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Anotace 

 

V současné době, kterou je možno charakterizovat jako dobu globalizujících, unifikujících 

a nivelizujících hodnot se musejí organizace, v duchu going concern principu, umět měnit, 

transformovat a přizpůsobovat. Důvodem je to, aby byly výkonné, silné a především přeživší. 

Přeživší, ve smyslu fungování v budoucnosti, znamená adaptaci vlastních činností vzhledem 

k požadavkům turbulentního prostředí, a to s ohledem na nezbytnost růstu hodnoty v čase, což je 

jak smyslem samotného podnikání, tak také jediná možnost, jak může organizace předejít převzetí 

jinou osobou. 

Tato uvedená skutečnost vystihuje obsah předkládané disertační práce, která se zabývá vlivem 

působení strategické změny na stanovení hodnoty organizace, konktrétně pak na zjištění vlivu 

změny na hodnotu inverzního synergického efektu při stanovování hodnoty organizací. Hlavním 

cílem disertační práce je vytvoření a následné ověření funkčnosti modelu a systému oceňování 

synergií pro strategické rozhodovací procesy a strategické změny, který je dále doplněn třemi 

vedlejšími cíli. 

V rámci naplnění hlavního cíle je specifikována daná problematika, následně je vytvořen model, 

na který navazuje systém pro ověření. Pomocí tohoto systému je realizována verifikace modelu 

i systému samotného a jsou stanovovány hodnoty organizací, respektive hodnoty inverzního 

synergického efektu při oceňování, vycházející z reálných dat průmyslových podnikatelských 

subjektů. 

Výsledky přinášejí potvrzení funkčnosti modelu, který se tak může stát přínosným jak pro 

podnikatelský sektor, tak také pro aplikaci v rámci teoretické přípravy. 
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Annotation 

 

In the current time, which can be characterized as the period of globalizing, unifying and equalizing 

values, organizations have to be able to change, transform and adapt in accordance with the “going 

concern” principle. The reason for the institution change is to stay effective, strong an surviving. 

Surviving one in the sense of its existence in the future which means adaptation of own activities 

related to the needs of the turbulent environment with the account on the necessity of the growth 

of the value in time which actually is the core of the entrepreneurship itself as well as the further 

possibility to avoid and prevent the organization from being overtaken by another person. 

The above mentioned issue seems to be the content of my dissertation which is focused on the 

influence of the strategic change on determining of the organization value, to be more detailed, 

on the finding out about the influence of a change on the value of the inverse synergic effect while 

determining the organizations’ value. The main aim of my work has been to create and verify the 

model and system for synergy evaluation suitable for strategic decision-making processes and 

strategic changes The main aim has been accompanied with further three side goals. 

To achieve the main aim of the work, the above mentioned issues have been discussed first. In 

addition to this, the appropriate model has been created being followed by the system for 

verification. The verification system has enabled us to verify both model and the system itself 

as well as to declare the organizations’ values. To be more specific, the inverse synergic effect 

values used while evaluating based on the real data of industrial business subjects are taken into 

account. 

The gained results have confirmed the functionality of the model which can be a great contribution 

for both business sector and application in the theoretical basis.  
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1. Úvod 
 

Současná doba je z hlediska činnosti průmyslových organizací charakteristická vysokou turbulencí 

a dynamikou. Vedení organizací, stejně tak jako jejich vlastníci, byli donuceni se velmi rychle naučit, 

jak na tyto změny reagovat. Vést, řídit či vlastnit průmyslový podnikatelský subjekt v době, která 

ztratila jistotu pomalu a líně plynoucího času, vyžaduje nové pohledy, přístupy i myšlení. Toto 

období tedy přináší nové manažerské přístupy a praktiky – nové „strategické“ rozhodování. Externí 

prostředí je ovšem tak vysoce turbulentní, že je nezbytné využití samotné změny v tomto prostředí 

k zhodnocení vlastní pozice. Je tedy nezbytné umět porozumět prostředí a vědět, jak na něj správně 

reagovat, respektive jej umět využít ve svůj vlastní prospěch. I přes řadu hrozeb, mezi které můžeme 

zařadit hrozby globalizační, destabilizační, proliferační, asymetrické či věcné je potřeba 

si uvědomovat, že primárním cílem podnikání je maximalizace tržní hodnoty společnosti, přičemž 

je tato naplňována prostřednictvím cílů sekundárních, a to maximalizace zisku, udržování likvidity 

či rentability, nárůst obchodního podílu. Zcela zásadním faktem pro podnikání tak musí být 

skutečnost růstu hodnoty organizace v čase. 

Veškeré kroky managementu průmyslových organizací, stejně tak jako zájmy jejich majitelů, 

by měly naplňovat jednotlivé cíle. Jedním ze způsobů naplňování těchto cílů může být například 

změna forem podnikání, ať již typičtějšími typy operací, kterými jsou spojování společností formou 

fúzí či akvizic, tak také rozkladem jedné organizace na více složek za účelem zajištění vyšších hodnot 

společností, tedy vyšších hodnot pro majitele. Rozhodování o strategické změně při získání 

optimální hodnoty, a to hodnocením inverzního synergického efektu je obsahem disertační práce. 

Tato by měla přinášet nový model stanovení hodnoty synergického efektu při strategické změně ve 

struktuře a formě podnikání. 

Dříve zkoumané předpoklady vyúsťují v souvislou práci, která charakterizuje, specifikuje a ověřuje 

ocenění synergických efektů, ať již standardních, nebo v případě této práce inverzích (tedy 

převrácených), při rozhodování o strategických změnách v organizaci. 
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2. Výběr a aktuálnost tématu 
 

Vybrané téma je tématem interdisciplinárním, kdy v sobě zahrnuje aspekty několika oborů úzce 

spjatých s řízením organizací a jejich dalším směřováním a vývojem. Řízení a optimalizace v tomto 

případě hodnotí hledisko změny v instituci samotné z pohledu strategického rozhodování, a to za 

účelem zajištění zvýšení hodnoty organizace. Téma tedy zachycuje vybrané aspekty napříč 

manažerskými disciplínami, a to od prvků strategického řízení přes nejsložitější část ekonomického 

řízení, kterým je ocenění organizace. 

 

2.1. Definice řešené problematiky 
 

Strategické rozhodování, resp. strategické kroky managementu a majitelů jsou zásadní momenty, 

které ovlivňují současné dění, ale především budoucí vývoj organizace. Rozhodování o strategiích 

a primárně samotná realizace změn jsou nelehkými a nepopulárními kroky, které jsou však 

v určitých momentech pro přežití organizace nezbytné. 

Disertační práce řeší problematiku ocenění synergií a synergických efektů (primárně těch 

inverzních) při rozhodování o strategiích, jako nedílné součásti manažerského rozhodování o dalším 

vývoji v průmyslové produkční organizaci. 

 

2.2. Cíle disertační práce 
 

S ohledem na výše uvedené jsou vytyčeny následující cíle disertační práce. 

 

Hlavní cíl 

Vytvoření a následné ověření funkčnosti modelu a systému oceňování synergií pro strategické 

rozhodovací procesy a strategické změny. 

 

Dílčí cíl 1 

Sestavení modelu a systému pro stanovení hodnoty synergií. 

Dílčí cíl 2 

Vytvoření softwarového produktu pro stanovení hodnoty synergie na bázi MS Excel. 

Dílčí cíl 3 

Ověření funkčnosti vytvořeného systému a navrženého modelu na datech průmyslové organizace. 

 

 



4 

Stanovené cíle a celé řešení disertační práce vychází z následujících hypotéz: 

 

Hypotéza 1 

Aplikace oceňování synergií umožní stanovit hodnotu těchto synergií, a to při porovnání variant 

strategických záměrů a strategických změn. 

 

Hypotéza 2: 

Metody strategických rozhodovacích procesů jsou nezbytným nástrojem ve stanovení hodnoty 

organizací vzhledem ke zhodnocení synergických efektů. 

 

2.3. Struktura disertační práce 
 

Disertační práce je strukturována do devíti číslovaných kapitol, a to proto, aby funkčně posloužila 

k naplnění stanovených cílů. 

V úvodní, první, kapitole je vymezen rozsah řešené problematiky se zohledněním oblasti 

strategického rozhodnutí a jeho vlivu na hodnotu organizace. 

Kapitola druhá přináší informace o impulsech vedoucích k výběru zkoumané problematiky a její 

aktuálnosti, stanovuje cíle disertační práce a hypotézy k ověření. 

Třetí kapitola se pak věnuje metodickým přístupům řešení disertační práce, a to od obecných 

východisek, až po konkrétní postup realizace výzkumu. 

Kapitola čtvrtá, na kterou plynule navazují kapitoly následující, přináší skutečnosti o teoretických 

východiscích problematiky, jež jsou řešeny v této disertační práci. 

V páté kapitole jsou podrobně uvedena východiska oblasti managementu změn, jako podnětu 

vedoucího k potřebě změny. Kapitola klasifikuje jak základní pojmy, tak dále proces změn a krizí, 

a to včetně jejich řízení a možnosti řešení. 

Syntéze poznatků v oblasti strategie a strategického managementu, jako nástroje k úspěšnému 

fungování organizace, se věnuje kapitola šestá. 

Sedmá kapitola pak představuje vymezení vybraných skutečností v oblasti oceňování, a to od 

základních pojmů, přes jednotlivé kategorie hodnot, až po principy a metody sloužící k ocenění 

podnikatelských subjektů. 

Kapitola osmá, která je kapitolou zásadní, se věnuje představení návrhu modelu a stejně tak tato 

kapitola přináší ověření navrhovaného modelu, a to prostřednictvím konkrétního systému 

(v prostředí MS Excel), a tak naplňuje hlavní cíle disertační práce. 

Kapitola devátá, závěrečná, přináší shrnutí s komentáři k naplnění stanovených cílů disertační práce 

a stanovených hypotéz.  
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3. Teoretická východiska zkoumané problematiky 
 

V oblasti teoretických východisek zkoumané problematiky dochází k syntéze odborné literatury 

zkoumané problematiky předních tuzemských i zahraničních autorů, z nichž bych uvedl 

např. Maříka, Synka, Valacha, Kislingerovou, Vomáčkovou, Kaloudu, Krabce, Vebera, Kottlera, 

Johnsona, Scholese, Jarretta, Zuzáka, Krále a dalších. 

Stěžejní teoretická východiska jsou zaměřena na tři základní oblasti. První z nich specifikuje 

teoretické aspekty v oblasti změn, ať již jde o jejich charakteristiku, oblast vedení a řízení změn, a to 

včetně popisu a východisek pro jejich příčiny. Druhá oblast pak specifikuje podmínky strategického 

managementu jako kroky k úspěšné organizaci vedoucí k porozumění principům a také praxi 

strategických otázek, přičemž na strategický management může být nahlíženo jako na záležitost 

analýzy a plánování, ale z druhé strany také jako na činění organizačních rozhodnutí uvnitř 

politického a kulturního kontextu. Třetí oblast teoretických předpokladů práce je zaměřena 

na východiska v oblasti zjištění hodnoty organizace, tzn. oceňování organizací. Tato teoretická část 

je zaměřena na oceňování organizací (ve významu slova podnik, resp. obchodní závod) 

se zohledněním skutečnosti, že oceňování by nemělo proběhnout pouze v rovině dosazení čísel do 

vzorce, ale posouzení širšího spektra podnikání s posouzením perspektivy organizace. 

Při realizované syntéze by mělo dojít k propojení a shromáždění optimálního množství teoretických 

aspektů a jejich kombinaci v jedné publikaci, jako vhodnému základu pro praktickou část práce.  

 

3.1. Aspekty managementu změn 
 

Je téměř nemožné, aby se jakákoli z národních ekonomik vymanila z obecných předpokladů 

globálního ekonomického vývoje, který může být specifikován jako globalizační, či globalizující se. 

Znamená to tedy, že i národní ekonomiky musí plně reflektovat určité skutečnosti a momenty, 

kterými jsou například rostoucí požadavky zákazníků, zkracujících se životních cyklech produktů, 

v inovačních tlacích, ve zvyšujících se nárocích při snižování cen produktů, v expanzi informací, při 

časových omezeních atd. Všechny tyto, v řadě případů právě globalizací vyvolané skutečnosti, 

shrnují přicházení změny, které musí být organizacemi akceptovány a se kterými se musí organizace 

vyrovnat. Každá organizace by v takovýchto změnách neměla vidět deprimující skutečnost, ale 

přijmout ji jako moment příležitosti s tím, že by organizace měla být na změnu připravena, určité 

změny by měla sama iniciovat. Je potřeba uznat, že je nezbytné se vyrovnat s novinkami a pro další 

rozvoj realizovat také další inovace a invence. Východiskem pro invenci, tedy novum, jsou náměty, 
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nápady, ideje, se kterými přichází člověk, tvůrčí duch invence. Inovace je pak možno charakterizovat 

jako reálné změny, tedy skutečně realizované invence. 

Změny jsou nedílnou součástí momentální reality a organizace a jejich vedení se se změnami musí 

vypořádat. Aplikace změn je vždy odlišná podle charakteru změny, která má být předmětem 

implementace. Teoretická východiska přinášejí řadu doporoučení a technik práce se změnami, 

a dokonce je možné se setkat rovněž se složitými metodikami zlepšování, postupy implementace 

změn, a to až do podob projektového managementu a dalších forem. 

 

3.2. Aspekty strategického managementu 
 

V podmínkách určité nestability bylo úkolem strategického managementu analyzovat současnou 

a stanovit budoucí situaci a navést na nejvhodnější směr vývoje. V posledním období však dochází 

k odlišnosti v názorech na úlohu strategického managementu, kdy dokonce došlo k výroku o jakési 

krizi strategického managementu. Kdy praxe ukazuje, že v současnosti je téměř nemožné spolehlivě 

předvídat budoucí vývoj, a to ani v krátkých časových horizontech. 1 

Jak už bylo naznačeno a je také dále specifikováno, současný vývoj stále více naznačuje, že krize je 

jevem obvyklým než neobvyklým. Je tedy samozřejmé, že krizové vlivy musí být promítány také do 

strategií a strategického řízení. Stále většího významu doznává, a to i v samotné praxi, strategie 

organizace, kultura organizace, týmová práce, podpora kreativity, tedy prvky, které jsou součástí 

aplikování strategie a strategického řízení jako takového. Také strategický management musel 

dostát určitých změn a jeho současná filozofie je aktuálně specifikována tak, že by nemělo docházet 

k hledání momentálních novinek, ale schopnosti všeobecně známé a obecné principy a postupy 

adekvátně a rychle aplikovat na konkrétní situace, tyto situace předvídat a připravit se na ně i na 

jejich následky, ale především být připraven na změnu. Je to právě jasná a jednoznačná vize, a z ní 

vyplývající strategie, a manažerská filozofie, které management organizace přenese na všechny 

účastníky změny, tito se pro změnu nadchnou, všichni společně ji realizují.2  

 

3.2.1. Synergie 
 

Aktuální problém v oblasti pojmu „synergie“ je jeho aplikace v široké škále běžných diskuzí, přičemž 

je často volen a používán bez bližší specifikace. Z pohledu manažerských disciplín byla synergie 

                                                           
1 KIERNAN, Matthew J. Inovuj, nebo nepřežiješ!: zásady strategického řízení pro 21. století. Praha: 

Management Press, 1998 
2 ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. Praha: Grada, 2011 
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charakterizována, dle Gatewooda, Taylora a Ferrella3 jako schopnost celistvého systému zajistit více, 

než dokáže pouhá suma jeho jednotlivých částí, přičemž tito autoři doplňují, že synergie zahrnuje 

kumulativní, zlepšující efekty firemní strategie, kdy zdroje by na sebe měly být vazbově propojeny 

tak, aby sdružený výkon jednotlivých dílčích jednotek byl větší, něž v případě, kdy jednotky pracují 

izolovaně. Autoři Bartoldová a Martin4 uvádějí, že synergie je schopnost celistvého systému být 

výkonnější, než pouhá suma jeho jednotlivých částí… a Griffin5 zastává názor, že k synergii dochází, 

když spolupracující subsystémy jsou schopny vytvořit větší efekt, něž kdyby se o to snažil 

samostatně. Oblast definování pojmu synergie shrnuje Vodáček s Vodáčkovou6.  

 

Pro potřeby oceňování organizací je synergie specifikována jako efekt ze spojení částí do celku 

a elementární vyjádření pak může zachytit výrok „1 + 1 = 3“. Dále pro pojem synergie pro potřeby 

ocenění platí, že mají význam pouze tehdy, jestliže přinášejí přírůstek hodnoty (rovnice 1). Vyjděme 

z předpokladu, že organizace X majetkově získá organizaci Y, kdy hodnotu jednotlivých organizací 

označíme jako HX a HY, a vzniká organizace XY, jejíž hodnota je HXY. 

∆𝐻 = 𝐻𝑋𝑌 − (𝐻𝑋 +𝐻𝑌)      (1) 

 

Výše uvedené poznatky vycházejí z předpokladu slučování podnikatelských jednotek. Pro potřebu 

disertační práce je ale uvažováno také v rozměru opačném, tedy o inverzním synergickém efektu. 

Tedy skutečnosti, že je možné dosáhnout vyšší hodnoty při rozkladu organizace A, a to na dva 

samostatné subjekty AA a AB. 

 

3.3. Aspekty oceňování organizací 
 

Cílem podnikání v současnosti není pouze tvorba zisku a snaha o jeho maximalizaci, ale zvyšování 

hodnoty pro majitele. Právě to, jaká je hodnota organizace řeší disciplína oceňování podniku. Cílem 

finančního ocenění podniku je vyjádření hodnoty organizace, případně její části, pomocí určité 

peněžní částky, přičemž potenciál organizace je oceněn peněžním ekvivalentem. Hodnota 

organizace závisí na účelu ocenění a na subjektu, z jehož hlediska je ocenění zpracováno. Tržní 

hodnotu ocenění ale nelze exaktně určit, výsledek zjištěný pomocí vybrané metody odevzdává 

ekonomický obraz o organizaci, se kterým je možné, či nezbytné, dále pracovat, a to například 

porovnáváním, hodnocením, srovnáváním atd., pro již zmíněný účel ocenění. Hodnotou je tedy 

                                                           
3 GATEWOOD, Robert D., Robert TAYLOR a O. C. FERRELL. Management: comprehension, analysis, and 
application. Chicago: Irwin, 1995 
4 BARTOL, Kathryn M. a David Clarke. MARTIN. Management. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill Co., 1998 
5 GRIFFIN, Ricky W. Management. 11th ed. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, 2013 
6 VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Synergie v moderním managementu. Praha: Management Press, 2009 
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míněno ekonomické vyjádření v penězích, které by měly být zaplaceny za získání aktiva, nebo práva 

s tímto aktivem zacházet a získávat budoucí efekty z jeho držení.7 

Právě v procesu oceňování, kdy se předpokládá ocenění organizace je třeba brát zřetel na to, jaký 

podnět vede ke stanovení hodnoty, jaká je kvalita vstupních parametrů a kvalita předpokladů, 

z nichž ocenění vychází, omezenou platnost výroku o hodnotě.8 

 

3.3.1. Metody pro ocenění podnikatelských subjektů 
 

Ocenění organizací, ve finančním vyjádření, si klade za cíl vymezit hodnotu formou jisté peněžní 

částky a potenciál organizace je tak oceněn peněžním ekvivalentem. Je nutné zdůraznit, že většina 

stanovených výsledných hodnot vychází ze stanovení hodnoty více metodami. Na základě toho je 

možné specifikovat oceňovací metody: 

 vycházející z analýzy výnosů podniku, tedy organizace  výnosové metody, tyto je možné 

dále rozdělit následně: 

o metoda diskontovaných peněžních toků DCF, 

o metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

o metoda ekonomické přidané hodnoty EVA, 

o kombinované metody, 

 vycházející z analýzy aktuálních cen na trhu  tržní metody, které se dále dají dělit na: 

o na základě tržní kapitalizace, 

o na základě srovnávání podniků, 

o na základě ukazatelů burzy o podnicích, 

o na základě odvětvových multiplikátorů, 

o na základě srovnatelných transakcí, 

 vycházející z ocenění jednotlivých majetkových položek, ze kterých je organizace složena  

majetkové metody, jejichž další členění je: 

o účetní hodnotou na principu historických cen, 

o substanční hodnotou na principu reprodukčních cen, 

o substanční hodnotou na principu úspory nákladů, 

o likvidační hodnotou.9 

  

                                                           
7 HRDÝ, Milan. Oceňování finančních institucí. Praha: Grada, 2005 
8 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2001 
9 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 3., upr. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2011 
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4. Východiska pro vytvoření modelu a ověření systému a modelu 
 

V návaznosti na uvedené výše, vyvstala intence modelu pro ocenění synergií a synergických efektů 

při rozhodování o strategiích (Obrázek 1), jako nedílné součásti manažerského rozhodování 

o dalším vývoji v průmyslové produkční organizaci. Se standardními formami synergických efektů je 

možné se setkávat poměrně běžně, intence však vedla k myšlence ocenění inverzního synergického 

efektu organizací. Znamená to tedy, že zásadním strategickým rozhodnutím může být také 

rozštěpení organizace (opak fúze či akvizice), přičemž je nezbytné zhodnotit, zda toto rozhodnutí 

vedlo k maximalizaci hodnoty pro majitele. Obecné schéma návrhu modelu pro další zpracování je 

uvedeno na obrázku níže. 

 

 

Obrázek 1. Schéma navrženého modelu 

 

4.1. Organizace pro ověření modelu 
 

Aby bylo možné ověřit hypotézy a naplnit cíle disertační práce, bylo nezbytné nalézt také vhodné 

subjekty k aplikaci navrženého modelu. Podmínkou pro poskytnutí dat byla anonymizace 

konkrétních údajů organizací, podmíněná majiteli, a tak je možné uvést pouze obecné 

charakteristiky. 

Původní organizace, která je v této práci také dále specifikována jako organizace AB, byla výrobní 

organizací s poměrně širokým spektrem činností, a to bez zaměření na specifika jednotlivých aktivit. 
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Tuto organizaci je možné si představit jako velkou výrobní „fabriku“, která v určitých činnostech 

působila již z podstaty či historického, v místním prostředí ne zcela ojedinělého, posttotalitního, 

základu. Při změně majitelů organizace, tito v nastaveném chodu organizace již nechtěli pokračovat, 

a proto se rozhodli pro zásadní změnu. Rozdělení organizace dle jednotlivých, dvou základních, 

činností. V tomto případě je možné situaci specifikovat také jako péči o „core business“, neboli 

hlavní předmět podnikání. Znamená to koncentraci organizace na relativně úzkou oblast, ve které 

tato organizace může dosáhnout konkurenčních výhod. 

Při rozdělení organizací, je nezbytné klást důraz na to, jakým způsobem k rozdělení dojde. Existují 

různé formy rozdělení, které jsou specifické jak v samotném průběhu, tak také následcích rozdělení. 

Obecně je možné konstatovat, že při rozdělení organizací je požadováno, aby jednotlivé části vzniklé 

rozdělením byly schopné samostatné existence, tzn. musí představovat nezávislý funkční celek. 

Častokrát bývá příčinou rozdělení různorodost, nejednotnost a rozsah činnosti, či produkčních 

aktivit organizace. Důsledkem je pak vyčlenění jednotlivých specifických částí do nových 

nástupnických organizací. 

Při rozhodnutí o strategické změně, tedy rozdělení činností organizace se majitelé zaměřili na 

tzv. horizontální linii, kterou je možné také specifikovat jako svazek dílčího potenciálu při nových 

iniciativách, inovacích a požadovaných efektech. 

Z původní organizace tak vznikly dvě organizace nové. Jedna zaměřila vlastní činnost podnikání na 

projekci, montáž a výrobu posouvacích zařízení a kolejových vozidel, a to primárně po potřeby 

průmyslových podnikatelských subjektů. Organizace realizuje dodávky na klíč – od projektu po 

uvedení do provozu, přičemž se odkazuje na skutečnost úspory ve spotřebě energií i pracovní síly, 

při zvýšení bezpečnosti a akceptaci na environmentální dopad při aplikaci elektrických zařízení 

a eliminaci dieselových motorů. Organizace druhá zaměřila svou činnost na likvidaci odpadů, a to 

jak klasickou formou, tak s budoucím zaměřením na pyrolýzu (tzn. fyzikálně-chemického děje, 

řadícího se do relativně široké skupiny termických procesů, v tomto případě je míněna přeměna 

odpadu za vysokých teplot bez přístupu vzduchu na energii). 

Zásadní pro disertační práci je skutečnost realizace strategické změny rozložením jedné organizace 

na dvě jiné, specificky zaměřené na danou oblasti podnikání. Funkčnost navrhovaného modelu je 

tak prezentována na uvedeném případu. Využití modelu je však možno předpokládat také v jiných 

souvislostech, kupříkladu při zachycení vlivu dalších významných změn ovlivňujících činnost 

jednotlivých organizací, od legislativních změn, přes změny cen, specifik trhů i zaměření 

hodnocených organizací. Navržený model je tedy ověřován na podkladě dvou průmyslových 

podnikatelských subjektů, v práci také dále označených jako organizace A a organizace B.  
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4.2. Určení modelu ocenění a data pro ověření 
 

Oceňovací postupy, které se pro ocenění použijí, by měly respektovat účel zjišťování tržní hodnoty 

subjektu. V tomto případě je ocenění realizováno z důvodu stanovení tržní hodnoty pro strategické 

účely. Obecně lze zhodnotit, že tržní hodnota závisí zejména na: 

 výnosnosti kapitálu a tvorbě hotovosti vyplývající z činnosti organizace, 

 zvyšování obratu a výdělečné schopnosti, 

 schopnostech dlouhodobého vytváření dividend, 

 vlastnostech organizace, stabilitě podnikání a ostatních investičních možnostech 

nabízených okolním prostředím, 

 míře a stabilitě předpověditelnosti kvalitativních a kvantitativních odhadů, 

 na skladbě aktiv a pasiv organizace, 

 na jakosti právní sféry podnikatelského prostředí (např. právní postavení věřitele). 

 

V souvislosti s obecnými zásadami oceňovaní by stanovovaná tržní hodnota měla být odvozena 

zejména se zohledněním investičního principu. Tento vychází z předpokladu, že investorem 

investovaný kapitál je pouze v takové výši, která je ekonomicky opodstatněná a zaručuje návratnost 

vložených prostředků vzhledem k požadované míře výnosnosti. 

Pro zjištění tržní hodnoty, pro potřeby této disertační práce, kdy je navrhován nový model, který je 

současně také ověřován na reálných datech, je realizováno ocenění podle metody DCF entity. 

 

Jak bylo zmíněno dříve, model je ověřován na souborech aktuálních dat konkrétních organizací. 

Takto koncipovaný soubor dat slouží ke zpracování ocenění jednotlivých organizací a také jako 

podklad pro prognózu budoucího vývoje. Navržený model je ověřen prostřednictvím systému, který 

je zpracován v prostředí MS Excel, a to vzhledem k jeho dostupnosti, relativní jednoduchosti 

a obsluze software. Jednotlivé zásadní výstupy, dále většinou nazývány také tabulky či výstupy, jsou 

v následující části práce, konkrétně pak v podkapitolách ocenění jednotlivých organizací. Celý 

systém zohledňující východiska navrženého modelu v prostředí MS Excel je na přiloženém CD, které 

je nedílnou součástí disertační práce. Přiložené CD obsahuje celkem šest souborů, které představují 

tři systémy. 
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4.3. Ocenění pomocí metody DCF entity 
 

V této části je podrobněji představena metoda DCF entity pro zjištění hodnoty organizace 

a následně pak samotné ocenění, které je realizováno ve vytvořeném systému v prostředí MS Excel. 

 

4.3.1. Charakteristika metody DCF entity 
 

Jedná se o jednu ze základních výnosových metod. Cash flow, tedy peněžní tok, reprezentuje reálný 

příjem a je tedy reálným vyjádřením užitku plynoucí z organizace jejímu vlastníkovi. Metoda 

DCF entity (organizace jako celku) je jednou ze tří variant, přičemž dalšími jsou metoda equity 

(vlastního kapitálu) a APV (Adjusted present value = upravená současná hodnota). Cílem je zjištění 

hodnoty provozního majetku, resp. vlastního kapitálu. 

V případě aplikace metody DCF entity je možné ve zjednodušené formě specifikovat, že výpočet 

probíhá ve dvou krocích, a to diskontováním peněžních toků, které by byly k dispozici jak pro 

vlastníky, tak pro věřitele, čímž je získána brutto hodnota organizace jako celku. Krok druhý pak 

přináší odpočet hodnoty cizího kapitálu ke dni ocenění a je získána hodnota vlastního kapitálu 

(netto). 

 

Pro stanovení tržní hodnoty provozního majetku organizace je v případě této metody zásadní, 

jakých zisků v budoucnu bude organizace dosahovat a jaké investice budou v této souvislosti nutné. 

Výpočet, který je realizován dále, je prováděn pro stav chodu organizace, resp. organizací, dle 

stanovené finanční prognózy, která byla sestavena dle reálných výsledků hospodaření minulých let 

a očekávaného vývoje do budoucna v této oblasti. Tato metoda ocenění je založena na hodnocení 

tvorby volné hotovosti oceňovanou organizací, resp. oceňovanými organizacemi, za dané období 

a zahrnuje tři klíčové oblasti, které jsou zohledněny: 

 definování tzv. operativního cash flow (peněžního toku), které je v zásadě tvořeno součtem 

zisku po zdanění, tj. zisku bez mimořádného HV a odpisů a rovněž v sobě zahrnuje riziko 

podnikání spojené s daným oborem a odvětvím. Vychází z finanční prognózy očekávaného 

vývoje příjmů části organizace s promítnutím perspektivy vývoje. Na druhé straně jsou ve 

výdajích promítnuty požadavky na hmotný a nehmotný investiční majetek a provozní 

kapitál, 

 stanovení odpovídající diskontní sazby neboli požadované míry návratnosti kapitálu, jehož 

velikost a struktura odráží riziko podnikání spjaté s daným oceňovaným objektem, 

výnosnost daného odvětví podnikání, alternativní investiční příležitosti a rovněž bere na 

zřetel strukturu pasiv oceňované části organizace, 
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 do ocenění touto metodou nejsou promítnuta neprovozní aktiva, která jsou oceněna 

samostatně.  

 

Podrobně jsou teoretická východiska pro ocenění pomocí metody diskontovaného cash flow, 

nebo-li DCF popsána teoretické části disertační práce. Pro praktickou, výpočtovou, část práce je 

možné opakovaně shrnout, a je vycházeno z následujících předpokladů. 

 

Základním výrazem pro hodnotu organizace (H) je možno vyjádřit následovně: 

 

𝐻 =∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1+𝑖𝑘)
𝑡

𝑛

𝑡=1
       (2) 

kde, 

 FCFFt  je volný peněžní tok do organizace v roce t, 

 ik diskontní míra, 

 n počet let předpokládané existence organizace. 

 

tuto je možno modifikovat (rovnice 3) také následovně: 

 

PV =∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
+

𝑇𝐻

(1+𝑟)𝑇

𝑇

𝑘=1
      (3) 

kde, 

FCFt volný peněžní tok v čase, 

r WACC úroková sazba nákladů kapitálu, 

t až T časový úsek explicitního období. 

 

Jak je uvedeno výše, východiskem pro metodu DCF je volný peněžní tok, tedy to, kolik peněz je 

možné vzít z organizace, aniž by byl narušen další budoucí vývoj. Jde o peněžní prostředky (toky), 

které jsou k dispozici jak vlastníkům, tak také věřitelům organizace. Volný peněžní tok (free cash 

flow – FCF, dle rovnice 4) je pak možné charakterizovat následujícím způsobem: 

 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑇) + 𝑂𝐷𝑃 − ∆𝑊𝐶 − 𝐼𝑁𝑉    (4) 

kde, 

 FCF volný peněžní tok do organizace, 

 EBIT zisk před úhradou daní a úroků, 

 T sazba daně z příjmu, 
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 ODP odpisy, 

 ∆WC změna čistého pracovního kapitálu, 

 INV investice. 

 

Velikost úrokové sazby pro diskontování peněžního toku bude zjištěna z velikosti nákladů na použité 

kapitálové zdroje. Výše sazby byla vypočtena pomocí váženého aritmetického průměru nákladů 

kapitálu společnosti – WACC (rovnice 5), tj. nákladů příležitosti vlastního jmění a vynaložení nutných 

nákladů ve formě placených úroků věřitelům společnosti za vypůjčení cizího kapitálu.  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑛𝐶𝐾(1 − 𝑑)
CK

K
+ 𝑛𝑉𝐾(𝑍)

VK

K
     (5) 

kde, 

nCK náklady na cizí kapitál, neboli očekávaná výnosnost do doby splatnosti u cizího 

kapitálu vloženého do organizace, 

d sazba daně z příjmu,  

CK tržní hodnota úročeného cizího kapitálu vloženého do organizace, 

nVK(Z) náklady cizího kapitálu neboli očekávaná výnosnost vlastního kapitálu oceňované 

organizace při dané úrovni zadlužení, 

VK  tržní hodnota vlastního kapitálu, 

K celková tržní hodnota investovaného kapitálu (CK+VK). 

 

Na tomto místě je vhodné doplnit o výpočet nákladů vlastního kapitálu (rovnice 6) při využití cizích 

zdrojů financování, pak: 

 

𝑛𝑉𝐾(𝑍) = 𝑟𝐹, + 𝐵𝑒𝑡𝑎𝑍 ∙ 𝑅𝑃 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑆𝑅   (6) 

kde, 

nVK(Z) náklady vlastního kapitálu, 

rF, výnos státních dluhopisů, 

RP riziková prémie, 

R1 přirážka pro malé společnosti (do 1,5 %), 

R2  přirážka pro společnosti s nejasnou budoucností, které se vyznačují 

vysokým podílem tržní a účetní hodnoty vlastního kapitálu (do 3 %), 

R3  přirážka za nižší likviditu oceňovaných vlastnických podílů, 

SR  specifické riziko organizace. 
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Vzhledem k nízké efektivitě a transparentnosti fungování českého kapitálového trhu je v praxi do 

značné míry omezena použitelnost modelu CAMP pro odvození nákladu vlastního kapitálu s pomocí 

beta koeficientů. S přihlédnutím k výše uvedenému je použita pro odvození beta koeficientů 

metoda analogie trhů na vyspělých kapitálových trzích. Postup odvození je převzat z publikace 

autora Miloše Maříka a kolektivu. 

Metoda analogie je založena na použití beta podobných organizací, které jsou obchodovány 

a jejichž činnost není diverzifikovaná. V anglosaské literatuře se hovoří o „pure-play-technique“. 

Při hledání srovnatelných společností je třeba se vypořádat s vlivem: 

 odlišností v obchodním riziku (rozdílnosti jsou zohledněny v rámci výpočtu nákladu 

vlastního kapitálu ve specifickém riziku), 

 odlišností ve finančním riziku, které závisí na kapitálové struktuře. Vliv kapitálové struktury, 

tj. vliv výše zadlužení (rovnice 18) na Beta podniku můžeme vyjádřit tímto vztahem: 

 

𝐵𝑒𝑡𝑎𝑍 = 𝐵𝑒𝑡𝑎𝑛(1 + (1 − 𝑑) ∙
𝐶𝐾

𝑉𝐾
)     (7) 

kde, 

Betan Beta nezadlužená, 

Betaz, Beta zadlužená. 

Podíl vlastního a cizího kapitálu by měl být vyjádřen v tržních hodnotách. 

 

Při určení specifického rizika organizace (rovnice 8) je postupováno dle metodiky uvedené 

v publikaci autora Miloše Maříka a kolektivu, kapitola 4., kde riziková přirážka pro každý faktor je 

odvozována následujícím vztahem: 

𝑅𝑃𝑛 = Z ∙ (
𝑟𝑓

𝑛
)       (8) 

kde, 

RPn riziková přirážka pro n-faktorů, 

Z koeficient rizikové přirážky, 

rf minimální riziková přirážka, 

n počet aktivních faktorů. 

 

Celkové specifické riziko (rovnice 9) je pak dáno součtem jednotlivých rizikových přirážek dle vzorce: 

SR = ∑ 𝑅𝑃𝑛
𝑛
1        (9). 
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Pro potřeby disertační práce se problematice postupu získání hodnoty organizace, tedy ocenění 

organizace věnuje podrobně podkapitola s názvem „Metoda diskontovaného cash flow“, která 

zahrnuje více než deset rovnic a tři schémata pro postup zjištění hodnoty. V rámci předkládaného 

autoreferátu disertační práce došlo k určitému zjednodušení. 

 

Na základě těchto teoretických východisek a charakteristik je dále realizováno samotné ocenění, 

a to následovně: 

 určení průměrných nákladů kapitálu WACC, 

o stanovení beta koeficientu, 

o stanovení rizikových přirážek, 

o stanovení specifického rizika, 

o stanovení nákladu vlastního kapitálu, 

o stanovení nákladu cizího kapitálu, 

o stanovení vah, 

o samotný výpočet WACC, 

 určení volného peněžního toku (FCF) a pokračující hodnoty, 

 stanovení neprovozních aktiv, 

 stanovení hodnoty organizace metodou DCF. 

 

Ocenění, pro jeho komplexnost, zřejmou složitost a rovněž pro naplnění hlavního i dílčích cílů 

disertační práce je realizováno ve vytvořeném systému v prostředí MS Excel. Proto pokračující 

přehled ocenění zahrnuje primárně výstřižky z tohoto systému, které jsou dle potřeby doplněny 

slovními komentáři. 

 

4.3.2. Ocenění původní organizace AB 
 

4.3.2.1. Určení průměrných nákladů kapitálu WACC 

 

 stanovení beta koeficientu 

Beta – nezadlužená 

Koeficient beta byl stanoven ve výši 1,5. V tomto případě se jedná o nezadluženou betu. Při 

stanovování koeficientu se vycházelo z dostupných údajů o trhu na webových stránkách 
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damodaran.com o koeficientech beta jednotlivých odvětví pro Evropu. Je možné vycházet také 

z přehledu dle Maříka. 

Beta – zadlužená 

Tento koeficient je získán propočtem, a to výpočtem pro každý rok, formou dosazení příslušných 

vstupů do rovnice. 

 

 

 stanovení rizikových přirážek 

1. Riziková přirážka pro malé společnosti 

Byla stanovena a použita riziková přirážka pro malé společnosti, v tomto případě, ve výši 1%. 

 

2. Riziková přirážka pro společnosti s nejasným vývojem v budoucnosti 

Byla uplatněna riziková přirážka ve výši 0%. 

 



18 

3. Riziková přirážka za nižší likviditu oceňovaných vlastnických podílů 

Z obecných předpokladů a letitých praktických výstupů je možné hodnotit, že organizace, podniky 

a další společnosti mají zpravidla nižší likviditu než jiná aktiva, jako např. registrované cenné papíry, 

depozitní směnky apod. Proto si proces ocenění organizace téměř vždy vyžádá aplikaci skonta za 

nižší likviditu, pokud charakter a účel ocenění toto vyžaduje. Uvedená skutečnost je rovněž 

potvrzena empirickými studiemi v této oblasti a všechny tyto skutečnosti a výstupy doporučují práci 

s diskontem za omezenou obchodovatelnost, a to jak v případě jednotlivých organizací, tak také 

v případě obchodních podílů těchto organizací. 

Diskont vycházející z omezené obchodovatelnosti ovlivňuje právě likvidita trhu, na němž obchod 

s organizacemi probíhá. Je neopomenutelné, že tuzemské trhy jsou obecně podstatně méně likvidní 

oproti kapitálovým trhům v zahraničí. Dalším důležitým faktorem je skutečnosti, že diskont 

nezpůsobuje pouze omezená obchodovatelnost, ale také ostatní vlivy, mezi nimiž je možné uvést 

například zvýšené transakční náklady kupujících při koupi obchodního podílu. 

V návaznosti na uvedené skutečnosti je přirážka za nízkou likviditu akcií společnosti vyplývající ze 

skutečnosti neobchodovatelnosti na veřejných trzích, stanoví dle doporučení odborné literatury, ve 

výši blížící se dolní hranici, a to 1%. 

 

 stanovení specifického rizika 

Na základě obecného předpokladu se vychází z toho, že průměrný investor je schopen v rámci 

správy vlastního portfolia eliminovat specifické riziko do určité míry. Proto specifické riziko činí 0%. 

 

 stanovení nákladů vlastního kapitálu 

Výpočet hodnoty nákladu vlastního kapitálu byl realizován za využití vypočteného beta koeficientu, 

s tím, že byl dále jako bezriziková sazba aplikován výnos do doby splatnosti 10 letých státních 

dluhopisů, který činil 4%. Posledním parametrem vstupujícím do výpočtu je odvozené rizikové 

rozpětí, které činí 5,85 %. Uvedené rozpětí vychází z rizika akciových trhů, přičemž je vycházeno 

z informací o rizikovém rozpětí národního trhu dle zdroje www.damodaran.com, kde jako základ je 

brána riziková přirážka akciového trhu v USA. Rizikové přirážky za nízkou likviditu a nejasný vývoj 

organizace byla stanovena ve výši 1 %. Uvedené rizikové navýšení se považuje za přiměřené. Po 

dosazení vstupů do rovnice je hodnota nákladu vlastního kapitálu v inflačním prostředí odvozená 

iteračním modelem v jednotlivých letech prognózy následující. 
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 stanovení nákladů cizího kapitálu 

Náklady cizího kapitálu jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

 

 

 stanovení vah 

Stanovení vah vlastního a cizího kapitálu bylo provedeno iteračním modelem pro každý rok 

prognózy. 

 

 

 

 samotný výpočet WACC 

Po doplnění do rovnice pro výpočet kalkulované úrokové míry činí vážený náklad kapitálu. 
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V celém výpočtu je promítnut fakt, že se jedná o hodnocení společnosti v kolísavém inflačním 

prostředí. WACC je propočten iteračním postupem pro každý rok. 

 

4.3.2.2. Určení volného peněžního toku (FCF) a pokračující hodnoty 

 

Vlastní propočet hodnoty je realizován při použití vytvořeného software v prostředí MS Excel pro 

výpočet hodnoty organizace. 

Pro zjištění růstového potenciálu organizace je provedena analýza těchto tří klíčových faktorů: 

Velikost organizace – růst obratu se u společnosti odvíjí od růstu využití kapacit, která se 

blíží provoznímu maximu. 

Významnost a udržitelnost konkurenčních výhod – hlavní konkurenční výhodou na 

relevantním trhu organizace je tradice a dobrá pověst Společnosti. Komparativní výhody 

ČR v oblasti mezd však budou postupně slábnout.  

Dosahovaný minulý a současný růst a zisková marže – zisková marže v posledních obdobích 

je stabilizována a neměla by se výrazněji měnit, čemuž by měla napomáhat probíhající koncentrace 

výrobců, kteří se tak snaží ovlivňovat cyklický vývoj odvětví.  

 

Na základě analýzy těchto uvedených faktorů se očekává trvalý růst organizace v implicitním období 

ve stavu, v jakém se organizace v současné době nachází, tzn. v úrovni 1 %. Odůvodnění tohoto 

odhadnutého růstu je uvedeno ve výše popsaných bodech. Při konstrukci růstu g je přiřazen nejvyšší 

význam bodu č. 1 a 3. 

 

Výpočet uvádí následující tabulka. 
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Výpočet volného cash flow, tedy volných finančních prostředků, dle finanční prognózy uvádí 

následující tabulka. 

 

 

 

4.3.2.3. Stanovení neprovozních aktiv 

 

Každá organizace realizuje svou činnost s určitým objemem aktiv. Ne všechna aktiva však 

podnikatelský subjekt pro vlastní činnost potřebuje. Je možné uvést příklady, jako např. zastavené 

provozy, nepotřebné zásoby a dále dlouhodobý finanční majetek, který není přímo výkonnostně 

svázán s hlavní podnikatelskou činností atd. 

V tomto konkrétním případě byly do neprovozního majetku organizace zařazeny neprovozní 

finanční prostředky. Přehled ukazuje následující tabulka. 

 

 

 

4.3.2.4. Stanovení hodnoty organizace metodou DCF 

 

Princip stanovení základních ukazatelů pro stanovení hodnoty organizace je uveden v následující 

tabulce. 
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Po realizovaném stanovení hodnoty původní organizace, nazvané jako AB, byla tato, při využití 

systému v prostřední MS Excel, který je nedílnou součástí této disertační práce, vyčíslena na částku 

50 221 tis. Kč. 

Stanovená hodnota původní organizace AB před rozdělením je 50 221 tis. Kč. 

 

4.3.3. Ocenění organizace A 
 

Tato podkapitola přináší stanovení hodnoty nově vzniklé organizace A (a to rozdělením původní 

organizace AB na novou organizaci A a novou organizaci B). Vyčíslení hodnoty je realizováno 

analogicky s podkapitolou předchozí, a proto již některé další skutečnosti nejsou popisovány a jsou 

přinášeny pouze vypočtené parametry. 

 

4.3.3.1. Určení průměrných nákladů kapitálu WACC 

 

 

 

4.3.3.2. Určení volného peněžního toku (FCF) a pokračující hodnoty 
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Výpočet volného cash flow dle finanční prognózy uvádí následující tabulka. 

 

 

 

4.3.3.3. Stanovení neprovozních aktiv 

 

  

 

4.3.3.4. Stanovení hodnoty organizace metodou DCF 

 

Princip stanovení základních ukazatelů pro stanovení hodnoty organizace je uveden v následující 

tabulce. 

 

 

 

Stanovená hodnota jedné (první) z nově vzniklých organizací, a to s názvem A (vznikla rozpadem 

původní organizace AB) je 27 382 tis. Kč. 
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4.3.4. Ocenění organizace B 
 

Stejně tak, jako v předchozí podkapitole, je i zde na místě doplnit, že následující obsah přináší 

stanovení hodnoty nově vzniklé organizace B (a to rozdělením původní organizace AB na novou 

organizaci A a novou organizaci B). Vyčíslení hodnoty je realizováno analogicky s předchozími 

podkapitolami a přináší také vlastní výpočet hodnot, až po zjištění hodnoty organizace samotné. 

 

4.3.4.1. Určení průměrných nákladů kapitálu WACC 

 

 

 

4.3.4.2. Určení volného peněžního toku (FCF) a pokračující hodnoty 

 

 

 

 

 

4.3.4.3. Stanovení neprovozních aktiv 

 

V daném případě nebyl do neprovozního majetku Společnosti zařazeny žádný majetek. 
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4.3.4.4. Stanovení hodnoty organizace metodou DCF 

 

Výpočet je uveden v následující tabulce. 

 

 

 

Stanovená hodnota další (druhé) z nově vzniklých organizací, a to s názvem B (vznikla rozpadem 

původní organizace AB) je 39 853 tis. Kč. 

 

4.3.5. Shrnutí stanovené hodnoty 
 

V předchozích podkapitolách byla pomocí výnosové metody diskontovaného cash flow postupně 

stanovena hodnota tří organizací. Stanovení hodnoty bylo ve své podstatě verifikací navrženého 

modelu a systému pro stanovení hodnoty organizací, resp. stanovení hodnoty inverzního 

synergického efektu. 

V tomto případě se jednalo o organizace, které vznikly rozdělením a separací jednotlivých činností 

do dvou nových organizací a organizace původní. Nové organizace zaměřily svou činnost na tzv. 

horizontální linii a aktivita a nastavení bylo vždy realizováno s ohledem na zacílení výrobního 

programu organizace na úzkou oblast, ve které je možné dosáhnou konkurenční výhody. Výsledky 

zjištěné v průběhu aplikace metody DCF entity jsou shrnuty v následující tabulce, přičemž bylo 

zjištěno, že hodnota původní organizace AB (HAB) je 50 221 tis. Kč, hodnota organizace A (HA) je 

27 382 tis. Kč a hodnota organizace B (HB) činí 39 853 tis. Kč. Tabulka uvádí také jiné informace 

zásadní pro ocenění jednotlivých organizací. 
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4.4. Verifikace modelu a systému 
 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, může v průmyslové praxi vyvstat skutečnost, kdy se 

zásadním strategickým rozhodnutím stane rozdělení původní organizace (opak fúze či akvizice), a to 

na dvě nové organizace, přičemž by toto podstatné rozhodnutí mělo v plném rozsahu respektovat 

nezbytnou maximalizaci hodnoty pro majitele. Zda je takové rozhodnutí správné, či nikoli, je 

nezbytné moci ověřit, a to právě autorem disertační práce navrženým modelem, který zachycuje 

a stanovuje hodnotu (inverzního) synergického efektu, tak jak je uvedeno v grafickém znázornění 

schématu. 

Nutností je ovšem ověření navrženého modelu v konkrétním systému, který přináší určité 

parametry a výstupy k hodnocení růstu hodnoty pro majitele nezbytné. Takovýto systém, vytvořený 

v prostředí MS Excel, se stal nástrojem pro aplikaci modelu a ke stanovení hodnot jednotlivých 

organizací. Také na tomto místě je zásadní neopomenout skutečnost, že oceňovaní je možné 

považovat za nejkomplexnější problém podnikového hospodaření, a to nejen pro náročnost 

výpočtů pro zjištění hodnoty nevyhnutelných, ale také pro rozsah analýz pro zjištění hodnoty 

nepostradatelných, a také rovněž se zohledněním znalostí pro tvorbu předpokladu. 

Všechny uvedené skutečnosti byly zohledněny také při zjišťování a stanovování hodnoty organizací 

podrobených ověření navrženého modelu v systému v prostředí MS Excel. 

Při ověření byly stanoveny hodnoty tří organizací: 

 organizace původní, označované jako AB, 

 organizace nové I., označované jako A (zaměření na „core business“ I.), 

 organizace nové II., označované jako B (zaměření na „core busienss“ II.), 

kdy pro naplnění záměru vycházejícího z modelu dochází ke srovnání hodnot organizace původní 

a součtu hodnot organizací I. a II. 
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Hodnota původní organizace (AB) byla stanovena na 50 221 tis. Kč. 

Hodnota nové organizace I. (A) byla stanovena na 27 382 tis. Kč. 

Hodnota nové organizace II. (B) byla stanovena 39 853 tis. Kč. 

 

Hodnota původní organizace AB  Hodnota (součet hodnot) nových organizací A+B 

50 221 tis. Kč     67 235 tis. Kč 

 

Poté je možné shrnout, že z ověření navrženým modelem, při využití nástroje pro stanovení 

hodnoty organizace (v prostředí MS Excel), je hodnota původní společnosti 50 221 tis. Kč nižší než 

součet hodnot organizací nových 67 235 tis. Kč, a to o 17 014 tis. Kč, kdy grafické znázornění 

(Obrázek 2), vč. doplněných hodnot, je zachyceno na obrázku původního modelu níže. 

 

 

 

Obrázek 2. Schéma navrženého modelu po ověření, vč. finančního vyjádření 

 

Z grafického znázornění, které pravděpodobně nejplnohodnotněji zachycuje výsledek ověření 

modelu a systému, je výsledný inverzní synergický efekt realizované strategické změny stanoven na 

hodnotu 17 014 tis. Kč. 

 

 



28 

4.5. Shrnutí 
 

I v dnešní době, kterou je možno zhodnotit jako dobu globalizujících, unifikujících a nivelizujících 

hodnot se musejí organizace, v duchu going concern principu, umět měnit, transformovat 

a přizpůsobovat. A to proto, aby byly výkonné, silné a především přeživší. Přeživší, ve smyslu 

fungování v budoucnosti, znamená adaptaci vlastních činností, změn v technologiích, úprav 

produkčního portfolia, atd., požadavkům turbulentního prostředí. I přes všechny tyto skutečnosti 

je nezbytné respektovat růst hodnoty v čase, což je jak smyslem samotného podnikání, tak také 

jediná možnost, jak může organizace předejít převzetí jinou osobou. 

Smyslem disertační práce je představení pohledu posouzení hodnoty inverzního synergického 

efektu organizací při strategické změně. Základními charakteristikami strategické změny jsou 

pravděpodobně její složitost, náročnost a komplexnost, a proto by neměl být opomíjen vliv této 

změny na faktory ovlivňující hodnotu. Po samotné myšlence a představení nového modelu a jeho 

následné ověření prostřednictvím systému, zde neodmyslitelně musí být zmíněny také tyto faktory. 

Je-li obecně uznáváno, že hodnota organizace je dána aktivy, a to ať už jejich životností, či jako 

nástroje pro generování užitků a s tím spojené očekávání růstu tempa budoucích užitků, pak mohou 

být charakterizovány tyto základní faktory, které mají vliv na hodnotu: 

 investiční rozhodování, 

o investice s vyššími výnosy než stanovená minimální diskontní míra, 

 finanční rozhodování, 

o stanovení finančního mixu pro maximalizaci hodnoty a soulad s aktivy, která jsou 

financována, 

 rozhodování o dividendách, 

o není-li dostatek investičních příležitostí, návrat peněz vlastníkovi. 

 

Ve zkratce je pak možno uvést, že zvýšení hodnoty organizace je možné: 

 zvýšením volného peněžního toku generovaného organizací ( FCFF), 

 zvýšením očekávaného tempa růstu ( g) a prodloužením doby mimořádného tempa 

růstu ( tg), 

 snížením nákladů kapitálu ( WACC). 

 

Jak je patrné, patří mezi faktory ovlivňující hodnotu organizace investiční a finanční rozhodování, 

tedy nedílná součást, ve své podstatě podklad, rozhodnutí strategického. Při úvahách o strategické 
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změně je tedy nezbytné zohlednit široké spektrum skutečností i předpokladů, které mohou 

zásadním způsobem ovlivnit stanovení hodnoty organizace, což je skutečností naprosto zásadní. 

 

Prostřednictvím navrženého modelu, ověřeného v konkrétním systému na reálných datech je 

konstatováno, že strategická změna má zásadní vliv na hodnotu organizací, a tedy inverzního 

(převráceného) synergického efektu, kdy je možno tento vyjádřit zápisem „2  1 + 1“. V tomto 

konkrétním případě byla hodnota inverzního synergického efektu stanovena na více než 17 miliónů 

korun. 
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5. Závěr 
 

Problematika řešena v disertační práci se v obecné rovině zabývá vlivem působení strategické 

změny na stanovení hodnoty organizace. Při detailnějším zaměření pak na hodnotu inverzního 

synergické efektu při stanovování hodnot organizací po strategické změně. Jedná se 

o problematiku, která je velmi živá a aktuální, a to z důvodu schopnosti organizací adaptovat vlastní 

činnosti v návaznosti na požadavky turbulentního prostředí, a to s ohledem na nezbytnost růstu 

hodnoty organizací v čase. Neboť organizace, která neroste, umírá. 

To, jak se správně rozhodnout, a nejen z hlediska taktického či operativního řízení, je základem pro 

funkčnost organizace, a právě o to více při dlouhodobých, strategických, rozhodnutích. Aby bylo 

možné učinit takového rozhodnutí, mělo by být vždy podloženo dostatečným věcným, skutečným 

i empirickým základem. A právě tady vyvstala myšlenka pro téma disertační práce. 

Disertační práce ve svém úvodu přináší informaci o důvodnosti a aktuálnosti zpracovávaného 

tématu, dále pak specifikuje postup, kterým je postupováno. Na tento vhodně navazuje syntéza 

a literární rešerše vybraných skutečností z oblasti zkoumané problematiky, a to od charakterizování 

příčin, které mohou vést ke změně, až po ocenění organizace, které je pro rozhodnutí o změně 

zásadní. V další části práce přináší návrh modelu a systému, díky kterému je možné stanovit 

hodnotu inverzního synergického efektu. Dále je provedena verifikace modelu a systému na datech 

průmyslových podnikatelských subjektů. 

 

Hlavním cílem práce bylo stanoveno vytvoření a následné ověření funkčnosti modelu a systému 

oceňování synergií pro strategické rozhodovací procesy a strategické změny. 

Tento cíl práce byl splněn, jelikož byl vytvořen model pro stanovení hodnoty synergického efektu 

při ocenění organizací, a to pomocí metody DCF entity, která je nejobvyklejší a nejaplikovaněji 

metodou pro ocenění. Verifikace komparace hodnot i progrese hodnot byla realizována na datech 

vybraných průmyslových podnikatelských subjektů a probíhala v systému pro zjištění hodnoty 

v prostředí MS Excel. 

 

Dílčími cíli bylo sestavení modelu a systému pro stanovení hodnoty synergií, dále pak vytvoření 

softwarového produktu pro stanovení hodnoty synergie na bázi MS Excel a třetím dílčím cílem bylo 

ověření funkčnosti vytvořeného systému a navrženého modelu na datech průmyslové organizace. 
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Dílčí cíle byly ve své podstatě rozkladem cíle hlavního do jednotlivých částí, a to s ohledem na 

náročnost, kterou vlastní ocenění bezesporu je. Je tedy na místě konstatovat, že dílčí cíle disertační 

práce byly rovněž naplněny. 

 

Závěry a výstupy vyplývající z disertační práce mohou sloužit v první řádě jako podnět pro uvažování 

majitelů, akcionářů a manažerů organizací o tom, nakolik zásadní strategické rozhodnutí může 

ovlivnit hodnotu, a to ne vždy jen formou slučování a standardního synergického efektu tak, jak jej 

známe, ale právě opačně, rozdělením. Další možné využití závěrů je jejich praktická aplikace 

v podnikatelském prostředí a v řadě třetí, jako teoretický podklad multidisciplinární problematiky 

v oblasti řízení průmyslových subjektů. 
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