýdek – Místek, vzdálené cca 30 km. Další dvě prodejny se nacházejí v Ostravě cca 45 km. 

Všechny tyto pobočky jsou ve vlastnictví Cheesy s.r.o. I proti těmto konkurentům však má 

firma daleko širší sortiment. Mezi nepřímé konkurenty firmy patří veškeré potravinové 

řetězce, jako jsou Alber, Billa, Hruška, Tesko atd. Kvalita surovin v těchto obchodech však 

není srovnatelná s produkty v sýrárně firmy Woodpel Moravia. 

4. 3 Finanční analýza 

V této části jsou veškeré ukazatelé počítány v rozmezí roku 2012-2014. Sestavím analýzu pro 

jednotlivé období a pokusím se zachytit vývoj likvidity, rentability, stability podniku.  
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4. 3. 1 Analýza likvidity 

Pro výpočet likvidity jsme použili rozvahu viz. příloha 3 Rozvaha podniku Woodpel Moravia 

s.r.o. Pro jednotlivé výpočty je důležitá hodnota veličin znázorněných v  tabulce č. 3. 1. 

V podniku dochází k navýšení peněžní zásoby v jednotlivých letech, avšak zároveň narůstá 

krátkodobý cizí kapitál. Z toho vyplývá, že pracovní kapitál vypočítaný dle vzorce 2.4 je po 

celé analyzované období záporný. 

Tabulka č. 4.1 Ukazatele likvidity podniku Woodpel Moravia s.r.o v letech 2012-2014 

Rok 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva (tis. Kč) 313 403 470 

Krátkodobý cizí kapitál (tis. Kč) 439 456 509 

Zásoby (tis. Kč) 191 212 215 

Peněžní prostředky (tis. Kč) 88 114 193 

Běžná likvidita 0,71 0,88 0,92 

Pohotová likvidita 0,28 0,42 0,50 

Okamžitá likvidita 0,20 0,25 0,38 

Pracovní kapitál (tis. Kč) -129 -53 -39 

Zdroj: vlastní zpracování 

4. 3 Graf vývoj ukazatelů likvidity podniku Woodpel Moravia s.r.o. v letech 2012-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 4. 3. likvidita podniku je patrné, že podnik zdaleka nesplňuje běžnou a pohotovou 

likviditu. Oběžná likvidita má však mírně stoupající tendenci. V budoucnosti by se měla 
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vedoucí manažerská a finanční stránka podniku zaměřit zejména na běžnou a pohotovou 

likviditu podniku.  

Běžná likvidita -  Optimální hodnota běžné likvidity je hranice mezi 1,5-2,2. Vypočtená 

běžná likvidita podniku dle vzorce (2.1) je v roce 2012 0,71. V dalších letech má hodnota 

běžné likvidity stoupající tendenci. V roce 2013 je to 0,88. V roce 2014 přesáhla hodnotu 

0,90. Analýza likvidity podniku však nevypovídá o dobré situaci podniku. Hodnota běžné 

likvidity nepřesahuje hodnotu jedna, v podniku dochází k situaci, kdy část oběžných aktiv 

musí být hrazeno z dlouhodobých zdrojů, což není žádoucí jev. A podnik by se měl zaměřit 

na zdroje krytí oběžných aktiv. 

Pohotová likvidita – by se měla pohybovat v rozmezí 1-1,5. Vypočítaná pohotová likvidita 

dle vzorce 2.2 je pro rok 2012 0,28 a pro rok 2013 narostla na 0,45. V roce 2014 má stále 

mírně stoupající tendenci, nicméně ukazatel 0,50 není ani zdaleka v požadovaném intervale. 

Okamžitá likvidita – Optimální hodnota okamžité likvidity je 20%-100%. Dle vzorce 2.3 se 

v letech 2012 - 2014 okamžitá likvidita pohybuje kolem hraničních hodnot. V roce 2012 je to 

hodnota 0,20 a v roce 2013 0,25 a v roce 2014 stoupla na číslo 0,38.  

Z výpočtu a grafu je zřejmé, že společnost má problém hlavně s běžnou likviditou a 

pohotovou likviditou. Z vypočtu pohotové likvidity by se mohlo zdát, že podnik má přiliž 

vysoké zásoby. V následné analýze běžné likvidity však vyplývá, že pokud by podnik snížil 

zásoby, snížily by se tím i celková oběžná aktiva. Výsledný poměrový ukazatel běžné 

likvidity by se tedy snížil. Problém tedy není ve velikosti zásob, ale ve velikosti krátkodobých 

cizích závazků. Jedná se o krátkodobé závazky vůči společníkům. Tyto závazky nijak 

neohrožují likviditu podniku, za předpokladu, že společníci nebudou naléhat na vrácení 

poskytnutých krátkodobých půjček. 

4. 3. 2 Ukazatelé rentability 

Abychom získali ukazatele rentability, musíme nejdříve vypočítat EBIT a EAT pro jednotlivé 

roky. Data opět čerpáme z přílohy č. 3. Rozvaha podniku, kterou promítneme do tabulky č. 4. 

2.  
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Tabulka 4. 2. Ukazatele rentability podniku Woodpel Moravia s.r.o. v letech 2012-2014 

Rok 2012 2013 2014

Hosp. výsledek před zdaněním  (EBT) (tis. Kč) -13 19 -38

Nákladové úroky (+) (tis. Kč) 23 17 10

Výnosové úroky (-) (tis. Kč) 0 0 0

EBIT  (tis. Kč) 10 36 -28

Vlastní kapitál (tis. Kč) -38 -19 -57

Celkový kapitál (tis. Kč) 547 540 504

Dlouhodobé závazky (tis. Kč) 0 0 0

ROA  (%) 1,8 6,67 -5,56

ROE  (%) 34 -100 -67

ROCE (%) -26 -189 0,49

ROS (%) 0,46 1,3 -0,1  

Rentabilita celkových aktiv (ROA) – pro výpočet rentability celkových aktiv použijeme 

vzorec 2. 5, analyticky pro každý jednotlivý rok. V roce 2012 činila rentabilita veškerých 

aktiv 1,8%. Rentabilita celkových aktiv se v roce 2013 zvýšila na 6,67 %, avšak díky 

zápornému výsledku hospodaření v roce 2014 se dostala do záporných hodnot, jak lze vidět 

z výpočtu níže. 

        
  

    
                  

  

    
                       

   

    
        

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je v záporných hodnotách. Nemá tedy smysl 

interpretovat tento ukazatel. Vypočet ROE a ROCE je přiložen v příloze č. 4. Podobných 

záporných hodnot nabývá i ukazatel ROCE. Výjimkou je rok 2014, kde výpočet ROCE vyšel 

kladně jen kvůli dvěma záporným hodnotám. V tomto roce byl výsledek hospodaření – 38 tis. 

a vlastní kapitál také záporný – 57 %. Díky dělení dvou záporných čísel se podnik sice dostal 

na rentabilitu vlastního kapitálu 67% a rentabilitu celkového kapitálu 49%. Nicméně tato 

hodnota není vypovídající, neboť obě vstupní veličiny jsou záporné.  

Rentabilita tržeb (ROS) dle vzorce 2.8 se rentabilita tržeb vypočítá jako poměr zisku a 

celkových tržeb. V roce 2012 byl zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 10 000 Kč zatímco 

tržby v tomto roce byly 2 159 000 Kč. Tržby v roce 2013 a 2014 mají rostoucí tendenci, 

nicméně kvůli zápornému zisku v roce 2014 je ukazatel rentability tržeb opět záporný. 

Přehled ukazatelé ROS za rok 2012 – 2014 lze vidět v tabulce č. 4.3. 
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Tabulka 4. 3 Přehled tržeb podniku Woodpel Moravia s.r.o. v letech 2012-2014 

Rok 2012 2013 2014

Tržby (tis. Kč) 2159 2736 2827

EBIT (tis.  Kč) 10 36 -28

ROS (EBIT/Tržby) 0,463% 1,316% -0,990%  

Záporná rentabilita je způsobená ztrátou z minulých let, která činila v roce 2012  265 000 Kč. 

Dále také záporný vlastním kapitálem po celý analyzovaný časový interval a záporným 

výsledkem hospodaření v roce 2014. 

4. 3. 3 Ukazatelé aktivity jsou děleny do dvou skupin. Nejprve jsou sestaveny ukazatele pro 

dobu obratu zásob a pohledávek v letech 2012-2014. Dle vzorce 2.9 a 2.10 je doba obratu 

zásob v roce 2012 je 32 dnů. V dalších letech má klesající tendenci v roce 2013 je doba obratu 

zásob 28 dnů a v roce 2014 činila hodnota 27 dnů. Doba obratu pohledávek je za sledované 

období na skvělé úrovni. Ani v jednom roce nepřesáhla hodnotu deseti dnů. Vypovídá to o 

dobré platební schopnosti odběratelů. Nutno však podotknout, že podnik vystavuje faktury 

pouze ve výjimečných případech. Doba obratu závazků činila v roce 2012 73 dnů. 

V následujícím roce klesla na 60 dnů a v roce 2014 mírně vzrostla na 65 dnů. Doba obratu 

závazků vypovídá o dobré situaci v podniku. (Viz graf č. 4.4) 

Graf č. 4.4 Ukazatele doby obratu podniku v  letech 2012-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Druhou skupinu představují ukazatele obrátkovosti.  Zde je analyzována hlavně doba obratu 

aktiv a doba obratu zásob. Zásoby firmy Woodpel Moravia s.r.o. tvoří přibližně polovinu 

všech aktiv. Oba ukazatele budou mít ve sledovaném období stejný průběh. Jak obrátkovost 

aktiv, tak obrátkovost zásob má za sledované období rostoucí tendenci. Z této analýzy 

vyplývá, že podnik dokáže v průběhu jednoho roku několikrát přeměnit svá aktiva a zásoby 

na peněžní prostředky. (Viz graf 4.5) 

Graf 4.5 Ukazatele obratu podniku Woodpel Moravia s.r.o. v letech 2012-2014 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

4. 3. 4 Ukazatelé zadluženosti se zaměřují na analyzování celková zadluženost podniku 

Woodpel Moravia s.r.o. Při této analýze se opět negativně projevují krátkodobé závazky ke 

společníkům. Tyto závazky tvoří dvě třetiny celkových cizích zdrojů. Kvůli zvýšení těchto 

závazků celková zadluženost v roce 2014 vzrostla, ale došlo razantně ke snížení 

dlouhodobého bankovního úvěru (viz graf č. 4.6 a 4.7). 
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Graf č. 4. 6 Vývoj cizích zdrojů podniku Woodpel Moravia s.r.o. v letech 2012-2014

 

Zdroj:vlastní zpracování 

Graf č. 4.7 Celková zadluženost podniku Woodpel Moravia s.r.o v letech 2012- 2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4. 4 SWOT analýza 

 SWOT analýza slouží k zjištění silných a slabých stránek podniku. Tyto dvě charakteristiky 

nalezneme v důkladném prozkoumání mikro prostředí firmy a faktorů, které je firma schopna 

do jisté míry ovlivnit. Zatímco příležitosti a hrozby jsou definovány spíše jako makro-

veličiny, které firma do jisté míry nemůže ovlivnit. V tabulce 4. 4 jsem vybral hlavní 4 silné, 

slabé stránky a 4 hlavní příležitosti a ohrožení.  
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Tabulka č. 4. 4  SWOT analýza společnosti Woodpel Moravia, s. r. o.

Silné stránky Příležitosti

Kvalita surovin Zvýšení kupní síly

Odborný personál Oblíbenost produktů

Dostupnost Expanze na nový trh

Prostředí prodejny Zvýšení počtu dodavatelů

Slabé stránky Hrozby

Cena Změna kupní síly

Reklama Vstup nových konkurentů

E-shop Změna kurzu CZK/PLN

Trvanlivost sýrů Zvýšení dodavatelských cen  

Zdroj: vlastní zpracování  

Podstatnou silnou stránkou firmy je kvalita surovin, které nabízí svým zákazníků. Jako další 

silné stránky jsem vybral odbornost personálů a prostředí prodejny. Neméně důležitým 

faktorem je umístění prodejny. Jednou z nejslabších stránek firmy je trvanlivost jednotlivých 

sýrů. Jelikož sýry neustále pracují a zrají je zapotřebí dobře odhadnout nakupovanou zásobu. 

Další slabou stránkou je vysoká cena sýrů, což je opět spjato s optimalizací zásoby, protože 

pokud vytvoří firma velkou zásobu, bude v ní mít jednak vázané finanční prostředky, ale ještě 

navíc se sýry pokazí. Mezi slabé stránky také řadím reklamu a postradatelnost e-shopu. 

Příležitosti firmy jsou zejména s navýšením kupní síly a přilákáním nových zákazníků. 

Jelikož se jedná o sortiment dovážený převážně ze zahraničí, jde o poměrně nestandardní 

produkt na území ČR. Důsledkem je tedy nerozšířenost na českém trhu. Jako velkou 

příležitostí pro firmu je neustálé hledání a optimalizování zahraničních dodavatelů nebo 

zprostředkovatelů, kteří dovážejí sýry a víno ze zahraničí. Tímto tedy firma může variabilně 

měnit počet dodavatelů. S velkou pravděpodobností považuji jako velkou příležitost 

oblíbenost produktů u zákazníků. Díky kvalitě produktů se zákazníci vracejí ve většině 

případů spokojeni. Mezi hlavní hrozby firmy patří především změna kupní síly a změna kurzu 

CZK/PLN. Zákazníky totiž tvoří lidé jak z ČR, tak i z Polska. Především zákazníci z Polska 

jsou z velké míry ovlivněni měnovým kurzem. Po doplnění SWOT analýzy o výkonnost a 

závažnost, které jsem hodnotil na škále od 1-7. Kde hodnota č. 1 má nejlepší důležitost a 

hodnota číslo 7 je nejhorší hodnota dále k těmto bodům přiřadím jednotlivé váhy tak aby 

součin dával 100 % (viz tabulka č. 4. 4).  
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Tabulka č. 4. 5 SWOT analýza - výkonnost a závažnost 

Silné stránky Body Váha Celkem

Kvalita surovin 5 0,4 2

Odborný personál 4 0,3 1,2

Dostupnost 4 0,2 0,8

Prostředí prodejny 3 0,1 0,3

celkem 4,3

Slabé stránky

Cena 3 0,25 0,75

Reklama 5 0,1 0,5

E-shop 3 0,4 1,2

Trvanlivost sýrů 5 0,35 1,75

celkem 4,2

Příležitosti

Zvýšení kupní síly 3 0,2 0,6

Oblíbenost produktů 5 0,1 0,5

Expanze na nové trhy 5 0,5 2,5

Zvýšení počtu dodavatelů 3 0,2 0,6

celkem 4,2

Hrozby

Změna kupní síly 1 0,1 0,1

Vstup nových konkurentů 3 0,25 0,75

Změna kurzu CZK/PLN 1 0,15 0,15

Zvýšení dodavatelských cen 5 0,5 2,5

celkem 3,5  

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky zřetelně vyplývá, že stěženími ukazateli, na které by se měla firma zaměřit, jsou z 

oblasti silných stránek kvalita surovin. Je nezbytností, aby firma udržela kvalitu svých 

surovin, či produktů, tak aby neztratila tuto konkurenční výhodu na trhu. Jednoznačně 

nejslabší stránkou společnosti je trvanlivost sýrů. Zde by bylo vhodné pomoci inovací 

vynalézt proces, který by pomohl ve skladování a uchování trvanlivosti prodávaných sýrů. 

Největší příležitostí společnosti je v možnosti expandovat na nové trhy. Tuto příležitost 

společnost bere na vědomí, avšak díky narůstající konkurenci je tato příležitost časově 

omezená. Podstatnou hrozbou společnosti je možné zvýšení dodavatelských cen. Logicky 

zvýšení ceny dodavatelů vyvolá zvýšení prodejní ceny nebo snížení marže společnosti. Tuto 

hrozbu si společnost uvědomuje a neustále hledá nové možnosti dodavatelských řetězců. 

Závěrečným výsledkem celé SWOT analýzy je situace, že společnost se nachází mírně 

v kvadrantu příležitostí a mírně v pozici silných stránek (viz graf č. 4.8). 
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Graf č. 4. 8 SWOT analýza podniku Woodpel Moravia s.r.o 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Aplikace vybraných metod oceňování 

V této části diplomové práce je provedena aplikace vybraných metod ocenění. Stanovená 

hodnota podniku, by měla vlastníkům podniku pomoci při budoucím rozhodování. Ocenění 

podniku je stanoveno k 31. 12. 2014. První vybranou metodou ocenění podniku je metoda 

účetní založená na principu historických cen. Metoda čerpá data z rozvahy podniku Woodpel 

Moravia s.r.o. Jedná se o metodu analyzující majetek v podniku. Používá se k výslednému 

porovnání a zhodnocení s výnosovými metodami. Další vybranou metodou je metoda 

substanční hodnoty podniku. V práci jsou vypočteny také metody čistých kapitalizovaných 

výnosů a metoda diskontovaných volných peněžních toků. 

5. 1 Účetní hodnota podniku  

Účetní hodnota podniku v letech 2012 – 2014 vychází v záporných číslech, protože se podnik 

nachází v situaci, kdy bojuje se ztrátou z minulých let. Tato ztráta vyplývá z těžkého začátku 

na daném trhu a bohužel její část je kryta poskytnutou půjčkou od společníků (viz Tabulka č. 

5.1). 

Tabulka č. 5. 1 Účetní hodnota podniku Woodpel Moravia s.r.o. v letech 2012-2014 

Účetní hodnota v tis. Kč

ROK 2012 2013 2014

Aktiva celkem 547 540 504

DHM 232 130 28

OA 313 403 470

Zásoby  (zboží) 191 212 215

Krátkodobé pohledávky  34 77 62

Krátkodobý finanční majetek 88 114 193

Časové rozlišení 2 7 6

Cizí zdroje 585 559 561

Krátkodobé závazky  439 456 509

Závazky z obchodních vztahů 9 13 1

Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 335 315 392

Závazky k zaměstnancům 18 32 11

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5 17 14

Stát - daňové závazky a dotace 51 59 71

Dohadné účty pasivní 21 20 20

Bankovní úvěry a výpomoci  (Dlouhodobé) 146 103 52

Účetní hodnota podniku Woodpel Moravia s.r.o. -38 -19 -57

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. 2 Substanční hodnota podniku  

Substanční metoda bude sestavena, protože se i nadále předpokládá, že podnik v budoucnosti 

nepřestane provozovat svoji činnost. Substanční hodnota podniku je sestavována pro srovnání 

s účetní metodou. Projevují se zde totiž položky drobného majetku, které nejsou zachyceny 

v rozvaze. Je zde vyčíslena hodnota drobného majetku, která by byla potřebná pro jeho znovu 

pořízení. Mezi drobný majetek podniku byly zařazeny tyto věci: 

 chladící vitrína – 33 000 Kč, 

 krájecí stroj – 10 000 Kč, 

 nože ke krájení sýrů – 15 000 Kč, 

 elektronická pokladna – 2500 Kč, 

 váha – 6000 Kč 

 vakuovaci stroj – 15 000 Kč, 

 platební terminál – 1500 Kč. 

Drobný majetek podniku byl oceněný k 31. 12. 2014 v celkové hodnotě 83 000 Kč. Další 

důležitou část oceňovaného podniku zde představují zásoby a krátkodobé pohledávky. Podnik 

Woodpel Moravia s.r.o. používá metodu FIFO jako metodu sloužící pro stanovení ceny 

vyskladněného zboží. Tato cena se rovná účetní ceně zboží. Pro ocenění substanční metody je 

tedy použita účetní hodnota zboží. Za účelem stanovení správné hodnoty je dle Mařík, (2007, 

str. 372) potřeba rozdělit pohledávky dle lhůty splatnosti a násobit je příslušným 

koeficientem. Časové rozlišení představuje poměrně malou částku, je ponecháno v účetní 

hodnotě. Vypočítaná substanční hodnota podniku k 31. 12. 2014 je 574 200 Kč (viz tabulka č. 

5. 2). Důležité je si uvědomit, že vypočtená hodnota podniku je brutto substanční hodnota. Po 

odečtení veškerých závazků je dosažena substanční hodnota netto. 

Tabulka č. 5. 2 Substanční hodnota podniku Woodpel Moravia s. r. o. 

V tis. Kč Koeficient Výsledná hodnota

DHM 28 1 28

Zásoby  (zboží) 215 1 215

Krátkodobé pohledávky po splatnosti 11 0,8 8,8

Krátkodobé pohledávky před splatnosti 20 0,97 19,4

Poskytnuté zálohy 21 1 21

Krátkodobý finanční majetek 193 1 193

Časové rozlišení 6 1 6

Drobný majetek podniku 83 1 83

Substanční hodnota brutto k 31.12. 2015 574,2

Závazky 561 1 561

Substanční hodnota netto k 31.12. 2015 13,2  

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. 3 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosu je jednou z nejjednodušších výnosových metod 

ocenění podniku. Pro výpočet hodnoty podniku pomocí kapitalizované metody čistých výnosu 

je v práci použita paušální metoda. Hodnota je stanovena pro období 2012-2014, kde jsou 

k jednotlivým rokům přiřazeny váhy. Nejprve je vypočten a upraven výsledek hospodaření za 

jednotlivá období (viz tabulka 5.4). Upravený výsledek hospodaření se násobí jednotlivými 

váhami, aby byl zohledněn časový horizont. Pro velikost míry kapitalizace byla stanovena na 

úrovni nákladu na vlastní kapitál. 

Stanovení nákladů na vlastní kapitál 

Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál byla zvolena metoda CAPM. Pro výpočet nákladu na 

vlastní kapitál pomocí metody CAPM je nezbytné stanovení bezrizikové míry výnosnosti a 

tržní riziková prémie v České republice. Tržní riziková prémie je stanovena dle rateingu 

České republiky dostupné na Damodaran. Ke dni 20. 6. 2015 je tržní hodnota rizikové prémie 

6,80%. Bezriziková míra výnosnosti se odvíjí od vládních dluhopisů. Poslední aktuální 

hodnota je 0,23%. Dále je nezbytné vypočítat obchodní a finanční riziko pro daný podnik. Dle 

Mařík,  (2007) se obchodní riziko děli do pěti skupin. Riziková úprava se provádí dle skupiny, 

do které podnik patří. Podnik Woodpel Moravia s.r.o. řadím do 4 skupiny poměrně s vysokým 

rizikem. Finanční riziko je počítáno z analýzy zadluženosti. Dle poměru cizího kapitálu a 

vlastního kapitálu jsou podniky rozděleny do 8 kategorii. Celková zadluženost podniku 

Woodpel Moravia s.r.o. je 111%, což je způsobeno velkými závazky ke společníkům. Při 

výpočtu tržního koeficientu beta je připočteno 0,35 z analýzy finančního rizika a 0,25 

z analýzy obchodního rizika. Výpočet nákladu na vlastní kapitál při dané míře zadluženosti je 

v tabulce 5.3. 

Tabulka č. 5. 3 Náklady na vlastní kapitál 

Položka Hodnota

Bezriziková míra výnosnosti 0,23%

Tržní riziková prémie 6,80%

Koeficient β 1,5

Náklady vlastního kapitálu 10,43%      

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledný koeficient beta je tedy 1,5. Náklady na vlastní kapitál jsou ve výši 10,43%.  

Náklady na vlastní kapitál budou použity i v následné analýze pomoci metody DCF. 
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Tabulka č. 5. 4 Upravený výsledek hospodaření v letech 2012-2014 

Položka v tis. Kč 2012 2013 2014

Výsledek hospodaření před zdaněním -13 19 -38

(+) Odpisy 112 102 102

(-) Finanční výnosy 0 0 0

(+) Finanční náklady 43 45 44

Upravený výsledek hosp. před odpisy 142 166 108

Váhy 1 2 3

UVH po časovém zohlednění 142 332 324

Trvalý čístý zisk

Míra kapitalizace

Hodnota vlastního kapitálu

133

10,43

1275  

Zdroj: vlastní zpracování 

Podnik nevykazoval za sledované období žádné tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu, ani zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého majetku, proto se nezobrazují 

v tabulce 5. 4. Úroková míra je v tomto případě stanovena na úrovni nákladu na vlastní 

kapitál (viz tabulka č. 5.3). Hodnota vlastního kapitálu podniku Woodpel Moravia s.r.o. je 

1 275 168 Kč.  

5. 4 Metoda DCF 

Tato výnosová metoda oceňování podniku je známá v několika variantách. Základem pro 

veškeré varianty je však metoda FCFF. V této práci je použita pouze metoda DCF entity. 

V první řadě je zapotřebí stanovit provozně nutný investovaný kapitál (viz tabulka č. 5.5). 

Hodnota nutného provozního kapitálu je nezbytná pro vymezení korigovaného provozního 

výsledku – KPVH.  Následně bude stanovena hodnota FCF na úrovni entity, tedy 

podnikatelské jednotky (viz tabulka č. 5.6). V tabulce je předpokládaná predikce stanovená 

pro období 5 let. Po stanovení FCF budou ve čtyřech etapách vypočteny WACC, které slouží 

jako odúročitel budoucích volných peněžních toků. 
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Tabulka č. 5.5 Provozovně nutný investovaný kapitál v tis. Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 5. 5 se předpokládá snížení hmotného majetku v podniku. Jediným dlouhodobým 

majetkem podniku je automobil, který bude v roce 2015 úplně odepsán. Dále je predikován 

meziroční nárůst zásob o 3% a meziroční úbytek krátkodobých závazků v hodnotě 4%. Dle 

politiky podniku by se v horizontu pěti let neměly projevit žádné další změny. Při výpočtu 

volných peněžních toků je předpokládáno, že odpisy v dalších letech budou nulové. Dle 

strategie podniku je predikováno meziroční navýšení přidané hodnoty o 3%. V podniku se 

v roce 2014 zvýšily závazky za společníky. Příčinou tohoto zvýšení je zaměstnání další 

pracovní síly po dobu devíti měsíců. Tato pracovní síla byla zaměstnána na dohodu o 

provedení práce s domluvenou měsíční odměnou 10 000 Kč. V letech 2015 a 2016 se tato 

výpomoc nepředpokládá, což se zohlední v predikovaném snížení osobních nákladů. V letech 

2017 a 2018 má podnik v plánu tuto pracovní sílu opět zaměstnat, neboť dochází k poměrně 

velkému vytížení dosavadních zaměstnanců (viz tabulka č. 5.6).  

 

 

 

Položka v tis. Kč 

  Predikce 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobý nehmotný majetek + 0         

Dlouhodobý hmotný majetek + 28 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek provozně nutný 28 0 0 0 0 

Zásoby + 215 221 228 235 242 

Pohledávky +  62 64 66 68 70 

Provozně nutná výše peněz +  193 193 193 193 193 

Ostatní aktiva + 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky - 509 489 469 450 432 

Ostatní pasiva - 0 0 0 0 0 

Pracovní kapitál provozně nutný 17 -10 18 45 72 

INVESTOVANÝ KAPITÁL 

PROVOZNĚ NUTNÝ 45 -10 18 45 72 
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Tabulka č. 5.6 Volné peněžní toky v letech 2015-2018 v tis. Kč 

Položka v tis. Kč Predikce 

  2015 2016 2017 2018 

Přidaná hodnota 730 752 774 798 

Osobní náklady - 513 513 603 603 

Daně a poplatky - 5 5 5 5 

Odpisy - 28 0 0 0 

Ostatní provozní položky - 0 0 0 0 

Ostatní provozní náklady - 4 4 4 4 

Ostatní provozní výnosy + 0 0 0 0 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření před 

daněmi 180 230 162 186 

(+) odpisy v tis. 28 0 0 0 

(+) ostatní náklady, které v daném období nejsou 

výdaji 0 0 0 0 

(-) Investice do upraveného pracovního kapitálu 

provozovně nutného -27 8 28 27 

(-) Investice do pořízení dlh. majetku provozovně 

nutného -28 0 0 0 

 = FCF entity 263 222 135 159 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dalším krokem pro stanovení hodnoty podniku je sestavení odúročitele v podobě WACC. 

Jelikož podnik vykazuje 110% zadluženost způsobenou převážně velkými závazky vůči 

společníkům, vlastní kapitál vychází v záporných hodnotách. Náklady na vlastní kapitál jsou 

vypočteny v tabulce 5.4. Náklady na cizí kapitál jsou stanoveny jako poměr mezi celkovými 

nákladovými úroky a celkové velikosti bankovních úvěrů k 31. 12. 2014. Náklady na cizí 

kapitál jsou 19%. V roce 2014 byla sazba daně z příjmu pro PO 19%. Pro zjednodušení 

výpočtu budeme při stanovení WACC předpokládat její neměnnou hodnotu. Výpočet WACC 

je proveden pomocí vzorce č. 2.16. Průměrné vážené náklady kapitálu jsou tedy ve výši 16% 

(viz tabulka č. 5.7). 
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Tabulka č. 5. 7 Průměrné vážené náklady a odúročitel pro období 2015-2018 

WACC + odúročitel   

WACC=  0,19 x (1-0,19) x 1,1 + 0,1046* (-0,1) 0,16037 

odúročitel2015 = 1 / (1+0,16037)  0,8618 

odúročitel2016 = 0,8618 x 1 / (1+0,16037)  0,7427 

odúročitel2017 = 0,7427 x 1 / (1+0,16037)  0,6400 

odúročitel2018 = 0,64 x 1 / (1+0,16037)  0,5516 
Zdroj: vlastní zpracování 

Po vypočtení průměrných vážených nákladů a odúročitele převedeme budoucí plánované CF 

v letech 2015 až 2018 na současnou hodnotu k 1. 1. 2015. Tímto je ukončena první fáze 

metody DCF. Hodnota podniku v první fázi ocenění má po celou dobu klesající tendenci. 

Hodnota podniku Woodpel Moravia s.r.o. stanovena v první fázi pomocí metody DCF entity 

je k 1. 1. 2015 v hodnotě 1 111 000 Kč (viz tabulka č. 5.8). 

Tabulka č. 5.8 Stanovení hodnoty podniku pomocí metody DCF entity 

Položka  2015 2016 2017 2018 

FCFF (v tis. Kč) 263 222 135 159 

Diskontní míra WACC 16% 16% 16% 16% 

Odúročitel pro diskontní míru 0,8618 0,7427 0,64 0,5516 

Diskontované FCF k 1.1.2015  (v tis. Kč) 227 165 86 87 

Hodnota podniku v první fázi (v tis. Kč) 566 

FCFF2018    (v tis. Kč) 159 

g - tempo růstu (v %) 0 

WACC - g 0,160369 

PH FCFF2019 = FCFF2019/WACC-g  (v tis. Kč) 989 

SHPH = PH . odúročitel 2018     (v tis. Kč) 545 

Hodnota podniku k 1.1. 2015  (v tis. Kč) 1111 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V druhé fázi stanovení hodnoty podniku je zapotřebí provést prognózu peněžních toků na rok 

2019. U podniku Woodpel Moravia s.r.o. nepředpokládáme vysoké tempo růstu (g), naopak 

se zde projevuje pesimistický odhad. Růst podniku je předpokládán o 0%. Hodnota podniku 

Woodpel Moravia s. r. o. je pomocí metody DCF nižší než hodnota podniku pomocí metody 

kapitalizovaných výnosů. Zároveň je však vyšší než hodnota podniku stanovená pomocí 

substanční a účetní hodnoty.  
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6 Zhodnocení výsledků 

V této kapitole se zaměřím nejen na finanční zdraví podniku Woodpel Moravia s.r.o., 

ale také na jeho další smysl podnikání. Bude provedena analýza vybraných metod oceňování 

podniku a zhodnotím, zda- li je podnik lepší uzavřít – uvést do likvidace, prodat nebo jej dále 

rozvíjet a udržovat při ,, životě“. 

6. 1 Zhodnocení finanční analýzy podniku Woodpel Moravia s.r.o. 

Ve finanční analýze podniku byly vypočteny hodnoty likvidity, rentability a ukazatele 

aktivity a zadluženosti podniku. Podnik nesplňuje běžnou a pohotovou likviditu. Běžná 

likvidita má však rostoucí tendenci. V roce 2012 dosáhla hodnoty 0,71 a v roce 2013 byla 

0,88. V následujícím roce 2014 byl ukazatel 0,92. Pohotová likvidita má také rostoucí 

tendenci, nicméně ukazatele ani v jednom analyzovaném roce nepřesáhly hranici 0,5. 

Okamžitá likvidita podniku se pohybuje v přijatelné hodnotě.  Příčinou špatné běžné a 

pohotové likvidity jsou příliš velké krátkodobé závazky vůči společníkům. Tyto závazky 

nebudou mít dopad na likvidnost podniku Woodpel Moravia s. r. o. za předpokladu, že 

společníci nebudou naléhat na vrácení svých peněz najednou a v krátkém časovém horizontu. 

Rentabilita celkových aktiv podniku Woodpel Moravia s. r. o. byla v roce 2012 1,8%. V roce 

2013 se zvýšila na 6,67% avšak v roce 2014 díky zápornému VH klesla do záporných hodnot 

– 5,56%.  Rentabilitu vlastního kapitálu a celkových aktiv nemá smysl interpretovat, protože 

vycházejí v záporných hodnotách a nemají vypovídající hodnotu. Rentabilita tržeb byla v roce 

2012 0,46 % a v roce 2013 1,31%, což nevykazuje příliš dobré hodnoty pro podnik Woodpel 

Moravia s. r. o. V roce 2014 díky zápornému VH dosahovala záporných hodnot 0, 99%. 

Ukazatele aktivity vykazují poměrně dobré hodnoty po celé analyzované období. Podnik 

dokáže v průběhu roku velice brzy a častokrát přeměnit svá aktiva a zásoby na peněžní 

prostředky. Ukazatele zadluženosti však opět nevycházejí v dobrých číslech. Dlouhodobé 

bankovní úvěry sice klesají, v roce 2012 byly ve výši 146 000 Kč a v roce 2014 už jen 

v hodnotě 52 000 Kč, nicméně celková zadluženost podniku po celé sledované období 

přesahuje 100 %. Příčinou této zadluženosti jsou opět krátkodobé závazky vůči společníkům, 

které v roce 2012 byly 335 000 Kč. V roce 2013 klesly o 20 000 Kč, avšak v roce 2014 opět 

vzrostly na 392 000 Kč.  

Po reálném zhodnocení finanční analýzy by z pohledu běžného ekonomického 

analytika bylo nejlepší podnik v nejbližších letech uzavřít, či prodat. Zvážím-li však, že se 
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jedná o malý rodinný podnik živicí tři členy rodiny, který přináší v podobě ročních mezd 

447 000 Kč, je zcela zřejmé, že má určitý význam dále tento podnik udržovat a rozvíjet.   

6. 2 Zhodnocení vybraných metod oceňování podniku  

 Z hlediska majetkové struktury podniku byly zvoleny dvě metody ocenění. Byla 

stanovena účetní hodnota podniku Woodpel Moravia s.r.o., která pro celé analyzované období 

vyšla v záporných hodnotách. V roce 2014 je tato hodnota – 57 000 Kč. Příčinou záporného 

výsledku je neuhrazená ztráta z minulých let, která byla kryta z peněz společníků. Podnik 

Woodpel Moravia s.r.o je názorným příkladem obtížného zahájení podnikání v ČR. Druhou 

majetkovou metodou stanovení hodnoty podniku byla zvolena metoda kapitalizovaných 

čistých výnosů, která již vyšla v kladných číslech, hlavně díky drobnému majetku, který není 

zahrnut v účetních výkazech. Substanční hodnota podniku Woodpel Moravia s.r.o. je ke dni 

31. 12. 2014 ve výši 13 200 Kč.   

 Dále byla vypočtena hodnota podniku pomocí dvou výnosových metod. Nejprve je 

použita metoda kapitalizovaných čistých výnosů pomocí paušální metody. Překvapivě byla 

pomocí této metody ocenění vypočtena nejvyšší hodnota podniku Woodpel Moravia s.r.o. 

Dosažená hodnota s použitím této metody dosáhla hodnoty 1 275 000 Kč. Druhou výnosovou 

metodou byla použita metoda DFC – Entity. Tato metoda zahrnuje budoucí ekonomický růst 

podniku. V případě analyzovaného podniku jsme však skeptičtí a nepředpokládáme výrazný 

ekonomický růst. Stanovená hodnota podniku pomocí této metody je nižší než u metody 

kapitalizovaných čistých výnosů a je vyčíslena na 1 111 000 Kč. Přehled jednotlivých metod 

ocenění zachycuje graf 6.1. 

Graf č. 6. 1 Metody ocenění podniku Woodpel Moravia s.r.o. 

  Zdroj: vlastní zpracování  
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Závěr 

 Cílem diplomové práce byla analýza finančního zdraví podniku Woodpel Moravia 

s.r.o., stanovení jeho hodnoty pomocí vybraných metod ocenění, nalezení vhodných opatření 

a stanovení doporučení pro tento podnik.  

 V první kapitole byla popsána základní teoretická východiska spojená se základní 

problematikou oceňování podniku. Nejprve se vysvětlily hlavní definice a pojmy jako 

hodnota podniku, subjektivní a objektivizovaná hodnota podniku. Následně byl uveden 

postup a důvody oceňování podniku. Dále zde byl stanoven a teoreticky vymezen postup a 

význam finanční analýzy podniku. V poslední části první kapitoly byly představeny různé 

metody ocenění podniku. Byly vysvětleny majetkové, výnosové, tržní srovnávací metody a 

moderní metody oceňování podniku.  

 V druhé kapitole byla provedena charakteristika podniku Woodpel Moravia s.r.o. Byl 

popsán původní záměr podnikání a stručný popis podniku. Dále byla znázorněna jeho 

organizační struktura, umístění prodejny a především byly charakterizovány hlavní produkty 

podniku. 

 Ve třetí kapitole byla provedena strategická analýza podniku. Pomocí PEST analýzy 

bylo analyzováno makroprostředí. Porterova analýza zachytila vzájemnou provázanost mezi 

mikroprostředím a makroprostředím. Pomocí pěti faktorů bylo analyzováno meziprostředí 

podniku. Následná finanční analýza vyhodnotila finanční zdraví podniku. Finanční zdraví 

podniku není přívětivé, velkou negativní roli zde nesou krátkodobé závazky vůči společníkům 

a záporný výsledek hospodaření. V závěrečné části této kapitoly byla sestavena SWOT 

analýza, ve které se promítly veškeré předchozí analýzy. 

 Ve čtvrté kapitole byly využity čtyři metody ocenění. Nejprve se stanovila hodnota 

podniku pomocí účetní a substanční hodnoty podniku. Účetní hodnota podniku dosahuje 

záporných hodnot – 57 000 Kč. Substanční hodnota podniku představuje 13 200 Kč. Dále se 

pomoci metody kapitalizovaných čistých výnosů stanovila hodnota podniku ve výši 1 275 000 

Kč. Poslední použitou metodou byla metoda DCF- Entity, pomocí které je podnik Woodpel 

Moravia s.r.o. oceněn v hodnotě 1 111 000 Kč. Rozdíl mezi výnosovou hodnotou podniku a 

majetkovou metodou můžeme považovat jako hodnotu goodwillu podniku. 
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 V poslední kapitole byly zhodnoceny dosažené výsledky jednotlivých analýz a metod 

oceňování. Došlo k porovnání jednotlivých metod ocenění, nalezení vhodných opatření a 

navržení dalšího vývoje podniku.  

Cíl diplomové práce byl splněn. Byla provedena analýza finančního zdraví podniku a 

pomocí dvou majetkových a dvou výnosových metod byla stanovena hodnota podniku 

Woodpel Moravia s.r.o.  
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Seznam zkratek 

CF – cash flow 

CP – cenné papíry 

DCF – diskontovaná hodnota peněžních toků 

EBIT – zisk před úroky a zdaněním 

FCFF – diskontovaná hodnota peněžních toků 

IVSC - International Valuation Standards Committee 

OR – obchodní rejstřík 

ROA – rentabilita celkových aktiv 

ROCE – rentabilita celkového kapitálu 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROS – rentabilita tržeb 

UVH – upravený výsledek hospodaření 

VH – výsledek hospodaření 

VZZ – výkaz zisku a ztrát 

WACC - průměrné vážené náklady kapitálu 
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