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1. Úvod 

Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou ocenění podniku. Obor oceňování 

podniků prošel v České republice v průběhu minulých let řadou změn, souvisejících zejména 

s charakterem národní ekonomiky. Ekonomická transformace v České republice, započatá 

v devatesátých letech minulého století, s sebou přinesla zvýšenou potřebu zjišťování hodnoty 

podniků. Obor prošel od dob sametové revoluce velmi dynamickým vývojem a postupem času 

nabýval na důležitosti. Problematika oceňování je dnes neodmyslitelnou součástí finančního 

řízení podniků a dostává se jí dostatek pozornosti nejen ze strany manažerů, ale také 

akademických institucí, znaleckých ústavů či bank. 

Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku OKIN GROUP, a.s. ke dni 31. 12. 

2016 a to za použití několika různých metod ocenění. Cíl práce je úzce spojen s potřebou 

aplikovat řadu dílčích analytických metod, které samotnému ocenění předchází a bez nichž nelze 

hodnotu podniku řádně stanovit.  

Text práce tvoří pět hlavních kapitol, rozdělených na teoretickou a aplikačně-ověřovací část. 

Kapitola č. 2 je zaměřena na teoretická východiska oceňování podniků. Uvedením řady definic je 

zde vysvětlen klíčový pojem podnik. V kapitole jsou dále zahrnuty teoretické poznatky vztažené 

k pojmu hodnota, kategorie hodnoty a metodám stanovení hodnoty. Následující část druhé 

kapitoly je věnována strategické analýze podniku s důrazem na finanční analýzu. Aplikace 

strategické analýzy je základem aplikačně-ověřovací část předkládané práce. 

Kapitola č. 3 je věnována charakteristice předmětu ocenění, tedy zvolenému podniku OKIN 

Group, a.s. Jsou zde uvedeny základní informace o podniku, mezi něž patří vymezení oboru 

činnosti, vymezení organizačně právní formy podniku, stručný výčet hlavních zákazníků, počet 

zaměstnanců a základní ekonomické informace o podniku. 

Práce následně přechází do analytické části, zahrnuté v kapitole č. 4. V rámci této kapitoly jsou 

aplikovány analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku, konkrétně analýza mikroprostředí, 

makroprostředí a finanční analýza. Po aplikaci strategické analýzy je provedena průběžná 

syntéza, na kterou navazuje aplikace vybraných oceňovacích metod. Dosažené výsledky ocenění 

jsou následně porovnány v rámci samostatné podkapitoly, na kterou navazuje závěrečné shrnutí 

diplomové práce, obsažené v kapitole č. 5. 
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2. Teoretická východiska oceňování podniku 

Cílem této kapitoly je vymezit teoretický rámec, potřebný pro pochopení základní terminologie 

oceňování podniků a to zejména v souvislosti s následnou aplikací analytických a výpočtových 

metod v rámci aplikačně-ověřovací části práce.  

2.1 Podnik a jeho definice 

V literatuře se setkáváme s mnoha definicemi pojmu podnik. Obecná definice, často uváděná 

v publikacích zaměřených na základy ekonomiky, popisuje podnik jako subjekt, ve kterém 

dochází k přeměně vstupů na výstupy. V souvisloti s touto definicí lze dle Hyršlová a Klečka 

(2010) podnik rozdělit do tří základních složek: 

• hmotné složky (automobily, výrobní haly, stroje, materiál), 

• nehmotné složky (patenty, licence, software, vědecko technické poznatky), 

• osobní složky (úroveň podnikového vedení, kvalifikace zamětnanců, apod.). 

Dle Synek (2015) je podnikem instituce, jež vznikla za účelem výkonu podnikatelské činnosti, 

tedy k institucionalizovanému podnikání. Rovněž tvrdí, že podnik je ekonomicko právním 

subjektem založeným na výrobě zboží a poskytování služeb za úplatu. 

Od obecných definic je však vhodno přejít k těm právně závazným v podmínkách České 

republiky a Evropské Unie. 

V pramenech českého práva jsme se v minulosti řídili definicí, kterou udával dnes již neplatný 

obchodní zákoník, účinný do 31. 1. 2013. Ten popisoval podnik jako „soubor hmotných, jakož i 

osobních a nehmotných složek podnikání“ (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §5). 

K 1. 1. 2014 se stal účinným Nový občanský zákoník, který sebou přinesl také novou 

terminologii. Zaveden byl pojem obchodní závod, definovaný jako „organizovaný soubor jmění, 

který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že 

závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu“ (Zákon č. 89/2012 Sb, nový občanský 

zákoník, §502). 

Zavedení pojmu obchodní závod vyvolalo v odborné společnosti rozporuplné reakce a mnozí 

upozorňovali na nejasnosti plynoucí z nejednotnosti terminologie napříč souvisejícími zákony. 
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Řada českých expertů na danou problematiku je toho názoru, že navzdory nově stanovené právní 

terminologii nemůže být podnik považován za pojem nesprávný. Vomáčková (2014) tvřdí, že by 

nemělo docházet k mechanickému nahrazování pojmu podnik pojmem obchodní závod. Ve 

svých publikacích opakovaně vyzvdihuje důležitost zachování původní terminologie ve všech 

oblastech podnikání včetně jeho návazných oblastí, do nichž spadá i oceňování podniků. 

Skalická Dušátková (2015) vyzdvihuje rovněž fakt, že pojem podnik stále představuje platný 

termín v oblasti evropské legislativy. Evropské právo definuje podmik jako: „Každý subjekt 

vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. K těmto subjektům patří 

zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné 

činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost.“ 

(Nařízení Komise 800/2008 ze dne 6. srpna 2008). 

S přihlédnutím k výše zmíněné, právně stanovené terminologii, je pro potřeby standardizace 

používán v této diplomové práci termín podnik, popřípadě společnost, nikoliv obchodní závod. 

2.2 Oceňování podniků – obecný princip a podněty k ocenění 

Oceněním podniku rozumíme stanovení jeho hodnoty. Hodnota je stanovována na základě 

předem určených předpokladů a následnou aplikací některé z oceňovacích metod na vybraný 

podnik. Metody oceňování jsou detailěnji rozebrány v rámci kapitoly 2.4. 

V době vzniku České republiky představovalo oceňování problematiku úzce související s 

tehdejší celonárodní transformací vlastnických vztahů, takzvanou privatizací. Kislingerová 

(1999) popisuje toto období jako znovuoživení oboru oceňování a to po více než čtyřiceti leté 

odmlce, způsobené charakterem národní ekonomiky v období let 1945 až 1990. Dnes je 

oceňování velice důležitou součástí řízení podniků na českém i zahraničním trhu. Výsledky 

ocenění představují důležité kritérium pro rozhodování o dlouhodobých strategických cílech 

podniku a to zejména v oblasti finančního řízení.  

Dluhošová (2010) uvádí, že oceňování je nutno věnovat vysokou pozornost, jelikož důsledky 

nevhodně aplikovaných metod ocenění založené na chybně určených předpokladech mohou vést 

k nesprávnému alokování kapitálu. Špatná strategické rozhodnutí či nevhodná alokace většího 

množství kapitálu mohou pak zásadně ovlivnit výkonnost podniku. 
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Mezi obecně známé důvody pro ocenění podniku řadímě: 

• koupě a prodej podniku, 

• vklad do nově založeného podniku, 

• splynutí podniků (konsolidace či fůze), 

• rozhodnutí o sanaci společnosti nebo její likvidaci, 

• emise akcií společnosti, 

• vstup podniku na burzu, 

• poskytnutí úvěru, 

• ocenění majetkových podílů společníků, 

• ocenění pro účely zdanění. 

Mezi další podněty k ocenění může patřit: restrukturalizace podniku s cílem maximalizace jeho 

hodnoty, pojištění podniku či hodnocení úspěšnosti práce managementu (Kislingerová, 2001). 

2.3 Hodnota podniku 

Hodnotu podniku lze definovat jako „teoretické ocenění, které provádí hodnotiltel ve vztahu 

k ostatním statkům, přičemž nejčastější formou vyjádření hodnoty je bezesporu peněžní částka“ 

(Kašík a Franek, 2015). 

Pojem hodnota je často chybně zaměňován s pojmem cena, je tedy důelžité tyto dva pojmy 

správně rozlišit. Dluhošová (2010) tvrdí, že cena v kontextu oceňování představuje konkrétní 

částku  zaplacenou za podnik v daném čase a místě. Ovlivňuje ji řada faktorů, mezi něž patří 

například nabídka a poptávka, strategie vyjednávání nebo stav vývoje ekonomiky. Hodnotu však 

stanovujeme bez ohledu na konkrétní okolnosti dané transakce. Hodnota tedy v drtivé většině 

případů není shodná s cenou. 

Dle Mařík (2011) hodnota podniku není jeho objektivní vlastností, jelikož je založena na 

projekci budoucího vývoje. Nelze tedy sestavit jednoznačný algoritmus, dle kterého můžeme 

hodnotu určit. Stanovení hodnoty podniku je závislé jak na účelu ocenění, tak na subjektu z 

jehož hlediska je určována. 
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2.3.1 Hladiny hodnoty 

Rozeznáváme dvě základní hladiny hodnoty: 

• hodnota brutto – vyjadřuje hodnotu podniku jako celku a zahrnuje hodnotu z pohledu 

vlastníka i věřitele, 

• hodnota netto – jedná se o hodnotu na úrovni vlastníků podniku. 

Hodnota brutto je tedy obchodní majetek podnikatele, v případě fyzických osob majetek určený 

pro účely podnikání. U právníckých osob je obchodním majetkem veškerý majetek, jímž 

právnická osoba disponuje.  

Hodnota netto pak představuje soubor obchodního majetku podnikatele, včetně jeho závazků 

(Mařík, 2011). 

2.3.2 Kategorie hodnoty 

Podnik můžeme oceňovat v různých kategoriích hodnoty. Mařík (2011) uvádí hodnotu tržní, 

subjektivní, objektivizovanou a hodnotu stanovenou na základě přístupu Kolínské školy. 

Tržní hodnota představuje odhadnutou částku, za kterou má být majetek směněn ke dni ocenění 

podniku. Předpokladem je ochotný kupující a prodávající jakožto samostatní a nezávislí partneři, 

přičemž by obě strany měly jednat informovaně, rozumně a bez nátlaku. Tržní hodnota je 

určována na základě všech aktiv podniku, včetně podnikového renomé, současné výkonnosti 

podniku, potenciálu podniku a aktuální situace na trhu. 

Subjektivní hodnota je hodnota určovaná z pohledu konkrétního subjektu. Odráží  individuální 

očekávání daného subjektu spojená s budoucností podniku.  Jejím hlavním východiskem je 

aplikace tří základních principů: princip vztahu k budoucnosti, princip subjektivity a princip 

oceňování podniku jako celku. Majitelé podniků mají různé cíle a odlišné majetkové možnosti, z 

čehož plyne tvrzení, že oceňovaný podnik má hodnotu výhradně pro daný subjekt ocenění. 

Mezinárodní oceňovací standardy IVS pojem subjektivní hodnota nevyužívají. Namísto toho 

pracují s pojmem investiční hodnota, kterou se dle IVS (2017) rozumí hodnota aktiva 

vlastněného investorem pro jeho individuální investiční nebo operační cíle. 
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Objektivizovaná hodnota je kategorií hodnoty, jejíž užití je vždy úzce spojeno s účelem 

ocenění podniku a časem, ve kterém bylo provedeno. Mařík (2011) zmiňuje, že hodnota může 

být objektivizovaná dle zásad uvedených níže: 

• při výběru peněz z podniku nesmí být ohrožena jeho majetková podstata, 

• v okamžiku ocenění se vychází pouze z aktuální situace podniku, 

• ocenění je založeno na volném zisku, 

• oceňování na základě výnosových metod bere v úvahu tzv. “provozně potřebný” majetek, 

ostatní majetek je oceňován odděleně, 

• metoda ocenění musí být stanovena jednoznačně a jasně definována tak, aby mohlo být 

dosaženo stejných či podobných výsledků v případě ocenění jiným oceňovatelem, 

• předpokládá se setrvání dosavadní struktury management podniku. 

Kolínská škola reprezentuje subjektivní postoj a názor, že ocenění podniku závisí na obecných 

funckích oceňování, mezi něž patří funckce: poradenská, rozhodčí, argumentační, komunikační a 

daňová.  

Za nejdůležitější z těchto funckí by se dala označit funkce poradenská, jejíž účelem je poskytnutí 

podkladů a informací o maximální a minimální ceně podniku. Tyto ceny představují hraniční 

hodnoty pro oba účastníky transakce a jsou zpravidla klíčovým kritériem pro konečná rozhodnutí  

o koupi (prodeji) podniku. 

Důležitá je rovněž funkce rozhodčí, která staví oceňovatele do role nezávislého “rozhodčího”, 

jehož úkolem je stanovit výše zmíněné hraniční hodnoty transakce a určit spravedlivou hodnotu 

podniku v rámci stanoveného rozpětí. 

Podstatou funkce argumentační je vyhledat relevantní podklady pro jednání mezi subjekty 

transakce a zajistit jim tak lepší vyjednávací pozici.  

Účelem  funkce komunikační je poskytnutí podkladů pro komunikaci s veřejností a funkce 

daňová zajišťuje poskytnutí údajů pro daňové účely. 
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Grafické znázornění vztahů jednotlivých funkcí Kolínské školy popisuje Obrázek č. 2.1 

 

Srovnání uvedených kategorií hodnoty ve vztahu k podnětům ocenění podniku popisuje Tabluka 

č. 2.1 

Tabulka č. 2.1 – Vztah kategorie hodnoty k podnětům ocenění podniku.  

Kategorie hodnoty 

(princip ocenění) 

Podnět ocenění 

Tržní hodnota • uvedení podniku na burzu, 

• odhad prodejni hodnoty podniku v případě, že není znám konkrétní 

kupující. 

Subjektivní (investiční) 

hodnota 

• koupě či prodej podniku (určení výhodnosti transakce pro daný 

subjekt), 

• rozhodovíní o sanaci či likvidaci podniku. 

Objektivizovaná hodnota • zjišťování reálné bonity podniku, 

• poskytování úvěru. 

Kolínská škola • rozhodování o prodeji podniku či podnikové transformaci. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek č. 2.1 – Vztahy funkcí Kolínské školy. 

 Zdroj: vlastní zpracování [inspirace dle: sborník prezentací Podniková Diagnostika (Kašík J. 
2015)] 
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2.4 Metody stanovení hodnoty podniku 

V oboru oceňování podniků rozeznáváme množství různých metod stanovení hodnoty. Tyto 

metody se od sebe odlišují zejména svou komplexností a charakterem vstupních hodnot. Mařík 

(2011) hovoří o třech základních skupinách oceňovacích metod: 

• výnosové metody, 

• majetkové metody, 

• metody založené na analýze trhu. 

Detailnější pohled na členění metod stanovení hodnoty podniku poskytuje Obrázek č. 2.2 

 

Obrázek č. 2.2 – Metody oceňování.  

Zdroj: vlastní zpracování [inspirace Mulač a Vochozka (2012)] 
 

2.4.1 Majetkové metody 

Majetkové metody staví na konceptu ocenění jednotlivých složek podnikových aktiv, závazků a 

dluhů. Řadíme zde tři základní metody, mezi něž spadá metoda účetní hodnoty, metoda 

substanční hodnoty a metoda likvidační hodnoty. 

Důraz na majetkovou stránku podniku vyvolává u majetkových metod určité nedostatky mající 

vliv na reálnost výsledku ocenění. V případě metody účetní hodnoty narážíme na problémy 

související s účetnictvím podniku jako takovým, zejména s přihlédnutím k faktu, že hodnotu 

podniku stanovujeme na bázi historických cen. Problém historických cen částečně řeší metoda 
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substanční hodnoty. Rovněž platí, že u majetkových metod nepracujeme s podnikovým renomé 

či některými nehmotnými aktivy s vlivem na celkovou funkci podniku (Kislingerová, 2001). 

2.4.1.1 Metoda účetní hodnoty 

Účetní hodnota vychází ze stavových veličin uvedených v rozvaze podniku. V rámci tohoto 

modelu oceňujeme fixní majetek, oběžný majetek a závazky i dluhy v nominálních hodnotách. 

Dluhošová (2010) používá v souvislosti s účetní hodnotou pojem „účetní vlastní kapitál“, který 

zde představuje hodnotu podniku netto.  

Jednotlivé složiky aktiv jsou v rámci účetní metody oceňovány odděleně. Součet výsledných cen 

tvoří souhrnné ocenění aktiv, od kterého jsou následně odečteny dluhy podniku. 

Vycházíme zde z jednoduchého vztahu dle Kašík a Franek (2015): 

� = � − �,            (2.1) 

kde V je účetní hodnota kapitálu, A je účetní hodnota aktiv podniku a D je účetní hodnota celkových 

dluhů. 

2.4.1.2 Metoda substanční hodnoty 

Kislingerová (2001) označuje metodu substanční hodnoty jako jednu z nejnáročnějších a nejvíce 

pracných metod ocenění podniku. Důvodem této pracnosti je zejména nutnost stanovení 

reprodukčních nákladů spojených se znovupořízením jednotlivých složek aktiv. Dluhošová 

(2010) uvádí, že substanční hodnota podniku představuje souhrn samostatných ocenění 

jednotlivých položek majetku a nastinuje schématický postup pro její výpočet (tab č. 2.2): 

Tabulka č. 2.2 – Postup pro výpočet hodnoty podniku substanční metodou 

 Souhrn majetkových hodnot v reprodukčních cenách 

+ Výnos z prodeje nepotřebného majetku 

= Substanční hodnota brutto Sb 

- Hodnota závazků a dluhů v reálných cenách 

= Substanční hodnota netto Sn 

 

 

Zdroj: Dluhošová (2010) 
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Metoda substanční hodnoty dle názoru odborníků eliminuje některé nedostatky účetní metody a 

to zejména tím, že jsou v ní reflektovány skutečné tržní podmínky, nikoli pouze historické ceny. 

Výsledné substanční hodnotě podniku lze tak přisuzovat větší věrohodnost, než li hodnotě účetní.  

Stále však platí výše zmíněné, tedy že substanční metoda nezohledňuje faktor podnikového 

renomé či specifická nehmotná aktiva, která jsou úzce spojená s celkovým fungováním podniku. 

Stanovená substanční hodnota je v praxi často brána jako dolní hranice pro prodávajícího, pod 

kterou by neměla konečná prodejní cena podniku klesnout. 

2.4.1.3 Metoda likvidační hodnoty 

Při použití metody likvidační hodnoty ocenění předpokládáme ukončení činnosti podniku a 

následný rozprodej podnikových aktiv, zahrnující také vyrovnání existujících dluhů. Důležitou 

roli zde hraje faktor času, jelikož majetek musí být rozprodán za omezenou dobu. Tento faktor 

zároveň odlišuje metodu likvidační hodnoty od obou výše zmíněných metod. 

Význam likvidační hodnoty pro vlastníky vzrůstá zejména v případě, pokud je stanovená 

likvidační hodnota větší, než hodnota podniku vyčíslena pomocí některé z výnosových metod.  

Zjednodušený vztah pro výpočet likvidační hodnoty dle Mařík (2011): 

���	�
�č�í ℎ�
���� ��
���� = 	ý��� � ���	�
��� − �á���
� ������é � ���	�
��í   (2.2) 

2.4.2 Výnosové metody 

Dle Dluhošová (2010) u výnosových metod vycházíme z předpokladu, že hodnota aktiv je 

určena jejich očekávaným úžitkem pro držitele. V případě podniku jsou těmito užitky například 

zisk, dividendy či finanční toky. Výpočet hodnoty podniku je při využití těchto metod ovlivněn 

zejména definicí budoucích výnosů, časovým horizontem a stanovenými náklady kapitálu. 

2.4.2.1 Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) 

Principem metody DCF je odhad budoucích volných peněžních toků, plynoucích z podnikatelské 

činnosti. Budoucí volné peněžní toky představují jedno z klíčových měřítek pro ocenění, jelikož 

s rostoucím peněžním příjmem roste i hodnota celého podniku. Koller (2015) tvrdí, že cokliv, co 

nezvyšuje peněžní toky, nevytváří hodnotu. 
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Existuje několik variant metody DCF, které se liší druhem oceňovaného kapitálu, definicí 

finančních toků a definicí nákladů kapitálu. Dluhošová (2010) uvádí následující varianty: DCF 

Entity, DCF Equity, DDM a APV. Dále tvrdí, že nejpoužívanějšími metodami v praxi jsou DCF 

Entity a DCF Equity.  

Při použití metody DCF Entity je oceňován celkový kapitál, kdy volný peněžní tok pro vlastníky 

a věřitele FCFF diskontujeme průměrnými náklady celkového kapitálu WACC. Metoda DCF 

Entity má tedy za cíl tržní ocenění celkového kapitálu podniku. 

Hodnota podniku na základě DCF Entityje dle Kašík a Franek (2015) dána vztahem: 

� =  
����

����
 ,           (2.3) 

kde FCFF představuje peněžní tok pro věřitele a  akcionáře a WACC průměrné vážené náklady kapitálu. 

Postup výpočtu FCFF dle Mařík (2011) je obsažen v tabulce č. 2.3. 

Tabulka č. 2.3 – Postup pro výpočet volného peněžního toku FCFF 

+ Korigovaný provozní výsledek hospodaření před zdaněním  

- Daň z příjmu po úpravě  

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření po zdanění  

+ Odpisy 

+ Ostatní náklady započtené v provozním VH (mimo výdaje v běžném odbodí) 

= Předběžný peněžní tok z provozní činnosti 

- Investice do upraveného pracovního kapitálu 

- Investice do pořízení dlouhodobého majetku 

= Volný peněžní tok FCFF 

 
Zdroj: Mařík (2011) 

 

Vzorec pro výpočet WACC dle Kislingerová (2001): 

���� =  � !1 − �# .
%

&
+ �(  .

)

&
,        (2.4) 
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kde rd jsou náklady na cizí kapitál, T je sazba daně z příjmu, D/V je podíl cizích zdrojů na celkových 

pasivech, re jsou náklady na akciový kapitál a E/V je podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech. 

V rámci určování WACC pracujeme s náklady na vlastní a cizí kapitál, které je nutno před 

samotným výpočtem WACC stanovit. Dle Mařík (2011) můžeme náklady na cizí kapitál stanovit 

dle vztahu: 

� =  �* +  �,           (2.5) 

kde if představuje bezrizikovou míru a r je přirážka za riziko. 

Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu můžeme využít například model CAPM či stavebnicovou 

metodu. Model CAPM je americkým modelem hojně využívaným i v evropských podmínkách. 

Pro zjištění nákladů vlastního kapitálu je využit následující vztah: 

�( =  �* +  + . ,-. + ,-/,         (2.6) 

kde rf  je aktuální výkonnost dlouhodobých vládních dluhopisů USA, β je odvětvový koeficient upravený 

na zadlužení v cenách konkrétního podniku, přenesený z amerického nebo jiného kapitálového trhu, RPT 

riziková prémie kapitálového trhu a RPZ je riziková prémie země.  

Průměrné náklady kapitálu jsou tedy ovlivněny náklady na cizí kapitál rd, které představují cenu 

za použití kapitálu věřitelů podniku a náklady na vlastní kaiptál re, jež reprezentuje požadovaný 

výnos akcionářů. Výsledek vztahu závisí na poměru vlastního a cizího kapitálu podniku, tedy do 

jaké míry jsou oba druhy kapitálu v podniku využívány. 

V případě metody DCF Equity oceňujeme pouze vlastní kapitál podniku FCFE, který 

diskontujeme nákladem vlastního kapitálu re. Stanovení tržní hodnoty vlastního kapitálu 

představuje jednu z hlavích úloh finančního řízení a rozhodování, při níž se zjišťuje hodnota 

připadající vlastníkům podniku.  

Vztah pro ocenění metodou DCF Equity uvádí Dluhošová (2010) jako: 

� =  
���)

01
,            (2.7) 

kde FCFE je peněžní tok pro vlastníky a re  jsou náklady na vlastní kapitál. 
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Metoda DDM (Dividendový Diskontní Model) se používá pro ocenění vlastního kapitálu, 

zejména v zemích s vyspělým kapitálovým trhem. Vztah dle Dluhošové (2014): 

� =  
%2&

01
 ,            (2.8) 

kde DIV představuje dividendu v běžném období a re jsou náklady na vlastní kapitál. 

Využití metody DDM je vhodné pro podniky, které dosahují zisku a vyplácejí pravidelné 

dividendy. Na výši hodnoty má vliv celá řada faktorů, například úroveň dividend, očekávaná 

prodejní cena akcie či očekávané tempo růstu. 

Metoda APV je používána zejména pro účely analýz vlivu zadluženosti podniku na jeho hodnotu 

a ocenění celkového kapitálu. Hodnota firmy se dle Dluhošové (2014) spočte na základě vztahu: 

� =  
���)4

04
+  

56

07
,          (2.9) 

kde ru představuje náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy, FCFEU jsou finanční toky nezadlužené 

firmy, TS je daňový štít a rdjsou náklady dluhu. 

2.4.2.2 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů, jiným názven metoda kapitalizace zisku, funguje na 

principu současné hodnoty budoucích zisků. Hodnoty jsou odhadovány z historických dat o 

podniku, konkrétně z výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Kislingerová (2001) hovoří o metodě 

kapitalizace zisku jako o jednoduše aplikovatelné metodě, založené na historické úrovni zisku. 

Základním předpokladem této metody je možnost odvození hodnoty podniku od takzvané trvale 

udržitelné úrovně zisku. Trvale udržitelný zisk je v podstatě účetní zisk podniku podrobený 

několika korekcím, mezi něž patří například úprava odpisů o reálné opotřebení majetku, 

vyloučení mimořádných výnosů, vyloučení nákladů a výnosů nesouvisejících s hlavní činností 

podniku, vyloučení skrytých rezerv, apod. 

Metoda kapitalizace zisku se opírá o několik základních teoretických předpokladů, mezi něž 

patří zejména nekonečně dlouhá doba trvání firmy a dobrá znalost jejich historických výsledků. 

Při analýze historických dat je doporučeno stanovit analyzované období na 3 až 5 let. Důležitým 

předpokladem je rovněž tzv. prostá reprodukce ve vztahu investic a odpisů. Platí zde, že 
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investice jsou uvažovány do výše odpisů. To v praxi znamená, že v případě investice větší, než 

činí odpisy, se uvažuje s navýšením vlastního kapitálu. 

Doporučený postup pro metodu kapitalizace čistých výnosů (Kašík a Franek, 2015): 

1. Stanovení úrovně trvale dosažitelného zisku dle vztahu: 

.Č/ =  ∑ 	:  . Č/: ,:
:;<            (2.10) 

kde ČZt je čistý zisk podniku v minulých letech, vt jsou váhy přiražené jednotlivým rokům a T je celkový 

počet minulých let zahrnutý do výpočtu. 

2. Výpočet nákladů vlastního kapitálu (kalkulovaná úroková míra) viz. vztah 2.6 uveden výše 

v textu. 

 

3. Výpočet hodnoty podniku dle vztahu: 

 �&= =  
.Č/

>
,           (2.11)  

2.4.2.3 Metoda EVA 

V případě metody EVA již nepracujeme s peněžními toky, tak jako tomu je například u výše 

zmíněného modelu DCF. Klíčovým je zde samotný ukazatel EVA, jehož principem je vystihnout 

snahu investorů identifikovat ty podniky, jež představují určitou záruku úspěšné investice a s tím 

související růst jejich budoucího bohatství. Kislingerová (2001) uvádí, že ukazatel EVA lze 

vyjádřit následujícím vztahem: 

?�� = @A-�. − ���� ∗ �,        (2.12) 

kde NOPAT reprezentuje provozní hospodářský výsledek po zdanění, WACC jsou průměrné náklady 

kapitálu a C je investovaný kapitál. 

Metoda EVA je v praxi velmi dobře využitelná a to zejména díky svému zaměření na klíčové 

faktory tvorby hodnoty. Pro účely ocenění je EVA hojně využívána jak v podmínkách České 

republiky, tak i jinde ve světě. 
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2.4.3 Kombinované metody 

Pro účely stanovení hodnoty podniku lze využít také metody tvořené kombinací několika jinak 

samostatných metod. Pracujeme zde zejména s výsledky výše uvedených majetkových a 

výnosových modelů s cílem je syntetizovat. Mulač a Vochozka (2012) uvádějí jako často 

využívanou metodu střední hodnoty a metodu nadzisku. 

2.4.3.1 Metoda střední hodnoty 

Metoda střední hodnoty využívá ke stanovení tržní hodnoty kombinaci vah stavových a tokových 

veličin. Kislingerová (2001) uvádí vztah pro výpočet hodnoty podniku na základě metody střední 

hodnoty jako: 

ℎ�
���� ��
���� =  	<C D + !1 − 	<#C � ,       (2.13) 

kde S je hodnotou podniku stanovenou na základě substanční metody,V je hodnotou podniku stanovenou 

na základě výnosové metody a v1koeficient váhy substanční hodnoty. 

2.4.3.2 Metoda nadzisku 

Metoda nadzisku je analogií k metodě střední hodnoty. Z pohledu tvůrce ocenění je zde důležitý 

takzvaný nadzisk, někdy označovaný jako „superzisk“. Klíčový je při využití metody 

předpoklad, že podnik produkuje vyšší zisk, než by byl zisk dosažený na úrovni alternativního 

výnosu bez rizika. Nadzisk je pro účely této metody definován jako 

��
���� = / − �EC D,          (2.14) 

kde Z je zisk dosažený podnikem,ik je kalkulovaný bezrizikový výnos a S je  hodnota substance. 

Při trvale dosahovaném nadzisku podniku můžeme jeho hodnotu určit dle Kislingerová (2001) 

vztahem: 

F =  
GH >I J 6

>IK
 ,           (2.15) 

kde Z je trvale udržitelný zisk, ik  je kalkulovaný bezrizikový výnos,ik2 je kalkulovaný úroková míra a S je 

hodnota substance. 
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Je důležité zmínit, že při aplikaci výše zmíněného vztahu předpokládáme nekoneční trvání 

nadzisku. V případě, že tvůrce ocenění uzná tento předpoklad za nereálný, vztah je nutno 

patřičně modifikovat. 

2.4.4 Tržní metody 

Metody založené na analýze trhu staví na informacích o konkrétních cenách a tržních hodnotách 

obdobných podniků. Mařík (2011) vidí přednost těchto metod zejména v souvislosti 

s rozvinutými kapitálovými trhy, existencí dostatečně spolehlivých záznamů o předešlých 

transakcích a obecným dostatkem relativně spolehlivých dat. To vše činí z tržních metod často 

využívané nástroje pro stanovení hodnoty podniku. 

Dále uvádí 3 roviny uplatňování tržních metod: 

• srovnávání podniků – metoda srovnatelných podniků, 

• srovnávání v minulosti uskutečněných transakcí – metoda srovnatelných transakcí, 

• srovnávání s podobnými podniky, jež byly oceněny pro vstup na burzovní trh. 

2.5 Postup při stanovení hodnoty podniku 

Obrázek č. 2.3 představuje schématické znázornění jednotlivých kroků procesu stanovení 

hodnoty podniku.  

Obrázek č. 2.3 – Postup při stanovení hodnoty podniku.  

Zdroj: vlastní zpracování [inspirace Kislingerová (2001)] 
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Jednotlivé kroky procesu ocenění podniku a jejich stručný popis je uveden níže: 

1. Stanovení cíle ocenění a definice zadání – cíl ocenění vždy stanovujeme na samém 

začátku práce, je totiž směrodatný pro volbu metody ocenění. 

 

2. Sběr informací – v tomto kroku jsou shromažďovány informace o podniku a jeho okolí. 

Rozsah shromažděných informací by měl pokrýt většinu interního dění v podniku, jedná 

se tak často o značné objemy dat. Důležité jsou rovněž informace získané o okolí 

podniku, tedy o externím prostředí, v němž daný podnik působí. 

 

3. Analýza informací – v této části procesu ocenění zpravidla provádíme strategickou 

analýzu podniku. Spadá zde také finanční analýza, jejíž provedení je stěžejní pro zajištění 

dostatečné věrohodnosti ocenění.  

 

4. Výběr oceňovací metody – metodu vybíráme na základě podnětu a cíle stanoveného pro 

dané ocenění. Doporučuje se aplikace více než jedné metody ocenění za účelem ověření 

správnosti výsledků. 

 

5. Aplikace vybrané metody – stanovení hodnoty podniku na základě zvolených metod. 

 

6. Analýza a syntéza výsledků – porovnání výsledků ocenění pro aplikované metody a 

příprava formulace závěru. 

 

7. Výrok o hodnotě podniku k datu ocenění – závěrečný výrok o hodnotě podniku, vždy 

vztažený v ke konkrétnímu datu. 

 

Náležitosti procesního kroku č. 3 (Analýza informací) blíže popisují následující podkapitoly, ve 

kterých jsou uvedeny základní teoretická východiska strategické analýzy podniku ve vztahu 

k stanovení jeho hodnoty. 
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2.6 Strategická analýza 

Cílem strategické analýzy je identifikovat a vyhodnotit souvislosti mezi podnikem a jeho okolím. 

To zahrnuje analýzu všech relevantních faktorů, u kterých lze předpokládat vliv na volbu 

budoucí strategie podniku, tedy i jeho budoucích cílů. 

V případě oceňování má strategická analýza klíčový význam, jelikož právě díky ní jsme schopni 

stanovit vlastní výkonnost podniku, posoudit význam podnikových cílů, identifikovat základní 

charakteristické znaky pro odvětví podniku, ale také stanovit prognózu vývoje odvětví, ve 

kterém podnik působí. Všechny zmíněné faktory mají v procesu ocenění zásadní vliv na 

výslednou hodnotu podniku (Kislingerová, 2001). 

 Matusiková a kol. (2014) vymezuje dva základní okruhy strategické analýzy: 

• analýza vnějšího prostředí (externí analýza) – zaměřená na faktory působící mimo 

podnik, 

• analýza vnitřního prostředí (interní analýza) – zkoumá faktory působící uvnitř podniku. 

Na obrázku č. 2.4 jsou zobrazeny vazby vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících strategickou 

pozici podniku. 

 

Obrázek č. 2.4 –Faktory ovlivňující strategickou pozici podniku.  

Zdroj:Buchta a Sedláčková (2006) 
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2.6.1 Analýza vnějšího prostředí podniku 

Matusiková a kol. (2014) uvádí, že vnější prostředí podniku můžeme rozděli do dvou základních 

vrstev: 

• mikroprostředí, 

• makroprostředí. 

Analýzou mikroprostředí v procesu ocenění rozumíme identifikaci faktorů ovlivňujících 

odvětví podniku a následné stanovení prognózy budoucího vývoje. Důležitou součastí analýzy 

mikroprostředí je analýza struktury odvětví. Zde je velice často využíván Porterův model pěti 

konkurenčních sil, vyznačený na obrázku č. 2.5 

 

Obrázek č. 2.5 – Porterův model pěti konkurenčních sil.  

Zdroj:vlastní zpracování [inspirace Kislingerová(2001)] 
 

Dle Porterova modelu je struktura daného odvětví ovlivňována několika základními faktory, 

mezi něž patří: vstup nových konkurentů na trh, hrozba substitutů, síla dodavatelů a síla 

odběratelů. 

Kislingerová (2001) hovoří o dalších důležitých charakteristikách odvětví, kde kromě již 

zmíněné konkurence uvádí také citlivost odvětví na změny hospodářského cyklu a vliv vládní 

regulace.  



25 
 

Analýza makroprostředí hodnotí faktory ovliňující podnik na makroúrovni. Hojně využívanou 

metodou je PEST analýza, která se soustředí na čtyři základní faktory makroprostředí: politické, 

ekonomické, sociální a technologické.  

Na obrázku č. 2.6 vidíme schématické znázornění jednotlivých faktorů využívaných v rámci 

PEST analýzy. 

 

Obrázek č. 2.6 – PEST analýza. Zdroj: Buchta a Sedláčková (2006) 
 

2.6.2 Analýza vnitřního prostředí podniku 

V rámci analýzy vnitřního prostředí podniku posuzujeme jeho silné a slabé stránky, tedy oblasti, 

ve kterých podnik vykazuje dobré výsledky nebo naopak slabiny. Důraz je zde kladen na 

hodnocení vnitřních zdrojů podniku. Vnitřní zdroje podniku  představují  vstupy do výroby zboží 

a služeb a řadíme mezi ně například například: 

• zaměstnance,  

• manažerský talent,  

• finanční prostředky, 

• technologické vlastnictví podniku, 

• budovy a zařízení, 

• znalosti a schopnosti vedoucích pracovníků. 

Mezi analýzy vnitřního prostředí zahrnujeme také finanční analýzu podniku, která je rozebrána 

v navazující kapitole (Matusiková a kol., 2014). 
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2.7 Finanční analýza 

Cílem finanční analýzy je rozbor účetních výkazů podniku a následné zhodnocení jeho finanční 

situace, doplněné o formulaci doporučení vzahujících se k jeho budoucímu vývoji. Finanční 

situace podniku zprostředkovává pohled na všechny procesy a aktivity, jimiž se podnik 

prezentuje na trhu. Výsledky finanční analýzy tedy zásadně ovlivňují faktory jako:  

• obchodní činnost podniku,  

• marketingová činnost podniku,  

• podnikové inovace, 

• kvalita výroby a služeb (Dluhošová, 2010). 

V kontextu procesu stanovení hodnoty je finanční analýza důležitým krokem, který je nutno 

provést bez výjimky pro každé ocenění. Kislingerová (2001) zdůrazňuje její využití zejména pro: 

• poskytování uceleného pohledu na potenciál podniku (růst podniku, základ odhadu 

reálných očekávání a projekcí), 

• zhodnocení míry zranitelnosti podniku, flexibility a adaptivity, 

• identifikaci rizik souvisejících s jeho dosavadním fungováním. 

Finanční situaci podniku posuzujeme na základě různých finančních modelů, které využívají 

celou řadu finančně-ekonomických ukazatelů. Obecně platí, že čím větší počet ukazatelů je 

v rámci analýzy využit, tím detailněji je popsána celková finanční sitauce firmy.  

Synek (2015) v této souvistlosti uvádí, že existují modely finanční analýzy s desítkami až 

stovkami ukazatelů, ale také modely využívající k celkovému hodnocení jediného čísla, 

například hodnotící koeficient či syntetický ukazatel. 

Přehled nejčastějí využívaných metod finanční analýzy je uveden na obrázku č. 2.7  
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Obrázek č. 2.7 – Metody finanční analýzy.  

Zdroj: vlastní zpracování [inspirace Dluhošová (2010)] 
 

Dluhošová (2010) uvádí dvě základní skupiny metod finanční analýzy: 

• deterministické metody – využívány zejména pro analýzu celkového vývoje a odchylek 

menšího časového období, 

• matematicko-statistické metody – nacházejí využití při posouzení determinantů a faktorů 

ovlivňujících vývoj zkoumaných veličin, obvykle v delším časovém období. 

Pro účely této diplomové práce jsou blíže rozebrány metody deterministické a to s důrazem na 

poměrové ukazatele finanční analýzy podniku. 

2.7.1 Horizontální analýza 

Rozbor je prováděn pomocí bazických a řetěžových indexů, které nám umožňují kvantifikovat 

meziroční změny. Matematicky lze indexy vyjádřit následujícím způsobem (vztah dle 

Kislingerová, 2005): 

∑ = >
L

LMN

OP!:#

OP!:H<#
 ,           (2.16) 
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kde i představuje hodnotu bilanční položky, t je čas a Bi(t) je indexem odrážejícím vývoj položky 

k minulému časovému období. 

Výsledek vztahu uvedeného výše je relativní změnou, vyjádřenou v procentech. Absolutní 

změnu můžeme vyjádřit jako: 

∆R =  R�!�# - R>!� − 1#          (2.17) 

kde Bi představuje hodnotu bilanční položky, t je čas a Bi (t-1) je hodnota položky položky v minulému 

časovému období. 

2.7.2 Vertikální analýza 

V rámci vertikální analýzy nahlížíme na položky ve finančních výkazech vždy ve vztahu k určité 

veličině. Kislingerová (2005) uvádí následující vztah pro výpočet: 

-> =  
OP

∑ OP
 ,            (2.18) 

kde Pi  představuje hledaný vztah, Bi velikost bilanční položky a ∑Bi sumu hodnot položek v rámci 

určitého celku. 

2.7.3 Poměrová analýza 

Poměrová analýza porovnává jednotlivé položky finančních výkazů mezi sebou a to ve 

vzájemných relacích. Postup je v tomto případě vázán k několika základním skupinám ukazatelů, 

mezi něž patří ukazatele: 

• rentability,  

• zadluženosti,  

• likvidity. 

• aktivity. 

2.7.3.1 Ukazatelé rentability 

V praxi patří tyto ukazatele k nejsledovanějším, jelikož informují o efektu dosaženého vloženým 

kapitálem. Rozeznáváme několik druhů rentability, odlišujících se formou vloženého kapitálu. 
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Rentabilita aktiv 

Ukazatel rentability aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy podniku bez ohledu na zdroj jejich 

financování  a často bývá označován za nejdůležitější z ukazatelů rentability. Pro výpočet lze 

použít následující vztah (Dluhošová 2010):  

,����S����� ����	 =  
)O25

TE:>UT
 ,         (2.19) 

kde EBIT představuje zisk před úhradou úroků a daní. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Poměrový ukazatel rentability vlastního kapitálu představuje výnosnost vlastních zdrojů a jejich 

zhodnocení v zisku podniku. Úroveň ukazatele závisí na úrokové míře cizího kapitálu a 

rentabilitě kapitálu celkového. Vztah dle Sedláček (2011): 

,����S����� ����	 =  
)�5

UVTW:Xí ETY>:áV
 ,        (2.20) 

kde EAT představuje zisk po zdanění. 

  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Jedná se o ukazatel vyjadřující efekt dosažený dlouhodobým investováním, který měří 

efektivnost investovaného kapitálu bez ohledu na zdroj, ze kterého pochází. Rentabilita 

dlouhodobých zdrojů je často využívána k porovnávání podniků mezi sebou a lze ji vyjádřit 

následujícím vztahem (Dluhošová 2010): 

,����S����� 
���ℎ�
�Sý�ℎ �
���ů =  
)O25

UVTW:Xí ETY>:áVZ V[\ℎ[ []é  V\ℎ^
      (2.21) 

 

Rentabilita tržeb 

Jedná se o další variantu ukazatele rentability, zaměřeného na měření stupně ziskovosti podniku. 

Rentabilita tržeb ukazuje, jaké množství zisku připadne na 1 Kč tržeb.  
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Vztah pro výpočet dle Dluhošová (2010):  

,����S����� ��ž�S =  
)�5

:0ž]^
         (2.22) 

 

Rentabilita nákladů 

Ukazatel rentability nákladů vypovídá o míře zhodnocení nákladů vložených do hospodářského 

procesu. Výsledná hodnota udává, kolik korun čistého zisku vyprodukuje podnik vložením 1 Kč 

nákladů. Vztah pro výpočet rentability nákladů je následující (Dluhošová 2010): 

,����S����� �á���
ů =  
)�5

`(VE[Ué XáEVT ^
        (2.23) 

 

2.7.3.2 Ukazatelé zadluženosti 

Skupina ukazatelů zadluženosti tvoří velmi důležitou součást širší skupiny poměrových 

ukazatelů, jelikož jimi hodnotíme finanční stabilitu podniku. Finanční stabilita představuje jedno 

z klíčových hledisek určování finančního zdraví podniku a její charakter je dán strukturou 

podnikových finančních zdrojů. 

Celková zadluženost 

Ukazatel, který udává podíl celkových závazků k celkovým aktivům. Po provedení výpočtu 

dostáváme hodnotu, jež vyjadřuje podíl věřitelů na celkovém kapitálu podniku. Celková 

zadluženost podniku je důležitým ukazatelem pro jeho dlouhodobé věřitele, zejména banky. 

Vztah pro výpočet ukazatele dle Sedláček (2011) je popsán níže: 

�����	á ��
��ž����� =  
`>bí ETY>:áV 

`(VE[Uá TE:>UT
        (2.24) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Jedná se o další z analytických ukazatelů zadluženosti, ve kterém je dán do poměru cizí a vlastní 

kapitál podniku. Existuje zde otázka, jaká úroveň zadluženosti vlastního kapitálu je únosná? 
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Obecně platí, že únosnot zadluženosti závisí na postoji majitelů k souvisejícímu riziku, ale také 

na fázi vývoje firmy. Výpočet ukazatele je dán vztahem dle Dluhošová (2010): 

/�
��ž����� 	�����íℎ� �����á�� =  
`>bí  ETY>:áV

UVTW:Xí ETY>:áV
       (2.25) 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí představuje míru krytí úroků provozním ziskem, tedy do jaké míry je 

zajištěno hrazení úroků. Platí, že čím je větší hodnota ukazatele, tím lepší je finanční stabilita 

podniku. Vztah dle Dluhošová (2010): 

Ú����	é ����í =  
)O25

ú0[E^
          (2.26) 

 

Úrokové zatížení 

Podstatou úrokového zatížení je vyjádřit, jaká část zisku je odčerpávána úroky. Obecně platí, že 

v případě dlouhodobě nízké úrovně úrokového zatížení podnik může navýšit podíl cizích zdrojů. 

Při použití tohoto ukazatele je vždy vhodno výslednou hodnotu vztahovat k vývoji rentability. 

Vztah dle Dluhošová (2010): 

Ú����	é ���íž��í =  
ú0[E^

)O25
          (2.27) 

 

2.7.3.3 Ukazatelé likvidity 

Likviditou rozumíme schopnost podniku hradit své závazky. Výsledek tohoto ukazatele závisí na 

rychlosti inkasování pohledávek podniku, prodejnosti výrobků či možnosti prodat zásoby 

v případě potřeby. 

Celková likvidita 

V rámci tohoto ukazatele poměřujeme běžná aktiva (potenciální peněžní prostředky) se závazky 

podniku splatnými v blízké budoucnosti. Za přiměřenou je zde považována hodnota v rozmezí 

1,5 až 2,5. Ukazatel celkové likvidity má však určité nedostatky, zejména pak časté nesplnění 

základního předpokladu přeměny aktiv na hotovost v krátkém čase a vliv způsobu ocenění zásob.  
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Dluhošová (2010) uvádí následující vztah pro výpočet: 

�����	á ���	�
��� =  
[]ěžXá TE:>UT

E0á:E[ []é báUTbE^
        (2.28) 

 

Pohotová likvidita 

Použitím výpočtu pohotové likvidity odstraňujeme výše zmíněné nedostatky výpočtu likvidity 

celkové. Důvodem pro to je, že definovaný vztah pracuje pouze s pohotovými prostředky, tak jak 

je pohotová likvidita definuje a ty očišťujeme o zásoby. Opět zde existuje doporučená hodnota, 

pohybující se v rozmezí od 1 do 1,5. Vztah dle Dluhošová (2010):  

-�ℎ���	á ���	�
��� =  
[]ěžXá TE:>UT H báW[]^

E0á:E[ []é  báUTbE^
       (2.29) 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity je modifikací ukazatele pohotové likvidity a pracuje výhradně s těmi 

nejlikvidnějšími prostředky v podniku, tedy s peněžy na běžných účtech, hotovostí a šeky, 

případně rychle vymahatelnými směnkami. Vztah pro výpočet dle Dluhošová (2010): 

A��fž��á ���	�
��� =  
Y[ℎ[:[Ué  YVT:(]Xí  Y0[W:ř( E^

E0á:E[ []é báUTbE^
      (2.30) 

2.7.3.4 Ukazatelé aktivity 

Skupina ukazatelů aktivity poskytuje informace o úrovni podnikového hospodaření s aktivy. 

Sledována je doba, po kterou jsou v aktivech vázány finanční prostředky, konkrétně doba jejich 

obratu. 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel měří intenzitu využití celkového majetku a je využíván zejména pro 

mezipodnikové srovnávání. Platí zde, že čím je ukazatel vyšší, tím efektivnější je využití majetku 

podniku.  
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Vztah dle Dluhošová (2010): 

AS��� �����	ý�ℎ ����	 =
:0ž]^

`(VE[Uá TE:>UT
        (2.31) 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv představuje převrácenou hodnotu ukazatele obratu celkových aktiv a jejím 

smyslem je vyjádřit dobu, za kterou dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám podniku. 

Vztah dle Dluhošová (2010): 

Doba obratu aktiv =
`(VE[Uá TE:>UT .  qrs

:0ž]^
         (2.32) 

Další ukazatele popisující hospodářskou aktivitu jsou uvedeny v tabulce č. 2.4. 

Tabulka č. 2.4 – Příklady dalších ukazatelů popisujících hospodářskou aktivitu podniku.  

Název ukazatele Vztah Stručný popis 

 

Doba obratu pohledávek 

Y[tV( áUE^ .qrs

:0ž]^
      (2.33) 

Charakterizuje platební kázeň dodavatelů a 

udává, za jak dlouho jsou průměrně hrazeny 

pohledávky podniku. 

Doba obratu závazků báUTbE^ .qrs

:0ž]^
           (2.34) 

Charakterizuje, jak podnik hradí závazky vůči 

svým dodavatelům. 

Doba obratu zásob báW[]^ .qrs

:0ž]^
            (2.35) 

Charakterizuje úroveň běžného provozního 

řízení a je citivý na změny v dynamice 

podnikových výkonů 

 

Zdroj: vlastní zpracování [inspirace Dluhošová (2010) 
] 

2.7.4 Souhrné metody hodnocení finanční úrovně 

Účelem souhrných metod hodnocení finanční úrovně je určení finanční výkonnosti podniku a 

také pravděpodobnosti jeho bankrotu. Je pravidlem, že využití těchto metod nenahrazuje 

komplexní finanční analýzu a jejich výsledky jsou obvykle považovány za orientační. Rejnuš 

(2011) uvádi, že mezi hojně využívané metody patří Kralickův Quick test.  
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Kralickův Quick test využívá čtyř vybraných finančních ukazatelů, které můžeme rozdělit do 

dvou skupin: 

• ukazatele vyjadřující finanční stabilitu firmy – patří zde ukazatele koeficientu 

samofinancování a doby splácení dluhu z cash flow, 

• ukazatele vyjadřující výnosovou situaci podniku – zde spadá ukazatel  cash flow 

v tržbách a také rentabilita aktiv. 

Vztahy pro výpočty jednotlivých ukazatelů můžeme vidět v tabulce č. 2.5.  

Tabulka č. 2.5 – Vztahy pro výpočet ukazatelů Kralickova Quick testu 

Název ukazatele Vztah 

Koeficient samofinancování UVTW:Xí ETY>:áV

`(VE[Uá TE:>UT
                                             (2.36) 

Doba splácení dluhu z cash flow `>bí ETY>:áVH*>XTXčXí Y0[W:ř( E^

]>VTXčXí `TWℎ *V[u
                           (2.37) 

Cash flow v tržbách `TWℎ *V[u 

:0ž]^
                                                   (2.38) 

Rentabilita aktiv )O25

`(VE[Uá TE:>UT
                                             (2.39) 

 

Zdroj: vlastní zpracování [inspirace Rejnuš (2011)] 
 

Po výpočtu jednotlivých ukazatelů je nutno přiřadit hodnocení dle hodnotící tabulky Kralickova 

Quick testu (viz. tabulka č. 2.6). 

Tabulka č. 2.6 – Kritéria hodnocení ukazatelů Kraliczkova Quick testu 

Ukazatel/hodnocení 
Výborný 
(1bod) 

Velmi dobrý 
(2 body) 

Průměrný 
(3 body) 

Špatný  
(4 body) 

Ohrožen 
insolvencí  
(5 bodů) 

Koeficient samofinancování > 30% > 20% > 10% > 0% negativní 
Doba splácení dluhu z cash 
flow < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 
Cash flow v tržbách > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 

Rentabilita aktiv (ROA) > 15% > 12% >8% > 0% negativní 
 

Zdroj: vlastní zpracování [inspirace Rejnuš (2011)] 
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2.8 Metodika práce 

Tato podkapitola popisuje jednotlivé kroky uskutečněné v aplikačně-ověřovací části předkládané 

práce.  

1. Sběr vstupních dat  

Pro analýzu vnějšího a vnitřního prostředí podniku budou využity podklady shromážděné 

z ověřených informačních zdrojů. Jako příklad lze uvést informace publikované Českým 

Statistickým Úřadem, Českou Národní Bankou či Ministerstvem Financní ČR. Jedním 

z klíčových zdrojů dat pro analytickou část jsou finanční výkazy podniku. Dále budou využity 

informace získané o podniku z veřejně dostupných, ale také interních zdrojů. 

2. Analýza dat 

 Na podniku bude provedena strategická analýza s využitím následujících metod: 

• externí prostředí: metoda PEST a Porterův model pěti konkurenčních sil (kapitola 2.6), 

• interní prostředí: finanční analýza (kapitola 2.7). 

 

3. Syntéza analytické části 

Výsledky analýz budou průběžně syntetizovány s cílem formulovat výrok o schopnosti podniku 

nadále pokračovat ve své činnosti.  

4. Aplikace oceňovacích metod 

Na podniku budou aplikovány následující metody ocenění: 

• metoda účetní hodnoty (kapitola. 2.4.1.1), 

• metoda kapitalizovaných čistých výnosů (kapitola 2.4.2.1), 

• metoda DCF Entity  (kapitola 2.4.2.1). 

 

5. Závěrečný výrok 

Na základě výsledků aplikovaných metod bude provedeno shrnutí a závěrečná syntéza poznatků 

včetně formulace závěrečného výroku o hodnotě podniku. 
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3.  Charakteristika společnosti OKIN GROUP, a.s. 

V této kapitole jsou uvedeny základní charakteristiky oceňovaného podniku se zaměřením na 

obor činnosti, historii, poskytované služby, zákazníky, zaměstnance a další informace o podniku 

potřebné pro účely aplikačně-ověřovací části diplomové práce. 

 

Obrázek č. 3.1 – Logo podniku.  

Zdroj: Konsolidovaná výroční zpráva podniku OKIN za rok 2016 

 
3.1 Základní údaje 

V tabulce č. 3.1 můžeme vidět základní údaje o společnosti OKIN GROUP, a.s.  

Tabulka č. 3.1 – Základní údaje o společnosti OKIN GROUP, a.s. 

Obchodní jméno OKIN GROUP, a.s. 

Sídlo Pařížská 68/9, 110 Praha 1, Josefov. 

Právní forma akciová společnost 

Právní řád České republiky, zákon č.90/2012 Sb. 

Počet zaměstnanců 2753 

Klasifikace CZ-NACE M - Profesní, vědecké a technické činnosti (OKIN FACILITY) 

N - Administrativní a podpůrné činnosti (OKIN BPS) 

Základní jmění 30 000 tis. Kč 

 

Zdroj: Konsolidovaná výroční zpráva podniku OKIN za rok 2016 

3.2 Historický vývoj podniku a současnost 

V roce 1993 byl v ČR založen podnik O.K. IN, a.s. zaměřující se na technickou správu 

nemovitostí. Podnik působil pod stejným obchodním jménem do roku 1999, kdy došlo ke změně 

právní formy podnikání a také k přejmenování podniku na O.K. IN, s.r.o - rozvoj FM. V roce 

2002 dochází k další transformaci společnosti, tentokrát s novým názvem OKIN Facility, s.r.o, 
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pod kterým podnik poprvé vstupuje na zahraniční trh (Slovensko). V následujících letech 

probíhala expanze OKIN Facility do další zemích Evropy, jakými jsou Polsko, Rumunsko či 

Bulharsko. Divize Facility je v těchto zemích doposud aktivní a poskytuje zde část ze svého 

celkového portfolia služeb. 

Roku 2007 vzniká holding OKIN GROUP, a.s. zaměřující se jak na správu objektů a služby s ní 

spojené (divize OKIN Facility), tak nově na služby v oblasti externího zajišťování podnikových 

procesů (divize OKIN BPS). OKIN Group, a.s. v průběhu posledních let procházel expanzí a 

zaznamenával narůstající počet zakázek v divizi BPS. Souběžně s tím docházelo k zvyšování 

počtu zaměstnanců podniku.  

Vývoj počtu zaměstnanců obou divizí OKIN Group, a.s. v letech 2014 - 2016 můžeme vidět 

v Grafu č. 3.1. Patrný je zde zejména skokový nárůst v divizi OKIN BPS v roce 2015 a trvalý 

růst v divizi OKIN Facility v průběhu sledovaného období. 

 

 

Graf č. 3.1 – Vývoj počtu zaměstnanců divizí OKIN Facility a OKIN BPS.  

Zdroj: Konsolidovaná výroční zpráva podniku OKIN za rok 2016 

 

Dnes podnik představuje dlouholetou tradici v oblasti služeb správy nemovitostí, ve které 

disponuje více než dvaceti letou historií, ale také ve zmíněném externím zajišťování 
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podnikových procesů, v rámci kterého zaměstnává na svých pobočkách v Praze a v Ostravě přes 

1600 zaměstnanců. 

3.2 Předmět podnikání 

Předmět podnikání společnosti OKIN Group, a.s. můžeme rozdělit na 2 hlavní skupiny služeb 

poskytované divizemi OKIN Facility a OKIN BPS. 

1. Divize OKIN Facility 

V rámci divize OKIN Facility podnik poskytuje: 

• služby v oblasti technické správy budov, 

• služby v oblasti energetiky,  

• úklidové služby, 

• služby v oblasti ostrahy majetku a osob,  

• služby v oblasti životního prostředí,  

• služby v oblasti cateringu,  

• služby v oblasti administrativy. 

2. Divize OKIN BPS 

Divize OKIN BPS poskytuje externí zajišťování interních podnikových procesů (tzv. 

outsourcing). Jedná se převážně o následující činnosti: 

• služby v oblasti realizace řešení velkoobjemových transakčních podnikových procesů 

(účetnictví, zpracování objednávek), 

• služby s vysokou přidanou hodnotou pro koncové klienty (projektové řízení a jeho 

podpora), 

• služby v oblasti informačních technologií (zejména správa sítí a cloudové služby). 

3.3 Zákazníci 

Divize OKIN Facility v současné době spravuje více než 9000 objektů a mezi její významné 

zákazníky patří například Komerční Banka, Uni Credit Bank, Skupina ČEZ, Skupina Ahold či 

společnost Phillip Morris. 
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Jednoznačně nejvýznamnějším zákazníkem divize OKIN BPS je společnost Verizon, pro kterou 

OKIN zajišťuje širokou škálu služeb v oblasti IT, podpory prodeje, projektového řízení či 

zákaznické podpory. 

3.4 Organizační struktura podniku 
 

 

 

Obrázek č. 3.2  – Organizační struktura společnosti.  

Zdroj: Konsolidovaná výroční zpráva podniku OKIN za rok 2016 
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Na obrázku č. 3.2 můžeme vidět organizační strukturu podniku.V čele podniku stojí správní rada 

společně se statutárním ředitelem. Níže v organizační struktuře vidíme ředitele jednotlivých 

divizí. Organizační struktura zobrazuje výše zmíněné divize OKIN BPS a OKIN Facility a na ně 

navázaná oddělení (divize BPS) a zahraniční pobočky (divize Facility). Divize Sdílené služby 

záměrně nebyla uvedena v souvislosti s předmětem podnikání, jelikož neposkytuje externí 

služby, nýbrž obstarává interní procesy pro ostatní divize OKIN Facility a BPS a to v oblasti 

finančního řízení, personalistiky, právních služeb či informačních technologií. 

3.5 Ekonomické informace 

V tabulce č. 3.2 je znázorněn vývoj podnikových aktiv, tržeb a zisku po zdanění. Při pohledu na 

tabulku je zřejmý kontinuální růst tržeb, zisk podniku má však velmi nepravidelný charakter. 

Tato fakta budou detailněji analyzována v rámci kapitoly zaměřené na finanční analýzu 

oceňovaného podniku. 

Tabulka č. 3.2 – Vývoj aktiv, tržeb a zisku po zdanění  

Položka/Rok 2014 2015 2016 

Aktiva 581471 636173 612936 
Tržby 1196516 1366175 1640818 
Zisk po 
zdanění -23162 10950 59176 

 
Zdroj: výroční zprávy podniku OKIN GROUP, a.s. za roky 2014 až 2016 
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4.  Ocenění společnosti OKIN GROUP, a.s. 

V rámci ocenění bude využit běžný procesní postup, tedy provedení strategické analýzy včetně 

detailní finanční analýzy a aplikace vybraných metod ocenění podniku. 

Předmět ocenění: společnost OKIN GROUP, a.s. 

Cíl ocenění: stanovení hodnoty společnosti OKIN GROUP, a.s. k datu 31. 12. 2016. 

4.1 Strategická analýza 

Cílem této kapitoly je zmapovat makroprostředí a mikroprostředí oceňovaného podniku. 

Z použitých metod byla aplikována metoda PEST a Porterův model pěti konkurenčních sil.  

4.1.1 Analýza makroprostředí 

PEST analýza je zaměřena na čtyři základní faktory mající vliv na podnik. Patří zde faktory 

politické, ekonomické, sociální a technologické. 

4.1.1.1 Faktory politické 

Chod podniků je do velké míry ovlivněn celkovou politickou situací v České republice. Jedná se 

o vlivy hospodářské politiky realizované ze strany Vlády ČR a České národní banky. Důležitou 

roli zde hrají také zákony upravující podnikatelskou činnost.  

Oceňovaný podnik ovlivňují závazné legislativní předpisy ČR, mezi něž patří zejména Nový 

občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích.  Další důležitou legislativou, kterou je 

podnik povinen se řídit, je Zákon o účetnictví a Zákoník práce. Z oblasti daňových zákonů se pak 

jedná zejména o Zákon o daňi z přidané hodnoty a Zákon o daních z příjmu.  

Co se týče plánovaných změn výše uvedených předpisů, za zmínku stojí navýšování minimální 

mzdy, které se může týkat zejména některých zaměstnanců divize OKIN Facility a způsobit tak 

navýšení mzdových nákladů podniku. Další legislativní úpravou, která bude mít na podnik vliv,  

je zavedení nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů. Divize OKIN BPS poskytující 

služby pro významného zahraničního klienta, má již zavedenu velmi striktní bezpečnostní 

politiku, mezi níž spadá i ochrana údajů subjektů působících ve vztahu ke 

zmíněnému zahraničnímu odběrateli služeb. Podnik však bude muset s velkou pravděpodobností 

provést zhodnocení toho, do jaké míry je tato politika správně nastavena ve vztahu k novému 
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evropskému nařízení a co bude případně potřebné v této věci změnit. Existuje zde tedy velká 

šance vzniku nákladů spojených se zavedením či rozšířením procesů pro ochranu informací o 

zaměstnancích a dodavatelích. Jako pozitivní lze uvést změnu ve způsobu podání daňového 

prohlášení, které bude možno za zaměstnance podat elektronicky, tudíž lze očekávat snížení 

administrativní zátěže podniku. Za další kladnou změnu by se dalo označit znovu umožnění 

odpisu technického zhodnocení pronajatých firemních prostor při jeho realizaci podnájemníkem, 

jako důsledek novely daňového zákona. Divize OKIN BPS vykonává svou činnost na 

specializovaných pracovištích v Praze a v Ostravě v pronajatých prostorách vlastněnch 

společností Skanska. Divize OKIN Facility musí brát rovněž v úvahu vliv podobných 

legislativních předpisů v rámci své působnosti v ostatních státech Evropy, mezi něž spadá 

Slovensko, Polsko, Bulharsko a Rumunsko. Všechny tyto země jsou členy Evropské Unie, proto 

podléhají nejen lokálnímu, ale také evropskému právu. 

4.1.1.2 Faktory ekonomické 

V případě ekonomických faktorů ovlivňujících oceňovaný podnik máme namysli zejména 

makroekonomické trendy reprezentované ekonomickým růstem, mírou inflace či úrokovou 

mírou. Hrubý domácí produkt ČR rostl v roce 2016 o 2.3%, v roce 2017 pak o 4.6%. Rovněž 

v ostatních zemích, kde má divize OKIN Facility své pobočky, došlo v posledních dvou letech 

k růstu HDP. Hrubý domácí produkt by měl dle aktuální prognózy České národní banky růst 

tempem okolo 3% ročně a to až do roku 2019. Mnozí analytici však předpovídají znatelnější 

zpomalení tempa růstu HDP v příštích letech. Meziroční změny HDP v zemích působnosti 

oceňovaného podniku jsou uvedeny v tabulce č. 4.1. 

Tabulka č. 4.1 – Vývoj HDP v zemích působnosti 

Země/rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Česká republika -0.9 2.0 4.3 2.3 4.6 
Slovensko 1.5 2.6 3.8 3.3 3.4 
Polsko 1.4 3.3 3.8 2.9 4.6 
Bulharsko 0.9 1.3 3.6 3.4 3.6 
Rumunsko 3.5 3.1 3.9 4.8 6.9 
Eurozóna -0.3 1.2 2.0 1.8 2.4 

 
Zdroj: Europa (2018) 
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Inflace v České republice dosáhla dle ČSÚ (2018) v roce 2017 hodnoty 2.5%. Oproti předešlým 

rokům se jedná o nárůst, jelikož se hodnota inflace v ČR v období let 2014 až 2016 pohybovala 

kolem nuly. Inflační cíl České národní banky je v současné době držen na 2%, v roce 2018 je 

však očekáváno mírné převýšení této hodnoty. Na hodnotě 1.1% až 1.6% se v roce 2017 držely 

také cenové indexy ostatních zemí působnosti divize OKIN Facility (Europa, 2018). 

Důležitým ekonomickým faktorem, který ovlivňuje chod oceňovaného podniku, je růst 

průměrných mezd v ekonomice. Jak již bylo zmíněno v rámci kapitoly 4.1.1.1, v ČR dochází 

v posledních letech důsledkem politických rozhodnutí ke kontinuálnímu zvyšování minimální 

mzdy. To vytváří tlak na růst průměrné hrubé mzdy, jejíž medián  v posledním čtvrtletí roku 

2017 činil 31 646 Kč (ČSÚ, 2018). Oceňovaný podnik je nucen zohledňovat tento ekonomický 

vliv růstu mezd ve své mzdové politice, související jak s náborem nových, tak odměňováním 

stávajících zaměstnanců. To má v konečném důsledku vliv na zvýšení osobních nákladů 

podniku. 

Česká národní banka se v roce 2017 rozhodla po téměř deseti letech zvýšit úrokové sazby. 

Zvýšení úrokových sazeb ovlivňuje ceny bankovních úvěrů, které oceňovaný podnik čerpá u 

několika institucí a to v poměrně vysoké míře, obzvlášt v porovnání s podílem vlastního jmění 

podniku. 

4.1.1.3 Faktory sociální 

Oceňovaný podnik je poskytovatelem služeb v několika oblastech outsourcingu (externího 

zajišťování interních zákaznických procesů), mezi něž patří činnosti uvedené v kapitole 3.2. 

Nejedná se tedy o podnik výrobního charakteru a z toho důvodu nelze využit běžných sociálně 

demografických statistik, vztažených například k spotřebě určité komodity produkované 

podnikem. 

Faktorem, který však bezesporu ovlivňuje chod divize OKIN BPS, je demografický faktor 

migrace cizího obyvatelstva do České republiky. Důvodem je fakt, že přes 10% zaměstnanců 

divize BPS tvoří cizinci. Jedná se převážně o lidi ze zemí Evropy, kteří disponují vyšší 

kvalifikací v oblasti IT, projektového řízení, řízení objednávek, obchodu a dalších klíčových 

činností divize. Z důvodu kvalifikačních požadavků pro divizi BPS nejsou příliš atraktivní 

zahraniční pracovníci s nížší kvalifikací. 
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Průměrný věk zaměstnanců divize OKIN BPS je 31 let. Počet přistěhovalých cizinců ve věku od 

18 do 49 let v roce 2016 dle ČSÚ (2018) činil zhruba 29.5 tisíc osob a jejich průměrný věk 

dosahoval 29 let. Kvalifikaci těchto osob nebylo možno objektivně zjistit, jako celek však 

bezesporu představují potenciál pro naplnění potřeb podniku držet si ve svých řadách dostatek 

kvalifikovaných pracovníků disponujících znalostmi cizích jazyků na úrovni rodilého mluvčího 

tak, aby mohli bez problému realizovat činnosti divize vyžadující nadstandartní znalost cizího 

jazyka. Nejedná se tedy pouze o Anglický jazyk, ale také například o Francouzštinu, Španělštinu 

či Němčinu a několik dalších jazyků, mezi nimiž se v hojném zastoupení objevují například 

jazyky využívané ve skandinávských zemích. 

4.4.1.4 Faktory technologické 

Vliv technických a technologických změn na oceňovaný podnik je nezpochybnitelný a to již při 

pohledu na charakter poskytovaných služeb. Divize OKIN BPS, konkrétně její část zaměřující se 

na poskytování služeb v oblasti IT, představuje zhruba 200 zaměstnanců z různých částí oboru. 

S tím úzce souvisí náklady na vzdělávání těchto zaměstnanců ve využivání nových technologií, 

mezi něž patří zejména technologie internetových sítí a jejich správy a také cloud computing 

(dodávání výpočetních služeb přes internet). Podnik investoval v uplynulých letech kapitál do 

vylepšení vlastních tréninkových prostor, takzvaných laboratoří, kde probíhají pravidelná školení 

zaměstnanců, zaměřená na oblast použití stávajících i nově zaváděných technologií. Investice do 

vzdělávání zaměstnanců jsou ve větší míře předpokládány i v budoucích letech. 

Obě divize oceňovaného podniku se v posledních letech soustředily na zlepšování procesů 

s cílem celkového zefektivnění chodu podniku. Činily takto prostřednictvím optimalizace 

stávajících a zaváděním nových procesů jak v divizi OKIN BPS, tak v divizi OKIN Facility. 

Velkou část procesního zlepšování v podniku zaštiťuje vlastní interní oddělení projektového 

řízení a zlepšování procesů, které se soustředí zejména na činnost obou zminovaných divizí. 

Co se týče technologických požadavků na samotný chod podniku, divize OKIN BPS z velké 

části využívá počítače a přidružené IT vybavení, které je ve vlastnictví jejího hlavního 

zákazníka. To úzce souvisí s bezpečnostní politikou podniku ve vztahu k tomuto, pro divizi 

OKIN BPS, klíčovému subjektu.  
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V případě divize OKIN Facility se jedná zejména o nutnost obnovy technického vybavení 

souvisejícího s předmětem činnosti, tedy nástroje a přístroje potřebné k celkové údržbě budov, 

ostraze objektů či úklidovým službám a rovněž potřebný materiál související s těmito činnostmi. 

4.1.2. Analýza mikroprostředí 

Pro analýzu mikroprostředí podniku byla využita Porterova metoda pěti konkurenčních sil. 

Zkoumání bylo podrobeno několik faktorů, mezi něž spadá síla oděratelů a dodavatelů, míra 

rivality v odvětví, hrozba substitutu a hrozba nových tržních konkurentů. 

4.1.2.1 Síla odběratelů 

Organizační charakter oceňovaného podniku vyžaduje nejen zhodnocení podniku jako celku, 

nýbrž také analýzu obou hlavních divizí jako samostatně fungujících subjektů, působících na 

odlišných trzích a obsluhujících rozdílný typ zákazníků. 

Divize OKIN Facility obsluhuje zákazníky zejména v soukromém sektoru, s výjimkou českého 

polostátního subjektu skupiny ČEZ. Mezi klíčové zákazníky divize OKIN Facility patří: 

• Komerční Banka,  

• Uni Credit Bank,  

• Ahold, 

• Phillip Morris, 

• Skupina ČEZ. 

Všechny výše uvedené subjekty spadají do kategorie velkých firem a disponují velkou 

vyjednávací silou podpořenou poměrně výraznou konkurencí na trhu facility managementu v ČR 

i v zahraničí. 

Divize OKIN BPS má v současné době dva zákazníky, kteří generují veškeré tržby této divize. 

Jedná se o společnost Verizon a od roku 2017 rovněž společnost IBM. Společnost IBM odebírá 

služby ve znatelně menším množství v porovnání s prvním zmíněným zákazníkem divize BPS. 

Společnost Verizon patří mezi 25 největších firem poskytujících telekomunikační služby na 

světě a z tohoto postavení vyplývá také obecná možnost snadnosti volby nového dodavatele. 

Divize OKIN BPS je však velmi specifická svou dlouho let trvající integrací do společnosti 
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Verizon, zejména pak v rámci jeho evropské divize se sídlem ve Velké Británii. Divize BPS 

v současné době zabezpečuje společnosti Verizon celou škálu podpůrných procesů, jakými jsou 

například: administrativní podpora, podpora velkoobjemových objednkových procesů, účetnictví 

či projektové řízení. Integrační proces probíhal od roku 2004 s tím, že v období let 2014 až 2016 

divize OKIN BPS získala několik nových, větších zakázek, které vyžadovaly nábor a zaškolení 

nových pracovníků na celou škálu pracovních pozic. Výsledkem integračního procesu je 

poměrně značné množství know-how, které si oceňovaný podnik dokázal v průběhu let vytvořit a 

bez nichž si je poměrně těžké představit bezproblémový chod velké části nadnárodních projektů 

realizovaných pod záštitou Verizonu.  

Vyjednávací síla klíčového odběratele se tedy může projevit jako problém například při 

sjednávání nových obchodních podmínek, uzavírání dlouhodobých smluv o spolupráci a 

podobně. Představa nárazové změny dodavatele Verizonu jako náhrady za služby poskytované 

divizí OKIN BPS se však jeví jako velmi problematická i přes existenci podniků podobného 

charakteru, se kterými by mohl Verizon spolupracovat na podobné bázi. To samé však platí při 

opačném pohledu na tento vztah dodavatel – odběratel, tedy existenci a potenciál divize OKIN 

BPS si lze jen těžko představit bez existence spolupráce se společností Verizon. I přesto, že 

divize aktivně vyhledává nové zákazníky, zánik kontraktu se společností Verizon by znamenal 

velmi pravděpodobné ukončení chodu této divize nebo přinejnmenším značné omezení její 

činnosti.  

4.1.2.2 Síla dodavatelů 

Divize OKIN Facility spolupracuje s mnoha dodavatelskými firmami. Určení konkrétních 

subjektů reprezentujících hlavní dodavatele je problematické, jelikož divize Facility zaměstnává 

ve svých řadách značné množství pracovníků realizujících činnosti pod záštitou živnostenského 

oprávnění, působících na různch místech ČR i v zahraničí. Volba dodavatele tak závisí zejména 

na charakteru zakázky, místu vykonu zakázky a dalších podmínkách. Nejčastěji se jedná o firmy 

dodávající materiál potřebný k výkonu činností opravárenského či údržbového charakteru. Řadí 

se zde také leasingové společnosti poskytující pronájem vozového parku divize Facility. 

Významným dodavatelem ve vztahu k oceňovanému podniku je společnost Skanska, která 

zabezpečuje většinu firemních prostor v České republice, konkrétně na pracovištích v Ostravě a 

v Praze, kde si obě divize oceňovaného podniku pronajímají kanceláře a jiné nebytové prostory. 
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4.1.2.3 Míra rivality v odvětví 

Přední česká vzdělávací instituce ČVUT provedla v roce 2014 ve spolupráci s několika dalšími 

subjekty rozsáhlý průzkum trhu se službami v oblasti facility managementu. Potenciál trhu byl 

kvantifikován na 115 mld. Kč s predikcí kontinuálního růst, založenou na pozitivním vývoji 

tempa růstu HDP. Česká republika zaznamenala v období 2015-2017 průměrný růst HDP na 

úrovni 3.7%  ročně, potenciál trhu facility managementu v ČR pro rok 2018 je tak odhadován na 

sumu okolo 125 mld. Kč. Velikost trhu je pak odhadována na 61 mld. Kč. Velkou část celkového 

tržního podílu (téměř 15%) pak v ČR drží cirka deset největších podniků v oboru. Celkový počet 

podniků na trhu se službami facility managementu se pohybuje okolo 120, z toho 40 lze 

považovat za větší, z hlediska trhu významnější společnosti. Český trh se službami Facility 

managementu je v kontextu evropy jedním z nejrychleji rozvíjejících se trhů a bezesporu skýtá 

pro oceňovaný podnik řadu možností k expanzi. Středoevropský a východoevropský trh jakožto 

pole působnosti poboček divize OKIN Facility dosahoval v roce 2014 velikosti téměř 22 miliard 

Eur, tedy více než 594 mld. Kč po přepočtu s využitím aktuálního kurzu Eura. Část trhu polhcují 

velké nadnárodní společnosti jako například Simacek, Strabag Property & Facility Services, 

Reiwag či MT & T Property and Facility Management. Růstový potenciál divize OKIN Facility 

v zahraničí se jeví jako poměrně slušný s příhlédnutím k jeho velikosti, existuje zde však řada 

limitací souvisejících s konkurencí, finanční situací podniku a dalšími bariérami pro vstup či 

další zahraniční expanzi. Celkový růst evropského trhu se službami facility managementu je pro 

následující období odhadován na 1.7%. Na českém trhu jsou největšími konkurenty společnosti 

OKIN podniky uvedené v tabulce č. 4.2. Je zde uveden stav jejich dosaženého obratu k 31. 12 . 

2016 (IFMA, 2016). 

Tabulka č. 4.2 – Konkurenti divize OKIN Facility v České republice 

Podnik 
Čistý obrat k 
31.12.2016 (tis. Kč) 

Skanska Facility 120943 
ISS Facility Services 1345410 
Vinci Facilities  80557 
D.I.SEVEN FACILITY 368708 
REIWAG Facility Services s.r.o. 98309 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních závěrek jednotlivých podniků 
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Divize OKIN BPS z hlediska konkurence soupeří s třemi hlavními subjekty, působícími jak 

globálně, tak na českém trhu. Jedná se o společnosti: 

• Teh Mahindra (Indie), 

• First Source (Indie), 

• Accenture (Česká republika). 

Společnost Teh Mahindra je co do velikosti s divizí OKIN BPS nesrovnatelná, jedná se o subjekt 

se sídlem v Indii, působící zejména na Asijských trzích. Obrat společnosti Teh Mahindra 

dosahoval v roce 2016 řádově stovek milionů dolarů a outsourcingové služby poskytované touto 

společností značně přesahují rozsah služeb divize BPS. 

Accenture je českou společností, která v uplynulých letech dosahovala srovnatelných finančních 

výsledků jako oceňovaný podnik, respektive jeho divize BPS. Společnost taktéž sídlí v Praze a 

zaměstnává zhruba 1600 zaměstnanců na pozicích stejného či velmi srovnatelného charakteru 

s divizí BPS. 

Třetím klíčovým konkurentem je společnost First Source, která sídlí v Indii  a zaměřuje se na 

poskytování outsourcingu v oblasti projektového řízení a dalších přidružených procesů. 

Konkurencí divize OKIN BPS se tato společnost stala v roce 2016 díky svému vstupu na 

relevantní část outsourcingového trhu. V současné době působí na Evropských, Asijských ale i 

Afrických trzích a představuje podnik s obratem v řádu desítek milionů dolarů ročně. 

Všechny tři výše zmíněné subjekty působí ve vztahu k hlavnímu zákazníkovi divize OKIN BPS 

jako dodavatelé a nacházejí se ve velmi podobné pozici co do postavení a objemu zakázek. 

Výsledky těchto firem dosažené v poskytování služeb společnosti Verizon jsou pravidelně 

měřeny a srovnávány z hlediska tvorby obratu, spokojenosti koncových zákazníků a dalších 

důležitých faktorů srovnávání. Existuje mezi nimi tedy vysoká úroveň rivality a společný cíl 

dosahovat co nejlepších výsledků ve svých aktivitách vůči společnosti Verizon. V pozadí těchto 

aktivit je popud možné expanze a navyšování objemu poskytovaných služeb vůči tomuto 

klíčovému odběrateli. 

V roce 2016 došlo k ukončení činnosti jednoho z oddělení divize BPS a jeho následný přesun do 

společnosti Teh Mahindra. Na souvisejícím integračním procesu se podíleli také zaměstnanci 
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divize BPS ve formě zaškolování a tzv. knowledge transfer (proces přesunu znalostí mezi dvěma 

podnikatelskými subjekty). Toto rozhodnutí se v pozdějších fázích ukázalo z pozice Verizonu 

jako ne příliš efektivní, jelikož zaměstnanci Teh Mahindra nedosahovali v souvisejících 

činnostech očekávaných výsledků a část oddělení bylo nutno přesunout zpět pod záštitu divize 

OKIN BPS. Tento fakt však vyzdvihuje riziko ztráty části zakázek divize BPS v případě, že 

nebude dosahovat výsledků lepších nebo srovnatelných s uvedenou konkurencí. Zároveň však 

naznačuje skutečnost problematického nahrazení divize BPS jiným dodavatelem. Roli zde 

z pozice Verizonu hraje také otázka mzdových nákladů, které jsou v Asijských oblastech obecně 

nižší, než li například v České republice.  

4.1.2.4 Hrozba substitutů 

V souvislosti s charakterem činnosti obou divizí nelze idenfitikovat přímý substitut. Jediným 

reálným substitutem outsourcingových služeb je v tomto případě jejich zpětná integrace, tedy 

převedení zpět pod odběratele. Zde hraje zásadní roli efektivnost a reálná úspora nákladů ze 

strany zákazníků. Z teorie i praxe víme, že outsourcing nemusí vždy představovat skutečnou 

úsporu nákladů pro odběratele, pokud není vykonoáván efektivně. Dlouholetá přítomnost obou 

divizí na tomto trhu je však důkazem určité stability a dobrých výsledků. Divize BPS funguje 

jako poskytovatel již čtrnáct let, divize Facility fakticky vykonává v ČR svou činnost od roku 

1993 a od roku 2002 také na zahraničních trzích. 

4.1.2.5 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Trh se službami facility managementu nepatří obecně mezi trhy s existencí velkých bariér pro 

vstup, ačkoliv se vyznačuje vysokým počtem subjektů a značnou rivalitou. Díky rostoucímu 

charakteru se trh v ČR stává čím dál atraktivnějším a proto lze předpokládat i narůstající 

konkurenci v podobě nově vstupujících subjektů. Rostoucí trend byl zmíněn i pro zahraniční 

trhy, kde divize OKIN Facility působí. Hrozbou jsou bezpochyby také existující nadnárodní 

subjekty z oboru, které se mohou rozhodnout pro další tržní expanzi do zemí působnosti 

oceňovaného podniku 

Trh působnosti divize OKIN BPS se již vyznačuje významnějšími bariérami pro vstup nových 

subjektů. Potenciálních problému je zde celá řada, například požadavky na kvalifikaci 

zaměstnanců, dostatečné kapacity ke zvládnutí požadovaného objemu a frekvence převzatých 

zakázek či schopnost integrovat se do mezinárodního prostředí a začít poskytovat služby na 
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vysoké úrovni. To vše při cenách, které pro odběratele představují v konečném důsledku úsporu 

nákladů, jelikož právě ta je tím pravým smyslem přechodu k outsourcingu, ať už se jedná o více 

či méně komplexní činnost. 

4.2 Finanční analýza 

Účelem této kapitoly je analyzovat finanční situaci podniku OKIN GROUP, a.s. Kapitola 2.7 

teoretické části práce zmiňuje řadu metod využitelných k hodnocení finančního zdraví podniku. 

Pro účely aplikačně ověřovací části byly zvoleny následující metody: 

 

• horizontální analýza, 

• vertikální analýza, 

• poměrová analýza, 

• souhrný metoda hodnocení finančního zdraví: Kralickův Quick test. 

Hlavní zdroj dat představují finanční výkazy společnosti za období let 2013 až 2016. Data byla 

získána z internetových stránek Ministerstva spravedlnosti ČR, konkrétně ze sbírky listin 

vztahujících se k předmětu ocenění, dostupných v rámci veřejného rejstříku ČR. 

4.2.1 Horizontální analýza  

Aplikace horizontální analýzy slouží k identifikaci meziročních změn v položkách finančních 

výkazů podniku. Výsledkem je tedy růst nebo pokles položky za sledované období, uvedený jak 

v absolutním, tak relativním vyjádření.  Pro horizontální analýzu vybraných položek z rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty byly využity výpočtové vztahy 2.16 a 2.17.  

Celková hodnota aktiv vykazuje v letech 2014 a 2015 více než 9% růst následovaný mírným 

poklesem o 3.6% v roce 2016. Tři základní složky tvořící celkovou hodnotu aktiv, mezi něž patří 

dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení aktiv, vykazují při pohledu na průměrný 

trend celého období převážně růstový charakter. V jednotlivých letech však došlo k několika 

skokovým změnám.  

Stav dlouhodobého majetku podniku se v roce 2016 snížil o 38.3% a to díky odprodeji několika 

podnikem vlastněných nemovitostí, pozemků a také části vybavení. To se následně projevilo také 

v hospodářském výsledku na konci tohoto období, který byl navýšen o vzniklé  tržby 
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prodaného dlouhodobého majetku.  V roce 2016 se podnik rovněž rozhodl vyřadit 

od několika leasingových smluv o pronájmu firemních automobil

Ob žná aktiva podniku zaznamenala v letech 2015 a 2016 znatelný nárůst, který inil v

21.4%. Zásadní vliv na růst oběžných aktiv mělo zvýšení

roce 2016 vznikly podniku krátkodobé pohledávky ve výši 427558

tis. K , tvo ené zejména pohledávkami z obchodních vztahů, což představuje zvýšení

stavu této položky v minulému období. V roce 2016 vznikla podniku 

hodnotě 14605 tis. Kč 

vývoj klíčových položek aktiv podniku ve sledovaném období let 

2014 až 2016. M žeme zde vidět vývoj celkové bilanční sumy, dlouhod

asového rozlišení. 

 Vývoj klíčovch položek aktiv v letech 2014-2016 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4.3 – Horizontální analýza aktiv 

Rok 2014 2015 2016 

Položka/změna 
Absol. 
změna 

Relat. 
změna 

Absol. 
změna 

Relat. 
změna 

Absol. 
změna 

Relat. 
změna 

Celková aktiva 48870 9.18% 54702 9.41% -23237 -3.65% 
Dlouhodobý majetek 62884 39.16% 3214 1.44% -86822 -38.30% 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek -4444 -44.03% -1036 -18.34% -738 -16.00% 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 66549 72.06% 19209 12.09% -97722 -54.87% 
Dlouhodobý finanční 
majetek 779 1.34% -14959 -25.38% 11638 26.47% 
Oběžná aktiva -17617 -4.83% 30662 8.84% 81037 21.46% 
Zásoby 3417 59.55% -3989 -43.57% 102 1.97% 
Pohledávky - 
dlouhodobé 0 0.00% 0 0.00% 14605 100.00% 
Pohledávky - 
krátkodobé 43474 16.28% -48041 -15.47% 165094 62.90% 
Peněžní prostředky -64508 -70.31% 82692 303.52% -98764 -89.84% 
Časové rozlišení aktiv 3603 48.14% 20826 187.84% -17452 -54.69% 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Na straně pasiv docházelo během sledovaného období ke kontinuálnímu růstu vlastního kapitálu, 

ačkoliv v období 2014 až 2015 pouze mírným tempem. Rok 2016 již vykazuje nárůst stavu 

vlastního kapitálu o 52100 tis. Kč, což představuje zvýšení o 31% ve srovnání s minulým rokem. 

Zásadním vlivem se na růstu vlastního kapitálu podílí stav výsledku hospodaření v posledním 

analyzovaném roce. 

Samotný výsledek hospodaření vykazuje v celém sledovaném období skokový trend. V roce 

2014 došlo k výraznému snížení a podnik dosáhl ztráty 21995 tis. Kč. Během roku 2015 však 

došlo ke skokovému zvýšení a stav výsledku hospodaření již vykazoval kladnou hodnotu na 

úrovni 10950 tis. Kč. Rok 2016 představuje z tohoto hlediska nejvetší nárůst, jelikož výsledek 

hospodaření vzrostl více než čtyřnásobně a to na hodnotu 59176 tis. Kč. 

Z pohledu cizích zdrojů došlo k nárůstu v prvních dvou sledovaných letech. Nárůst činil 118040 

tis. Kč a byl reprezentován zejména čerpáním dlouhodobých úvěrů, tedy navyšováním závazků 

k úvěrovým institucím v rámci položky dlouhodobých závazků. Podnik čerpal jak krátkodobé, 

tak dlouhodobé úvěry od UniCredit Bank a České spořitelny v celkové hodnotě přes 170 000 tis. 
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Kč. Podniku byl poskytnut účelový úvěr ve výši 50000 tis. Kč na pokrytí nákladů v souvislosti 

s rozšířením divize BPS, dále účelový úvěr na nákup nemovitostí ve výši 45000 tis Kč a 

kontokorentní úvěr ve výši 78000 tis. Kč. Kontokorentní úvěr byl následně navýšen v roce 2016 

na 134000 tis. Kč. Na konci roku 2016 snížil podnik tyto závazky částečným splacením úvěrů a 

stav dlouhodobých závazků v období 2015 až 2016 klesl ze 78035 tis. Kč na 462 tis. Kč. 

Krátkodobé závazky vykazují pokles, avšak jen mírným tempem z 371219 tis. Kč na 358685 tis. 

Kč v průběhu sledovaného období. 

Bližší pohled na absolutní a relativní změny stavu pasiv v letech 2014 až 2016 je poskytnut v 

tabulce č. 4.4. 

Tabulka č. 4.4 – Horizontální analýza pasiv 

Rok 2014 2015 2016 

Položka/změna 
Absol. 
změna 

Relat. 
změna 

Absol. 
změna 

Relat. 
změna 

Absol. 
změna 

Relat. 
změna 

Celková pasiva 48870 9.18% 54702 9.41% -23237 -3.65% 
Vlastní kapitál -22844 -12.12% 1963 1.19% 52100 31.09% 
Ážio a kapitálové fondy 318 1.88% -216 -1.26% -17 -0.10% 
Výsledek hosp. minulých let 4833 3.54% -31933 -22.58% 3891 3.55% 
Výsledek hosp. BUO -21995 -1884.75% 34112 147.28% 48226 440.42% 
Cizí zdroje 60473 18.19% 57567 14.65% -84801 -18.83% 
Dlouhodobé závazky -6777 -53.92% 72244 1247.52% -77573 -99.41% 
Krátkodobé závazky 58093 18.55% -4760 -1.28% -7774 -2.12% 
Časové rozlišení pasiv 11241 95.77% -4828 -21.01% 9464 34.27% 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doplnění o grafické vyjádření stavu klíčových položek pasiv je zahrnuto níže v grafu č. 4.2. Je 

zde zobrazen vývoj klíčových položek pasiv, meži něž patří vlastní kapitál a cizí zdroje, které se 

skládají z rezerv a závazků. V grafu je rovněž zahrnut vývoj stavu časového rozlišení pasiv. 

Pohled na graf a v něm vyobrazené číselné hodnoty dokládá výše uvedená tvrzení o růstu 

vlastního kapitálu v celém sledovaném období, růstu stavu cizích zdrojů v letech 2014 a 2015 a 

jejich následný pokles v letech 2016 a také o skutečnosti o změně stavu pasiv. Z analýzy bilanční 

sumy vyplývá, že změna stavu pasiv koreluje se změnou stavu aktiv, tudíž lze tvrdit, že bilanční 

pravidlo rovnosti aktiv a pasiv bylo při sestatování podnikové rozvahy dodrženo. 
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Vývoj klíčovch položek pasiv v letech 2014 až 2016 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Tabulka č. 4.5 – Horizontá

Položka/Rok 

Tržby za prodej výrobků a služeb 
Výkonová spotřeba 
Osobní náklady 
Provozní výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 
Výsledek hospodaření za účetní 
období 
Čistý obrat za účetní období 

 

4.2.2 Vertikální analýza 
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Horizontální analýza vybraných položek z výkazu zisku a ztráty
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Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 4.3 – Struktura aktiv v letech 2014 až 2016 

Zdroj: vlastní zpracování 
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vztahu k celkové sumě těchto položek. Analyzována byla rozvaha a výkaz zisku a ztráty a to 

s využitím vzorce 2.18. 

V grafu č. 4.3 je zobrazena struktura aktiv v letech 2014 až 2016. Na struktuře aktiv podniku 

měla v celém sledovaném období největší podíl oběžná aktiva. V letech 2014 a 2015 tvořila 

oběžná aktiva přibližně 59% z celkové hodnoty aktiv. Dlouhodobý majetek představoval ve 

stejném období 35.63% až 38.43 % z celkové sumy aktiv. Roky 2014 a 2015 jsou tedy co do 

struktury celkových aktiv velice podobné a nedošlo zde k žádné výraznější změně. V roce 2016 

již struktura aktiv vykazuje poměrně značné změny, reprezentované zvýšením podílů oběžných 

aktiv na 74.82% a snížením podílu dlouhodobého majetku na 22.82%. 

Tabulka č. 4.6 – Vertikální analýza aktiv 

Položka/rok 2014 2015 2016 
Celková aktiva 100.00% 100.00% 100.00% 
Dlouhodobý majetek 38.43% 35.63% 22.82% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0.97% 0.72% 0.63% 
Dlouhodobý hmotný majetek 27.33% 28.00% 13.12% 
Dlouhodobý finanční majetek 10.13% 6.91% 9.07% 
Oběžná aktiva 59.66% 59.35% 74.82% 
Zásoby 1.57% 0.81% 0.86% 
Pohledávky - dlouhodobé 0.00% 0.00% 2.38% 
Pohledávky - krátkodobé 53.40% 41.26% 69.76% 
Peněžní prostředky 4.69% 17.28% 1.82% 
Časové rozlišení aktiv 1.91% 5.02% 2.36% 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Detailnější informace o změnách struktury dílčích položek aktiv ve sledovaném období jsou 

obsaženy v tabulce č. 4.6. Můžeme zde vidět vývoj struktury složek dlouhodobého majetku, 

respektive zmíněný vývoj dlouhodobého hmotného majetku, ale také vývoj dlouhodobého 

nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku.  

Podíl dlouhodobého nehmotného majetku, jež tvoří v případě oceňovaného podniku zejména 

ocenitelná práva, se v celém zmiňovaném období drží pod hranicí 1%. Dlouhodobý nehmotný 

majetek tedy představuje minoritní část struktury celkových aktiv.  



 

Dlouhodobý finanční majetek tvo il v roce 

majetku. V roce 2015 došlo k poklesu na 6.91

9.07%. Na tyto změny měl nejv tší

úvěry vztahující se k ovládající osob

Při pohledu na oběžná aktiva podniku a jejich díl í složky je patrné, že zásoby nep edstavují 

významný podíl na sktruktuře celkových aktiv. 

struktury oběžných aktiv a v následuj

0.81% až 0.86%. 

Zásadní měrou se na hodnotě aktiv podílí podnikové pohledávky, konkrétn  pohledávky 

krátkodobé. Ty představovaly na konci sledovaného období téměř 70%

jedná se tedy o majoritní podíl ve srovnání s

aktiv.  Podnik nevykazoval v letech 2014 a 2015 žádné dlouhodobé pohledávky. Jak již bylo 

zmíněno výše, v roce 2016 vznikla podniku dlouhodobá pohledávka reprezentujíc

z celkové hodnoty aktiv v tomto roce.

Graf č. 4.4 
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tvořená vlastním kapitálem a cizími zdroji

28.48%

67.57%

3.95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014%
 p

od
íl 

na
 c

el
ko

vé
 s

um
ě 

ak
tiv

Struktura pasiv

57 

ý finan ní majetek tvořil v roce 2014 10.13% z celkohé hodnoty dlouhodobého 

poklesu na 6.91% následovaného opětovným růstem

největší vliv vývoj rozvahové položky reprezentující záp ky a 

ovládající osobě. 

i pohledu na ob žná aktiva podniku a jejich dílčí složky je patrné, že zásoby nep edstavují 

významný podíl na sktruktuře celkových aktiv. V roce 2014 tvořily zásoby 

následujících dvou letech se jejich podíl pohyboval v

Zásadní m rou se na hodnotě aktiv podílí podnikové pohledávky, konkrétn  pohledávky 

krátkodobé. Ty p edstavovaly na konci sledovaného období téměř 70% z celkové hodnoty aktiv, 

edy o majoritní podíl ve srovnání s ostatními položkami oběžných, ale i celkových 

letech 2014 a 2015 žádné dlouhodobé pohledávky. Jak již bylo 

roce 2016 vznikla podniku dlouhodobá pohledávka reprezentujíc

tomto roce. 

Graf č. 4.4 – Struktura pasiv v letech 2014 až 2016 

Zdroj: vlastní zpracování 
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podílové hodnoty. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech se pohyboval v letech 2014 a 

2015 mezi 26.34% až 28.48%, cízí zdroje pak mezi 67.57% až 70.81%. V roce 2016 došlo ke 

změně podílu vlastního kapitálu růstem na 35.84%. Vliv na tento růst měl zejména vývoj 

výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření z běžného účetního období. 

Roky 2014 a 2015 vykazují podíl cizích zdrojů na celkových pasivech v rozmezí 67.57% až 

70.81%. Rok 2016 byl reprezentován snížením tohoto podílu na 59.66%. Cizí zdroje podniku 

tvořily zejména krátkodobé závazky, ačkoliv v roce 2015 podnik vykázal rovněž dlouhodobý 

závazek ve výši 78035 tis Kč, reprezentující 12.27% podíl na celkové hodnotě cizích zdrojů. 

Uvedený dlouhodobý závazek byl podnikem uhrazen v následujícím roce, což mělo vliv na výše 

zmíněný pokles podílu cizích zdrojů na celkových pasivech podniku. 

Vertikální analýza výnosů uvedených v podnikovém výkazu zisku a ztráty je zobrazena v tabulce 

č. 4.7. Při bližším pohledu na strukturu výnosů je zřejmé, že naprosto zásadní podíl na celkových 

výnosech oceňovaného podniku představují tržby za prodej výrobků a služeb. V rámci této 

položky bylo v roce 2014 zachyceno 98.26% výnosů, v roce 2015 to bylo 99.56% výnosů a 

v posledním sledovaném roce 94.17% výnosů. Jednalo se zejména o tržby za prodej 

telekomunikačních a datových služeb divizí BPS, poskytovaných specializovanými pracovišti 

v Ostravě a Praze. Tržby za služby poskytované divizí Facility reprezentují zhruba 30% z jejich 

celkového objemu. 

Zanedbatelnou měrou se v letech 2014 a 2015 podílí na celkových výnosech položka ostatní 

provozní výnosy, která zahrnuje tržby z prodaného dlouhodobého majetku a tržby za prodej 

materiálu. Podíl ostatních provozních výnosů na celkových výnosech činil v roce 2016 zhruba 

5.72%.  

Podnik nevykázal v roce 2014 žádné výnosy z dlouhodobého finančního majetku ani výnosové 

úroky. V letech 2015 a 2016 to v případě těchto položek byl buďto zanedbatelný nebo nulový 

podíl na celkových výnosech podniku. 
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Tabulka č. 4.7 – Vertikální analýza výnosů 

Položka/Rok 2014 2015 2016 
Tržby za prodej výrobků a služeb 98.26% 99.56% 94.17% 
Ostatní provozní výnosy 0.65% 0.22% 5.72% 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0% 0.004% 0% 
Výnosové úroky a podobné výnosy 0% 0.14% 0.09% 
Ostatní finanční výnosy 1.09% 0.07% 0.029% 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na základě vertikální analýzy nákladů byly zjištěny dvě klíčové položky, tvořící drtivou většinu 

nákladů podniku ve sledovaném období. Jedná se o výkonovou spotřebu a osobní náklady. 

V roce 2014 představovala výkonová spotřeba 45.44% z celkových nákladů podniku. Tento 

podíl byl snížen na 35.51% v roce 2015 a 31.05% v roce 2016. 

Osobní náklady v roce 2014 představovaly 51.26% podílu na celkových nákladech. V roce 2015 

se díky výše zmíněnému náboru velkého množství nových pracovníků tento podíl zvedl na 

62.10%. V roce 2016 došlo k drobnému snížení podílu osobních nákladů na celkových 

nákladech a to na 61.71%. 

Ostatní nákladové položky, které zahrnují například změnu stavu zásob vlastní činnosti, úpravy 

hodnot v provozní oblasti, ostatní provozní náklady či ostatní finanční náklady představovaly 

v roce 2014 pouze 3,3% podílu na celkových nákladech. V roce 2015 to bylo 2.38% a v roce 

2016 činil součet těchto nákladů 7.24%, zejména díky vlivu zvýšení podílu ostatních provozních 

nákladů v tomto roce o 5.75%. Vznik ostatních provozních nákladů v roce 2016 souvisí 

s realizací prodeje nemovistostí v zahraničí. 

Grafické vyobrazení struktury nákladů oceňovaného podniku můžeme vidět v grafu č. 4.4. 

Ostatní nákladové položky zde představují součet všech osattních nákladových položek výkazu 

zisku a ztráty vyjma výkonové spotřeby a osobních nákladů. 
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Graf č. 4.4 – Struktura nákladů v letech 2014 až 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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stejně jako rentabilita aktiv, ale i zbývající ukazatelé rentability, dosahovala záporných hodnot. 

V roce 2015 podnik dosáhl rentability 6.53% a v roce 2016 pak velmi uspokojivých 26.94%. 
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v úvahu různé ovlivňující faktory, jako například volbu odpisových metod, časový nesoulad 

mezi financováním a příjmy z investic, apod. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů měří efektivnost investovaného kapitálu a to bez ohledu na 

zdroj, ze kterého kapitál pochází. V letech 2015 a 2016 došlo ke skokovému zvýšení hodnoty 

tohoto ukazatele ze záporných hodnot, nejprve na 3.32% pro rok 2015 a poté na 24.3% pro rok 

2016. 

Rentabilita tržeb je výsledkem podílu čistého zisku a tržeb podniku a udává, v jaké míře je 

podnik schopen generovat zisk ve vztahu k dané úrovni tržeb. V roce 2016 podnik dosáhl 3.61% 

rentability tržeb, což znamená že na 1 Kč tržeb připadlo 0.0361 Kč zisku. 

Rentabilita nákladů vypovídá o míře zhodnocení nákladů vložených do podnikatelské činnosti. 

Hodnoty pro oceňovaný podnik dosahují v případě rentability nákladů velmi podobných hodnot 

jako rentabilita tržeb s tím, že rentabilita nákladů byla drobně vyšší, řádově o setiny procent. 

V tabulce č. 4.8 jsou uvedeny výsledky jednotlivých ukazatelů rentability v letech 2014 až 2016. 

Tabulka č. 4.8 – Ukazatelé rentability 

Položka/rok 2014 2015 2016 
Rentabilita aktiv -4.70% 1.28% 8.73% 
Rentabilita vlastního kapitálu -13.99% 6.53% 26.94% 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů -15.93% 3.32% 24.30% 
Rentabilita tržeb -1.94% 0.80% 3.61% 
Rentabilita nákladů -2.09% 0.81% 3.74% 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Další skupinou ukazatelů jsou ukazatelé zadluženosti, hodnotící finanční stabilitu podniku. 

Využit byl ukazatel celkové zadluženosti, zadluženosti vlastního kapitálu, úrokového krytí a 

úrokového zatížení. 

Celková zadluženost oceňovaného podniku v letech 2014 a 2015 pohybovala v rozmezí od 68%   

do 71%. Takováto úroveň zadluženosti je obecně považována za poměrně vysokou a to i v rámci 
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odvětví oceňovaného podniku, avšak snížení celkové zadluženosti v roce 2016 na 60% značí 

poklesový trend. 

Zadluženost vlastního kapitálu dává do poměru cizí zdroje a vlastní kapitál podniku. V roce 2014 

hodnota zadluženosti vlastního kapitálu dosáhla 237%, v roce 2015 pak 269%. Stejně jako 

v případě celkové zadluženosti hovoříme o dosti vysokých hodnotách tohoto ukazatele, které 

obecně značí rizikovost ze strany potencionálního investora. V roce 2016 byla zadluženost 

vlastního kapitálu 166%, došlo tedy k rapidnímu poklesu oproti minulým rokům sledovaného 

období. 

Ukazatel úrokového krytí vykazuje v letech 2014 a 2015 negativní výsledky pohybující se od -

11.46 do 2.19. Záporná hodnota tohoto ukazatele se mimo jiné projevuje v neschopnosti podniku 

uhradit vzniklé nákladové úroky. V roce 2016 došlo k značnému růstu tohoto ukazatele, kdy bylo 

dosaženo výsledku 16.35. Tento výsledek s přehledem přesahuje hodnotu doporučenou 

Ministerstvem Průmyslu a obchodu, dá se tedy označit za uspokojivý. 

Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, do jaké míry je zisk podniku zatěžován nákladovými 

úroky. Podobně jako u ostatních ukazatelů zadluženosti dosahuje tento ukazatel v letech 2014 a 

2015 nepříznivých hodnot. V roce 2016 se pak hodnota ukazatele dostala na obecně přijatelnější 

hodnotu 6.12%. 

Přehled výsledků jednotlivých ukazatelů zadluženosti v letech 2014 až 2016 je obsažen v tabulce 

č. 4.9 

Tabulka č. 4.9 – Ukazatelé zadluženosti 

Položka/rok 2014 2015 2016 
Celková zadluženost 68% 71% 60% 
Zadluženost vlastního kapitálu 237% 269% 166% 
Úrokové krytí -11.46 2.19 16.35 
Úrokové zatížení -8.73% 45.57% 6.12% 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Následují ukazatelé likvidity, které hodnotí schopnost podniku dostát svým závazkům. Využity 

byly ukazatele celkové likvidity, pohotové likvidity a okamžité likvidity. 

Celková likvidita vyjadřuje pokrytí krátkodobých závazků oběžnými aktivy podniku. U 

oceňovaného podniku se ve sledovaném období pohybuje v rozmezí 0.93 až 1.28. Ve srovnání 

s doporučenými hodnotami, které určují optimální hranici likvidity v rozmezí 1.5 do 2.5, je tedy 

pod minimální hranicí optima. Ukazatel však vyjadřuje rostoucí trend díky postupnému 

zvyšování stavu oběžných aktiv doprovázeného snižováním stavu krátkodobých závazků. 

Pohotová likvidita slouží jako upravený ukazatel celkové likvidity s tím, že je očištěn o položku 

zásob. Ukazatel se ve sledovaném období pohybuje v rozmezí 0.91 až 1.25. Za minimální 

doporučenou hodnotu je obecně považována hodnota 1, pod kterou ukazatel klesl pouze v roce 

2014. 

Okamžitá likvidita hodnotí schopnost podniku hradit právě splatné závazky a to za použití 

pohotových platebních prostředků. Pro finančně zdravou firmu by ukazatel neměl přesahovat 

hodnotu větší než 0.4 a pro zaručení likvidity by se měl pohybovat okolo hodnoty 0.2. Pohotové 

platební prostředky podniku nedosazují dostatečné výše pro pokrytí krátkodobých závazků ve 

dvou sledovaných letech (2014 a 2016) ze tří, hodnota zde klesla hluboko pod doporučené 

optimum. Jediným rokem, kde se dá hodnota považovat za přijatelnou je rok 2015, kdy okamžitá 

likvidita dosáhla hodnoty 0.3. 

V tabulce č. 4.10 můžeme vidět hodnoty ukazatelů likvidity v jednotlivých letech. 

Tabulka č. 4.10 – Ukazatelé likvidity 

Položka/rok 2014 2015 2016 
Celková likvidita 0.93 1.03 1.28 
Pohotová likvidita 0.91 1.02 1.26 
Okamžitá likvidita 0.07 0.30 0.03 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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Poslední skupinou ukazatelů aplikovaných v rámci poměrové analýzy jsou ukazatelé aktivity. 

Ukazatelé aktivity hodnotí, jak efektivně podnik využívá svá aktiva. Použit byl v tomto případě 

ukazatel obratu celkových aktiv a dále ukazatelé doby obratu aktiv, pohledávek a závazků. 

Ukazatel obratu celkových aktiv měří intenzitu využití celkového majetku podniku. Ve 

sledovaném období vykazoval ukazatel rostoucí trend a hodnoty převyšující hodnotu 2. V roce 

2016 byla hodnota tohoto ukazatele 2.67. Za minimální doporučenou hodnotu je považována 

hodnota 1, obecně pak platí, že čím větší hodnota ukazatele, tím lépe. 

Doba obratu aktiv představuje převrácenou hodnotu k ukazateli obratu celkových aktiv a udává 

počet dnů, za který dojde k obratu aktiv v tržbách. Ve sledovaném období docházelo 

k postupnému snižování ukazatele z 175 dnů v roce 2014 na 135 dnů v roce 2016. 

Doba obratu pohledávek udává, za jak dlouho jsou placeny podniku jeho pohledávky. V případě 

oceňovaného podniku se hodnoty pohybují mezi 69 až 94 dny a ukazatel nevykazuje ve 

sledovaném období stabilní trend. 

Doba obratu závazků vyjadřuje schopnost podniku hradit včas své závazky, respektive počet 

dnů, za jak dlouho jsou průměrně krátkodobé závazky splaceny. Ukazatel indikuje ve 

sledovaném období klesající trend a v roce 2016 dosahoval hodnoty 79 dní. 

Tabulka č. 4.11 poskytuje detailnější pohled na vývoj ukazatelů aktivity v letech 2014 až 2016. 

Tabulka č. 4.11 – Ukazatelé aktivity 

Položka/rok 2014 2015 2016 
Obrat celkových aktiv 2.06 2.14 2.67 
Doba obratu aktiv (dny) 175 168 135 
Doba obratu pohledávek (dny) 93 69 94 
Doba obratu závazků (dny) 112 97 79 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4.2.4 Souhrné hodnocení finanční úrovně 

Pro souhrnné hodnocení finanční úrovně oceňovaného podniku byl vybrán Kralickův Quick test 

(kap. 2.7.4). Hodnoceny byly čtyři vybrané ukazatele, mezi které patří koeficient 
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samofinancování, doba splácení dluhu z cash flow, cash flow v tržbách a rentabilita aktiv. Dílčím 

výsledkům bylo přiřazeno hodnocení dle kritérií Kralickova Quick testu a závěrem byla prostým 

aritmetickým průměrem určena výsledná hodnota. Po aplikaci Kralickova Quick testu pro rok 

2016 bylo zjištěno, že podnik nelze označit jako bonitní, avšak ani jako podnik spějící 

k bankrotu. Bonitní podniky dosahují hodnoty menší než 2, podniky spějící k bankrotu pak 

hodnoty větší, než 3.Výsledná známka oceňovaného podniku činí 2.5, jedná se tedy o podnik 

s nevyhraněnou finanční situací. Výsledky jednotlivých ukazatelů Kralickova Quick testu jsou 

uvedeny v tabulce č. 4.12. 

Tabulka č. 4.12 – Výsledky Kralickova Quick testu 

Ukazatel č. 1 - Koeficient samofinancování Hodnota 
Vlastní kapitál (tis. Kč) 219665 
Celková aktiva (tis. Kč) 612936 
Výsledek (%) 35.84 
Hodnocení dle kritérií KQT 1 
Ukazatel č. 2 - Doba splácení dluhu z cash 
flow   
Cizí kapitál (tis. Kč) 365656 
Peněžní prostředky (tis. Kč) 11172 
Bilanční cash flow (tis. Kč) 94840 
Výsledek (počet let) 3.74 
Hodnocení dle kritérií KQT 2 
Ukazatel č. 3 - Cash flow v tržbách   
Cash flow (tis. Kč) 11172 
Tržby (tis. Kč) 1640818 
Výsledek (%) 0.68 
Hodnocení dle kritérií KQT 4 
Ukazatel č. 4 - Rentabilita aktiv (ROA)   
EBIT (tis. Kč) 53487 
Celková aktiva (tis. Kč) 612936 
Výsledek (%) 8.73 
Hodnocení dle kritérií KQT 3 

Celkový výsledek 2.5 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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4.3 SWOT analýza 

Provedení SWOT analýzy představuje shrnutí všech dílčích analýz, které byly v předešlých 

kapitolách aplikovány. Hlavní faktory identifikované v analytické části shrnuje tabulka č. 4.13. 

Tabulka č. 4.13 – Výsledky SWOT analýzy 

Silné stránky Slabé stránky 

• Nadstandartní kvalifikace zaměstnanců,  
 • Nestabilní finanční situace v minulosti, 

• dobré vztahy s klíčovým odběratelem 
(divize BPS), 
  • nižší efektivnost interních procesů, 

• dlouhodobá působnost na trhu a goodwill, 
 • nízký počet odběratelů (divize BPS) 

• vysoká integrace do procesů hlavního 
odběratele (divize BPS) • malá vyjednávací síla vůči odběratelům. 

Příležitosti Hrozby 

• Zvýšení objemu zakázek pro klíčového 
odběratele (divize BPS), • Snížení objemu zakázek, 

• stabilizace a celkové zlepšení finanční 
situace, • riziko vstupu nových konkurentů na trh, 

• vyjednání lepších obchodních podmínek,  • skokové zvyšování mzdových nákladů, 

• potenciál růstu v tuzemsku i v zahraničí. • ztráta hlavního odběratele. 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledkem aplikovaných metod je tedy souhrn faktů hodnotících minulost podniku, jeho 

aktuální situaci a rovněž výhled do budoucnosti spojený s potenciálem podniku, důležitým 

zejména pro následné ocenění výnosovou metodou. 

Oceňovaný podnik v období let 2014 až 2016 procházel řadou změn souvisejících zejména 

s expanzí divize BPS. Roky 2014 a 2015 představovaly podstatné změny co do počtu 

zaměstnanců podniku a objemu zakázek, kdy v obou případech došlo k rapidnímu nárůstu. To 

sebou však přineslo i řadu potíží, které se zprvu negativně projevily na chodu podniku a jeho 

hospodářských výsledcích i přes to, že tržby podniku kontinuálně rostly. Poměrně dramaticky se 

během tohoto období zvýšila zadluženost podniku a v roce 2014 byla zaznanemána významnější 

finanční ztráta.  
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Vedení podniku sestavilo pro roky 2014 až 2016 restrukturalizační plán, zaměřený na 

optimalizaci procesů obou divizí s cílem zvýšit jejich efektivnost a přinést úsporu nákladů spolu 

se stabilizací napříč všemi funkčními oblastmi podniku. Na základě výsledků analýz lze tvrdit, 

že tento dvouletý interní projekt, gradující v roce 2016, zaznamenal úspěch. Podnik na koncí 

roku 2016 vykázal ve srovnání s minulostí velmi dobré finanční výsledky. Došlo ke snížení 

zadluženosti provázené růstem pohledávek a hospodářský výsledek je rovněž možné hodnotit 

kladně. 

OKIN GROUP, a.s. jako celek představuje podnik s potenciálem budoucího růstu ve všech 

hlavních oblastech činnosti. Předpokladem k tomu je další zlepšování vztahů s klíčovými 

odběrateli prostřednictvím udržení vysoké kvality poskytovaných služeb a dostatečná opatrnost 

v rámci finančního řízení podniku. 

Závěrečný výrok ke strategické analýze 

Na základě provedených analýz lze konstatovat, že oceňovaný podnik splňuje princip 

nekonečného trvání, proto v rámci jeho ocenění mohou být využity výnosové metody. 
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4.4 Finanční plán 

Pro umožnění aplikace výnosové metody DCF Entity v následují části diplomové práce bylo 

potřeba sestavit finanční plán. Plán byl sestaven na základě vyhodnocení potenciálu podniku 

v rámci analytické části (kapitoly 4.1, 4.2, 4.3). Jedná se o kombinovaný plán zahrnující klíčové 

položky finančních výkazů a vybrané finanční ukazatele, které bylo nutno prognózovat na 

období následujících čtyř let. Plánovaný finanční vývoj je uveden v tabulce č. 4.14. 

Tabulka č. 4.14  – Finanční plán na období 2017-2020 

Položka (tis. Kč) / rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aktiva celkem 532601 581471 636173 612936 635890 666757 699168 733200 

Dlouhodobý majetek 160596 223480 226694 139872 139896 146687 153817 161304 

Oběžná aktiva 364521 346904 377566 458603 481533 505610 530890 557435 

Časové rozlišení aktiv 14461 14461 14461 14461 14461 14461 14461 14461 

Vlastní kapitál 188446 165602 167565 219665 206825 221303 236794 253370 

Cizí zdroje 332417 392890 450457 365656 375529 393179 411658 431006 

Krátkodobé závazky 313126 371219 366459 358685 367652 376843 386265 395921 

Tržby  1227164 1196516 1366175 1640818 1543363 1682266 1833670 1998700 

Odpisy 21985 25088 18019 22510 22383 23470 24611 25809 

EBIT 519 -27310 8152 53487 51500 52530 53581 54652 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Růst aktiv je ovlivněn růstem dílčích položek, tedy dlouhodobého majetku a oběžných aktiv. 

Stanoven byl na hranici 4.8% ročně. Růst stavu dlouhodobého majetku byl naplánován 

s přihlédnutím k nutnosti udržovat určitou míru jeho nutné obměny a dodržet korelaci s růstem 

aktiv. Poměr dlouhodobého majetku na celkových aktivech podniku je plánován po celé období 

v poměru 22% z hodnoty celkových aktiv. Odpisy jsou plánovány na 16.5% z hodnoty 

dlouhodobého majetku.Vlastní kapitál podniku se bude nadále zvyšovat tempem 7% ročně. Cizí 

zdroje porostou tempem 2.7% ročně s tím, že podnik neplánuje sjednávat v tomto horizontu 

žádné nové úvěrové smlouvy na větší částky. Krátkodobé závazky pak porostou tempem 2.5% 

ročně. Růst tržeb byl stanoven na základě předchozího tempa růstu podloženého finanční 

analýzou na 9% ročně. Tempo růstu zisku před zdaněním a úroky (EBIT) bylo stanoveno na 3% 

ročně.  
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4.5 Aplikace oceňovacích metod 

V této kapitole byly na podniku aplikovány vybrané oceňovací metody. Využita byla metoda 

kapitalizace zisku, metoda DCF ve variantě Entity a metoda účetní hodnoty.  

4.5.1 Metoda účetní hodnoty 

Aplikace této metody je poměrně rychlá a jednoduchá. Vlastní kapitál společnosti je určen dle 

vztahu 2.1, tedy prostým rozdílem účetní hodnoty aktiv a účetní hodnoty závazků ke dnu 

ocenění. Účetní hodnota aktiv dosahovala k 31. 12. 2016 stavu 612936 tis. Kč. Účetní hodnota 

závazků vykázaná k 31. 12. 2016 byla 359147 tis. Kč. Účetní hodnota vlastního kapitálu 

společnosti k 31.12. 2016 činí 253789 tis. Kč. 

4.5.2 Metoda DCF Entity 

Pro stanovení hodnoty podniku metodou DCF byla zvolena varianta DCF Entity, konkrétně 

dvoufázový model s výpočtem pokračující hodnoty. Úvodním krokem metody je určení WACC 

pro první fázi stanovení hodnoty podniku, reprezentující období let 2017 až 2020.  

WACC počítáme dle vzorce 2.4, uvedeného v teoretické části práce. 

a) Náklady vlastního kapitálu 

Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu byl využit model CAPM. Jedná se o model pracující 

s množstvím rizikových prémií a přirážek, opřených zejména o tvrdá data z kapitálových trhů 

USA. Postup při využití tohoto modelu zahrnuje stanovení následujících veličin, potřebných pro 

výpočet nákladů vlastního kapitálu: 

Koeficient β (beta) 

Model CAPM pracuje se dvěma koeficienty: β – nezadlužené a β – zadlužené. Koeficient β – 

nezadlužené činí 0.69 (Damodoran 2018). Jelikož oceňovaný podnik díky rozlišnosti činností 

dvou hlavních divizí nelze jednoznačně kategorizovat v rámci uvedených odvětví, využit byl 

průměr hodnot napříč všemi odvětvími.   
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V tabulce č. 4.15 jsou uvedeny hodnoty koeficientu  β – zadlužené. 

Tabulka č. 4.15 – Výpočet koeficientu β – zadlužené 

Položka Hodnota 
Vlastní kapitál (tis. Kč) 219665 
Cizí kapitál (tis. Kč) 365656 
Daňová sazba 19% 0.19 
Beta nezadlužené 0.69 
Beta zadlužené 1.62 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Riziková prémie trhu 

Riziková prémie trhu představuje rozdíl výnosu dosažitelného na akciovém trhu a výnosu 

dosažitelného bez rizika. Jako vstupní hodnoty byly využity hodnoty dlouhodobého průměrného 

výnosu indexu S&P 500, který činí 4.31% (Standard & Poors, 2018). Hodnota bezrizikového 

výnosu byla stanovena na úrovni 2.80%, což představuje výnosnost desetiletých státních 

dluhopisů USA (Bloomberg, 2018). Výsledná hodnota rizikové prémie trhu tedy činí 1.51%. 

Ostatní rizikové přirážky 

Mařík (2011) doporučuje zahrnout do výpočtu nákladů na vlastní kapitál také rizikovou prémii 

země, která pro Českou republiku činí dle ratingu  0.81%. Ve výpočtu byla využita také 

dodatečná riziková přirážka za sníženou likviditu podniku, jež byla odhadnuta na úrovni 0.5%. 

Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4.16. Využito bylo vztahu 2.6. 

Tabulka č. 4.16 – Výpočet nákladů na vlastní kapitál modelem CAPM 

Položka Hodnota 
Výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA (%) 2.80 

β – nezadlužené  0.69 
β – zadlužené 1.62 
Riziková prémie kapitálového trhu USA (%) 1.51 
Riziková prémie země - ČR (%) 0.81 
Riziková přirážka za likviditu - odhad (%) 0.5 
Náklady vlastního kapitálu (%) 6.56 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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a) Náklady cizího kapitálu  

Výpočet se provádí dle vztahu 2.5, který určuje náklady cizího kapitálu jako součet bezrizikové 

míry a rizikové přirázky. Bezriziková míra byla stanovena na úrovni desetiletých státních 

dluhopisů ČR. Tato hodnota je pravidelně publikována Českou národní bankou a v době ocenění 

činila 1.82% (ČNB, 2018). Riziková přirážka byla stanovena na úroveň 5.25%, jelikož 

oceňovaný podnik spadá do ratingové kategorie B. Hodnota dle ratingu byla převzata ze stránek 

profesora Damodorana a uvádí ji rovněž Mařík (2011, str. 214). Výpočet nákladů na cizí kapitál 

je popsán v tabulce č. 4.17 

Tabulka č. 4.17 – Výpočet nákladů na cizí kapitál 

Položka Hodnota 
Bezriziková míra na úrovni státních dluhopisů ČR (%) 1.82 
Riziková přirázka pro cizí kapitál dle ratingu (%) 5.25 

Náklady cizího kapitálu (%) 7.07 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 

b) Výpočet WACC 

V následujícím kroku již bylo možno přistoupit ke stanovení průměrných nákladů na kapitál a  

přiřazení vah k jednotlivým složkám kapitálu. V tabulce č. 4.18 je uveden výpočet průměrných 

nákladů kapitálu před přiřazením vah vztažených k cizímu a vlastnímu kapitálu podniku. 

Tabulka č. 4.18 – Výpočet průměrných nákladů na kapitál  

Položka Hodnota 
Náklady cizího kapitálu (%) 7.07 
Náklady vlastního kapitálu (%) 6.56 
Sazba daně z příjmu 19%  0.19 
Cizí zdroje úročené (tis. Kč) 365656 
Vlastní kapitál (tis. Kč) 219665 
Celková bilanční suma (tis. Kč) 612936 

Průměrné náklady kapitálu (%) 5.77 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Následuje výše zmíněné přiřazení vah a dopočet samotných průměrných vážených nákladů na 

kapitál. Váhy kapitálu byly určeny jako podíly vlastního a cizího kapitálu na celkovém 

zpoplatněném kapitálu. Vynásobením takto určených vah jednotlivých složek kapitálu a 

vypočtených nákladů na vlastní a cizí kapitál stanovíme průměrné vážené náklady na kapitál.  

Výsledné hodnoty jsou zobrazeny v tabulce č. 4.19. 

Tabulka č. 4.19 – Výsledná hodnota WACC 

Položka Váha Náklad Součin 

Vlastní kapitál (%) 37.53 6.56 2.46 

Cizí kapitál (%) 62.47 7.07 4.42 

WACC (%)     6.88 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 

WACC pro období první fáze, tedy období let 2017 až 2020, byl stanoven na základě prognózy 

úrovně vlastního kapitálu, cizích zdrojů a úrovně bilanční sumy v jednotlivých letech. Hodnoty 

byly převzaty z finančního plánu (kap. 4.4).  Výsledné WACC (tabulka 4.20) slouží v dalších 

výpočtech jako diskontní míra. 

Tabulka č. 4.20 –  plán WACC pro 1. fázi stanovení hodnoty 

Položka/Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Náklady cizího kapitálu (%) 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 

Náklady vlastního kapitálu (%) 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 

Sazba daně z příjmu 19%  0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Cizí zdroje úročené (tis. Kč) 365656 375529 393179 411658 431006 

Vlastní kapitál (tis. Kč) 219665 206825 221303 236794 253370 

Průměrné vážené náklady kapitálu (%) 6.88 6.65 6.72 6.78 6.84 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Nyní je možno přejít ke stanovení volných peněžních toků pro věřitele a akcionáře FCFF. Postup 

výpočtu FCFF je uveden v kapitole 2.4.2.1. Investice do čistého pracovního kapitálu, investice 

do pořízení dlouhodobého majetku a odpisy reprezentují další výpočtové položky, které bylo 

nutno naplánovat pro výpočet hodnoty podniku v 1. fázi (přílohy č. 3, 4). 
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Po diskontování stanovených peněžních toků pro první fázi dostáváme jejich součtem současnou 

hodnotu podniku v první fázi ocenění (tabulka 4.21). 

Tabulka č. 4.21  – Stanovení FCFF pro 1. fázi  

Položka/rok 2017 2018 2019 2020 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření před zdaněním (tis. Kč) 51500 52530 53581 54652 

Daň z příjmů (tis. Kč) 9785 9981 10180 10384 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření po zdanění (tis. Kč) 41715 42549 43400 44268 

Odpisy (tis. Kč) 22383 23470 24611 25809 

Investice do čistého pracovního kapitálu (tis. Kč) 6072 354 374 395 

Investice do pořízení dlouhodobého majetku (tis. Kč) 22407 30261 31741 33296 

FCFF (tis. Kč) 35619 35404 35896 36386 

Odůročitel 0.9376 0.9371 0.9365 0.9360 

Diskontované FCFF v první fázi (tis. Kč) 33397 33176 33617 34056 

Současná hodnota podniku v první fázi (tis. Kč) 134246 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve druhé fázi ocenění je stanovena pokračující hodnota podniku s využitím Gordonova vzorce. 

Nutností je zde odhad tempa růstu a predikce FCFF2021, tedy volného peněžního toku v prvním 

roce druhé fáze. Tempo růstu použité pro výpočet bylo stanoveno na základě dlouhodobé 

prognózy HDP. Poslední dostupné informace publikované Ministerstvem financí ČR v lednu 

roku 2018 stanovují prognózu růstu HDP pro rok 2019 na 2.6%, v následujících letech je však 

očekáván další pokles této hodnoty (MF, 2018). S příhlédnutím k současného stavu ekonomiky, 

makroekonomické prognóze a nutnosti zachovat princip opatrnosti, bylo tempo růstu v roce 2021 

stanoveno na úrovni 0.8%. Stanovení FCFF pro 2. fázi ocenění je uvedeno níže v tabulce č. 4.22. 

Jedná se o podíl predikovaného FCFF2021 a diskontní míry upravené o predikované tempo růstu. 

Tabulka č. 4.22  – Stanovení FCFF pro 2. fázi (pokračující hodnota podniku) 

Položka Hodnota  

Tempo růstu (%) 0.8% 

FCFF2021 (tis. Kč) 37296 

Pokračující hodnota (tis. Kč) 615438 

Současná hodnota pokračující hodnoty (tis. Kč) 575836 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Součet hodnot první a druhé fáze tvoří provozní hodnotu podniku brutto. Odetčem cizího 

kapitálu dostáváme provozní hodnotu podniku netto, tedy finální výsledek ocenění (tabulka č. 

4.23). 

Tabulka č. 4.23  – Výpočet hodnoty podniku netto 

Položka  Hodnota  

Současná hodnota podniku - 1. fáze (tis. Kč) 134246 

Současná hodnota pokračující hodnoty (tis. Kč) 575836 

Provozní hodnota brutto (tis. Kč) 710082 

Cizí kapitál k datu ocenění (tis. Kč) 365656 

Provozní hodnota netto (tis. Kč) 344426 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnota vlastního kapitálu oceňovaného podniku k datu 31. 12. 2016 činí dle metody DCF 

Entity 344426 tis. Kč. 

4.5.2.1 Analýza citlivosti pro metodu DCF Entity 

Hodnota podniku stanovená metodou DCF Entity do velké míry závisí na predikované hodnotě 

tempa růstu ve druhé fázi ocenění. Pro účely testování citlivosti byl sestaven jednoduchý 

analytický model, který zjištuje dopad změn této veličiny na výslednou hodnotu podniku. V 

tabulce č. 4.24 můžeme vidět několik nadefinovaných variant s tempem růstu v rozmezí -2% až 

3% a související vliv změn tempa růstu na provozní hodnotu podniku netto. Z výsledků analýzy 

citlivosti tempa růstu je patrné, že výsledná hodnota ocenění je na změny tempa růstu 

mimořádně citlivá. Rozdíl výsledků pesimistické a optimistické varianty dosahuje řádově 

několika stovek milionů korun.  

Tabulka č. 4.24  – Analýza citlivosti hodnoty podniku na změnu tempa růstu 

Varianta Tempo růstu (%) Provozní hodnota netto (tis. Kč) 

pesimistická -2 164681 

pesimistická -1 215397 
neutrální 0 281007 
neutrální 1 369203 
optimistická 2 494071 
optimistická 3 684486 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.5.3 Metoda kapitalizace zisku 

Prvním krokem ocenění metodou kapitalizace zisku je úprava výsledků hospodaření. Výsledky 

hospodaření je nutné upravit o nepravidelné výnosy a náklady. Přibližujeme se tak k trvale 

udržitelné úrovni zisku, která je brána jako základ pro následné stanovení hodnoty podniku. 

Výsledek hospodaření byl podroben korekci o mimořádné vlivy, jakými jsou například tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku či mimořádné výnosy a náklady. Ve výpočtech byly 

zohledněny také odpisy vykázané za minulá účetní období, zůstatková cena prodaného majetku a 

finanční výnosy. Po provedení korekcí dostáváme upravený výsledek hospodaření před odpisy 

pro roky 2012 až 2016. Výpočet tohoto kroku je nastíněn v tabulce č. 4.25. 

Tabulka č. 4.25 – Výpočet upraveného výsledku hospodaření před odpisy 

Položka/rok 2012 2013 2014 2015 2016 
Výsledek hospodaření před zdaněním (tis. Kč) 7920 519 -27310 8152 53487 
(+) Odpisy (tis. Kč) 19154 21985 25088 18019 22510 
(-) Finanční výnosy (tis. Kč) -21331 -10528 -13052 -961 -475 
(-) Tržby z prodeje dl. Majetku (tis. Kč) -100 -797 -972 -946 -89424 
(+) Zůstatková cena prodaného DM (tis. Kč) 3 76 433 76 81777 
(-) Mimořádné výnosy (tis. Kč) 0 0 0 0 0 
(+) Mimořádné náklady (tis. Kč) 0 0 0 0 0 
Upravený výsledek hospodaření před odpisy (tis. 
Kč) 5646 11255 -15813 24340 67875 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Následuje přepočet těchto výsledků na ceny k datu ocenění a to s užitím bazických indexů 

vztažených k roku 2016. Po přepočtení dostáváme upravený výsledek hospodaření očištěný o 

inflaci (tabulka č. 4.26). 

Tabulka č. 4.26 – Výpočet upraveného výsledku hospodaření očištěného o inflaci 

Položka/rok 2012 2013 2014 2015 2016 
Upravený výsledek hospodaření před odpisy (tis. 
Kč) 5646 11255 -15813 24340 67875 
Inflace 3.3 1.4 0.4 0.3 0.7 
Cenový index řetězový 1.033 1.014 1.004 1.003 1.007 
Cenový index bazický vztažený k roku 2016 1.000 1.006 1.004 0.993 1.000 
Upravený výsledek hospodaření očištěný o inflaci  
(tis. Kč) 5646 11188 -15750 24510 67875 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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Jednotlivým výsledkům hospodatření následně přiřadíme váhy. Obecně platí, že výsledkům 

hospodaření vztahujícím ke vzdálenější minulosti mají být přiřazeny menší váhy, než li 

výsledkům z pozdějších období.. Po přiřazení vah dostáváme upravený výsledek hospododaření 

očištěný o inflaci a váhy (tabulka č. 4.27). 

Tabulka č. 4.27 – Výpočet upraveného výsledku hospodaření o inflaci a váhy 

Položka/rok 2012 2013 2014 2015 2016 
Upravený výsledek hospodaření očištěný o inflaci 
(tis. Kč) 5646 11188 -15750 24510 67875 
Váhy 1 1 0 3 5 
UVH upravený o inflaci x váhy (tis. Kč) 5646 11188 0 73531 339375 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Součet upravených hospodářských výsledků jednotlivých let je poté vydělen součtem 

přiřazených vah. Tímto výpočtem dostáváme trvale odnímatelný čistý výnos, od kterého je nutno 

odečíst odpisy z reprodukčních cen a daň (tabulka č. 4.28).   

Tabulka č. 4.28 – Výpočet trvale odnímatelného čistého výnosu po dani a před korekcí 

Položka Hodnota 
Trvale odnímatelný čistý výnos před odpisy (tis. Kč) 42974 
Odpisy z reprodukčních cen (tis. Kč) 22510 
Trvale odnímatelný čistý výnos před daní (tis. Kč) 20464 
Daň (19%) 3888 
Trvale odnímatelný čistý výnos po dani a před korekcí 
(tis. Kč) 16576 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

Následujícím krokem v procesu ocenění je stanovení nákladů na cizí kapitál (kalkulované 

úrokové míry). Stanovení těchto nákladů proběhlo v rámci výpočtu WACC (kap. 4.5.2). Získané 

náklady na cizí kapitál o hodnotě 6.56% byly očištěny o předpokládanou dlouhodobou inflaci, 

prognózovanou Českou Národní Bankou na úrovni 1.8% (ČNB, 2018). Kalkulovaná úroková 

míra očištěná o inflaci a použitá pro stanovení vlastního kapitálu metodou kapitalizace zisku činí 

4.76%. Hodnoty jsou shrnuty v tabulce č. 4.29. 
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Tabulka č. 4.29  – Kalkulovaná úroková míra pro metodu kapitalizace zisku 

Položka Hodnota 
Předpokládaná dlouhodobá inflace (%) 1.80 
Kalkulovaná úroková míra (%) 6.56 
Kalkulavaná úroková míra očištěná o inflaci (%) 4.76 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Za pomoci kalkulované úrokové míry očištěné o inflaci, předpokládané dlouhodobé inflace a 

trvale odnímatelného výnosu před korekcí můžeme určit trvale odnímatelný čistý výnos po 

korekci o míru investic. Hodnota tohoto výnosu činí 10602 tis. Kč. Podílem trvale 

odnímatelného čistého výnosu po korekci o míru investic a kalkulované úrokové míry očištěné o 

inflaci (tabulka 4.29)  dostáváme hodnotu vlastního kapitálu společnosti (tabulka č. 4.30). 

Tabulka č. 4.30  – Hodnota vlastního kapitálu podniku dle metody KČV 

Položka Hodnota 
Trvale odnímatelný čistý výnos po korekci o míru investic 
(tis. Kč) 10602 
Hodnota vlastního kapitálu podle KČV (tis. Kč) 222878 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Při pohledu na výsledek získaný metodou účetní hodnoty (kapitola č. 4.5.1) je hodnota určená 

metodou kapitalizace zisku výrazně nižší. Oceňovaný podnik disponující vysokou hodnotou 

aktiv nedosahoval v minulosti hospodářských výsledků úměrných této hodnotě, nýbrž situace a 

výhled do budoucna se v pozdějším období znatelně zlepšily. V podobných případech, kdy 

podnik v minulosti vykazoval horší hospodářské výsledky v porovnání s pozdějšími roky 

využitými ve výpočtech, lze aplikovat vztah zohledňující predikované tempo růstu. Důvodem 

pro využití tohoto vztahu je snaha přiblížit výsledek ocenění současnému výnosovému 

potenciálu podniku (Pratt a Niculita, 2008). Výpočet je zobrazen v tabulce č. 4.31. 
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Tabulka č. 4.31 – Dopočet hodnoty vlastního kapitálu s využitím predikovaného tempa růstu 

Položka Hodnota 

Kalkulavaná úroková míra očištěná o inflaci (%) 4.76% 
Tempo růstu (%) 0.80% 
Kalkulovaná míra po odečtení tempa růstu (%) 3.96% 
Hodnota vlastního kapitálu podle KČV (tis. Kč) 267720 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Hodnota vlastního kapitálu oceňovaného podniku k datu 31. 12. 2016 činí dle metody 

kapitalizace zisku 267720 tis. Kč. 

4.6 Zhodnocení výsledků ocenění 

Po provedení strategické analýzy byly na předmětu ocenění aplikovány tři různé metody 

stanovení hodnoty. Nejprve byla využita metoda účetní hodnoty, která je v principu 

nejjednodušší a nejsnáze proveditelnou metodou ocenění podniku. Metoda účetní hodnoty spadá 

do kategorie majetkových oceňovacích metod, které akcentují na prvek vytvořených kapacit 

podniku a jeho oběžný majetek. Vlastní kapitál oceňovaného podniku byl touto metodou 

vyčíslen na 253789 tis. Kč. Ve srovnání s dalšími dvěma využitými metodami se jedná o nejnižší 

dosažený výsledek ocenění. Důvodem je zejména to, že metoda účetní hodnoty nebere v potaz 

mimobilanční aktiva podniku, která často představují značnou část jeho hodnoty. 

Následně bylo přistoupeno k aplikaci metod výnosových, konkrétně metody DCF ve variantě 

Entity a metody kapitalizace zisku. Metoda DCF Entity pracuje na principu odhadu budoucích 

volných peněžních toků, které společně s diskontní mírou představují klíčová měřítka pro 

ocenění podniku. Podstatou této metody jsou budoucí užitky převedené na současnou hodnotu. 

Stanovená hodnota 344426 tis. Kč představuje horní hranici ocenění a odráží finanční plán 

podniku, sestavený na základě strategické analýzy. Takto stanovenou hodnotu můžeme tedy 

kategorizovat jako hodnotu subjektivní. Subjektivitu hodnoty dokládá do jisté míry také 

provedená analýza citlivosti, která prokázala zásadní vliv predikované hodnoty tempa růstu na 

finální výsledek ocenění. 

Poslední aplikovanou metodou byla metoda kapitalizace zisku. Jedná se rovněž o výnosový druh 

metody, který staví na upravených hodnotách historických zisků podniku. Získaná hodnota činí 



 

267720 tis. Kč a představuje tak 

hodnoty podniku. Jelikož byl pro stanovení hodnoty využit dopl kový výpo et s

růstu, nelze jednoznačně označit takovouto hodnotu za objektivizovanou, a koliv je jí ze své 

podstaty bližší, než li hodnota stanovená metodou DCF Entity.

Srovnání výsledků jednotlivých metod je zobrazeno v

Graf č. 4.5 - 
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5.  Závěr 

Cílem diplomové práce bylo stanovení hodnoty podniku OKIN GROUP, a.s. k datu 31. 12. 2016. 

Naplnění cíle předcházela řada dílčích kroků reprezentovaných především aplikací několika 

vybraných analytických metod, které jsou v procesu ocenění běžně využívány. 

V kapitole č. 2 je stručně shrnut princip oceňování podniků a historie tohoto oboru v České 

republice. Jsou zde vymezeny základní pojmy z oblasti stanovování hodnoty podniků, mezi něž 

patří například kategorie hodnoty či hladiny hodnoty. Důležitou součást druhé kapitoly tvoří 

teoretická východiska metod stanovení hodnoty včetně popisu standartního procesu ocenění. 

Značnou část obsahu kapitoly tvoří teorie strategické analýzy, přičemž důraz byl kladen 

především na analýzu finančního zdraví podniku. V závěru druhé kapitoly je uveden rovněž 

popis použité metodiky práce. 

Obsah kapitoly č. 3 je tvořen charakteristikou oceňovaného podniku. Uvedené údaje se vztahují 

k předmětu činnosti, historii, zákazníkům, organizační struktuře či základním ekonomickým 

informacím o podniku. 

Ocenění podniku bylo provedeno v rámci kapitoly č. 4. Využit byl standartní proces ocenění, 

tedy sběr dat, strategická analýza následovaná sestavením finančního plánu a aplikace 

oceňovacích metod. V rámci strategické analýzy bylo pomocí metody PEST a Porterova modelu 

pěti konkurenčních sil zhodnoceno vnější prostředí podniku. Výstupem těchto metod byla 

identifikace řady vnějších faktorů s vlivem na oceňovaný podnik. Identifikovány byly faktory 

ekonomického, politického, sociálního a technologického charakteru, ale také faktory související 

s dodavateli, odběrateli, konkurencí či tržním prostředím oceňovaného podniku. Pro hodnocení 

vnitřního prostředí podniku byla využita finanční analýza. V rámci dílčích částí finanční analýzy 

byla provedena horizontální analýza, vertikální analýza a poměrová analýza. Dále byl aplikován 

souhrnný model hodnocení finanční úrovně, takzvaný Kralickův Quick test. Výsledky 

strategické analýzy byly syntetizovány v rámci metody SWOT. Následně již bylo možno 

přistoupit k aplikaci oceňovacích metod. Aplikována byla metoda účetní hodnoty, metoda 

kapitalizace zisku a metoda DCF ve variantě Entity. Výsledná hodnota dosažená majetkovou 

metodou činí k datu ocenění 253789 tis. Kč. V případě výnosových metod byla stanovena 

hodnota podniku v rozpětí <267720; 344426 > tis Kč. 



81 
 

Seznam použíté literatury 

 

Knižní zdroje 

BUCHTA, Karel, SEDLÁČKOVÁ, Hana. Strategická analýza. 2. Přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: CH BECK, 2006. ISBN 807-1793-67-1. 

DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, 

riziko, flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-8692968-2. 

HYRŠLOVÁ, Jaroslava, KLEČKA, Jiří. Ekonomika podniku. Praha: Vysoká škola ekonomie a 

managementu, 2010. ISBN 978-80-8673-054-7. 

KAŠÍK, Josef a Jiří FRANEK. Základy podnikové diagnostiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 

ISBN 978-80-248-3888-5. 

KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Finanční analýza: krok za krokem. 1. vydání. Praha: CH 

BECK, 2005. ISBN 80-7179-321-3. 

KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. Praha: C.H. Beck, 1999. C.H. Beck pro praxi. 

ISBN 80-7179-227-6.  

KOLLER, Tim. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. New York: 

McKinsey and Company, 2015. ISBN 978-1-118-87370-0. 

MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. Praha: 

Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5.  

MATUSIKOVÁ, Lucja a kol. Strategický management. Ostrava: VŠB-TU, 2014. ISBN 978-80-

248-3605-8. 

MULAČ, Petr, VOCHOZKA, Marek. Podniková ekonomika. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-

247-4372-1. 

PRATT, P.S. – NICULITA, V.A. (2008): Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of 

Closely Held Companies. Fifth Edition. The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2008. 



82 
 

REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011. ISBN 978-80-

7418-128-3. 

SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2., aktualizované vydání. Brno: Computer 

Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6.  

SYNEK, Miroslav. Podniková ekonomika. 6. Vydání. Praha: CH BECK, 2015. ISBN 978-80-

7400-274-8. 

VOCHOZKA, Marek a Petr Mulač, et al. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2012, 570 s. ISBN 978-80-247-4372-1. 

Články  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Data – počet cizinců. [cit. 2018-23-04]. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Inflace – druhy, definice, tabulky. [cit. 2018-23-04]. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Mzdy a náklady práce. [cit. 2018-23-04]. 

ČESKÝ FINANČNÍ A ÚČETNÍ ČASOPIS: Oceňování při přeměnách obchodních korporací 

podle českých předpisů po rekodifikaci. [cit. 2018-23-04]. 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR: 45. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje 

ČR (2018–2021). [cit. 2018-23-04]. 

SKALICKÁ DUŠÁTKOVÁ, M. Firma, podnik nebo obchodní závod? Některé termíny 

ekonomických disciplín v konfrontaci s jejich legální definicí. [cit. 2018-23-04]. Dostupné z: 

https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/41904/Terminologie.pdf?sequence=1 

VOMÁČKOVÁ, H. Podnik nebo závod obecně a v účetní praxi. Český účetní a finanční časopis. 

2014, roč. 9, č. 1, s. 125-131.  

Internetové zdroje 

Damodaran-dataset [online]. [cit. 2018-23-04].Dostupné z: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  



83 
 

Europa EU [online]. [cit. 2018-23-04]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Real_GDP_growth,_2006-

2016_(%25_change_compared_with_the_previous_year;_%25_per_annum)_YB17.png 

Europa EU [online]. [cit. 2018-23-04]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plu

gin=1 

S&P Dividend Yield. [online]. [cit. 2018-23-04]. Dostupné z: http://www.multpl.com/s-p-500-

dividend-yield/ 

Bloomberg LP [US]. [cit. 2018-23-04]. Dostupné z: 

https://www.bloomberg.com/quote/USGG10YR:IND 

Česká národní banka. [cit. 2018-23-04]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/ 

International Faclity Management Association  [cit. 2018-23-04]. Dostupné z: 

https://community.ifma.org/.../Global-FM-Market-Sizing-Study-2016-1609.pdf 

Legislativní zdroje 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §5 

Zákon č. 89/2012 Sb, nový občanský zákoník, §502 

Nařízení Komise 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 

Ostatní zdroje 

KAŠÍK, Josef. Podniková diagnostika – sborník prezentací. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015 

Výroční zprávy OKIN GROUP 2013 – 2016 

Výroční zprávy společnístí Skanska Faclity, ISS Facility Services, Vinci Facilities, D.I. Seven 

Facility, Reiwag Facility Services, Accenture, RB One Source a The Mahindra za rok 2016 



84 
 

Webové prezentace uvedených společností Skanska Faclity, ISS Facility Services, Vinci 

Facilities, D.I. Seven Facility, Reiwag Facility Services, Accenture, RB One Source a Teh 

Mahindra za rok 2016 

 

  



85 
 

Seznam zkratek 
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EAT (Earnings After Taxes) – zisk po zdanění 
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EVA (Economic Value Added) – ekonomická přidaná hodnota 

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

DCF (Discounted Cash Flow – diskontované cash flow 

DDM  (Discounted Dividend Model) – model diskontovaných dividend 

IVS  (International Valuation Standards) – mezinárodní oceňovací standardy 
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FCFF  (Free Cash Flow to Firm) – volný peněžní tok do firmy 
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NOPAT  (Net Operational Profit After Taxes) – čistý pracovní zisk po zdanění 

ROA  (Return On Assets) – rentabilita aktiv 

TČZ -  Trvalý čistý zisk 

TS  (Tax Shield) – daňový štít 

WACC  (Weighted Average Costs of Capital) – průměrné vážené náklady kapitálu 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Zkrácená rozvaha podniku OKIN GROUP, a.s. (vlastní zpracování na základě 
účetních závěrek společnosti za roky 2014, 2015 a 2016). 

Položka/Rok 2013 2014 2015 2016 
AKTIVA CELKEM 532601 581471 636173 612936 
Dlouhodobý majetek 160596 223480 226694 139872 
Dlouhodobý nehmotný  majetek 10092 5648 4612 3874 
Dlouhodobý hmotný majetek 92354 158903 178112 80390 
Dlouhodobý finanční majetek 58150 58929 43970 55608 
Oběžná aktiva 364521 346904 377566 458603 
Zásoby 5738 9155 5166 5268 
Pohledávky 267031 310505 262464 442163 
Peněžní prostředky 91752 27244 109936 11172 

Časové rozlišení aktiv 7484 11087 31913 14461 

PASIVA CELKEM 532601 581471 636173 612936 
Vlastní kapitál 188446 165602 167565 219665 
Základní kapitál 30000 30000 30000 30000 
Ážio a kapitálové fondy 16892 17210 16994 16977 
Fondy ze zisku 6155 155 155 155 
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 136566 141399 109466 113357 
Výsledek hospodaření běžného úč. Období (+/-) -1167 -23162 10950 59176 

Cizí zdroje 332417 392890 450457 365656 
Rezervy 6723 15880 5963 6509 
Dlouhodobé závazky 12568 5791 78035 462 
Krátkodobé závazky 313126 371219 366459 358685 

Časové rozlišení pasiv 11738 22979 18151 27615 
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Příloha č. 2 – Zkrácený výkaz zisku a ztráty společnosti OKIN GROUP, a.s. (vlastní zpracování 

na základě účetních závěrek společnosti za roky 2014, 2015 a 2016). 

označ. Výkaz zisků a ztrát 2014 2015 2016 

I. Tržby za prodej výrobků a služeb 1175722 1360190 1545085 

A. Výkonová spotřeba 503259 481298 491085 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 3390 4149 65 

D. Osobní náklady 567745 841615 976064 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 3909 18019 22510 

III. Ostatní provozní výnosy 7742 2994 93787 

F. Ostatní provozní náklady 13864 -1723 90944 

* Provozní výsledek hospodaření -27950 19826 58204 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 54 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 1824 655 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 1976 1471 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 2383 3715 3271 

VII. Ostatní finanční výnosy 13052 961 475 

K. Ostatní finanční náklady 13018 9126 2737 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 640 -11674 -4717 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -27310 8152 53487 

L. Daň z příjmů -4148 -2798 -5689 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -23162 10950 59176 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -23162 10950 59176 

* Čistý obrat za účetní období = I.+III.+IV.+VI.+VII. 1196516 1366175 1640818 
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Příloha č. 3 – Plán čistého pracovního kapitálu 

Položka/Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Oběžná aktiva 364521 346904 377566 458603 481533 505610 530890 557435 
Krátkodobé závazky 313126 371219 366459 358685 375543 393194 411674 431023 
Čistý pracovní kapitál (ČPK) 51395 -24315 11107 99918 105990 112416 119216 126412 
Meziroční změna ČPK   -75710 35422 88811 6072 6426 6800 7196 

 

Příloha č. 4 - Plán odpisů dlouhodobého majetku 

Položka/Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Odpisy 21985 25088 18019 22510 22383 23470 24611 25809 

Meziroční změna DM   62884 3214 
 

-86822 24 6791 7130 7487 
Investice do DM   87972 21233 -64312 22407 30261 31741 33296 

 

Přílhoa č. 5 – Finanční plán na roky 2017 – 2020 

Položka (tis. Kč) / rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aktiva celkem 532601 581471 636173 612936 635890 666757 699168 733200 

Dlouhodobý majetek 160596 223480 226694 139872 139896 146687 153817 161304 

Oběžná aktiva 364521 346904 377566 458603 481533 505610 530890 557435 

Časové rozlišení aktiv 14461 14461 14461 14461 14461 14461 14461 14461 

Vlastní kapitál 188446 165602 167565 219665 206825 221303 236794 253370 

Cizí zdroje 332417 392890 450457 365656 375529 393179 411658 431006 

Krátkodobé závazky 313126 371219 366459 358685 367652 376843 386265 395921 

Tržby  1227164 1196516 1366175 1640818 1543363 1682266 1833670 1998700 

Odpisy 21985 25088 18019 22510 22383 23470 24611 25809 

EBIT 519 -27310 8152 53487 51500 52530 53581 54652 

 


