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1 ÚVOD 

 

Devadesátá léta a začátek 21. století je spojen s výraznými přeměnami společnosti i se 

změnami vývoje ekonomiky. Charakteristickými znaky současného vývoje jsou především 

vstup České republiky do Evropské unie, rychlá transformace, rozsáhlé změny vlastnických 

poměrů, rychlý vývoj změn organizační struktury jednotlivých odvětví, proměny podniků, 

nová motivace a chování v otevřené ekonomice, ale především přetváření jednotlivých 

podniků v nové organizační celky schopné i neschopné konkurence na nově se utvářejících 

trzích.  

Předpokladem slučování podniků v globalizačním procesu je ocenění získané 

investice. Oceňování hraje důležitou roli nejen pro manažery zabývajícími se plánováním, ale 

také pro ostatní aktéry vně podniku.  

Nezbytnost velmi rychlého uspokojení potřeb poznatků a metodických postupů vedla 

ke vzniku bezprostředního přejímání teoretických principů a praktických poznatků z oblasti 

oceňování podniků v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou. To má za následek rozdílné 

právní řády i uspořádání ekonomiky. 

Oceňování je postup, který má za úkol zjistit hodnotu majetku v peněžních jednotkách. 

Přesnost postupu a výběr metodiky je dán potřebou, podmínkami a účelem ocenění. 

Ocenění společnosti je službou, kterou si zákazník objednává, protože mu přináší 

užitek. Tento užitek může mít různou formu, která se rozlišuje podle potřeb, objednatele, a 

cílů, které mají být předmětem ocenění. 

Cílem diplomové práce je zpracování a zhodnocení ocenění společnosti pomocí 

vybrané metody a následné popsání aplikace metod, které slouží k ocenění společnosti. 

Společností, která bude oceňována je stavební společnost ISIO, a. s. 

 Pro dosažení cílů budou použity metody srovnání, deskripce a analýzy. V závěru práce 

bude použita finanční matematika, finanční analýza a metody ocenění. 

 Pro zjištění hodnoty budou aplikovány metody substanční a metoda kapitalizovaných 

čistých zisků. Tyto metody vycházejí ze skutečných dat, nikoli z odhadů nebo prognóz, a 

tudíž se jeví jako objektivní. Metody budou aplikovány na konkrétní společnost, jejichž cílem 

je zjištění hodnoty vlastního kapitálu a určení strategií pro podnik. 

Různé výsledky ocenění na základě odlišných metod neznamenají, že by hodnota 

určena jedním způsobem byla správnější než hodnota zjištěná metodou jinou.  
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2 Teoretické aspekty ocenění společnosti 

 

Problematika oceňování se v České republice uplatnila v souvislosti s transformací 

ekonomiky a transformací vlastnických vztahů.  Po dlouhé době ožila potřeba znát jak účetní 

hodnotu aktiv podniku tak i tržní hodnotu, a to především v souvislosti s privatizací. Tržní 

hodnota se stala důležitou pro vlastníky, investory a věřitele. V souvislosti s privatizačními 

projekty bylo jejich posláním zajistit, aby stát postupně získával nové vlastníky, kteří budou 

mít o majetek zájem a budou jej spravovat a využívat.  

V dnešní době končí proces transformace a začíná adaptace podnikové hospodářské 

sféry na nové podmínky, aktuálnost oceňování podniku nijak neoslabuje, i když značná část 

podniků byla privatizována. Na počátku 90. let byly původní velké státní podniky 

atomizovány a následně privatizovány, nyní je v ekonomice možné sledovat zcela opačný 

proces.  

Po vstupu České republiky do Evropské Unie lze očekávat ještě jednu vývojovou 

tendenci, která se již jeví jako aktuální. Jsou rozlišovány relativně malé podniky, které 

vznikly na počátku 90. let. Tyto společnosti jsou typické větším počtem společníků a 

převážnou formou společností s ručením omezeným.  

Rovněž vysoce aktuální je také problematika ve vyspělých tržních ekonomikách, a to 

především v důsledku některých vývojových tendencí ve světové ekonomice. Jedná se 

především o:  

• krach řady bank v USA, ke kterému došlo v 80. letech v důsledku 

chybějícího ocenění, na jehož základě byly poskytnuty půjčky, 

• proces koncentrace kapitálu, 

• pohyb volného kapitálu, 

• globalizace světové ekonomiky, 

• transnacionální společnosti. 

Problematika oceňování podniku je nejkomplexnějším problémem podnikového 

hospodářství, neboť vyžaduje komplexní posouzení nejen finanční situace, ale také ostatních 

stránek podniku. Šíře problémů, které je nutno při oceňování postihnout způsobila, že existuje 

celá řada různých přístupů a metod oceňování, které se ve svém výsledku mohou lišit. 

Metody pro ocenění společnosti se rozlišují na stavové veličiny, výnosové metody, 

kombinované metody, metody relativního oceňování a metody reálních opcí, které se nově 

začaly objevovat, až v posledních deseti letech a tvoří samostatnou skupinu metod, ale ve 
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skutečnosti je rozšířením běžně používaných metod ve smyslu obohacení o další vstupní 

parametry. 

Volba metody by měla být podřízena především účelu a cíli ocenění. Metody založené 

na majetkovém principu oceňují majetek podniku respektive je snahou odhadnout cenu, 

kterou by musel investor zaplatit, kdyby chtěl znovu podřídit jednotlivé složky majetku. 

Použití těchto metod je velmi zdlouhavým a pracným vyhledáváním jednotlivých informací a 

při ocenění fungujících podniků se blíží spíše k dolní hranici jejich hodnoty. I u nás se proto 

během let přistoupilo více k používání metod výnosových, ať už založených na bázi free cash 

flow, EVA či dividend, které vnímají hodnotu podniku jakou současnou hodnotu budoucích 

přínosů podniků spojených s jeho vlastnictvím. Tyto metody je vhodné použít zejména pro 

podnik ve fázi rozvoje, kdy má podnikatelskou strategii a existují předpoklady jejich 

naplňování. Podniky plně rozvinuté a obchodovatelné na fungujícím kapitálovém trhu by 

měly ke stanovení hodnoty použít metody založené na tržním principu, neboť nikdo jiný než 

fungující trh nestanoví jejich skutečnou tržní hodnotou nejlépe. 

 

2.1 Základní pojmy ocenění 

Podnik je v obchodním zákoníku definován jako soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 

patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto 

účelu sloužit.1 

Podnikatel je osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, anebo osoba, 

která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence. 2 

Podnikání je soustavná činnost, která je prováděna samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní zodpovědnost.3 

Hodnota je ekonomický pojem, který označuje cenu, na které by se mohli dohodnout 

kupující a prodávající za zboží a služby, které jsou předmětem koupě. Hodnota je odrazem 

vztahu nabídky a poptávky, nákladů a užitečnosti a použitelnosti pro vlastní zboží. 

                                                 
1 Zákon číslo 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, §5 odst.1 
2 Zákon číslo 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, §2 odst.2 
3 Zákon číslo 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů §2 odst.1 
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Trh je místo, kde jsou zboží a služby směnovány mezi kupujícím a prodávajícím. Na 

trhu je předpokladem neomezené obchodování. Zboží a služby jsou na trhu představovány 

prostřednictvím cenového mechanismu. 

Tržní hodnota je částka, která je odhadnuta a za kterou by měl být majetek směněn 

k datu ocenění mezi kupujícím a prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými 

partnery. 

Náklady představují cenu, která je zaplacena za zboží a služby, nebo částku, která je 

potřebná k vyprodukování daného zboží či služby. Cena, která je zaplacena za zboží nebo 

službu je nákladem pro kupujícího. 

Cena je termín, který je používán pro částku požadovanou, nabízenou nebo zaplacenou. 

Cena může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou by přisoudili ostatní.  

 

2.2 Podněty vyvolávající ocenění společnosti 

K nejběžnějším podnětům, které vyvolávají ocenění patří: 

• Koupě a prodej podniku, 

• Rozhodování o fúzi, sanaci a likvidaci, 

• Uvedení akcií na kapitálový trh, 

• Restrukturalizace podniku za účelem maximalizace hodnoty, 

• Hodnocení úspěchu managementu, 

• Likvidace podniku, 

• Pojištění podniku. 

Při ocenění je důležité vyčlenění vlastnických práv, které jsou spojené s podnikem. Na 

základě výsledku ocenění by se měl majitel společnosti rozhodovat o 3 důležitých otázkách, 

kterými jsou: pokračovat v činnosti podniku, vytvořit joint venture nebo by mělo dojít k fúzi 

s jiným podnikem. 

 

2.3 Kategorie hodnoty podniku 

Rozlišujeme čtyři základní přístupy k oceňování podniku: 

Tržní hodnota je založena na existenci trhu s podniky, případně trh s podíly na vlastním 

kapitálu podniku. Na tomto trhu existuje více kupujících a více prodávajících a tímto jsou 

vytvořeny podmínky pro vznik tržní ceny. Předmětem odhadu je potenciální tržní cena, která 
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je označována jako tržní hodnota. Tržní hodnotou se zabývala mezinárodní organizace pro 

oceňování International Valuation Standards Committee (IVSC), která byla založena v roce 

1981. IVSC vypracovává mezinárodní oceňovací standardy, které kladou důraz na tržní 

hodnotu a tyto definice jsou považovány za jádro oceňovacích standardů. 

Subjektivní hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu 

investorů pro stanovení investičního cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek 

se specifickým investorem, skupinou investorů nebo jednotou s určitým investičním cílem 

nebo kritériem. Subjektivní hodnota majetkového aktiva může být vyšší nebo nižší než tržní 

hodnota tohoto majetkového aktiva. Z hlediska subjektivní hodnoty je na podnik nahlíženo 

jako na jedinečný a méně likvidní aktivum. Cílem subjektivního ocenění je vyjádření budoucí 

hodnoty, do které jsou promítnuty i očekávaní daného subjektu. Tento druh ocenění je použit 

nejčastěji při koupi nebo prodeji podniku a při rozhodování mezi sanací a likvidací podniku. 

Objektivizovaná hodnota je typizovaná a přezkoumatelná výnosová hodnota, která je 

stanovená tuzemskými osobami, neomezeně podléhá daním. Objektivizovaná hodnota je 

reálně aplikovatelná za předpokladu, že podnik bude ve své činnosti pokračovat neomezeně 

při využití realistických očekávání v rámci tržních očekávání. Cílem objektivizované hodnoty 

je dosáhnout co největší reprodukovatelnosti ocenění. 

Komplexní přístup na základě Kolínské školy je postavena na subjektivním postoji. 

Tato škola zastává názor, že ocenění lze modifikovat na obecných funkcích, které má ocenění 

pro uživatele jeho výsledků. Základními funkcemi ocenění jsou považovány funkce 

poradenská (smyslem je poskytnout informace o maximální ceně, kterou zaplatí kupující a 

minimální ceně, kterou prodávající přijme), funkce rozhodčí (výkon funkce nezávislého 

oceňovatele, který odhaduje hraniční hodnoty účastníků transakce a nalézá správnou hodnotu 

v rámci odhadnutého rozpětí), funkce argumentační (hledání argumentů, které mají vylepšit 

pozici dané strany), funkce komunikační (poskytnutí podkladů pro komunikaci s veřejností, 

investory a bankami) a funkce daňová (cílem je poskytnou informace pro daňové účely). 

 

2.4 Postup při oceňování 

Na začátku ocenění je nutno vymezit cíl, z jakého důvodu bude ocenění prováděno a 

jaká hodnota bude cílem ocenění. Volba metody ocenění je poté podřízena funkcím, které by 

mělo ocenění plnit. 
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Nejdříve je nutno provést souhrnné hodnocení podniku, a to na základě finanční 

analýzy, aby byl znám celkový stav podniku, postavení na trhu, konkurenční síla a zejména 

schopnosti dlouhodobého přežití a vytvoření hodnoty. Pro kvalitní provedení ocenění je 

důležité znát také informace o prostředí, ve kterém podnik funguje, tj. makroekonomické 

prostředí a mikroekonomické prostředí. Pouze na základě této analýzy lze provést správný 

odhad o fungování konkrétního podniku. 

Tato analýza je nutná bez ohledu na to, jaké metody ocenění budou nakonec použity. 

Analýza je nutná i při ocenění substanční hodnotou, protože musí být známá odpověď na 

otázku, zda je podnik schopen využít existující substanci. 

Pokud je ocenění provedeno výnosovou metodou je důležité podrobit analýze také 

podnikatelský záměr.  

Dalším krokem je aplikace metod, jejichž výběr závisí na cíli ocenění. Pro co 

nejpřesnější výsledek je nutno aplikovat více metod. Pro vedení syntézy výsledků a formulací 

je uvedeno na závěr. Uvedena data ocenění mají klíčový charakter pro zpracovatele ocenění. 

V České republice se v posledních letech jedná především o změny úrokových sazeb, 

devizové kursy, ale i o formování hospodářské politiky státu. Tyto skutečnosti mají přímý 

dopad na hodnotu podniku, a to i v případě, že došlo ke změnám. Výsledkem práce je tedy 

časové omezení.  

 

2.5 Metody ocenění 

Cílem ocenění podniku je vyjádření hodnoty pomocí určité peněžní částky. Konečná 

hodnota je podložena více metodami oceňování podniku.  

Existují tři základní okruhy metod ocenění podniku: 

1. Metoda opírající se o analýzu výnosů podniku. 

2. Metody založené na analýze aktuálních cen na trhu. 

3. Metody založené na ocenění jednotlivých majetkových položek, ze kterých se 

podnik skládá. 

Volba metody, která je pro ocenění použita závisí na cíli, které si ocenění klade. 

Nejlepším postupem je použití všech tří základních metod, které jsou zobrazeny v tabulce 2.1. 

Výsledné ocenění je spojením výsledků těchto základních metod. 

 

 



9 

 

Tabulka  2.1 Přehled základních metod pro oceňování podniku 

1. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody) 

• Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) 

• Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

• Kombinované (korigované) výnosové metody 

• Metoda ekonomické přidané hodnoty 

2. Ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody) 

• Ocenění na základě tržní kapitalizace 

• Ocenění na základě srovnatelných podniků 

• Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

• Ocenění na základě srovnatelných transakcí 

• Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů 

3. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové ocenění) 

• Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

• Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

• Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

• Likvidační hodnota 

• Majetkové ocenění na principu tržních hodnot 

Zdroj: Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 

 

 Výnosové metody odvozují hodnotu majetku na základě hodnoty budoucích příjmů 

z vlastnictví. Současná hodnota výnosové metody je zjišťována na základě diskontování 

budoucích příjmů na současnou hodnotu. 

 Tržní metody stanovují hodnotu analýzou prodejů srovnatelných podniků v nedávné 

době. Metoda spočívá v aplikaci tržních poměrových ukazatelů srovnatelných společností. 

Hodnoty ukazatelů jsou získány na základě informací kapitálového trhu. 

 Majetkové metody stanovují hodnotu na základě součtu jednotlivých položek aktiv, 

které jsou upraveny o hodnotu závazků.  

 

2.6 Majetkové ocenění podniku 

Pro oceňování podniku majetkovými metodami je důležité znát podstatu problému. 

Koncept založení podniku je založen na nejobecnější úrovni, jehož podstatou je proces 
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přeměny kapitálu a určité podnikatelské idey, nápadu do různých typů aktiv. Pro úspěšné 

podnikání, jde o aktiva, do kterých je kapitál investován, byla časem vyšší než původně 

investovaný kapitál podnikatelem nebo akcionářem. 

Smyslem majetkových metod je ocenění jednotlivých složek aktiv, závazků a dluhů. 

Existují tři skupiny majetkových metod ocenění. 

 

2.6.1 Účetní metoda 

Při stanovení hodnoty účetní metodou se vychází ze stavových veličin, které poskytuje 

rozvaha. Základem této metody je ocenění fixního majetku, oběžného majetku, závazků a 

dluhů v nominálních hodnotách.   

Ocenění začíná oceněním jednotlivých složek aktiv zvlášť. Součtem těchto cen jsou 

dosaženy souhrnné ocenění aktiv. Po odečtení hodnoty dluhů a závazků v účetní hodnotě od 

těchto aktiv je dosaženo hodnoty vlastního kapitálu.  

 Z účetní metody ocenění lze získat minimálně tyto informace: 

• Hodnota podniku celkem = aktiva (pasiva), 

• Hodnota základního kapitálu = počet akcií · nominální hodnota akcie, 

• Hodnota vlastního jmění = aktiva (pasiva) – cizí zdroje. 

 

Výhodou této metody je snaha o dostupnost dat a jednoduchý výpočet. Účetní metoda 

patří k jednoduchým metodám, ale zároveň k nejméně přesným. Nevýhodou jsou aktiva, která 

jsou ohodnocena na bázi účetního ocenění, nejsou při ocenění zohledněna nehmotná aktiva. 

Mezi další nevýhody patří, že nevychází z tržního ocenění, které se výrazně liší od účetního 

ocenění. 

 

2.6.2 Substanční metoda 

Základem substanční metody je reprodukční pořizovací cena jednotlivých aktiv, která 

je snížena o reálné ocenění všech závazků a dluhů k datu ocenění. Substanční metodu lze 

použít, pokud je přepokládáno pokračování podniku v jeho činnosti. 

Substanční hodnotou je rozuměn souhrn samostatných ocenění jednotlivých položek 

závazků a majetku. Výsledkem substanční hodnoty je netto hodnota. Substanční hodnota je 

počítána podle následujícího vzorce: 
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Souhrn majetkových hodnot v reprodukčních cenách                           (2.1) 

+  Výnos z prodeje nepotřebného majetku 

=  Substanční hodnota brutto 

-  Hodnota závazků a dluhů v reálných cenách 

= Substanční hodnota netto 

 

Výhodou substanční metody je reflektování tržních podmínek při ocenění položek 

majetku, neboť k ocenění jsou používány reprodukční pořizovací ceny. Nevýhodou je 

skutečnost, že se nebere v úvahu vliv současné a budoucí výnosnosti na hodnotu podniku.  

 

2.6.2.1  Ocenění nemovitostí 

 Dle § 119 zákona č. 40/1964 Sb., obchodního zákoníku jsou nemovitostmi rozuměny 

pozemky a stavby, které jsou spojené se zemí pevným základem. Pozemkem se dále dle 

zákona rozumí část zemského povrchu, která je oddělena trvalým ohraničením. Pozemky jsou 

zachyceny pomocí parcel a dále označeny parcelním číslem. Druhou skupinu nemovitostí 

tvoří stavby, což jsou výsledky stavební činnosti, kterou lze rozlišit podle druhu, účelu a 

využití. Stavby jsou označeny popisným číslem, evidenčním číslem, obcí a katastrálním 

územím. 

 Hodnota nemovitostí je ovlivněna několika faktory. Nejdůležitější jsou:  

• Výše nájemného, 

• Pronajatelnou, míra (ne)obsazenosti, 

• Výše stavebních nákladů, 

• Hodnota pozemků, 

• Prodejnost.  

 

Při oceňování staveb je základem identifikace objektů a dokumentů (stavební povolení, 

kolaudační rozhodnutí, projektová dokumentace). Pronájem je uskutečňován na základě 

nájemní smlouvy. K základním náležitostem, na základě kterých je pronájem uskutečňován 

jsou: zastavěná plocha v m2, obestavěný prostor v m3, vnitřní využitelná plocha v m2, doba 

pořízení budovy nebo stavby, míra znehodnocení budovy nebo stavby a aktuální reprodukční 

pořizovací náklady na 1m3 obestavěného prostoru nebo 1m2 zastavěné plochy. Z účetních 

dokladů je nutno dále zjistit seznam jednotlivých budov a staveb. Položky v účetnictví jsou 
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evidovány v pořizovacích cenách, z účetnictví je nutno zjistit výši odpisů a oprávek, ale i 

eventuálně provedené opravy nebo rekonstrukce.  

Postupu výpočtu věcné hodnoty nemovitosti: 

1. Kvantifikace oceňované stavby v m3.  

2. Tyto stanovené jednotky se ocení hodnotou, která odpovídá nákladům na jejich 

výstavbu. Takto zjištěná hodnota představuje hodnotu reprodukční uvedenou               

v korunách, kterou je nutno upravit o opotřebení. 

3. Opotřebení obsahuje složku technickou i ekonomickou. 

4. Po upravení reprodukční hodnoty je stanovena časová hodnota stavby, která je 

uvedena v korunách. 

5. Zjistí se hodnota pozemků v korunách. 

6. Součtem časové hodnoty peněz a hodnoty pozemků získáme věcnou hodnotu 

nemovitosti v korunách. 

 

Kvantifikace stavby je prováděna obestavěním prostoru, který představuje objem 

stavebního objektu vymezením vnějších ohraničených ploch, které jsou vyjádřeny v m3. 

Výpočet obestavěného prostoru je v souladu s vyhláškou Ministerstva financí číslo 540/2002 

Sb. jako součet obestavěného prostoru. 

Reprodukční hodnota je stanovena pomocí dvou metod, a to: rozpočtová metoda a metoda 

technicko – hospodářské ukazatele (dále THU). Rozpočtová metoda je založena na soupisu 

všech konstrukčních prvků stavby, kdy se zjistí jejich ceny, které jsou sečteny. Hodnota 

zjištěná rozpočtovou metodou je poměrně přesná, ale značně pracná. V praxi je tato metoda 

používána pouze výjimečně. Reprodukční hodnota stanovena metodou THU je ovlivněna 

vývojem cen stavebních prací. Ceny stavebních prací jsou vyjádřeny v Kč/m3 nebo Kč/m2. 

Tyto veličiny jsou označovány jako THU a zpracovávají je různé instituce. Některé je 

zveřejňují a některé si vytvářejí vlastní databáze oceňovaných staveb. Výjimečně mohou být 

pro stanovení reprodukční hodnoty použity rozpočty nákladů na konkrétní stavby, kde pokud 

jsou data k dispozici je postup podobný.  

Dalším způsobem stanovení reprodukční hodnoty je opotřebení stavby. Při opotřebení je 

důležité znát životnost stavby, která má v sobě jak ekonomickou tak technickou složku. 

Zatímco technická složka vyjadřuje předpokládanou dobu v letech od postavení objektu do 

jeho vyřazení, je ekonomická životnost určena časovým úsekem, kdy ukončení je dáno 
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hospodářským zánikem. Životnost se pohybuje v desítkách let. Nejjednodušší vzorec pro 

výpočet opotřebení nemovitosti: 

� �  
�

Ž
· 100                     (2.2) 

Kde:  

O = opotřebení stavby v %, 

S = stáří stavby, 

Ž = celková životnost stavby. 

 

Výhodou metody je její jednoduchost. Kritici však uvádějí, že opotřebení stavby 

neprobíhá lineárně, ale zpočátku je tempo nižší a s blížícím se koncem životnosti tempo 

zrychluje. 

Čtvrtým způsobem výpočtu je časová cena stavby. Časová cena stavby se vypočte dle 

následujícího vzorce: 

Časová cena stavby = Reprodukční hodnota stavby – Opotřebení v Kč              (2.3) 

Opotřebení v Kč = Reprodukční hodnota stavby  Opotřebení stavby v % / 100          (2.4) 

 

2.6.2.2 Ocenění pohledávek 

 Pohledávky jsou součástí aktiv společnosti. Pohledávky najdeme v rozvaze na třech 

místech aktiv, a to: dlouhodobé pohledávky a krátkodobé pohledávky v rámci oběžného 

majetku, dlouhodobé poskytnuté půjčky v rámci dlouhodobého finančního plánu a 

pohledávky za upsaný základní kapitál. 

 Od 1. 1. 2002 jsou pohledávky v účetnictví oceňovány jmenovitou hodnotou, při 

nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. 

 Krátkodobé pohledávky jsou rozdělovány do pěti skupin podle doby splatnosti a 

bonity dlužníka. 

1. Standardní pohledávky – jsou po splatnosti méně než 31 dní. 

2. Sledované pohledávky – pohledávky po splatnosti více než 30 a méně než 91 dní, 

3. Nestandardní pohledávky – po splatnosti od 90 do 181 dní, 

4. Pochybné pohledávky – pohledávky po splatnosti mezi 180 a 361 dny, 

5. Ztrátové pohledávky – pohledávky po splatnosti 361 a více dní. 
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Ocenění pohledávek probíhá zjištěním jmenovité hodnoty v jednotlivých kategoriích a ty 

se potom vynásobí koeficienty, které se pohybuje od 0 do 1 podle výše rizika nesplacení. 

Výše koeficientů jednotlivých pohledávek jsou uvedeny v tabulce 2.2. 

 

Tabulka 2.2 Koeficienty pohledávek podle doby splatnosti 

Doba po splatnosti pohledávky Koeficienty 

Pohledávky do lhůty splatnosti 0,97 

Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů 0,91 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 30 až 90 dnů 0,80 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 90 až 180 dnů 0,61 

Pohledávky po splatnosti 180 až 360 dnů 0,32 

Pohledávky po splatnosti více než rok 0 

Zdroj: Marířk, M. a kolektiv Metody oceňování podniku: Proces ocenění základní metody a 

postupy, str.372. 

 

 Dlouhodobé pohledávky jsou při ocenění diskontovány k současnému datu, neboť 

jejich splacení se předpokládá za více než jeden rok a faktor času ovlivňuje hodnotu 

pohledávek. Dlouhodobé pohledávky jsou oceňovány podle následujícího vzorce: 

 

Hodnota dlouhodobé pohledávky = 
úč��í ������ ������á��� ·���������

�����                (2.5) 

 

Kde: 

Koeficient – nabývá hodnot 0 až 1. Vyjadřuje, jaká část z jmenovité hodnoty bude nakonec 

získána, 

t – doba mezi datem ocenění a datem předpokládaného inkasa pohledávky, 

i – diskontní míra. 

 

2.6.2.3 Ocenění finančního majetku 

1. Peněžní prostředky 

 Peněžní prostředky jsou započítávány do oceňování v nominálních hodnotách, které 

jsou přebírány z účetnictví. Pokud jsou peněžní prostředky v cizí měně, potom musí být 

přepočteny na českou měnu podle kursu České národní banky. Přijaté šeky by měly být 
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posuzovány jako pohledávky. Součástí peněžních prostředků jsou i peníze, které jsou 

vytvořeny z nevyčerpaných rámců různých krátkodobých úvěrů. Proti peněžním prostředkům 

jsou postaveny v pasivech příslušné závazky. 

 

2. Cenné papíry 

 Ocenění cenných papírů je složitější a musí být přistoupeno k individuálnímu 

oceňování. Dochází zde k rozdílům mezi oceňovatelem a účetnictvím. 

 

2.6.2.4 Ocenění krátkodobého cizího kapitálu 

 Mezi krátkodobým cizím kapitálem jsou v účetnictví vykazovány bankovní úvěry a 

krátkodobé závazky, ale také část dlouhodobých závazků, které jsou splatné do jednoho roku 

ode dne sestavení rozvahy. Tato část dlouhodobých závazků se přebírá z účetnictví. 

 Krátkodobé finanční zdroje představují částky, které se musí nejpozději do jednoho 

roku zaplatit. Pro účely ocenění jsou hodnoty krátkodobého cizího kapitálu převzaty přímo 

z účetnictví. 

 

2.6.2.5 Ocenění dlouhodobého cizího kapitálu 

 Kritériem pro rozlišení krátkodobých a dlouhodobých závazků je splatnost jednoho 

roku. Dlouhodobý cizí kapitál je rozdělen do tří skupin: rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry 

a dlouhodobé závazky.  

 Dlouhodobé závazky jsou pro účely ocenění přebírány z účetnictví, ale s několika 

výhradami: 

1. Neplatí to pro rezervy. 

2. Nutno ověřit přiměřenost dlouhodobých závazků. Pokud ne, je nutno budoucí platby 

převést na současnou hodnotu s použitím přiměřené diskontní sazby a pro účely 

ocenění je nutno použít současnou hodnotu. 

3. Nominální hodnota závazků se vynásobí pravděpodobností platby, která je vyjádřena 

číslem mezi nulou a jedničkou. 

 

2.6.3 Likvidační hodnota 

Majetkové, tržní i výnosové metody mají předpoklad pokračujícího podniku. Jsou, ale 

i metody, které předpokládají ukončení činnosti podniku. Při tomto předpokladu je počítána 
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likvidační hodnota. Podstatou likvidační hodnoty je zjištění hodnoty k určitému časovému 

okamžiku. 

Likvidační hodnota má velmi blízko k substanční metodě. Hodnota je dána sumou 

peněz, která je získána individuálním prodejem aktiv společnosti. Likvidační hodnota je vyšší 

než hodnota pokračujícího podniku. 

Likvidační hodnota může být pro vlastníky významná i v případě, že bude likvidační 

hodnota větší, než hodnota, která je stanovena výnosovou metodou, pokud bude likvidační 

zůstatek kladný. Pokud bude výnosová hodnota správně aplikovaná, může být likvidace 

zajímavá pro vlastníky, kteří likvidací získají více, než kdyby společnost provozovala svou 

činnost dále. 

I přes jednoduchou aplikaci není snadné určit likvidační hodnotu, konkrétní výnos 

z prodeje závisí na odhadnutých okolnostech likvidace. Velmi často se likvidační hodnota liší 

od účetní hodnoty. 

 

2.7 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů je metodou, která je nejvíce používána v praxi, 

a to především pro svou jednoduchost. Přestože je velmi jednoduchá v praxi naráží na mnoho 

obtížností, které jsou nezbytné pro korekci. 

Metoda je založena na principu současné hodnoty budoucích zisků, které jsou 

odhadovány z historických dat. Při stanovení se vychází z údajů z bilance a výkazu zisku a 

ztráty za období 3 – 5 let. Podstatu tvoří trvale udržitelný zisk, což je účetní zisk, který je 

podroben řadě korekcí, mezi které patří například úprava odpisů o reálné opotřebení, 

vyloučení mimořádných výnosů a nákladů přechodného charakteru, vyloučení výnosů a 

nákladů, které nesouvisejí s hlavní činností podniku, průměrování nepravidelných výnosů a 

vyloučení skrytých rezerv.  

 Data pro tuto analýzu jsou čerpána především z výkazu zisku a ztráty. Cílem je 

vytvoření časové řady. Tyto časové řady musí být podrobeny celé řadě korekcí. Tyto korekce 

lze rozdělit do dvou základních skupin. 

1. Prověření zda podnik v minulosti věnoval dostatečně velkou pozornost věcným 

předpokladům podnikatelské činnosti, a to především zda věnoval dostatek 

prostředků na údržbu a opravy stálých aktiv. Dále by měl odhadce prověřit, jaký 

způsob odepisování majetku je aplikován, zda je to lineární nebo jiný způsob 

odepisování.  Je také potřeba přepočítat novou úroveň odpisů z reprodukce hodnot 
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odepisovaných aktiv. Při aplikaci musí být vyloučeny mimořádné výnosy, které 

nesouvisí s hlavním předmětem činnosti. 

2. Je nutné identifikovat veškeré vlivy, které vznikly v souvislosti s uplatňováním 

účetních metod. 

Oceňování pomocí metody kapitalizovaných čistých výnosů začíná analýzou a 

prognózou dosavadních výsledků podniku, pokračuje prognózou budoucích čistých výnosů a 

propočtem finančních potřeb a korekce čistých výnosů, dále je odhad kalkulované úrokové 

míry a na závěr je vlastní propočet výnosové metody, který je proveden analytickou  nebo 

paušální metodou. 

Metoda využívá účetních principů a je uplatňována v kontinentální Evropě. U metody 

kapitalizovaných zisků v posledních letech dochází k přesunu k metodě kapitalizovaných 

zisků. 

 

2.7.1 Postup při metodě kapitalizovaných čistých výnosů 

Postup je podobný jako u ostatních výnosových metod: 

1. Analýza a úprava dosavadních výsledků podniku. 

2. Prognóza budoucích čistých výnosů a propočet finanční potřeby, na kterou 

navazuje korekce čistých výnosů. 

3. Odhad kalkulované úrokové míry. 

4. Výpočet výnosové hodnoty analytickou nebo paušální metodou. 

 

2.7.2 Úprava minulých výsledků hospodaření 

 Při úpravě výsledku hospodaření je kladen důraz na úpravy účetních výkazů za 

minulost s několika cíly.  

1. Dobrat se skutečného výsledku hospodaření, který by mohl být dále rozdělen, 

2. Dosažení srovnatelnosti a kontinuity mezi minulostí a budoucností, tak aby minulé 

výsledky hospodaření mohly být základem pro plánování budoucích výsledků 

hospodaření. 
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2.7.3 Plán budoucích výsledků hospodaření 

Při plánování budoucích výsledků hospodaření je nutno rozlišovat dvě základní 

varianty přístupu k ocenění, kterými jsou analytická metoda a paušální metoda.  

V současné době je za základní přístup považována analytická metoda, kde základ 

tvoří finanční plán. Princip sestavení finančního plánu je obdobný jako u ostatních 

výnosových metod. Odlišností při sestavení finančního plánu je plánování odpisů a plánování 

potřeby finančních zdrojů. 

Plánování odpisů by mělo vycházet z investičního plánu, kde by investice měly být 

rozděleny na čtyři části: obnovovací investice, racionalizační investice, rozšiřující a ostatní 

investice. První fáze má předpoklad detailního plánování odpisů v návaznosti na podniková 

aktiva. Druhá fáze předpokládá ocenění na úrovni věčné renty, tzv. perpetuity. Při druhé fázi 

je třeba vycházet z reinvestic, což jsou investice které zajišťují udržení majetkové podstaty. 

Při aplikaci jsou reprodukční ceny majetku určeny k datu ocenění a na tomto základě jsou 

odhadnuty reprodukční ceny pro konec první fáze. 

Řešení plánování potřeb finančních zdrojů vychází z předpokladu, že investice je třeba 

členit minimálně na investice obnovovací a rozšiřovací, předpoklad plného rozdělení je při 

této metodě zachován, případný nedostatek prostředků je kryt příjmem dalších úvěrů a 

naopak.  

 

2.7.4 Určení kalkulované úrokové míry 

Kalkulovaná úroková míra vyjadřuje výnosnost alternativního použití kapitálu. Tyto 

alternativy často mají tyto podoby: 

• Spotřeba, 

• Splátky úvěru, 

• Jiné investice, 

• Kombinace předchozích.  

 

Kalkulovaná úroková míra pro objektivizovanou hodnotu by měla vycházet 

z výnosnosti alternativních investic, které poskytují výnosy oceňovaného podniku.  

Kalkulovaná úroková míra pro subjektivní hodnotu je orientována na potřeby 

konkrétního investora. Často přicházejí v úvahu: 

• Úroková míra přijímaných úvěrů, 

• Průměrná rentabilita odvětví nebo oboru, do kterého je investováno, 
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• Průměrná výnosnost na kapitálovém trhu, 

• Alternativní investice, které jsou investorovi k dispozici. 

Kalkulovaná úroková míra pro tržní hodnotu odpovídá nákladům vlastního kapitálu. 

Tržní hodnota by měla být postavena na tržních datech. 

 

2.7.5 Propočet výnosové hodnoty analytickou metodou 

Analytická metoda je postup, kdy je výnosové ocenění postaveno na prognóze 

budoucích výsledků hospodaření upravený o vliv financování. Metoda je obdobou metody 

DCF, kdy očekávaný výnos není kalkulován z peněžních toků, ale z budoucích výsledků 

hospodaření.  

Postup je odlišný pokud se jedná o subjektivní nebo objektivizované ocenění. Při 

objektivizovaném ocenění by mělo být vycházeno z odnímatelných čistých výnosů, což jsou 

účetní politikou co nejméně ovlivněny budoucí výsledky hospodaření, které mohou být dále 

rozděleny. 

Máme – li řadu budoucích odnímatelných čistých výnosů a je – li předpokládána 

trvalá existence podniku, může být při ocenění použita metoda dvoufázová nebo třífázová.  

Pro ocenění dvoufázovou metodou je vzorec: 
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Kde:  

Hn je hodnota podniku netto (hodnota vlastního kapitálu), 

ČVt je odhad odnímatelného čistého výnosu pro rok t prognózy, 

T je délka období, pro které jsme schopni v jednotlivých letech odhadnout čistý výnos, 

TV je trvalá velikost odnímatelného čistého výnosu ve druhé fázi uvažovaného 

horizontu, 

ik je kalkulovaná úroková míra. 

Pro třífázovou metodu je použit následující vzorec:  
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V první fázi je čistý výnos v každém roce zjišťován ze sestaveného finančního plánu. 

Druhá fáze předpokládá růst výnosu určitým tempem. Nejsou sestavovány celé plány, čistý 
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výnos se odhadne jako čistý výnos, který je zvýšen o odhadnuté tempo růstu. Ve třetí fázi je 

počítán stabilní čistý výnos. 

 

 V případě omezené životnosti je hodnota počítána dle vzorce: 
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Kde: 

LT je likvidační hodnota podniku na konci roku T. 

 

2.7.6 Propočet výnosové hodnoty paušální metodou 

Tato metoda je vhodná především pro menší podniky, kde se v budoucnu předpokládá 

růst nebo ukončení činnosti. 

Paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů se vyznačuje šesti rysy: 

1. Základem je výnosový potenciál k datu ocenění. 

2. Budoucí růstové možnosti se neberou v úvahu. Někdy se používá úprava, která 

obsahuje dlouhodobé paušální tempo růstu. 

3. Předpokladem je dosavadní potenciál, který bude možno udržet investicemi ve 

výši odpisů. 

4. Předmětem ocenění je odhad trvale odnímatelného čistého výnosu, který slouží 

k rozdělení výsledku hospodaření. 

5. Paušální metoda odpovídá metodě tržní kapitalizace, která je využívána především 

v anglosaských zemích. 

6. Současný výnosový potenciál je odvozován z úrovně výnosů v posledním roce 

před datem ocenění. Tento výnos nemusí být reprezentativní, a proto se jej 

snažíme objektivizovat zkoumáním výnosů za období posledních 3 – 5 let a pro 

výpočet trvalého výnosu je využíván průměr za celé zkoumané minulé období. 

Minulé výsledky hospodaření jsou upraveny stejným způsobem jako u analytické metody. 

Cílem je určení čistého výnosu, který lze rozdělit, aniž by došlo ke snížení majetkové 

podstaty podniku. Rozdělit lze pouze skutečné zisky, což jsou přírůstky vlastního kapitálu. 

Úprava výsledku hospodaření paušální metodou obsahuje navíc i další úpravy, které 

analytická metoda neobsahuje. Tyto úpravy jsou: 
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• Nahrazení odpisů ve výkaze zisku a ztráty, které jsou počítány z historických 

pořizovacích cen z aktuálních reprodukčních cen. Rozdíl je považován za zisky, 

které je nutno v podniku udržet, aby bylo možno udržovat majetkovou podstatu 

podniku. 

• Při kalkulaci nových daní je přihlíženo k tomu, že ne všechny úpravy se promítají 

do daní. Tyto úpravy platí pro odpisy, které snižují daňový základ maximálně          

o limity povolené zákonem o dani z příjmu. 

• Je nutno do trvalého čistého výnosu promítnout také faktory, o kterých se ví, že 

budou působit v budoucnu jinak než v minulosti. Příkladem jsou daňové sazby, 

které jsou použity jako nejlepší odhad do budoucna. 

• Veškeré výpočty trvalého čistého výnosu je nutno upravit o upravené výsledky 

hospodaření za minulost a následně je přepočítat na cenovou hladinu k datu 

ocenění. 

 

Z časové řady upravených výsledků hospodaření je vypočten trvalý čistý výnos 

k rozdělení podle následujícího vzorce: Zásadou je vyloučení extrémních výchylek z časové 

řady. 

Trvale odnímatelný čistý výnos = 

∑

∑
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Kde: ČVt jsou minulé upravené čisté výnosy, 

 qt jsou váhy, které určují význam čistého výnosu za určitý minulý rok pro odhad 

budoucího trvale odnímatelného čistého výnosu, 

 K je počet minulých let zahrnutých do výpočtu. 

 

 Dále je zpracován výhled podniku a posouzení zda bude podnik trvale schopen 

dosahovat stejného trvalého čistého výnosu k rozdělení jako v minulém období. Tento výnos 

je upraven, aby lépe vyhovoval výhledu podniku. 

 Kalkulovaná úroková míra je očištěna o inflaci, protože paušální metoda počítá se 

stálými cenami, zatímco výnosnost státních dluhopisů slouží jako východisko pro výpočet 

kalkulované úrokové míry. Tyto výpočty jsou uváděny v nominální výši.  

Postup výpočtu kalkulované úrokové míry: 
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+ Aktuální výnosnost dlouhodobých státních dluhopisů k datu ocenění                        (2.10) 

+ Předpokládaná inflace 

+ Riziková přirážka 

= Kalkulovaná úroková míra pro paušální metodu. 

 

 Trvale odnímatelný čistý výnos je vyjádřen ve stálých cenách k datu ocenění a 

kalkulovaná úroková míra je očištěna o inflaci. 

Hn = 
ki

TV
                               (2.11) 

 

Kde: TV je  trvale odnímatelný čistý výnos, 

 ik je kalkulovaná úroková míra.  

  

2.8 Strategická analýza 

Strategická analýza je považována za klíčovou fázi oceňování společnosti. Funkcí 

strategické analýzy je vymezení celkových výnosových možností oceňovaného podniku. 

Možnosti podniku jsou závislé na vnějších a vnitřních faktorech, které podnik ovlivňují. 

Cílem strategické analýzy je odhadnout kam směřuje vývoj vnějšího prostředí, v němž 

se organizace pohybuje, a jaké postavení s možnostmi vývoje v něm má daná organizace. 

V této fázi se nejčastěji používá SWOT analýza, neboli analýzy silných a slabých stránek 

podniku a analýza příležitostí a hrozeb. SWOT analýza se zaměřuje na strategickou analýzu 

odvětví a konkurenční pozice naši organizace v něm. 

Vnější potenciál vysvětluje schopnost podniku do jaké míry je podnik schopen využít 

šance a čelit rizikům. Vnějším okolím podniku označujeme faktory, které existují mimo náš 

podnik, působí na něj, ale nemůžeme jej přímo ovlivnit.  

Strategická analýza odvětví představuje analýzu a prognózu vnějšího okolí podniku 

vedoucí k odhalení šancí a příležitostí v něm.  

 

2.8.1 Analýza makroprostředí 

Vývoj makroprostředí má vliv na výkonnost podniku. Posouzení podmínek, ve kterých 

podnik fungoval v minulosti a ve kterých bude fungovat v budoucnosti a které pomáhají 

v prognóze budoucího vývoje podniku. Analýzou makroprostředí se zabývají profesionálně 
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různé instituce, jako jsou statistický úřad, Česká národní banka a investiční a makléřské 

společnosti. 

V rámci makroprostředí je důležité sledovat především tyto veličiny: 

•  Tempo růstu hrubého domácího produktu, 

• Fiskální politika státu, 

• Vývoj peněžní nabídky, 

• Vývoj úrokových sazeb, 

• Vývoj devizových kursů, 

• Vývoj inflace, 

• Ekonomické a politické šoky. 

 

V dlouhodobém horizontu bylo prokázáno, že existuje vztah mezi změnou hrubého 

domácího produktu a změnou akciových kursů. Akciové kursy předbíhají vývoj reálné 

ekonomiky o několik měsíců.  

Fiskální politika státu určuje vývoj daňového zatížení právnických i fyzických osob, které 

může negativně nebo pozitivně ovlivňovat vývoj v hospodářské sféře. Daňové zatížení je 

jednou z hlavních složek, které jsou sledovány, protože určují zdroje, které stát získává 

prostřednictvím daní.  

Na  vývoj peněžní nabídky má vliv vývoj akciových kursů. S peněžní nabídkou souvisí 

efekt likvidity. Růst peněžní nabídky způsobuje vzestup akciových kursů a naopak. Inverzní 

vztah platí u úrokových sazeb, při růstu úrokových sazeb kursy akcií klesají a naopak. Vliv 

úrokové sazby se projevuje vývojem bezrizikového výnosu, změnou zájmů investorů, který se 

přesouvá do akcií a vývojem nákladů na kapitál pro financování podniků. 

Při analýze vývoje inflace je důležité znát, jak podnik na ni dokáže reagovat. V období 

inflace jsou odpisy stálých aktiv prováděny z historických cen a jsou tedy podhodnoceny. 

Zásoby jsou oceňovány metodou FIFO, která vede k podhodnocení nákladů.  

 Analýza makroprostředí využívá dat, které jsou dány k dispozici profesionálními 

institucemi, jako jsou Český statistický úřad, Česká národní banka, investiční a makléřské 

společnosti.  

 

2.8.2 Analýza mikroprostředí 

Analýza mikroprostředí je velmi důležitá a identifikace základních znaků dává 

investorovi představu o zamýšlených investicích. Hlavním znakem analýzy mikroprostředí je 
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identifikace základních charakteristických znaků odvětví a prognóza vývoje odvětví, ve 

kterém společnost vykonává svou činnost. Základním znakem charakteristiky odvětví je 

citlivost na změny hospodářského cyklu, míra regulace ze strany státu a struktura odvětví. 

Určení příslušností podniku k určitému odvětví je velmi důležitá a nejdůležitější je 

identifikace základních znaků, které dávají investorovi přesnou představu o investici. 

Základem je vymezení dvou základních podmínek: 

1. Identifikace základních charakteristik znaků odvětví, 

2. Prognóza vývoje odvětví. 

Předmětem analýzy mikroprostředí je především analýza čtyř oblastí. Tyto oblasti 

zahrnují analýzu dodavatelů, náhradních výrobků, kupujících a analýzu potenciálních nových 

konkurentů.  

U dodavatelů je nevýznamnějším kritériem diferenciace vstupů, existence náhradních 

vstupů, konkurence dodavatelů anebo například dopad vstupů na výši nákladů nebo na 

diferenciaci. 

Náhradní výrobky, schopnost integrace s prodávajícími, objem nákupu kupujících a 

citlivost na ceny jsou jedny z důležitých rozhodujících faktorů při rozhodování kupujících. 

Analýza mikroprostředí vychází z historického vývoje odvětví, které se soustředí na 

porovnání minulého vývoje tržeb, zisku a cen akcií. Je nutné sledovat základní vývojové linie, 

které jsou spojeny s inovačními procesy a ovlivňují základní parametry růstu. 

Při analýze mikroprostředí je také nutno brát zřetel na překážky vstupu. Tyto překážky 

jsou velmi důležité. K analýze jsou zde zařazeny například úspory z velkovýroby, totožnost 

druhu výrobků, potřeba investic anebo také přístup k distribučním cestám. 

 

2.9 Finanční analýza 

Po dlouhou dobu, kdy byly používány poměrové ukazatele, bylo navrženo velké 

množství ukazatelů, z nichž některé se navzájem liší pouze drobnými úpravami. Postupem 

času se vyvinulo několik ukazatelů, kterými lze posoudit celkovou finanční analýzu podniku. 

Základními skupinami finančních ukazatelů jsou ukazatele rentability, ukazatele likvidity, 

aktivity a ukazatele zadluženosti. Poměrová analýza vychází z analýzy základních účetních 

výkazů.  

Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních položek 

základních účetních výkazů k jiné položce nebo jejich skupině. Poměrových ukazatelů 
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existuje velké množství. Při jejich konstrukci a třídění lze vyjít ze základního obsahu 

finančního řízení a finančního rozhodování podniku. 

 

2.9.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Zdroje pro finanční analýzu jsou čerpány nejčastěji z účetních výkazů finančního 

účetnictví, informací finančních analytiků a manažerů podniku a z výroční zprávy.  

Data k vyhotovení finanční analýzy vycházejí z různých informačních zdrojů, které 

mají různou povahu. Základními účetními zdroji pro finanční analýzu jsou výkazy zisku a 

ztráty, cash – flow a rozvaha. Účetnictví vyjádřené finančními výkazy vyjadřuje základní 

datovou bázi, která poskytuje informace pro ekonomické rozhodnutí. 

 

2.9.1.1 Rozvaha 

Rozvaha uvádí stav jednotlivých položek aktiv a pasiv, které zachycují stav majetku 

podniku a zdrojů, které jsou použity ke krytí majetku v daném časovém okamžiku. Sestavuje 

se k poslednímu dni účetního období. Údaje jsou vyjádřeny v peněžním vyjádření. Aktiva 

představují stav majetku podniku a pasiva jsou zdroje k jeho krytí. Základní bilanční rovnicí 

je rovnost aktiv a pasiv. Aktiva jsou tříděny na stálá aktiva (dlouhodobý a fixní majetek) a 

oběžná aktiva (krátkodobá). Členění pasiv je prováděno dle vlastnictví zdrojů (vlastní kapitál 

a cizí kapitál).  

2.9.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz slouží ke zjišťování výše a způsobu tvorby složek výsledku hospodaření. Výkaz 

zahrnuje náklady a výnosy za běžné období.  

Výnosy jsou definovány jako vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Jedná se o peněžní 

vyjádření, které plyne z provozování podniku a jsou představovány finanční částkou.  

Náklady jsou vyjadřovány jako opotřebení majetku a přírůstek závazků. Se vznikem 

nákladů je spojen následný úbytek majetku podniku, který je vykazován v rozvaze. 

 

2.9.1.3 Cash  flow 

 Výkaz vysvětluje změny peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů daného 

podniku za účetní období.  
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 Sestavení výkazu je prostřednictvím dvou metod, a to přímá a nepřímá metoda. Přímá 

metoda provádí totální bilanci všech příjmů a výdajů. Přehlednější je nepřímá metoda, při 

které je výkaz stanoven jako součet čistého zisku po zdanění a odpisů za dané období. 

 Cash flow  má tři části, které se člení podle základní aktivity podniku, a to na cash 

flow z provozní činnosti, cash flow z investiční činnosti a cash flow z finanční činnosti. 

 Cash flow z provozní činnosti ovlivňuje tvorbu čistého zisku. Důležitou složkou cash 

flow jsou odpisy, které tvoří finanční zdroje. Cash flow z investiční činnosti souvisí 

s pohybem investičních aktiv. Jeho výše je dána pohybem fixních aktiv a jeho pohybem na 

trhu finančních a investičních aktiv. Cash flow z finanční činnosti zahrnuje veškeré transakce 

s půjčovateli finančních prostředků.  

 

2.9.2 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability jsou nejdůležitější charakteristikou hodnocení podnikatelské 

činnosti. Společným cílem každého podniku je dosahování uspokojivé výnosnosti vloženého 

kapitálu, kterou je nutno hodnotit v souvislosti s platební schopností a finanční stabilitou.  

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 Ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů, a tedy i jejich zhodnocení 

v zisku. Dlouhodobý trend tohoto ukazatele by měl být rostoucí. Pokles ukazatele rentability 

signalizuje chybnou investiční politiku společnosti. 

100⋅=
VK

EAT
ROE  (%)                   (2.12) 

 

kde: 

EAT je čistý zisk po zdanění, 

VK je vlastní kapitál. 

 Výhodou ukazatele je identifikace objektivní vazby mezi těmito ukazateli a vyjádření 

vazeb jednoduchými matematickými operacemi. 

 

 Rentabilita aktiv (ROA) 

 Ukazatel ROA představuje celkovou efektivnost vložených prostředků do podnikání a 

poměřuje zisk z celkových aktiv bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. ROA se 

používá nejen ke komplexnímu posouzení výdělkové schopnosti podniku jako celku, ale i při 
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hodnocení výsledků práce dosažených ve vnitropodnikových složkách. Čím je hodnota 

ukazatele ROA vyšší, tím je větší výnosnost.  

100⋅=
A

EBIT
ROA (%)                                                              (2.13) 

kde: 

EBIT je zisk před úhradou úroku a daní, 

A jsou celková aktiva.  

 

 Rentabilita tržeb (ROS) 

 Skupina nejvýznamnějších ukazatelů rentability je doplněna ukazatelem rentability 

tržeb, který je označován jako ROS. Rentabilita tržeb je vhodná především pro srovnání 

v čase a v mezipodnikovém srovnání. 

100⋅=
T

EAT
ROS (%)                    (2.14)  

kde: 

EAT je čistý zisk po zdanění, 

T jsou celkové tržby. 

 Ukazatel vyjadřuje kolik dokáže podnik vyprodukovat  na 1 Kč tržeb, resp. výnosů.  

 

2.9.3 Ukazatelé likvidity 

 Likvidita představuje schopnost podniku hradit své závazky a představuje 

v podmínkách tržní ekonomiky jednu ze základních podmínek existence firmy.  

 

Ukazatel celkové likvidity 

Udává, kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta 1 Kč krátkodobých závazků tzn. 

kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá svá oběžná aktiva 

na hotovost v daném okamžiku. 

Celková likvidita = 
KZ

OA
                            (2.15) 

kde: 

OA jsou oběžná aktiva, 

KZ jsou krátkodobé závazky. 
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Pohotová likvidita 

Nedostatky celkové likvidity doplňuje ukazatel pohotové likvidity. Při výpočtu 

pohotové likvidity se počítá s oběžnými aktivy, které jsou sníženy o hodnotu zásob.  

Pohotová likvidita = 
KZ

zásobyOA−
                (2.16) 

kde: 

OA jsou oběžná aktiva, 

KZ jsou krátkodobé závazky. 

 

Čistý pracování kapitál 

Existují různé typy rozdílových ukazatelů. Z nich nejčastěji je využívaný ukazatel 

vypočten jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky, a 

to především závazky s dobou splatnosti do jednoho roku.  

 

ČPK = KZOA−                 (2.17) 

 

kde: 

OA jsou oběžná aktiva, 

KZ jsou krátkodobé závazky. 

 

2.9.4 Ukazatelé aktivity 

Aktivita je výrazem schopnosti využívání jednotlivých majetkových částí v podnikání. 

Měří celkovou rychlost jejich obratu nebo rychlost obratu jejich jednotlivých složek a hodnotí 

tak vázanost kapitálu v určitých formách.  

 

 

Obrátka celkových aktiv 

 Ukazatel je používán pro mezipodnikové srovnávání. Čím je hodnota ukazatele vyšší, 

tím efektivněji dokáže podnik využívat majetek. Pomocí ukazatele lze zajišťovat vývoj 

majetkové vybavenosti. Pokud dochází ke zrychlování obratu při stabilních tržbách, znamená 

to zisk. Nepříznivému vývoji lze zabránit zvyšováním tržeb či odprodejem nepoužívaných 

aktiv. 
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Obrátka celkových aktiv = 
Aktiva

Tržby
                 (2.18) 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel charakterizuje úroveň běžného provozního řízení. Je potřeba udržovat dobu 

obratu zásob na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. Ukazatel je citlivý na změny 

v dynamice výkonů a je široce používán.  

Doba obratu zásob je průměrná doba od nákupu materiálu do jejich prodeje. 

Zrychlování doby obratu zásob se pozitivně projevuje snížením materiálových a finančních 

zdrojů vázaných u klienta. Ty pak mohou být využity jiným způsobem, což vede k růstu 

rentability. 

Doba obratu zásob = 
tržby

zásoby360⋅
                (2.19) 

 

Doba obratu závazků 

Vyjadřuje, kolik dnů v průměru uběhne mezi nákupem zboží, materiálu či služeb a 

úhradou částky dodavatelům. V praxi řízení finančních prostředků firmy by neměl ukazatel 

doby obratu pohledávek výrazně převyšovat hodnoty. 

Doba obratu závazků = 
tržby

závazky360⋅
                                                                      (2.20) 

 

 

Doba obratu pohledávek 

Je doba, která uplyne od fakturace výrobků do dne inkasa. Zájem je na nejkratší době 

inkasa. Jeho výše závisí i na úvěrové politice podniku. Jako standardní doba je uváděno 48 

dní. 

Doba obratu pohledávek = 
tržby

pohledávky360⋅
                                                           (2.21) 

 

2.9.5 Ukazatelé zadluženosti 

 Ukazatelé informují o struktuře používaných k financování firmy. Jsou výrazem 

schopnosti podniku přilákat investory, s cílem dosáhnout co nejnižší ceny za užití cizího 



30 

 

kapitálu. Podstatnou roli zde hraje riziko a čas. Čím vyšší riziko, tím vyšší cena. Čím kratší 

čas, tím nižší cena. 

 

 Celková zadluženost 

 Celková zadluženost představuje podíl celkových dluhů na celkových aktivech. 

Prostřednictvím celkové zadluženosti se měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu.  

 

Celková zadluženost 
A

CK=                 (2.22) 

kde: 

CK je cizí kapitál, 

A jsou aktiva celkem. 

 Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje kolikrát je kryta 1 Kč majetku cizími zdroji. 

 

 Zadluženost vlastního kapitálu 

 Ukazatel je důležitý pro poskytnutí úvěrů. Sleduje se v časové řadě a zjišťuje se, zda 

podíl cizích zdrojů se zvyšuje nebo snižuje. Při nárůstu ukazatelů dochází ke zvyšování podílu 

cizích zdrojů použitelných na krytí potřeb klienta. Ukazatel signalizuje bance a věřitelům do 

jaké míry by mohli přijít o své nároky. Nelze akceptovat zvyšování zadluženosti jako trvalý 

jev. Cizí zdroje nemají být vyšší než vlastní zdroje. 

Zadluženost vlastního kapitálu = 
VK

CK
                (2.23) 

 

kde: 

CK je cizí kapitál, 

VK je vlastní kapitál. 
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3 Základní údaje a charakteristika společnosti 

 

Základní údaje společnosti ISIO, a. s. 

Obchodní firma:     ISIO, a. s. 

Sídlo:       Bruntál, Opavská 1174/8, PSČ 792 01 

Identifikační číslo:     258 49 336 

Právní forma:      akciová společnost 

Základní kapitál:     2 300 000 Kč 

Akcie:                                                              23 ks kmenové akcie na jméno ve 

jmenovité hodnotě 100 000 Kč  

Datum zápisu do obchodního rejstříku:   28. prosince 1999 

Jméno a adresa majitele společnosti:   Ing. Josef Strapáč 

   Široká Niva 107, PSČ 793 22 

   okres Bruntál 

 

 Předmětem činnosti společnosti ISIO, a. s. je rekonstrukce a výstavba budov, 

průmyslových a ostatních staveb, inženýrských sítí, obchodní činnost v prodejnách stavebních 

materiálů a dále stolařská a nábytkářská výroba. Dle oborové klasifikace NACE je společnost 

řazena do kategorií: 45210 se zabývá výstavbou pozemních a inženýrských staveb, 51530 

Velkoobchod se dřevem a stavebními materiály, s nátěrovými hmotami a 36100 Výroba 

nábytku. Dále mezinárodní klasifikace CPV 2007 řadí společnost do skupin 45220000 – 5 

Konstrukční a stavební práce a 39100000 – 3 Nábytek. 

Společnost ISIO, a. s. je generálním poddodavatelem společnosti Czasch spol. s.r.o. 

v dodávkách staveb. Profesní struktura dceřiné společnosti obsahuje veškerá řemesla potřebná 

pro zajištění stavební výroby dle předmětu činnosti. Odborné znalosti a profesní schopnosti 

s dlouholetou zkušeností v oblasti stavebnictví a rekonstrukcí, které skýtají záruku 

spokojenosti zákazníků. Ve společnosti ISIO, a. s. je zaveden systém řízení jakosti dle ČSN 

EN ISO 9001:2001 a systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005. 

 Činností, kterou se společnost zabývá: jsou stavby a rekonstrukce obytných domů, 

stavby občanské vybavenosti, rekonstrukce historických budov, stavby pro cestovní ruch a 

rekreaci, ekologické stavby a výstavby a rekonstrukce průmyslových objektů. Specializací 

jsou pozemní stavby, společnost má zkušenosti s rekonstrukcemi objektů a sanacemi jejich 
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jednotlivých konstrukcí, prováděny jsou také stavby inženýrských sítí a vodohospodářských 

objektů.  

 Omezeným počtem kvalitních a déle spolupracujících dodavatelů předchází společnost 

riziku výpadku dodávky nebo možnosti vstupu nekvalitních komponentů do výrobku. 

Reklamou jsou pro společnost doporučení a písemné reference zákazníků. Ceny jsou 

stanoveny vlastní kalkulací, které vycházejí z podkladů objednatele a podmínek, které jsou 

v místě provedení zakázky. 

 V sociální oblasti je pro společnost hlavním cílem sociální politika. Společnost vytváří 

pracovní příležitosti pro zdravotně postižené. V roce 1999 společnost změnila organizační 

strukturu, kde cílem je zabezpečení dalšího zkvalitnění prováděných dodávek a služeb, které 

jsou spojeny se zdokonalením vnitřního kontrolního mechanismu. 

 Vývoj počtu zaměstnanců od doby založení společnosti do konce roku 2008 je 

zachycen v grafu 3.1 Vývoj počtu zaměstnanců. V roce založení společnosti ISIO, a. s. bylo 

178 pracovníků z celkového počtu 212 převedeno z mateřské společnosti Czasch, spol. s.r.o.. 

Pokles počtu zaměstnanců od roku 2002 byl způsoben zrušením stolařské výroby, kde počet 

propuštěných zaměstnanců činil cca 60, propuštěni byli i pracovníci marketingového oddělení 

a snížen byl i stav na úseku zásobování. 

 

Graf 3.1 Vývoj počtu zaměstnanců 

 

Zdroj: http://www.czasch.cz/print_all.php 
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V tabulce 3.1 jsou uvedeny projekty, které společnost v roce 2009 realizuje: 

 

Tabulka 3.1 Realizované projekty 

Objednatel Předmět realizace Období realizace Finanční objem 

Univerzita Palackého v 

Olomouci 

Oprava a rekonstrukce 

kolejí 

07/2009 – 09/2009 29,7 mil.Kč 

Zastupitelský úřad Kábul Stavební úpravy 

objektů v areálu 

zastupitelského úřad 

06/2009 – 09/2009 47 mil. Kč bez 

DPH 

Zastupitelský úřad Vídeň Rekonstrukce bytového 

domu 

03/2009 – 06/2009 676 tis. EUR 

Obec Zátor Přístavba školní jídelny 

ZŠ Zátor 

11/2008 – 10/2009 12,3 mil. Kč 

Město Bruntál Wellness centrum 

Bruntál 

03/2009 – 01/2010 148 mil. Kč 

Římskokatolická farnost 

Roudno 

Obnova fasád kostela 

sv. Michala v Roudně 

08/2008 – 07/2009 2,3 mil. Kč 

Zdroj: http://www.czasch.cz/index.php?akce=projekty 

 

3.1 Strategická analýza 

Cílem strategické analýzy je odhadnout kam směřuje vývoj vnějšího prostředí, v němž 

se organizace pohybuje. Strategická analýza zahrnuje analýzu makroprostředí, mikroprostředí 

a swot analýzu. 

3.1.1 Analýza makroprostředí společnosti 

Vývoj makroprostředí, ve kterém společnost funguje, má podstatný vliv na jejich 

výkonnost. Údaje, ze kterých je vycházeno při sestavení strategické analýzy jsou zobrazeny 

v příloze číslo 4. 

 

• Demografické vlivy 

Základem makroprostředí je demografická segmentace. Potenciálními zákazníky je 

zhruba 8 240 000 obyvatel České republiky. Nejvíce zájemců o stavebnictví je z řad obyvatel 
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ve věkové skupině od 20 do 60 let. Trendem poslední doby je úbytek populace v důsledcích 

méně narozených dětí. Počet živě narozených na 1000 obyvatel byl v roce 1989 12,4 zatímco 

v roce 1996 to bylo 8,8. V současné době se prohlubuje proces stárnutí – podíl nejstarších 

občanů (60 a více let) přesáhl 18% - ní hladinu. Tyto skutečnosti však negativně působí na 

obor stavebnictví. Tento trend se dá předpokládat i do budoucnosti vzhledem ke snižujícímu 

se počtu narozených dětí, což vede ke snížení počtu našich potenciálních zákazníků. 

Společnost ISIO, a. s. se nachází v prostředí střední hustoty obyvatelstva a své sídlo 

má v lokalitě města Bruntál. Z pohledu potřeb zaměstnanců se firma nachází v oblasti se 

středně vysokou nezaměstnaností, která se pohybuje ve výši 15 %. Nabídka pracovních 

příležitostí v nejbližším okolí je nízká a strukturovaná do malých, případně středních firem do 

30 až 50 zaměstnanců. Společnosti většího rozsahu se zaměstnanci 100 a více se v lokalitě 

nacházejí minimálně a velké společnosti s rozsahem 200 a více zaměstnanců se v lokalitě 

nacházejí čtyři. 

 

• Ekonomické vlivy 

Z těchto faktorů nejvíce ovlivňuje poptávku ve stavebnictví míra nezaměstnanosti 

důchody a hrubý domácí produkt.  

Míra nezaměstnanosti se v lednu roku 2000 v ČR pohybovala kolem 10,12 %. 

V posledních měsících má tendenci se snižovat, a to díky restrukturalizaci průmyslu a vzniku 

nových pracovních míst v důsledku přílivu zahraničních investic a aktivní politiky 

zaměstnanosti. Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2000 až 2008 je zobrazena v grafu 3.12.  

Míra nezaměstnanosti v daném roce zaznamenává nestabilní vývoj. Do roku 2002, kdy 

dosáhla úrovně 7,3 %  je na klesající úrovni a od roku 2003 až do roku 2005 má rostoucí 

trend. V roce 2004 počet nezaměstnaných dosáhla nezaměstnanost 425,9 tisíc a  byla o 6,7% 

vyšší  než v roce 2003. Míra nezaměstnanosti je v tomto roce nižší než průměr v zemích 

Evropské unie. 

Od roku 2006 má klesající vývoj. Nejnižší hodnoty dosáhla nezaměstnanost v roce 

2008, a to 4,4%. Vzhledem k nastupující finanční krizi je předpokládán v následujícím období 

rostoucí trend nezaměstnanosti. Pokles nezaměstnanosti znamená velmi pozitivní vliv. Čím je 

hodnota nezaměstnanosti nižší, tím méně stát musí vyplácet na sociálních dávkách. Pro obor 

stavebnictví hraje míra nezaměstnanosti důležitou roli, jelikož úspěch v zemích s vysokou 

mírou nezaměstnanosti je nižší, než v zemích s nízkou mírou nezaměstnanosti.  
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Rozdíly v mírách nezaměstnaností jsou nejvíce znatelné v pohlaví, ale také u osob 

s rozdílnou mírou vzdělanosti. Kdy nejvyšší míry nezaměstnanosti dosahují lidé se základním 

vzděláním a naopak lidé s vysokoškolským vzděláním dosahují nejnižších hodnot 

nezaměstnanosti. Výkyvy nezaměstnanosti jsou znatelné také mezi jednotlivými regiony, kdy 

tradičně nejnižší hodnoty nezaměstnanosti je dosaženo v Praze a naopak nejvyšší 

nezaměstnanost je na Jesenicku, Bruntálsku a Mostecku. 

 

Graf 3. 2 Vývoj obecné míry nezaměstnanosti 

 

Zdroj: www.czso.cz (údaje v grafu jsou uvedeny v procentech) 

 

Hrubý domácí produkt od roku 2000 vykazuje rostoucí trend, což je zachyceno v grafu 

3.3.  Růst je způsoben přílivem nových investic, které na území České republiky plynou ze 

zahraničí. Průměrný roční růst HDP je 175 miliard Kč. Ve sledovaném období je nejvyššího 

HDP dosaženo v roce 2008. V tomto roce HDP dosáhlo 3705,9 miliardy Kč.  

Ve sledovaném období došlo k výraznému zlepšení makroekonomického prostředí, 

které se odrazilo zrychleným růstem HDP. Růst způsobil zpomalení spotřebitelských výdajů 

domácností, které odpovídalo útlumu ve vývoji jeho disponibilního důchodu.  
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Graf 3. 3 Vývoj HDP 

 

Zdroj: www.czso.cz (údaje v grafu jsou uvedeny v miliardách Kč) 

 

V grafu 3.4 je uveden vývoj inflace. Od roku 2000 do roku 2008 je trend inflace 

kolísavý. Nejnižší hodnoty dosáhla inflace v roce 2003 0,1% a nejvyšší hodnoty v roce 2008 

6,3%. V roce 2005 se vývoj inflace stabilizoval a v dalších letech zaznamenává rostoucí trend, 

což je pro ekonomiku velmi pozitivní.  

V daném období se celková úroveň spotřebitelských cen snižovala, a to průměrně o 

3%. Od roku 2004 dochází k růstu inflace v průměru o 2,8%. Růst inflace způsobil rychlejší 

zvýšení cen služeb než cen zboží. Nejvyšší hodnoty dosáhla inflace v roce 2008 6,3%, kde 

tento růst byl zapříčiněn vysokou mírou inflace a vysokou úrovní HDP. 

 

Graf 3. 4 Vývoj míry inflace 

 

www.czso.cz (údaje v grafu jsou uvedeny v procentech) 
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• Politicko – právní vlivy 

Firma ISIO, a. s. je českou firmou, která se řídí soustavou zákonů, vyhlášek, předpisů 

a omezení platných v České republice. Firma musí splňovat protimonopolní zákony, mzdové i 

hygienické normy. Další zákony a omezení musí respektovat distributoři. Mezi nejdůležitější 

právní normu patří Občanský zákoník, Živnostenský zákon a Zákoník práce. 

 

• Přírodní vlivy 

Z přírodních faktorů, které ovlivňují makroprostředí stavebního trhu, jsou především 

klimatické podmínky. Neboť v zimě se stavět nedá, protože by vymrzly základy stavby. Mezi 

další přírodní vlivy může být zařazena cena energie, což je spojeno se zdražováním ropy. To 

může vést ke zvýšení nákladů na výrobu a dopravu a tím ke zvýšení ceny konečného výrobku.  

Díky rostoucímu znečištění jsou stále přísnější opatření pro firmu na ochranu 

životního prostředí, a proto je kladen důraz na ekologicky čistou výrobu. Stavební firma ISIO, 

a. s. se snaží nakupovat stavební materiály, které jsou vyráběny z ekologických surovin. 

 

• Technologické vlivy 

Stavební společnost má celou řadu konkurentů, a proto musí neustále zdokonalovat 

své služby. Ke zdokonalování dochází zejména prostřednictvím spolupráce s jinými 

architekty, kteří do společnosti přinášejí nové nápady stavebních stylů, které si žádá trh. 

 

• Vlivy sociálně kulturní 

Stavebnictví je již několik let velmi žádanou průmyslovou oblastí, jak na celém světě, 

tak i v ČR. Firma ISIO, a.s. v regionu Severní Morava je známá především prostřednictvím 

své mateřské společnosti, která již dlouhou dobu v daném odvětví působí, proto ji lze označit 

za firmu s dlouhodobou tradicí. 

 

3.2.2 Analýza mikroprostředí společnosti 

Mezi hlavní faktory mikroprostředí podniku jsou řazeny: analýza zákazníka, analýza 

konkurence a analýza dodavatele. 

 

• Analýza zákazníka 

Skupiny zákazníků, se kterými se firma dostává do kontaktu jsou různých 

charakteristik a to od běžných spotřebitelů až po odborné klienty. Kvalifikační i morální 
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znaky klientů jsou v celé škále od nejjednodušších klientů s nízkým vzděláním až po partnery 

s vysokou odborností a nejvyšším vzděláváním. 

K zákazníkům patří zejména podniky, které by si chtěly nechat postavit objekt sloužící 

k podnikatelským účelům nebo rodiny, které by si chtěly ponechat postavit rodinný domek. 

V současné době stavebního odvětví využívá většina průmyslových firem sídlících především 

v městě Bruntál a jeho blízkém okolí. 

Z tiskových a propagačních materiálů jednoznačně vyplývá, že společnost ISIO, a. s. 

je jednou z největších a nejznámějších stavebních firem v regionu Severní Morava. 

 

• Analýza konkurence 

Firma se nachází v běžném konkurenčním prostředí středně velkého města a množství 

a kvalita konkurence je v jednotlivých činnostech firmy různá. Největší konkurence se jeví 

v oblasti hostinské činnosti. Ostatní činnosti mají podstatně menší množství konkurenčních 

firem, ovšem je nutno konstatovat, že ostatní činnosti nemají takovou základnu odběratelů 

jakou je např. hostinská činnost. Proto se konkurence v ostatních činnostech může jevit jako 

velmi silná. 

Mezi největší konkurenty společnosti patří stavební firma Ing. Petr Malinovský, 

Peersta, s. r. o., Stafi CZ, s. r. o. nebo např. Stavby Nykl. 

 

• Analýza dodavatelů 

Charakteristika dodavatelů je dána tím, že se jedná o tuzemské dodavatele, případně o 

dovozce zahraničních výrobků. Firma nespolupracuje se zahraničními dodavateli přímo. 

Způsob a podmínky dodávek může firma z určité části ovlivňovat sama kapitálovou 

účastí v jednotlivých firmách, které jsou firemními dodavateli. Na externích dodavatelích je 

firma závislá hodně, protože musí veškeré suroviny a polotovary odebírat od jiných výrobců. 

 

Součástí analýzy mikroprostředí je i analýza silných a slabých stránek, tzv. swot 

analýza.  Swot analýza je metoda, která zjišťuje vnitřní i vnější situaci společnosti. Zkoumá 

klíčové oblasti strategického rozvoje podniku, který vychází ze sociálně-ekonomického 

výzkumu. V tabulce 3.5 jsou uvedeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.  
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Tabulka 3.5 Swot analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• Dobré postavení na trhu, 

• Silní obchodní partneři, 

• Vysoký tržní podíl, 

• Provozování podnikatelské činnosti 

v oblasti s vysokou nezaměstnaností. 

 

• Závislost na dodavateli stavebních 

komponentů, 

• Úzké zaměření sortimentu, 

• Malé zastoupení v okolních 

regionech. 

 

 

Příležitosti Hrozby 

• Rozvoj nových tržních příležitostí na 

stávajících trzích, 

• Růst současných spotřebitelských 

preferencí. 

• Vstup na zahraniční trhy. 

 

• Změna spotřebitelských preferencí, 

• Ekologické limity, 

• Silná konkurence. 

 

Zdroj: Vlastní  

 

Společnost má velké podnikatelské možnosti. Pokud podnik naplní své strategické cíle 

a zaměří se především na své priority, může jeho současná situace v obratu nabírat pozitivní 

směr, stejně i jeho dlouhodobé finanční řízení. 

Společnost má velmi kvalifikovaný personál a vybudovanou velmi dobrou základnu. 

Největším problémem pro společnost může být finanční nestabilita, která je významnou 

hrozbou. 
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3.2 Finanční analýza 

3.2.1 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Ukazatelé rentability 

 

Tabulka 3.3 Ukazatelé rentability  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ROE 23,15% •  0,82% 4,04% •  49,16% 

ROA 3,60% •  •  1,03% •  10,15% 

ROS 0,46% •  •  0,17% •  1,91% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

 Za sledované období dosáhla rentabilita vlastního kapitálu velmi proměnlivých 

výsledků, což bylo způsobeno chladným a deštivým počasím, které nedovolovalo provozovat 

stavební činnost. V roce 2008 získala společnost zakázku na výstavbu bytových domů 

v Rakousku, čímž ji vzrostl výsledek hospodaření za běžnou činnost. V letech 2004 a 2007 

bylo dosaženo záporných hodnot rentability vlastního kapitálu, a proto nejsou v tabulce 3.6 

uvedeny. 

 Ukazatel rentability aktiv dosáhl v letech 2004 – 2005 a 2007 záporných hodnot, proto 

nejsou tyto hodnoty v tabulce 3.6 uvedeny. Výkyvy ukazatele byly způsobeny poklesem 

aktiv, což způsobil prodej budov v Olomouci, kde společnost měla kanceláře. 

 Rentabilita tržeb dosahuje vysokých výkyvů, které byly zapříčiněny prodejem 

stavebních prodejen ve městech Bruntál a Vrbno pod Pradědem. Opět v letech 2004 – 2005 a 

2007 bylo dosaženo záporných hodnot, které nejsou v tabulce 3.6 uvedeny. 

 

Ukazatelé zadluženosti 

Tabulka 3.4 Ukazatelé zadluženosti 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Celková zadluženost 0,87 0,90 0,86 0,77 0,92 0,81 

Zadluženost vlastního kapitálu 7,90 14,21 6,17 3,51 11,56 4,36 

Zdroj: Vlastní  
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 Celková zadluženost vyjadřuje podíl cizího kapitálu na aktivech, ale také kolika 

procenty jsou aktiva financovány vlastním kapitálem. Výkyvy jsou způsobeny poklesem 

závazků k zaměstnancům, který byl zapříčiněn rušením stolařské výroby a propuštěním 60 

zaměstnanců stolařské výroby a také administrativních pracovníků. 

 Zadluženost vlastního kapitálu vyjadřuje kolika procenty je vlastní kapitál kryt cizími 

zdroji. Výkyvy zadluženosti jsou způsobeny dosaženým výsledkem hospodaření, který je 

rozdělen do zákonného rezervního fondu. 

  

Ukazatelé likvidity 

Tabulka 3.5 Ukazatelé likvidity 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 1,01 1,02 1,46 1,70 1,22 1,41 

Pohotová likvidita 0,35 0,45 1,20 1,14 1,21 1,40 

ČPK 98 415 3470 2955 1655 2584 

Zdroj: Vlastní 

   

 Ve sledovaném období dosahuje běžná likvidita hodnot nižších než je doporučená 

hodnota. Pouze v roce 2006 je hodnota vyšší a tento růst je způsoben výrazným poklesem 

závazků z obchodního styku způsobeného poklesem zakázek. 

 Doporučené hodnoty pohotové likvidity jsou 1,0 až 1,5. Tyto doporučené hodnoty jsou 

dosaženy v letech 2005 – 2008. V letech 2003 a 2004 jsou hodnoty ukazatele výrazně nižší, 

než je doporučená hodnota. 

 Čistý pracovní kapitál se pohybuje v kladných hodnotách. Představuje část oběžného 

majetku, který se přemění v pohotové peněžní prostředky. Jedná se o část oběžného majetku, 

která je kryta dlouhodobými zdroji. 
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Ukazatelé aktivity 

Tabulka 3.6 Ukazatelé aktivity 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Obrátka celkových aktiv 7,78 5,01 8,78 6,16 4,59 5,31 

Doba obratu zásob 25,71 35,76 6,98 18,27 0,90 0,42 

Doba obratu pohledávek 11,12 21,57 32,53 37,15 73,38 63,68 

Doba obratu závazků 39,59 67,12 35,18 45,20 71,86 54,91 

Zdroj: Vlastní  

 

 Obrátka celkových aktiv měří rychlost obratu celkového majetku. Čím vyšší hodnoty 

ukazatel nabývá, tím podnik dokáže efektivněji využívat majetek. V roce 2005 ukazatel 

dosáhl nejvyšší hodnoty. V dalších letech je pokles způsoben prodejem prodejen se stavebním 

materiálem. 

 Doba obratu zásob má na začátku sledovaného období rostoucí trend a ke konci 

sledovaného období klesá. Tento výkyv je způsoben výrazným poklesem zásob v důsledku 

poškození. 

 Z tabulky 3.9 je zřejmé, že hodnoty pohledávek v čase rostou. Tento růst lze 

považovat za pozitivní. Pozitivním jevem je doba obratu, která je menší než 30 dnů. Nejvíce 

jsou této hranici přiblíženy roky 2004 a 2005. Důvodem růstu doby obratu pohledávek je růst 

pohledávek z obchodního styku. 

 Pro pozitivní vývoj společnosti by měla doba obratu pohledávek převyšovat dobu 

obratu závazků. Tento jev je naplněn v roce 2007 a 2008.  
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4 Stanovení hodnoty podniku 

Hodnota podniku je zjišťována pro potřeby vlastníka, který se bude rozhodovat o dalším 

vývoji společnosti. Společnost je oceňována metodou substanční a metodou kapitalizovaných 

zisků. Pomocnou metodou byla zvolena metoda účetní hodnoty. Na základě těchto metod 

bude určena hodnota vlastního kapitálu podniku a hodnota obchodního majetku stavební 

společnosti. 

Ocenění bude provedeno k 31. 12. 2008 na základě účetních závěrek a finanční výkazů 

za období 2003 až 2008. 

 

4.1 Ocenění metodou účetní hodnoty 

Při aplikaci účetní metody se vychází z rozvahy společnosti. Účetní hodnota vlastního 

kapitálu je vypočtena jako rozdíl aktiv společnosti snížená o závazky a dluhy. Nevýhodou 

metody je nereálné ocenění majetku a závazků v účetnictví. 

Tabulka 4.1 znázorňuje celkovou účetní hodnotu aktiv a pasiv. Z těchto hodnot je 

vypočtena hodnota vlastního kapitálu. 

 

Tabulka 4.1 Účetní hodnota aktiv a pasiv v tis. Kč 

  Rok 2008 
Aktiva celkem 10 018 
Stálá aktiva 201 

Dlouhodobý hmotný majetek 201 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 201 

Oběžná aktiva 9 596 
Zásoby 757 
Materiál 757 

Pasiva celkem 10 018 
Vlastní kapitál 1 762 

Cizí zdroje 8 211 
Dlouhodobé závazky 1 196 

Jiné dlouhodobé závazky 702 
Krátkodobé závazky 7 312 

Závazky z obchodního styku 6 600 
Závazky k zaměstnancům 871 

Závazky ze sociálního zabezpečení 315 
Stát - daňové závazky a dotace -473 

Časové rozlišení 46 
Výnosy příštích období 46 
Dohadné účty pasivní 494 

Zdroj: Příloha č.1 
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Metoda vychází z účetní hodnoty celkových aktiv, tedy 10 018 tis. Kč, která je snížená 

o hodnotu závazků a dluhů k 31.12.2008, tedy 8 508 tis. Kč.  

 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu k 31.12.2008 činí 1 464 tis. Kč.  

 

Tato hodnota je v čase velmi nestabilní a může se rychle měnit. Takto stanovená 

hodnota společnosti nezohledňuje budoucí vývoj. 

 

4.2 Substanční metoda majetkového ocenění 

 Metoda se snaží odstranit nedostatky, které má účetní metoda. Představuje celkové 

hodnocení podniku jako souhrnu jednotlivých částí. Skládá se z ocenění jednotlivých položek 

majetku podniku. 

Substanční metoda je velmi pracnou metodou. Nejdříve musí být vymezeny okolnosti, 

kterými je dospěno k faktickému zjištění reprodukčních nákladů. Tyto náklady jsou spojeny 

se zjištěním reprodukčních nákladů, které se pojí se znovupořízením jednotlivých složek 

stálých aktiv. 

 Výsledkem metody je stanovení aktuální pořizovací hodnoty nebo stanovení čistých 

reprodukčních nákladů. 

4.1.1 Ocenění pohledávek 

 Při ocenění pohledávek je předpokládáno nekonečné trvání činnosti podniku. 

Pohledávky jsou oceňovány k 31. 12. 2008. Při ocenění pohledávek je počítáno 

s krátkodobými pohledávkami, neboť společnost nemá evidované žádné dlouhodobé 

pohledávky. 

 Dvě třetiny představují pohledávky z obchodní činnosti. Pohledávky byly rozděleny 

do 7 skupin. První skupinu tvoří pohledávky ve splatnosti a šest dalších skupin tvoří 

pohledávky po splatnosti. 

 V tabulce 4.1 je znázorněna struktura pohledávek společnosti. První dvě skupiny 

pohledávek mají vysokou pravděpodobnost zaplacení, proto jsou zde stanoveny nejvyšší 

koeficienty. Další tři skupiny tvoří střed, a proto z opatrnosti byla hodnota koeficientu 

stanovena na 50%. Poslední dvě skupiny pohledávek nebudou nikdy zaplaceny, proto byl 

koeficient stanoven na hodnotu 5%. Tato skupina tvoří pohledávky, kde byl sestaven 

splátkový kalendář, a nebo byl na společnosti vyhlášen konkurs. 
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Tabulka 4.2 Ocenění krátkodobých pohledávek 

Pohledávky Účetní hodnota Koeficient Oceněná hodnota 

ve splatnosti 7 690 0,95 7 306 

do 30 dnů 247 0,90 222 

31 až 60 dnů 8 0,70 6 

61 až 90 dnů 18 0,50 9 

91 až 180 dnů 4 0,45 2 

181 až 365 dnů 0 0,05 0 

nad 365 dnů 0 0,00 0 

Celkem 7 967   7 544 

Zdroj: Vlastní 

 

 Společnost má v účetnictví zahrnuty i jiné pohledávky ve výši 740 tis. Kč, které 

nemají protipól v jiných závazcích. Pro účely ocenění budou přebrány v plné výši a upraveny 

koeficientem 0,97. Hodnota jiných pohledávek po úpravě je 718 tis. Kč. 

 Celková skutečná hodnota pohledávek po přecenění je 8.262 tis. Kč. 

4.1.2 Ocenění finančního majetku 

 Hodnota finančního majetku je přebrána z účetnictví a představuje položky peníze 

v pokladně a účty v bankách. Hodnota finančního majetku pro účely ocenění je rovna účetní 

hodnotě 132 tis. Kč. 

4.1.3 Ocenění zásob 

Položka zásob představuje materiál v účetní hodnotě 757 tis. Kč. Materiál je tvořen 

zásobami stavebních materiálů. Skutečná hodnota je snížena o 5%, což představuje přirozený 

úbytek. Skutečná hodnota zásob představuje 95% účetní hodnoty, což je 719 tis. Kč.  

 

4.1.4 Ocenění movitého majetku 

Movitý majetek tvoří pouze oceňovací rozdíly k nabytému majetku ve výši              

201 tis. Kč. 



46 

 

4.1.5 Ocenění ostatních aktiv společnosti 

Ostatní aktiva ve výši 180 tis. Kč budou pro účely ocenění převzaty v plné výši. Tato 

položka je tvořena především náklady příštích období, což obsahuje placení nájemného na 

příští období. 

4.1.6 Ocenění cizích zdrojů 

Hodnota cizích zdrojů je přebírána z účetnictví. Jsou to především závazky jak 

dlouhodobé tak i krátkodobé. 

Závazky společnosti jsou krátkodobé a dlouhodobé. Údaje o závazcích pro účely 

ocenění jsou převzaty v plné výši z účetnictví. Krátkodobé závazky jsou ponechány v plné 

výši a jsou považovány za splatné v daném období a v plném rozsahu. Společnost má 80% 

závazků z obchodního styku což je ve srovnání s pohledávkami velmi dobré. Závazky 

z obchodního styku jsou ve výši 6.600 tis. Kč. Další položky krátkodobých závazků jsou 

závazky vůči zaměstnancům a závazky ze sociálního zabezpečení. Závazky vůči 

zaměstnancům jsou ve výši 871 tis. Kč a závazky ze sociálního zabezpečení jsou ve výši      

315 tis. Kč. Tyto závazky jsou kryty pohledávkami. Dlouhodobé závazky představují jiné 

dlouhodobé závazky a k tomu dohadné účty pasivní. Jejich hodnota je ve výši 1.196 tis. Kč.  

 

 Výpočet substanční hodnoty spočívá v součtu jednotlivých dílčích položek aktiv, od 

nichž je odečtena hodnota cizích zdrojů společnosti. Substanční hodnota představuje reálnou 

tržní hodnotu vlastního kapitálu, která je odvozena z majetkové základny společnosti. 

 Postup výpočtu je znázorněn v tabulce 4.3 Upravená hodnota aktiv a v tabulce 4.4 

Upravená hodnota pasiv.  

 

Tabulka 4.3 Upravená hodnota aktiv (údaje v tis. Kč) 

Položka Účetní hodnota Upravená hodnota 
Dlouhodobý hmotný majetek 201 201 
Oběžná aktiva 9 768 9 284 
Zásoby 757 719 
Finanční majetek 132 132 
Účty v bankách 68 68 
Peníze 64 64 
Pohledávky z obchodního styku 7 967 7 544 
Jiné pohledávky 780 757 
Přechodné účty 180 180 
Aktiva celkem 10 149 9 665 
Zdroj: Vlastní  
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Tabulka 4.4 Upravená hodnota pasiv (údaje v tis. Kč) 

Položka Účetní hodnota Upravená hodnota  

Dlouhodobé závazky 1196 1196 

Jiné dlouhodobé závazky 702 702 

Dohadné účty pasivní 494 494 

Krátkodobé závazky 7313 7313 

Závazky z obchodního styku 6600 6600 

Závazky k zaměstnancům 871 871 

Závazky ze sociálního zabezpečení 315 315 

Daňové závazky -473 -473 

Pasiva celkem 8509 8509 

Zdroj: Vlastní 

 

Na základě přecenění jednotlivých složek majetku společnosti činí hodnota vlastního 

kapitálu, která je stanovena substanční metodou k 31.12.2008  1 156 tis. Kč. 

 Hodnota společnosti je nižší než je hodnota vlastního kapitálu. Je nutno upozornit na 

skutečnost, že substanční hodnota vyjadřuje množství kapitálu investovaného do podniku. 

Problém návratnosti řeší výnosové metody. Konkrétně je dále proveden výpočet výnosové 

metody. 

 

 

4.3 Finanční plán 

 

Společnost ISIO, a.s. vytváří finanční plán, který poskytuje představu o vývoji tržeb, 

nákladů a vývoji provozního hospodářského výsledku.  

V dnešní době, kdy je hospodářská situace velmi vážná se mohou veličiny finančního 

plánu neustále měnit.  

Společnost do budoucna nepočítá s žádnými úvěry, neboť i v minulosti ji žádné úvěry 

nebyly poskytnuty. Při sestavě finančního plánu se vychází z účetních výkazů za období roku 

2008. Přehled finančních výkazů je uveden v přílohách č.1, č.2 a č.3. Zjednodušený finanční 

plán společnosti ISIO, a.s. je uveden v příloze č.6. 
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4.4 Metoda kapitalizovaných zisků 

Prostřednictvím metody kapitalizovaných zisků je zjišťována přímá hodnota podniku. 

Metoda je založena na minulé výkonnosti podniku, tedy na kapitalizaci upravených výsledků 

hospodaření.  

Metoda kapitalizace zisku je založena na třech základních předpokladech. Prvním 

předpokladem je nekonečné trvání činnosti podniku. Dalšími předpoklady jsou detailní 

znalost minulého hospodaření podniku a dále je předpokládáno také neinvestování podniku do 

majetku, ale dochází zde pouze k reprodukci majetku. 

 

4.4.1 Výpočet míry kapitalizace 

Míra kapitalizace je vypočtena dle stavebnicového modelu Ministerstva průmyslu a 

obchodu. Jelikož, se jedná o společnost, která neobchoduje na veřejných trzích je 

stavebnicový model nejvhodnější. Model je založen na součtu jednotlivých rizikových 

přirážek. 

ik = iB + rLA + rP + rFS        (4.1) 

kde: 

ik je kapitalizační míra, 

iB je bezriziková výnosová míra, 

rLA je přirážka za velikost podniku, 

rP je přirážka za podnikatelské riziko, 

rFS je přirážka za riziko z finanční nestability. 

 

Bezriziková výnosová míra je určena jako prostý aritmetický průměr výnosu 

střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů. Tyto dluhopisy jsou uvedeny v příloze        

č. 5. Pro druhé pololetí roku 2008 je bezriziková výnosová míra 4,1%. 

 

Riziková přirážka velikosti podniku se stanovuje na základě velikosti oceňovaného 

podniku. Pokud je vlastní kapitál vyšší než 3 mld. Kč je rLA 0%, je – li vlastní kapitál menší 

než 100 mil. Kč, pak je rLA 5% a je – li rLA mezi 100 mil. Kč a 3 mld. Kč použije se pro 

výpočet následující vzorec: 
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rLA = 
682,1

)VK3( 2−
         (4.2) 

 

V případě oceňovaného podniku by měla být přirážka 5%, ale jelikož je to podnik 

s nízkoobjemovou činností je přirážka stanovena na 2,5%. 

 

Přirážka za podnikatelské riziko je závislá na ukazateli ROA a na splnění 

následujících podmínek pro nahrazení úplatného cizího kapitálu vlastním kapitálem. 

 

ROA = 1X
OBU

U

A

OBUVK

A

EBIT =
+

⋅++≥      (4.3) 

 

Pokud ROA převyšuje hodnotu X1, je přirážka 0%, je – li ROA záporná bude přirážka 

10%. Pro podniky se stabilitou od 0 do X1 se přirážka určí dle vzorce: 

Rp = 100
)1X10(

)ROA1X(
2

2

⋅
−

−
                     (4.4) 

 

 Dle vzorce byla přirážka za podnikatelské riziko vypočtena ve výši 1%. Přirážka 

bude ponechána na vypočtené úrovni z důvodu ne příliš příznivé finanční situaci. 

 

Přirážka za riziko z finanční nestability se stanovuje na základě běžné likvidity. 

Pokud je běžná likvidita oceňovaného podniku vyšší než běžná likvidita celého odvětví, je 

tato přirážka nulová. Je – li hodnota ukazatele menší než jedna je přirážka 10%. Pokud je 

běžná likvidita oceňovaného podniku od 1 do XL vypočte se přirážka dle vzorce: 

rFS = 100
)1XL(10

)BLXL(
2

2

⋅
−⋅

−
        (4.5) 

kde: 

 XL je celková likvidita průmyslu vyšší než 1,25. Jinak 1,25, 

BL je celková likvidita oceňovaného podniku. 

V průběhu sledovaného období společnost vykazovala hodnoty vyšší než 1 a zároveň 

vyšší než průměr odvětví. Proto je hodnota přirážky 0%.  
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Po součtu jednotlivých přirážek byla kapitalizovaná míra výnosnosti stanovena na  

7,6%. Postup výpočtu stavebnicovou metodou lze brát pouze jako princip výpočtu, v jehož 

rámci je zohledněna odlišnost hodnoceného podniku. 

 

4.4.2 Výpočet paušální metodou 

Upravený výsledek hospodaření je vypočten jako vážený průměr výsledků 

hospodaření za sledované období. Každému období je přiřazena určitá váha. Nejvyšší váha je 

přiřazena roku 2008 a dále jsou seřazeny sestupně. V letech 2004 a 2007 dosáhla společnost 

ztráty, a proto v tomto období jsou váhy nulové. Postup úpravy výsledku hospodaření je 

zobrazen v tabulce 4.2. 

 

Tabulka 4.5 Výpočet upraveného výsledku hospodaření (údaje jsou v tis. Kč) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 809 -795 -388 78 -909 942 
Odpisy 101 114 60 16 4 20 
Finanční výnosy 39 48 22 38 31 25 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 0 -205 -754 -4 -2 0 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 0 0 2 387 0 0 0 
Mimořádné výnosy -382 0 -5 0 -2 0 
Mimořádné náklady 323 0 0 0 0 0 
Upravený výsledek hospodaření 
před odpisy 890 -838 1 322 128 -878 987 
Cenový index řetězový 1,001 1,028 1,019 1,025 1,028 1,063 
Cenový index bazický vztažený k 
roku 2008 0,8523 0,8761 0,8928 0,9151 0,9407 1,0000 
Upravený výsledek hospodaření 
upravený o inflaci 1044 -956 1481 140 -933 987 
Váhy 1 0 2 3 0 4 
Upravený výsledek hospodaření 
upravený o inflaci 1044 0 2962 420 0 3948 
Zdroj: Vlastní 

 

 V tabulce 4.2 je znázorněn výpočet trvale odnímatelného čistého výnosu po dani. 

Nejprve je vypočten trvale odnímatelný čistý výnos před odpisy jako podíl součtu upraveného 

výsledku hospodaření a součtu vah za dané období. Tento trvale odnímatelný čistý výnos je 

snížen o daň a odpisy. 
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Tabulka 4.6 Výpočet trvale odnímatelného čistého výnosu po dani 

Trvale odnímatelný čistý výnos před odpisy 837 

Odpisy z reprodukčních cen  20 

Trvale odnímatelný čistý výnos před daní 817 

Daňový základ (s odpisy z posledního roku) 817 

Daň (20%) 163 

Trvale odnímatelný čistý výnos po dani 654 

Zdroj: Vlastní 

 

 Hodnota vlastního kapitálu je vypočtena pomocí míry kapitalizace, která byla 

stanovena na hodnotu 14,6%. K provozní hodnotě vlastního kapitálu by měly být přičteny 

hodnoty investic, ale protože nejsou známy je počítáno s hodnotou nula.  

 

Tabulka 4.7 Výpočet hodnoty vlastního kapitálu 

Kalkulovaná úroková míra 7,60% 

Provozní hodnota vlastního kapitálu 8 604 000 

Ocenění neprovozních aktiv 0 

Hodnota vlastního kapitálu 8 604 000 

Zdroj: Vlastní 

 

 Hodnota vlastního kapitálu metodou kapitalizovaných zisků činí k 31.12.2008                 

8 604 000 Kč.  

 

 Ocenění společnosti by mělo sloužit managementu pro rozhodování o budoucí 

strategii podniku. Na základě dosažených výsledků bych doporučila společnosti pokračovat  v 

její činnosti.  
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5 ZÁVĚR 

 

Při výběru metod ocenění je důležité znát cíl, kterého má být oceněním dosaženo. Pro 

každý účel existuje určitá metoda, která má své výhody i nevýhody, je více či méně 

použitelná v dané situaci. Výběr metody vždy závisí na rozhodnutí oceňovatele. Každá změna 

metody může vést k výrazné změně dosaženého výsledku. Každá výsledná hodnota platí 

pouze omezenou dobu, dokud nedojde ke změně některých skutečností, které tuto hodnotu 

ovlivňují. 

Cílem diplomové práce bylo zjištění hodnoty společnosti ISIO, a.s. se sídlem v Bruntále. 

K tomuto účelu společnost poskytla veškeré potřebné podklady a informace. Ocenění bylo 

provedeno k 31.12.2008. 

Diplomová práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola obsahuje popis základních metod 

ocenění podniku, k čemuž budou použity především metody majetkové a metody výnosové. 

Majetkové metody tvoří skupinu metod ocenění, jež vychází z účetních hodnot, tedy 

z historických dat. Účetní data podniků se však často liší od skutečných, a proto dochází ke 

zkreslení finální hodnoty ocenění podniku. 

V druhé kapitole je uvedena charakteristika společnosti a je zde aplikována finanční a 

strategická analýza. Strategická analýza obsahuje popis makroprostředí a mikroprostředí, ve 

kterém společnost působí. 

Třetí kapitola obsahuje srovnání metod ocenění, a to metody substanční, která je řazena 

k metodám majetkovým a metody kapitalizovaných zisků.  

Různé výsledky ocenění na základě odlišných metod neznamenají, že by hodnota určena 

jedním způsobem byla správnější než hodnota zjištěná metodou jinou.  

Vypočtená účetní hodnota je 1 464 000 Kč, hodnota substanční metodou je             

1 156 000 tis. Kč a metodou kapitalizovaných čistých zisků je hodnota 8 604 000Kč. Rozdíl 

dosažených hodnot je způsoben financováním majetku cizími zdroji. 

 

 


